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Mediálním vyvrcholením celého roku byl „Týden dobro-

úvodník

volnictví“, který probíhal v prostorách Národního muzea

Rok 2011 byl vyhlášen Radou ministrů EU „Evropským

Během tohoto týdne se prezentovaly neziskové organizace

rokem dobrovolnictví (ERD)“. ERD má 4 základní cíle:
1) usilovat o vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolnictví a tam, kde je třeba, řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem; 2) umožnit organizátorům dobrovolných
činností, aby zlepšili kvalitu svých činností, tedy i dobrovolnických; 3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti ze strany
tvůrců politik, organizací občanské společnosti, veřejných
institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání
i zaměstnavatelů; 4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví.
Gestorem Evropského roku dobrovolnictví v České republice je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které
na přípravě tohoto roku intenzivně spolupracuje také
s dalšími resorty. Mezi hlavní výstupy ERD patří: „Sborník
příkladů dobré praxe“; Hodnotící zpráva o stavu dobrovolnictví v roce 2011; Příprava novelizace zákona o dobrovolnictví; Web http://www.dobrovolnik.cz; Databáze dobrovolnických příležitostí.
Z výše uvedených výstupů bych rád zmínil Sborník
příkladů dobré praxe – Dobrovolníci mění svět a Databáze
dobrovolnických příležitostí.
Sborník představuje prakticky všechny důležité oblasti
dobrovolnictví: v sociálních službách, ve zdravotnictví,
v kultuře, ve sportu, v práci s dětmi a mládeží i v ochraně
životního prostředí. Také dobrovolnictví zaměřené na mezinárodní a rozvojovou pomoc, mimořádné a krizové situace, dobrovolnictví komunitní i v církvích a náboženských
společnostech a konečně dobrovolnictví firem. A spolu
s tím sborník představil i řadu organizací, které jsou v této
oblasti „klíčovými hráči“. V publikaci však nejde v prvé řadě
o instituce, byť jakkoliv zasloužilé, ale o konkrétní lidi.
Dvaadvacet příběhů těch, kteří svým životem dosvědčují,
že dobrovolníkem mohou být mladí i staří, chlapci
i děvčata, ženy i muži, lidé s vysokoškolskými tituly
i bez nich, z malých vesnic i velkoměst. S těmi všemi se
na stránkách tohoto sborníku setkáte.
Novinkou je i databáze dobrovolnických příležitostí,
která byla spuštěna na začátku listopadu. Jde o přehledný
a maximálně otevřený web, který umožní každé organizaci,
obci, komunitě nebo jednotlivcům, kteří realizují dobrovolnické projekty dlouhodobé nebo jednorázové, velmi rychle
a přehledně informovat o své existenci širokou veřejnost.
Databáze je určena všem, kteří hledají místa, kde mohou
pomoci a současně nabízí základní prostor pro prezentaci
každému, kdo dobrovolníky hledá nebo potřebuje, ať už
na celý rok nebo na jednu Mikulášskou besídku.

– Českého muzea hudby od 31. října – 7. listopadu 2011.
zabývající se rozličnými formami dobrovolnické činnosti
v různých oblastech (zdravotnictví, sociální služby, kultura,
sport, děti a mládež, životní prostředí apod.), akce byla
otevřená široké veřejnosti a všichni tedy měli možnost se
dozvědět více o fenoménu dobrovolnictví. Navíc se ve stejném týdnu ve 12 městech po celé České republice konaly
Průvody dobrovolníků.
Je těžké říci, kolik lidí u nás se nyní věnuje dobrovolnictví a nakolik tuto myšlenku podpořily aktivity v rámci
Evropského roku dobrovolnictví, budeme moci říct až
s určitým časovým odstupem. Souhrnná data o dobrovolnictví v ČR, resp. počtu dobrovolníků, se vzhledem k odlišné
metodice a definicím značně liší. Údaje Českého statistického úřadu se pohybují mezi 840 000 dobrovolníky v roce
2005 a 1 215 000 dobrovolníky v roce 2007. Nejaktuálnější
a nejkomplexnější údaje nám v tuto chvíli poskytuje publikace – „Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti
na začátku 21. století“. Tato publikace je výsledkem projektu
Národního dobrovolnického centra Hestia, na kterém spolupracovala také Univerzita Karlova, NROS a norský partner.
Podle výsledků tohoto výzkumu se dobrovolnictví věnuje
třetina občanů ČR, a to jak individuálně, tak i v organizované
formě, kdy dobrovolníci pracují pro NNO, kde jsou navíc
velmi často členy. Dobrovolnictví tedy není pouze výsadou
hrstky nadšenců, ale je to fenomén, který se týká statisíců
obyvatel ČR, a pevně věříme, že počty dobrovolníků budou
i díky ERD stoupat.
Michal Urban
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zprávy, aktuality, informace
75 let Muzea textilu
v České Skalici

tilního tisku, tradicím bavlnářské výroby a historii textilních tiskáren ve východních Čechách, dělnickému hnutí
v kartounkách a textilních tiskárnách v letech 1781–1897,
spolupráci výtvarných umělců s textilními tiskárnami

Českoskalické Muzeum textilu je jediným muzeem

a fragmentům tkanin Koptů – křesťanských potomků

v České republice specializovaným na historii textilní

starých Egypťanů. Součástí expozice jsou tkalcovský stav,

výroby. Patří k cílům české trasy Evropských textilních cest

deskový potiskovací stroj – perotina, válcový tiskací stroj

(http://www.ETN-net.org/routes). Muzejní sbírku tvoří sou-

a stůl pro mechanizovaný filmový tisk, zařízení dílen

bor dokladů vývoje textilnictví, především textilního tisku.

vzorkaře – výrobce forem pro ruční tisk, modrotiskaře

Sbírkové předměty pocházejí z českých zemí i ze zahraničí.

a rytce tiskacích válců. Svoji zručnost si mohou návštěvníci

Muzeum bylo založeno v roce 1936 ve Dvoře Králové

vyzkoušet na kobercovém stavu a replice neolitického

nad Labem. V letech 1953–1962 bylo pobočkou pražského

stavu.

Uměleckoprůmyslového musea (dále UPM), v letech

Muzeum textilu pořádá ve spolupráci s Muzeem Boženy

1963–2007 jej spravoval královédvorský textilní podnik Tiba

Němcové každoročně v průběhu hlavní sezóny několik

a od roku 2008 je opět pobočkou UPM. Ve Dvoře Králové

tematických výstav. Od roku 1999 organizují českoskalická

nad Labem se pro muzeum nepodařilo nalézt vhodný

muzea Bienále ateliérů textilní tvorby, jehož posláním

objekt. Na konci 70. let 20. století byla proto jeho sbírka

je představovat výsledky současné, moderní textilní,

umístěna do části památkově chráněného areálu bývalého

oděvní a obuvní tvorby vysokoškoláků z České republiky

kláštera voršilek v České Skalici – Malé Skalici, v jehož části

a ze zahraničí, a od roku 2003 každoročně interaktivní pro-

sídlí od roku 1962 Muzeum Boženy Němcové. Expozice

gram pro školní mládež „Textilní řemesla aneb Jak krtek

Muzea textilu byla v areálu veřejnosti zpřístupněna v roce

ke kalhotkám přišel“.

1990.
Sbírku muzea tvoří zejména textilie potištěné různými

Ve dnech 28. a 29. října 2011 si Muzeum textilu připomenulo

druhy tisku, pracovní nástroje, nářadí, náčiní, dokumentující

významné výročí „Narozeninovými dny“. V rámci nich byla

historii zpracovávání textilních surovin, vývoj přádelnictví,

návštěvníkům zpřístupněna prohlídková trasa muzejní

tkalcovství, barvířství, textilního tisku. K vzácným položkám

expozicí, v níž navíc probíhaly komentované prohlídky.

sbírky patří fragmenty koptských textilií nebo tkaniny

Hlavní program se konal ve výstavní síni muzejního areálu,

domorodých obyvatel Senegalu a Súdánu. Její významnou

kde byly otevřeny dílny. Návštěvníci si vyzkoušeli činnosti

součástí jsou doklady ke spolupráci výtvarných umělců

spojené se zpracováním lnu, s předením, tkaním, potis-

s textilní výrobou - Mikoláše Alše, Josefa Čapka, Aloise

kováním, malováním na hedvábí, s plstěním vlny. V dílnách

Fišárka, Emilie Frydecké, Jana Hladíka, Františka Kysely,

si mohli vyrobit drobný dárek. Příjemným překvapením

Antonína Kybala, Zdenka Seydla, Karla Svolinského, Jiřího

pro všechny bylo občerstvení – káva, čaj a hlavně domácí

Trnky... Hodnotným oddílem sbírky je obsáhlý konvolut

buchty a koláče.

vzorníků – svazků s ukázkami výrobků našich i zahraničních
textilních tiskáren a tkalcoven. Nejstarší vzorník pochází

Do výstavní síně Na chodbě připravili pracovníci muzea

z roku 1828 a dokumentuje produkci tiskárny – kartounky

výstavu, věnovanou historii Muzea textilu a jeho sbírkové-

v Praze na Smíchově. Významnou součástí muzejní sbírky

mu fondu. Vystavili také renovované části modelu bělidla,

je odborná knihovna. Obsahuje tituly patřící textilní

barevny, strojní tiskárny a úpravny látek (1 : 10), které jsou

technologii, odborné textilní časopisy, technické a tex-

bezprostředně spjaty se vznikem Muzea textilu, neboť

tilní slovníky, publikace věnované dějinám textilní výroby

poprvé byly vystaveny na „Textilní a krajinské výstavě“

a odívání a umělecké textilní tvorbě. Nejstarším českým

ve Dvoře Králové nad Labem v roce 1936.

titulem knihovny je příručka Marka Tellera „O lnu, jeho setí,

Výstava potrvá do 13. dubna 2012. Jako „narozeninový“

připravování a předení“ z roku 1846. V muzejní sbírce jsou

dárek je pro návštěvníky vstup (pouze na tuto výstavu)

zastoupeny rovněž dokumentární fotografie a filmy.

zdarma! Více informací se dozvíte na webových stránkách

Část sbírkových předmětů je vystavena v expozici, která

Muzea Boženy Němcové.

má pět částí. Jsou věnovány přehledu vývoje rukodělné
textilní výroby, hlavním druhům mechanizovaného tex-

4

Jana Matěnová

6[11

Muzeum Brněnska na 21.
Podzimním knižním veletrhu

tuje totiž typ čtenáře (a mezi nimi jsou i spisovatelé),
který pod hrozbou zavalení nebo láteření nespokojených členů společné domácnosti uplatňuje jasné
pravidlo: novou knihu za starou. V praxi to znamená, že

Muzeum Brněnska se ve dnech 21.–22. října 2011

koupí-li si náruživý čtenář knihu novou, musí jednu starou

zúčastnilo 21. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově

vyřadit. Nabízí se otázka: Kam s ní? Právě pro ty, kteří se

Brodě. Po loňské zkušenosti, kdy se na veletrhu z ini-

rádi podělí o své čtenářské zážitky a neradi knihu jen tak

ciativy Památníku písemnictví na Moravě se svými

neosobně předají do antikvariátu nebo dokonce odloží

publikacemi představilo poprvé, zajistilo letos společnou

do starého papíru, byl určen rajhradský knižní bleší trh.

prezentaci muzeí z Jihomoravského kraje. Jmenovitě bylo

Přátelské setkání milovníků tištěného slova, sběratelů,

vedle Muzea Brněnska zastoupeno Muzeum Boskovicka,

členů Klubu přátel Památníku a zaměstnanců se nemůže

Muzeum Vyškovska, Jihomoravské muzeum ve Znojmě,

pyšnit tradicí, na niž by navazovalo, konalo se však na místě,

Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Technické muzeum

kde písemnictví svou tradici má, a tak nakonec vystavené

v Brně, Muzeum Blansko a Regionální muzeum v Mikulově.

knihy přilákaly i náhodné návštěvníky areálu.

Návštěvníci veletrhu tedy mohli vybírat z tematicky pes-

Sešlo se několik desítek čtenářů všech generací, a protože

tré nabídky katalogů, odborných i populárně naučných

některé tituly vyvolaly vzpomínky na mládí, nejeden

publikací a propagačních materiálů. Na sobotní dopoledne

potomek si nakonec odnášel „staré dobré“ knihy nebo

byl u výstavního stánku připraven také doprovodný

časopisy, které v dětství četli už jeho rodiče. Někdo svou kni-

program – autorské čtení Richarda Skolka, mladého

hovnu probral opravdu důkladně a nabízel výběr z několika

brněnského spisovatele, mj. vítěze prvního ročníku literární

krabic plných knih, někomu stačila taška nebo přinesl jen

soutěže Skrytá paměť Moravy, kterému se i přes panující

pár knih pod paží. Ceny byly symbolické, výjimkou neby-

veletržní ruch podařilo posluchače zaujmout. Muzea Jiho-

ly ani knihy nabízené zdarma nebo vzájemně měněné,

moravského kraje se tedy mezi více než 150 vystavovateli

s osobní vzpomínkou jako dárkem navíc. S jídlem roste

jistě neztratila a v sousedství řady prestižních nakladatel-

chuť, proto se již na příštím knižním bleším trhu nabídka

ství obstála se ctí.

rozšíří také o gramodesky, CD, drobnou tištěnou grafiku
Andrea Procházková

apod. Jestli se v Rajhradě zrodila nová tradice, to prověří až
čas, jisté je, že další setkání knihomilů se bude konat zase
na jaře…
Andrea Procházková

Skrytá paměť Moravy
pošesté
Na konci října vstoupila Skrytá paměť Moravy do svého
šestého ročníku a již tradičně bylo jeho vyhlášení spojeno
s říjnovou oslavou vzniku samostatného Československa.
Pro začátek literární soutěže pro mládež toto datum nebylo vybráno náhodně. Památník písemnictví na Moravě,
pobočka Muzea Brněnska, si totiž 28. říjen připomíná
především v souvislosti s manifestem českých spisovatelů
v roce 1917, kdy se řada známých autorů vyslovila

Knižní bleší trh v Rajhradě
V sobotu 24. září 2011 se před vstupem do Památníku

písemnictví

na

Moravě

otevřela

příležitost

pro knihomily hledající titul, který již dlouho neleží

k požadavku národní samostatnosti. Neodmyslitelnou
součástí programu se stalo autorské čtení nejmladší
generace literátů, laureátů soutěže, kteří mají možnost
přečíst svůj soutěžní text. Každoročně jsou navíc oceněné
příspěvky publikovány v literární příloze Sborníku Muzea
Brněnska, kterou obdrží všichni účastníci soutěže.

na pultech knihkupectví, a současně pro ty, kteří

Tentokrát se v Památníku spolu s vítězkou pátého ročníku

se rozhodli udělat ve své knihovně inventuru. Exis-

Magdalénou Špačkovou představila také vysokoškolská
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pedagožka a spisovatelka Věra Linhartová, která je již dva

lem je inspirovat účastníky k napsání soutěžního textu.

roky členkou odborné poroty Skryté paměti Moravy a téma

Pro velký zájem veřejnosti starší 19 let o tvůrčí psaní

loňského ročníku – Cizinec – je jí blízké. Setkání začínající

připravuje Památník na duben příštího roku také Krocení

a již etablované autorky při autorském čtení na společné

literární múzy pro starší (a pokročilé).

téma přineslo posluchačům dva odlišné, byť v mnoha

A téma šestého ročníku? To zní „Továrna Evropa… vy-

jednotlivostech blízké, příběhy. Magdaléna Špačková zau-

robeno na Moravě“ a volně navazuje na ta předchozí,

jala svou povídkou Moje sestra Anna-Marie o židovské

např. Sousedé, Cesta do světa a Cizinec. Tentokrát si mladí

dívce, která za druhé světové války utíká z Čech, aby si

autoři mohou položit otázky, co Moravu spojuje s Evropou,

zachránila život. Věra Linhartová ve své poslední knize Když

co je naopak rozděluje, nebo zda ještě záleží na tom, kde

hodiny padaly z věže, z níž zazněla stejnojmenná povídka,

v Evropě se člověk narodí. Téma může být uchopeno jako

literárně ztvárnila osudy ukrajinských žen v dnešní české

příběh lidí, věcí nebo myšlenek, které se zrodily na Moravě

společnosti. V průběhu slavnostního odpoledne nechybělo

a (ne)dokázaly ovlivnit evropskou společnost. Nabízí ale

ani hudební vystoupení, kterým žáci z rajhradské pobočky

také možnost literárně ztvárnit proces sjednocování Evropy

ZUŠ Židlochovice převedli literární soutěž k novému

z nejrůznějších úhlů pohledu a v konkrétních důsledcích

začátku. Šestý ročník a nové téma osobně vyhlásil Václav

pro život člověka. Mladí autoři mohou zasílat své prozaické

Božek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

texty na zadané téma až do 31. března a pak už se jen s tro-

Při této příležitosti mohli návštěvníci v Památníku

chou napětí těšit na slavnostní vyhlášení výsledků, které se

shlédnout putovní výstavku Ohlédnutí za pěti ročníky

v polovině června uskuteční v areálu Slovanského hradiště

Skryté paměti Moravy, která byla v předchozích měsících

v Mikulčicích, národní kulturní památce.

k vidění v budově Krajského úřadu Jihomoravského kra-

Aktuální soutěžní podmínky, přihlášku a statut soutěže

je a poté v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. V ukázkách

najdou zájemci na webových stránkách pořádajících insti-

z vítězných textů, na fotografiích i v číslech přináší

tucí: http://www.kr-jihomoravsky.cz, http://www.muzeum-

výstavka průřez prvními ročníky literární soutěže. Bez zají-

brnenska.cz, http://www.masaryk.info.

mavosti určitě nejsou ani další osudy mladých autorů, proto

Andrea Procházková

výstavka také sleduje, zda se literatuře stále věnují, nebo
už psaní ustoupilo jiným aktivitám. Symbolicky po pěti
letech, během kterých si soutěž hledala své místo na slunci,
představili na vernisáži svou současnou tvorbu vítězové
prvního ročníku Anežka Chrudinová a Richard Skolek,
pro které je psaní stále hlavním zájmem. Druhý jmenovaný

sekce, komise,
kolegia

již dokonce vydal knihu fejetonů Hubený nás nedostanou
a do tisku je připravena jeho druhá kniha Nesvlíkej se sama.
Své fejetony, epigramy, pohádky i básně, včetně dosud
nepublikovaných, přednesl také na 21. Podzimním knižním
veletrhu v Havlíčkově Brodě, kde Richard Skolek reprezentoval Muzeum Brněnska a tedy i literární soutěž Skrytá
paměť Moravy.
Letošní rok byl pro soutěž určitým milníkem. Ohlédnutí
zpět přineslo jak radost z literárních úspěchů laureátů, např.
Marie Černé, Andrey Jarošové nebo Michala Šefary, tak
několik novinek, s nimiž vstupuje do šestého ročníku. Soutěž
rozšířila své komunikační kanály se soutěžícími a příznivci
o stránky na Facebooku, přichází s novou grafickou podobou a do třetice má soutěž svůj statut, který je dostupný
na webových stránkách organizátorů. Pro soutěžící je to
sice změna nejméně viditelná, ale pro organizaci soutěže
klíčová. Ani letošní ročník ale nebude ochuzen o možnost
osobního setkání na tradičních seminářích tvůrčího psaní
Krocení literární múzy, které se budou konat od ledna
do března v moravských městech. Jejich hlavním smys-

6

Seminář Komise regionální
historie Moravy a Slezska se
uskutečnil ve Vlastivědném
muzeu v Šumperku
Pravidelné

dvoudenní

podzimní

zasedání

KRHMS

se uskutečnilo v prvním říjnovém týdnu ve dnech
6.–7.

října

2011,

organizátorem

bylo

Vlastivědné

muzeum v Šumperku. Semináře se zúčastnilo celkem
53

účastníků.

Program

jednání

byl

jako

obvykle

rozdělen do několika bloků. První blok byl zaměřen
na Multimediální programy jako součást historických
a vlastivědných muzejních výstav a expozic a Muzejní
programy a akce pro handicapované – specifika práce
muzejních historiků. Druhý blok věnoval pozornost Dokumentaci dějin současnosti, tvorbě sbírky (reluice sbírky),
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dále tématu Sbírky map a plánů v muzeích a jejich digi-

hluchoslepému básníkovi a filozofovi Hieronymu Lormovi

talizace a oproti původně plánovanému programu bylo

uspořádaná Regionálním muzeem v Mikulově. Ta se vedle

zařazeno na základě žádosti členů, vznesené na jarním

života a díla této osobnosti také zabývala hluchoslepými

zasedání, ještě téma Regionální vlastivědná periodika.

obecně a přiblížila návštěvníkům tuto neznámou a velmi

Na závěr se uskutečnilo plenární zasedání komise.

specifickou skupinu handicapovaných. Výstava včetně

Součástí semináře byla prohlídka expozici a výstav hosti-

možných doprovodných programů je v současné době

telského muzea a expozice čarodějnic a také exkurze, jejímž

nabízena muzeím a galeriím jako putovní (více informací

cílem byla návštěva Muzea a papírny ve Velkých Losinách,

na webových stránkách Regionálního muzea v Mikulově –

zámku ve Velkých Losinách a Muzea silnic ve Vikýřovicích.

http://www.rmm.cz).

V úvodu jednání přivítala přítomné ředitelka muzea

Také druhý blok jednání byl rozdělen do několika

PhDr. Marie Gronychová a představila práci Vlastivědného

částí. První byla věnována problematice dokumentace

muzea v Šumperku, jeho pobočky a zaměření činnosti

současnosti a tvorbě sbírky (reluici sbírky), v jeho rámci

ve vztahu k programu semináře.

byly předneseny odborné referáty. Jako první zazněl referát

První blok jednání byl rozdělen do dvou částí. V první z nich

PhDr. Pavla Mückeho, Ph.D., vědeckého pracovníka Ústavu

proběhly přednášky a prezentace zástupců firem, zabýva-

pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., nazvaný „Po stopách orální

jících se výrobou a dodáváním multimediálních programů.

historie... Orálně historické projekty realizované v Ústavu

Následně proběhl na danou tematiku workshop, v jehož

pro soudobé dějiny AV ČR v historické retrospektivě“.

úvodu přednesl Mgr. Josef Večeřa referát nepřítomného

Jako druhý v pořadí zazněl referát PhDr. Jiřího Petráše, ve-

PhDr. Jaromíra Hanáka o „Multimediální expozici památ-

doucího oddělení společenských věd Jihočeského muzea

níku Mohyla míru“, doplněný o vlastní zkušenosti z provo-

v Českých Budějovicích „Orální historie, její místo a využití

zu. Dále si členové komise vyměnili zkušenosti s využitím

v praxi muzejního historika“. Poté přednesl Mgr. Marek

moderních technologií zejména při přípravě muzejních ex-

Junek, Ph.D., vedoucí katedry středoevropských studií

pozic a také výstav.

Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK

Druhá část byla zaměřena na zkušenosti s přípravou

v Praze, referát na téma „Problematika soudobé dokumen-

a realizací muzejních programů a akcí pro handicapované.

tace“. Všichni přednášející poskytli své texty k dispozici

Mgr. Dana Massowová přednesla příspěvek „Muzejní pro-

členům komise.

gramy a akce pro handicapované“, v němž vedle základ-

Ve druhé části tohoto bloku zaměřené na digitalizaci

ního rozdělení handicapovaných také rozvedla možná

sbírek map a plánů v muzeích byl jako úvodní přednesen

specifika práce s touto skupinou návštěvníků, jež potřebují

příspěvek Mgr. Heleny Kovářové o zkušenostech z digita-

zvláštní péči a pozornost. Velkým a často neřešitelným

lizace sbírky map v muzeu v Přerově. V následné diskuzi

problémem je již přístup do objektu muzea či galerie. Sa-

si členové vyměnili své zkušenosti z procesu digitalizace

motné budovy jsou často památkově chráněnými objekty

sbírek – např. v rámci projektu E-governement aj. Přítomní

a není zde v mnoha případech zcela uspokojivě vyřešen

se shodli na citelné absenci metodologického materiálu,

bezbariérový přístup ať již do expozice nebo do pokladny,

který by detailně řešil problematiku digitalizace v muzeích.

šatny, WC, apod. Další úskalí narážejí na většinou tradiční

Třetí

část

byla

věnována

přehledu

regionálních

podobu expozic (či výstav), jenž jsou založeny na čtení

vlastivědných periodik, v úvodním příspěvku Mgr. Ilo-

textů a prohlížení předmětů, které jsou ve vitrínách, apod.

ny Pavelkové zazněly zkušenosti s vydáváním časopisu

V příspěvku rozvedla možná východiska a řešení z těchto

Těšínsko a přehled o vydávaných periodicích v členských

„bludných kruhů“.

muzeích.

Zvláštním druhem handicapovaných jsou tzv. smyslově

Součástí semináře bylo také plenární zasedání komise.

postižení, např. nevidomí, neslyšící či hluchoněmí (často

Předsedkyně komise PhDr. Blanka Rašticová seznámi-

s kombinacemi více smyslů). Těm je věnována stálá ex-

la účastníky jednání s programem. Po vyjádření man-

pozice v Technickém muzeu v Brně, jež jako jediná v ČR

dátové komise, která konstatovala, že není přítomna

dokumentuje tuto specifickou početnou skupinu handi-

nadpoloviční většina členů komise a že plenární zasedání

capovaných. Dále se muzea snaží spolupracovat s institu-

není usnášeníschopné, bylo jednání v souladu s jednacím

cemi, jež jednotlivé skupiny postižených sdružují (příklad

řádem komise na 30 minut přerušeno. V této době po-

Tyfloservis, Lorm, atd.) Muzea mají možnost tuto skupinu

dala předsedkyně informace z orgánů AMG a byla prove-

obyvatel výstavami či akcemi připomínat a zařadit je

dena kontrola plnění plánu činnosti komise v roce 2011.

do svých výukových programů pro děti i veřejnost. Zdařilým

Bylo konstatováno, že komisi se v letošním roce podařilo

příkladem toho například byla letošní výstava věnovaná

organizovat 1 zasedání a 1 seminář (plenární zasedání se
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uskutečnilo na jaře Technickém muzeu v Brně, seminář

dílny a prezentace lidových výrobců, zaměřené na děti

právě probíhající) a následně proběhla tradiční výměna

a školní mládež. K přilákání návštěvníka do muzea patří

informací o připravovaných výstavách, konferencích atd.

i program „Tvoříme v muzeu“, který kolega Číhal prezen-

Po uplynutí stanoveného času proběhlo náhradní plenární

toval na příkladech akcí „Jak se průtek ohýbá“, „Hrnčíři, to sú

zasedání, které projednalo a schválilo přihlášky za člena

páni“, „Dráteníčku draťatý“ a dalších. Možnost zatraktivnění

komise (Mgr. Michaela Kvapilová Nováková, Mgr. Petr

výstav rovněž představil na příkladu výstavy „Egypt a Nu-

Zemek, Th. D., PhDr. Karel Podolský, Mgr. Alena Turková,

bie“, jejíž součástí byla i oživená prohlídka. Mgr. Marta Kon-

PhDr. Miroslava Nosková).

drová referovala o úspěšné spolupráci Slováckého muzea

Dále byl projednán návrh programu činnosti komise

v Uherském Hradišti se školami i školkami a představila pro-

na rok 2012, v jeho rámci jsou plánována dvě zasedání –

gramy, které má muzeum ve stálé nabídce. Dále hovořila

tradiční na jaře, které by se mohlo uskutečnit v Olomouci,

o obrácení rolí ve vztahu muzejník – návštěvník. V tomto

neboť Vlastivědné muzeum v Olomouci připravuje na jaře

případě jsou naopak školy iniciátory akcí v muzeu, jako

2012 otevření nových expozic a součástí programu jarního

například v případě rozsáhlého projektu o historii chleba

zasedání by byly jejich prohlídky. Podzimní dvoudenní

a jeho výroby „Projekt o chlebu“ nebo v rámci výstavy

seminář a plenární zasedání se uskuteční v Pelhřimově,

„Strašáci aneb Úpadek strašáctví v Čechách“. PhDr. Ro-

předběžný program byl stanoven a projekt předložen AMG.

mana Habartová obrátila pak svým příspěvkem pozornost
na vize muzeí ve 21. století v příspěvku popisujícím přerod

Blanka Rašticová

stálé expozice Slováckého muzea. V přednesené koncepci připravované expozice (otevření plánováno na rok

V Roztokách u Prahy
se konal seminář
Etnografické komise AMG
Podzimní

seminář

Etnografické

komise

2014) poukázala na silné a slabé stránky původní expozice
a vyjádřila záměr vyzdvihnout vedle lidové festivity také pracovní i všední každodennost života lidí v regionu, přiblížit
krajinu, sídlo i dům, způsob obživy i tradičního zaměstnání
zdejších lidí. Zmínila i plánované rozsáhlé audiovizuální
AMG

(4.–5. října 2011), který se měl původně konat v Ostravském
muzeu, byl na základě technických problémů přesunut
do Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.
Semináře se zúčastnilo 21 členů Etnografické komise AMG.
Před zahájením jednání přivítala jménem Středočeského
muzea v Roztokách u Prahy přítomné etnografy vedoucí
tamního etnografického oddělení PhDr. Ivana Kubečková.
Seminář vedl v první části předseda Etnografické komise
AMG Mgr. Daniel Bechný a v části druhé místopředsedkyně
EK AMG PhDr. Romana Habartová.
Seminář se zabýval následujícími okruhy: Vize a realita
v muzeích 21. století; Připravované expoziční a výstavní
projekty; Aktivity k přilákání návštěvníka.
V úvodu jednání přiblížil dění v AMG Mgr. Daniel Bechný,
který přítomné informoval o závěrech jednání výboru
a dalších organizačních záležitostech dotýkajících se
práce komisí. V úvodním příspěvku prvního dne seznámil
Mgr. Petr Číhal ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti
účastníky semináře s otevřením nově vybudovaného Centra Péče o tradiční lidovou tvorbu Zlínského kraje, dále
s výstavou „Nositelé tradice lidových řemesel“ a expozicí
tvůrců oceněných Cenou Vladimíra Boučka za zachování
a rozvoj tradiční lidové výroby v regionu Uherskohradišťsko.
Autoři této výstavy si připravili interaktivní programy, tvůrčí
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programy, které by měly novou stálou multifunkční expozici atraktivně oživit a problematiku neobvyklou formou přiblížit návštěvníkovi. Mgr. Wieslawa Branna z Muzea
Těšínska ukázala na příkladu řešení projektů (např. výzkumu betlémů nebo při přípravě výstavy věnované významné
regionální národopisné osobnosti Jiřině Králové) spolupráci měst Českého Těšína a Čadce.
Na téma vize muzeí v 21. století navázala Mgr. Alexandra
Zvonařová svým příspěvkem o vzniku Národního muzea
fotografie a dílny tapisérií v Jindřichově Hradci v rámci
Integračního operačního programu, kdy vznikla expozice
na základě spolupráce města a Muzea Jindřichohradecka.
Tak zvanou „mobiliářovou expozici“ představila PhDr. Ivana
Kubečková spolu s ředitelkou Středočeského muzea v Roztokách PhDr. Zitou Suchánkovou. Expozice vznikne v silném
konkurenčním prostředí blízké Prahy, a proto je v koncepci
kladen důraz zejména na doprovodné programy, které svou
atraktivností přilákají návštěvníky. Součástí prezentace byla
i řada fotodokumentů objektu dnešního muzea, dokládajících jeho postupnou proměnu i vyrovnání se se záplavami, které muzeum postihly v roce 2002. Na závěr prvního
bloku vystoupila PhDr. Iva Votroubková a v příspěvku
„Historické jesličky ze západních Čech a Marktredwitz“
představila podobu podnětné přeshraniční spolupráce
ve společném projektu Egerland musea, města Martredwitz
a Muzea Cheb pro rok 2013. Je možné jen litovat, že z důvodu
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pracovního vytížení se omluvil kolega PhDr. Petr Janeček,

Seminář byl mimořádně úspěšný a obohacující po stránce

který měl k tématu Vize a realita v muzeích 21. století

účasti i precizní organizace pracovníků Středočeského

připraven referát „Národopisné muzeum ve velkoměstě

muzea v Roztokách. Zvláštní dík patří zejména hlavní or-

21. století: problematika propagačních a prezentačních aktivit

ganizátorce setkání PhDr. Ivaně Kubečkové a ředitelce

pro současného návštěvníka“.

muzea PhDr. Zitě Suchánkové za laskavé přijetí, organizační

První blok jednání byl ukončen agendou EK AMG, ve které
Mgr. Daniel Bechný seznámil účastníky semináře s nově
přihlášenými členy, z nichž byla za členku řádně přijata
Mgr. Jana Slámová ze Západočeského muzea v Plzni.

zajištění semináře, poskytnutí přednáškového sálu, včetně
technického zázemí a zajištění občerstvení.
Již nyní je předjednána realizace jarního semináře v roce
2012 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Za nově přihlášené členy byli avizováni kolegové
PhDr. Petr Janeček, PhDr. Luboš Kafka, Mgr. Adam Votruba,

Daniel Bechný a Romana Habartová

Ph.D., všichni z Etnografického oddělení Národního muzea
v Praze a jejich přijetí bude projednáno na chystaném
jarním plenárním zasedání. V případě členky komise
Mgr. Dany Přenosilové byla provedena pouze změna instituce, a to na Regionální muzeum v Kolíně. V souvislosti
s členstvím byla konstatována potřeba stanovení podmínek, za kterých by bylo možné jmenovat čestného
člena komise. Členové komise byli informováni o brzké
možnosti vydání již dokončených pojmoslovných slovníků
pod záštitou AMG na základě uzavření licenčních smluv.
Dále byl přednesen a schválen členy komise plán činnosti
na rok 2012.
V druhém bloku provedli autoři výstavy „Dárek z pouti“,
PhDr. Ivana Kubečková a PhDr. Luboš Kafka, účastníky
semináře

inspirativní

výstavou,

kterou

doprovodili

zasvěceným komentářem. Večer byl ukončen ochutnávkou
místní gastronomie a program obohatila návštěva bývalé
pracovnice zdejšího konzervačního oddělení a jejího chotě,
s nímž se někteří členové Etnografické komise AMG učili
hrát na citeru.
Druhý den se nesl ve znamení doprovodného programu
semináře, v němž se účastníci seznámili s atraktivní expozicí Ateliéru Zdenky Braunerové, který byl vybaven dle
dobových fotografií a kresebné dokumentace, a který
rovněž utrpěl ve zmíněné povodni v roce 2002. Zasvěcený
výklad v Ateliéru poskytla Mgr. Marcela Šášinková spolu
s kolegyní PhDr. Ivanou Kubečkovou, která je rovněž spoluautorkou expozice.
Další program se odehrával v terénu. Autobus, objednaný organizátory u externího dopravce, odvezl účastníky
semináře k prohlídce národní kulturní památky kostela sv.
Klimenta na Levém Hradci, prvního ohniska křesťanství
v Čechách a prvního mocenského přemyslovského centra,
kde podal výklad místostarosta Roztok u Prahy Mgr. Stanislav Boloňský.
Ředitel muzea v Kladně PhDr. Zdeněk Kuchyňka pak
provedl kolegy rotundou sv. Petra a Pavla na Budči, tradicí
spojenou s památkou na knížete Václava, a touto prohlídkou ukončil celou dvoudenní akci.

Komise dějin umění při AMG
se sešla v Národním muzeu
v Praze
Jednání Komise dějin umění při AMG začalo 16. září 2011
ve 12 hodin za účasti 4 členů komise; 2 členové ohlásili
účast, ale nedostavili se, 3 členové komise se omluvili pro
naléhavost jiných úkolů.
Po zahájení jednání a stručném přehledu předchozí
činnosti od založení komise v roce 1994, dva z přítomných
se jednání zúčastnily vůbec poprvé. Byl nastíněn současný
stav a útlum činnosti komise. Důvodem tohoto útlumu bylo
konstatováno transformování komise do současné podoby,
kdy se členská základna postupně formuje, ale oproti minulým letům jsou daleko větší problémy s vysíláním a informováním členů i nové potřeby v oblasti vzájemného
setkávání a společných iniciativ. Z doposud přihlášených
39 členů jich již v muzeích 9 nepracuje a řada dalších
na pozvánku nereagovala.
Byla proto vznesena otázka, zda je vůbec potřeba činnost
komise oživovat. Všichni přítomní se shodli, že k udržení
chodu komise je vůle. Pro rok 2012 však bude nutno zajistit
především komunikaci stávajících členů, zjistit jejich zájem
o práci v komisi a oslovit muzea, která zastoupení v komisi
nemají, případně mají další pracovníky, kteří by se rádi
na práci v komisi podíleli. Na základě tohoto obnoveného
týmu by během příštího roku proběhla diskuse o možných
projektech v rámci aktivit AMG a do podzimu by se vytvořil
program a projekty na rok 2013. Dále bylo dohodnuto, že
by se do konce tohoto roku měla komise sejít, aby zvolila
nové vedení. V tomto složení to nebylo možné.
Závěr zasedání proběhl ve vzájemném informování o problémech v jednotlivých institucích i v oblastech, které se
týkají většiny muzeí, jako je vydávání periodik a grantového
přístupu k financování základního výzkumu.
Jan Mohr
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Společný seminář Komise
zoologů AMG a zoologů
Státní ochrany přírody
Dne 21. září 2011 se v prostorách terénní stanice CHKO
Kokořínsko v Kokořínském dolu č. p. 13 sešlo ke společnému
jednání 30 zoologů, z toho 16 bylo z muzeí, 13 z orgánů
a organizací státní ochrany přírody a 1 z jiných institucí.
Účastníky semináře uvítal zoolog Správy CHKO Orlické
hory, Ing. Jan Procházka a zoolog Regionálního muzea
Mělník Ing. Petr Lumpe. Vlastní jednací část semináře vedli
střídavě oba výše jmenovaní zoologové.
K 1. září 2011 měla zoologická komise při AMG oficiálně
42 řádně zaregistrovaných členů. Od posledního jednání
komise na Jižní Moravě (záři 2010) obdržel výbor zoologické
komise dvě nové přihlášky. Dále se díky detektivní činnosti
předsedy komise přítomní dověděli oznámení o zrušení
členství Ing. Ivo Otáhala (Muzeum Novojičínska), odchodu Mgr. Jana Materny z pracoviště v muzeum ve Vrchlabí
(KRNAP) a zrušení přírodovědného pracoviště v Muzeu

Z. Vacíková (ČZB Praha): „Co nového v bibliotéce od roku
2009“; P. Šustr (NP Šumava): „Telemetrie velkých savců
na Šumavě – aktuality 1. část“.
Druhý den 22. září 2011 byl věnován celodenní terénní
exkurzi po území CHKO Kokořínsko. Za doprovodu a odborného výkladu zoologa Správy CHKO Ing. Jana Procházky
absolvovali účastníci semináře výstup PR Kokořínský důl –
Pokličky, PP Provodínské kameny, procházku podél NPR
Novozámecký rybník, výstup na PR Vlhošť a PP Stříbrný
vrch. K největší atrakci patřil nádherný pohled na sokola
stěhovavého (pomocí kvalitního dalekohledu), který má
na římsách pískovcových skal Vlhoště své hnízdo.
Po večeři proběhly v prostorách terénní stanice další
naplánované přednášky:
J. Procházka (CHKO Kokořínsko): „Představení CHKO
Kokořínsko a území navrhované k jejímu rozšíření“; P. Šustr
(NP Šumava): „Telemetrie velkých savců na Šumavě – aktuality 2. část“.
Závěrečný den semináře 23. září 2011 účastníci absolvovali celodopolední pozorování vodního ptactva
v areálu pískovny Vliněves u Mělníka.
Ivo Rus

Těšínska v Českém Těšíně, kde ukončil pracovní poměr
Mgr. Jiří Kristian. Dále byli přítomnými členy zoologické
komise na plenárním zasedání oficiálně přijati za nové
členy: Mgr. Václav Mikeš z Muzea Novojičínska v Novém
Jičíně; Mgr. Marie Süssová z Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Mgr. Kateřina Janová z Muzea Beskyd

Komise pro práci
s veřejností a muzejní
pedagogiku při AMG

ve Frýdku-Místku a Mgr. Jiří Hotový z Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě.
Předseda komise Ing. Ivo Rus seznámil přítomné s činností

se intenzivně věnuje muzejní pedagogice již od 90. let

ve vztahu k AMG za uplynulý rok. Vzhledem k tomu, že

20. století, se ve dnech 5.–6. září 2011 uskutečnil každoroční

uplynulo další tříleté období činnosti výboru komise, došlo

seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogi-

k volbě nového výboru zoologické komise. Přítomnými

ku, včetně plenárního zasedání členů komise.

členy byli do nové komise zvoleni: RNDr. Jiří Šebestián, CSc.

Seminář byl zahájen v pondělí 5. září 2011 v hlavní budově

(předseda) z Prácheňského muzea v Písku, Libor Dvořík

Muzea skla a bižuterie. Po úvodním zahájení následovala

z Městského muzea v Mariánských Lázních a Mgr. Pavlína

prohlídka nejrozsáhlejší expozice jablonecké bižuterie

Peřinová z Muzea Vysočiny v Třebíči.

na světě (380 m2) „Kouzelný svět bižuterie“, kde účastníci

Pak již byly na programu přihlášené referáty s použitím
projekční techniky:
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V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které

kromě autorského šperku zhlédli též expozici mincí a medailí. Následovala prohlídka největší expozice historického

P. Bína, A. Peltanová, J. Větrovcová, J. Zmeškalová (AOPK

a současného skla v České republice (380 m2) s názvem

ČR): „Záchranné programy ohrožených druhů živočichů“;

„Čarovná zahrada. České sklo sedmi století“, kde jsme shléd-

L. Jeřábková (AOPK ČR): „Je libo játra? Metoda průzkumu

li příběh cesty skla od anonymní číše až po autorský solitér.

potápníků a čolků pomocí živolovných pastí“; P. Škorpík

Následoval workshop „Skleničkové hrátky“ – kreativní dílna

(NP Podyjí): „Perspektivy přežití populace endemického

reflektující smyslové roviny obyčejného předmětu denní

krasce válečka českého (Cylindromorphus bohemicus)“;

potřeby, jako je sklenička, pro různé cílové skupiny. Dílna

V. Lemberk (Východočeské muzeum Pardubice): „Hnízdní

byla vedena od prožitku jednotlivce k společnému zážitku,

výskyt havrana polního ve východních Čechách – minulost

který navozoval pocit sounáležitosti. V podvečer prvního

a současnost“; J. Šebestián (Práchěňské muzeum Písek):

dne se uskutečnilo plenární zasedání, kde výbor Komise

„Vývoj specifické populace modráčka středoevropského

shrnul svou činnost za rok 2011. Zároveň byla diskutována

na bývalém tankovém cvičišti v Českých Budějovicích“;

současná situace v oblasti muzejní pedagogiky v ČR, byly
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nastíněny možné cesty vývoje a společně naplánovány

zovaných periodik v ČR. Budou tak vytvořeny podmínky

možné aktivity Komise pro práci s veřejností a muzejní

pro publikování uznatelných výsledků v oblasti ochrany

pedagogiku na rok 2012. V závěru prvního dne se

kulturního dědictví v intencích systému hodnocení výzku-

uskutečnilo neformální setkání účastníků semináře.

mu a vývoje. I nadále bude ve Fóru ponechán prostor také

Druhý den setkání byl zahájen blokem příkladů

informativním příspěvkům – konkrétním konzervátorským

dobré praxe a prezentací vzdělávacích programů. Program

zásahům, dílčím závěrům z probíhajících průzkumů a studií

pro žáky 2. tříd základních škol Muzejní prvouka představila

apod., které jsou prezentovány v nerecenzované části. No-

Alena Anna Kyselo z Regionálního muzea a galerie

vinkou je pak časopisecká část zahrnující informační ser-

v Jičíně, výchovně-vzdělávací aktivity Národního památ-

vis, recenze, personálie atd., která má plnit funkci dosud

níku na Vítkově ve vztahu k žákům a učitelům základních

chybějící platformy reflektující dění v oboru. Program kon-

škol prezentovala Petra Dolejšková z Národního muzea

ference byl tedy sestaven plně v souladu s příspěvky pub-

– Historického muzea. Jak využít artefiletické metody

likovanými ve Fóru, které prošly recenzním řízením a hod-

k ovlivňování poznávacích procesů dětí v muzejním

nocením redakční radou.

prostředí ukázala Kateřina Tomešková z Muzea Komenského

Konference byla zahájena úvodními proslovy prof. PhDr.

v Přerově. Letními prázdninovými dílnami pro děti s náz-

Rudolfa Žáčka, Dr., rektora Slezské univerzity v Opavě,

vem „Létem světem s muzeem“ provedla Alice Karbanová

prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., primátora města Opavy,

z Muzea Mladoboleslavska. Na návštěvu k Rožmberkům

Mgr. Antonína Šimčíka, ředitele Slezského zemského

prostřednictvím programu pro školy, rodiny a veřejnost

muzea a Ing. Ivo Štěpánka, předsedy Komise KR AMG.

pozvala Klára Smolíková z Husitského muzea v Táboře.

Následoval úvodní příspěvek kolegů z hostitelského

Každoroční dějepravné soutěžení představil Michal Zábrš

muzea o restaurování pozůstalosti gen. Heliodora Píky,

z Muzea Vysočiny v Třebíči. Dopolední blok byl uzavřen

která se stala součástí muzejní sbírky poměrně nedáv-

představením pilotního interaktivního vzdělávacího projek-

no, až v roce 2005, a je významným dokladem a pamětí

tu společností Eruditio Publica a Enviom Pro pro vzdělávání

událostí z 2. světové války i poválečných lidských osudů.

mentálně handicapovaných osob v muzeích. Odpolední,

Mezi vysoce hodnocené příspěvky z hlediska úrovně

závěrečný blok druhého dne semináře byl věnován exkurzi

konzervátorsko-restaurátorského zásahu se zařadila práce

do Galerie Belveder a výrobny drobného sklářského zboží.

soukromé restaurátorky Vendulky Otavské o průzkumu
a záchraně fragmentů oděvu novorozence z tumby knížete

Hana Němcová

Břetislava II. v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Textil,
který patří mezi velice citlivé a degradaci podléhající ma-

Konference konzervátorůrestaurátorů AMG tentokrát
proběhla v Opavě
Ve dnech 6.–8. září 2011 se konala Konference
konzervátorů-restaurátorů

AMG,

která

je

tradičně

pořádána Technickým muzeem v Brně, jeho Metodickým
centrem konzervace, ve spolupráci s Komisí konzervátorůrestaurátorů (Komise KR) Asociace muzeí a galerií ČR (AMG
a hostitelským muzeem. Místo pro setkání tentokrát nabídlo Slezské zemské muzeum, jenž se společně se Slezskou
univerzitou v Opavě a Valašským muzeem v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm rovněž podílelo na celkové organizaci a zajištění odborného programu. Přípravě letošní
konference předcházela rozsáhlejší diskuse v rámci Komise
KR v souvislosti se změnou podoby a koncepce sborníku
příspěvků z konference v odborné recenzované periodikum Fórum pro konzervátory-restaurátory, kterou navrhli
hlavní organizátoři. Důvodem této iniciativy je snaha
o zařazení periodika na Seznam neimpaktovaných recen-

teriály, vyžaduje nejen precizní konzervátorský zásah, ale
i důkladnou znalost a zvládnutí technologických postupů
zhotovování různých textilií a oděvů. O tom, že toto vše nebylo opomenuto v rámci dané práce, svědčí i jeden z jejích
výsledků – zdařilá rekonstrukce této unikátní textilní památky
z 2. poloviny 13. století. Z další lokality na Pražském hradě
pocházel i objekt zájmu jiné konzervátorské práce, a to raně
středověký skleněný korálek zhotovený technikou millefiori. Autorka příspěvku, Aranka Součková-Daňková z Polabského muzea v Poděbradech, se společně se svými kolegy zaměřila zejména na důkladný materiálový průzkum,
který byl podstatný nejen pro objasnění postupu výzdobné
techniky a zařazení artefaktu do širších historických souvislostí, ale i klíčovým vodítkem pro proces čištění a volbu
použitých konzervačních prostředků. Velice objektivně
a střízlivě zpracované výsledky analýz vedly k celkové minimalizaci konzervátorského zásahu, který je příkladem profesionality a respektu konzervátora před ošetřovaným dílem. Velkou diskusi a ohlas vyvolal příspěvek k rekonstrukci
Jurkovičovy vily v Brně – Žabovřeskách, konkrétně její
nedochované mozaikové výzdoby na fasádě, který prezen-
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tovali restaurátoři Moravské galerie. Přínosné byly zejména

nebo výstupy činnosti evropské normalizační organizace

informace týkající se Škardovy dílny, kde byla původní

CEN / TC 346 pro oblast kulturního dědictví.

mozaika vyrobena a také názory k celkové problematice

Konference byla též obohacena deseti posterovými

dochování secesních skleněných dekorativních prvků

prezentacemi s velmi zajímavými a přínosnými tématy,

a způsobu jejich záchrany. Mezi další materiály, kterým byl

přičemž mnohé z nich by stály za samostatnou prezentaci

věnovaný celý blok přednášek, patřily fotografie a negativy.

a publikaci (např. konzervace a rekonstrukce nákončí poch-

Velmi ceněné byly praktické zkušenosti a znalosti kolegyň

vy velkomoravského meče, novodobé zhodnocení mohy-

z Národního archivu ohledně čištění fotografií a úpravy

lového inventáře, nálezu z poloviny 19. století instrumen-

povrchu negativů. Obdobně byly hodnoceny výsledky

tálními metodami nebo inovace způsobů odkyselování

pracovníků Národního technického muzea při přípravě

knih „in situ“ a další).

historických fotografií pro novou expozici „Fotografický

V rámci odborné exkurze měli účastníci konference

ateliér", která je příkladem vysoce kvalitního způsobu vys-

možnost navštívit vybrané objekty a expozice Slezského

tavení muzejních sbírek. Zajímavé byly též poznatky kolegů

zemského muzea. Velkým dojmem na mnohé kolegyně

ze Žilinské univerzity a Slovenské národní knižnice Martin

a kolegy zapůsobila expozice „Doba zmaru a naděje“

k modelování změn barevné vrstvy fotografií, které byly

v Památníku II. světové války v Hrabyni, která právem zís-

podrobeny diskusi z hlediska volby správných podmínek

kala i nejvyšší ocenění v kategorii Muzejní výstava roku

umělého stárnutí testovaných vzorků vzhledem k reálným

Gloria Musaealis 2009. Jedno z hlavních ocenění loňské

situacím. Celkem zaznělo 15 recenzovaných příspěvků

muzejní soutěže obdržela také expozice Valašského muzea

věnujících se dalším důležitým tématům, jako je např.

v přírodě „Městečko pod Radhoštěm“, o kterou byl v rámci

průzkum barevné vrstvy obrazů pomocí infračervené spe-

programu mezi účastníky též veliký zájem, včetně návštěvy

ktroskopie, hodnocení zpevňovacích prostředků kamene

centrálního depozitáře a konzervátorského pracoviště

počítačovou tomografií, revize postupů povrchové úpravy

ve Frenštátě. Nabídka hostitelů zahrnovala také prohlíd-

železa tanátováním, konkrétní konzervátorsko-restaurátor-

ku města Opavy s odborným výkladem nebo exkurzi

ský zásah na secesním postříbřeném stolku a další.

do laboratoří a konzervátorských pracoven oboru muzeolo-

Neméně přínosnými byly referáty přednesené v rámci

gie Ústavu historických věd Slezské univerzity.

informativní části (celkem 10), zahrnující oblast preven-

V rámci programu konference proběhlo plenární zasedání

tivní péče, jako je řešení mimořádných a krizových situ-

členů Komise konzervátorů-restaurátorů AMG a volby

ací způsobených např. živelními pohromami. Činnost

nového předsednictva jejího výboru a revizní komise

mezinárodní pracovní skupiny European Working Group on

na období 2012–2014. Svoji pozici předsedy komise opět

Disaster Prevention, jenž zvyšuje připravenost pracovníků

obhájil Ing. Ivo Štěpánek, náměstek odboru vědy a techniky

archivů a knihoven pro zvládání těchto události, prezen-

Technického muzea v Brně.

toval Dr. Michal Ďurovič z Národního archivu. O tom, že tyto

Uvedené stručné shrnutí průběhu letošní konference

pohromy jsou v souvislosti s měnícím se klimatem stále

konzervátorů-restaurátorů v Opavě je dokladem je-

více aktuální, svědčil i příspěvek shrnující vlastní zkušenosti

jího nesporného významu jak na poli odborném, tak

kolegů ze Státního okresního archivu v Liberci z lokálních

i společenském, z pohledu jednotícího faktoru propoju-

povodní v roce 2010. Inspirativním příspěvkem bylo též

jícího přírodovědné, humanitní a technické obory vedoucí

představení záměru vytvořit metodické pracoviště preven-

k neustálému vývoji a zkvalitňování péče o naše kulturní

tivní péče pro mobiliární fond Národního památkového

dědictví. Velký zájem o toto profesní setkání představuje

ústavu v Plzeňském kraji umístěné v objektu kláštera Plasy.

i stabilně vysoký počet účastníků (přes 200). Přejme si,

Dále se hovořilo o průběhu rekonstrukce vily Tugendhat

aby toto úsilí a práce konzervátorů-restaurátorů a dalších

v Brně, nad vytýčením správných cílů restaurátorských

odborníků byla patřičně oceněna a považována za jeden

zásahů vzhledem k charakteru výjimečné památky se

z důkazů kulturní vyspělosti i udržitelného rozvoje v naší

zamýšlel Ing. arch. Miloš Solař z Národního památkového

zemi. V této souvislosti patří dík Asociaci muzeí a galerií

ústavu v Praze a Slezské univerzity v Opavě. Tyto úvahy byly

ČR za dlouholetou a stálou finanční podporu při pořádání

v rámci diskuse přeneseny i na jiné příklady ošetřovaných

těchto konferencí, Českému výboru ICOM a všem institucím,

předmětů, kupříkladu na úroveň odstraňování polychromií

mezi něž patří Slezské zemské muzeum, Slezská univerzita

u dřevěných plastik. Pestrost řešených otázek doplňovaly

v Opavě, Opavská kulturní organizace, p. o., Valašské muzeum

další informace k průzkumu a konzervaci keramiky

v přírodě a sponzorům, kteří letošní konferenci podpořili

a skla, archeologických artefaktů, zemědělských strojů,
ale i bezpečnostních systémů v prostředí muzeí a galerií
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z konferencí,
seminářů
Kolokvium 2011
Muzea pro všechny

a estetickou úpravou. Na tento příspěvek navázala Milena
Antonovičová z téže instituce a upozornila na potřebu
bezbariérového přístupu pro 30 % populace, a to nejen
pro osoby s postižením, ale také pro rodiče s malými dětmi
a seniory. Dále zmínila nutnost hledání kompromisu mezi
požadavky bezbariérovosti a požadavky památkové ochrany.
O tom, jak jsou přístupná muzea v ČR pro imobilní

Handicapovaní a dobrovolníci

návštěvníky, informoval ve svém příspěvku František Šebek,

v kulturních institucích ČR

verzity v Pardubicích. Zdrojem byl dotazník V-kult, adresář

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2011 se v Brně konalo již VII.
celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého
muzejnictví. Tématem byli handicapovaní a dobrovolníci
v kulturních institucích ČR.
Jednání zahájily čtyři ženy. Za AMG její předsedkyně
Eva Dittertová, jejíž vystoupení nebylo jen formálním
zahájením, ale spíše obsáhlejším úvodem do problematiky s příklady z praxe a nastíněním hlavních problémů.
Náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková ocenila tradici kolokvií, která jsou inspirativním setkáním
nad důležitými tématy. Paní náměstkyně informovala
o personálních změnách na odboru muzeí a galerií MK ČR,
o naplňování přijaté koncepce, která si mimo jiné klade
za cíl revizi právních norem, jež se týkají nakládání
s kulturním dědictvím. Předsedkyně českého výboru
ICOM Zuzana Strnadová připomněla, že ICOM v minulém období vydal ve spolupráci s AMG brožuru Muzea
pro všechny, pomocníka v řešení zpřístupnění muzeí
a galerií znevýhodněným skupinám návštěvníků. Upozornila rovněž na inspirativní úlohu zkušeností zahraničních
kolegů. Ředitelka odboru muzeí a galerií MK ČR Magda
Junková zdůraznila v souvislosti s tématem kolokvia otázku
lidskosti a překonávání egoismu.
Úvod do problematiky Handicapovaní a dobrovolníci
v paměťových institucích ČR pak učinila svým samostatným
delším vystoupením náměstkyně ministra kultury Anna
Matoušková. Zabývala se především zákonnými normami
i kulturní politikou mezi roky 2009–2014. Zde se mimo jiné
počítá se statistickým zjišťováním dat o poskytování služeb
lidem s postižením. V otázce dobrovolnictví připomněla
dlouholeté zkušenosti v oblasti památkové péče.
Dagmar Lanzová zastupující Národní radu osob se
zdravotním postižením odkázala na legislativu a přístup
k památkovým objektům. V příspěvku uvedla řadu zajímavých technických údajů, ukázala dobré i špatné příklady
z praxe. Zdůraznila, že spolu s řešeními uvnitř objektu je
třeba řešit také přístup k objektu od zastávek dopravy
a od parkovišť. Často však vzniká rozpor mezi přístupností

jenž zde shrnul výsledky šetření, které zadal studentům uniAMG, webové stránky muzeí i mailový dotaz. Jednotlivé
zdroje uvádějí rozporné informace, na e-maily řada institucí
neodpověděla, bezbariérovost často není vůbec prezentována. Ze 721 objektů 204 deklaruje alespoň částečnou
bezbariérovost, často jde však jen o malý objekt či expozici.
Tomáš Lanc z Pražské organizace vozíčkářů o. s.
na příkladu Národní technické knihovny v Praze ukázal
na problém monitoringu přístupnosti kulturních institucí
a na potřebu spolupráce s cílovou skupinou. Je však potřeba
si uvědomit, že požadavků, stejně jako handicapů, je mnoho. Nutné je tedy dopracovat se k jednotné metodice mapování objektů.
Další referující – Pavel Wiener z Oblastního spolku ČČK
Hradec Králové, zdůraznil další rovinu problému. Nejde jen
o technické odstranění bariér, ale i komunikaci. Proškolit
personál v otázce správné komunikace na partnerské úrovni (viz http://www.pratelskamista.cz).
Aleš Česal prezentoval příspěvek Centra pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu. Zabýval se
zkušenostmi z práce s neslyšícími. V souvislosti s oblibou
Pražské muzejní noci se objevil požadavek speciálního programu pro neslyšící návštěvníky. V některých institucích
jsou nabízeny prohlídky pro neslyšící a Metodické centrum
chce k vytvoření metodiky využít zkušeností i z těchto akcí.
Vladěna Sýkorová ze Sdružení Hapestetika uvedla
zkušenosti s výstavami pro nevidomé a upozornila, že jsou
velmi dobře přijímány i lidmi vidícími.
Alice Stuchlíková z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU Brno představila projekt mobilní galerie
a její využití v Domovech pro seniory a v Domovech pro lidi
s postižením. Představena tak byla možnost zpřístupnění
sbírek lidem s postižením jiným způsobem, a to přivezením
sbírek za klientem.
Problematika dobrovolníků byla otevřena vystoupením
Susan Raikes z Britského muzea. V tomto muzeu pracuje
dobrovolníků více než zaměstnanců. V roce 2010 jich bylo
evidováno 1 000. Pracují ve sbírkovém oddělení, výstavním,
tlumočnickém, fotografují, scenují. Nepostradatelní jsou
při práci s návštěvníky a zvláště při velkých akcích. Kurátoři
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napíší scénář programu a proškolí dobrovolníky, kteří

Radek Jiránek z Ministerstva vnitra se zabýval akreditací

mnohdy pracují samostatně. Zájem o práci dobrovolníka je

organizací v oblasti dobrovolnické služby. Akreditované

veliký. Mezi dobrovolníky jsou studenti, důchodci i handi-

organizace jsou organizacemi vysílajícími dobrovolníky

capovaní.

a mohou dosáhnout na dotace. Jsou jimi pouze NNO.

V další části programu byl představen mezinárodní pro-

Muzea se mohou ocitnout v roli organizací přijímajících,

jekt Make Able, jehož cílem je práce s mentálně handi-

dobrovolníky však nemohou využít za účelem zisku. Ne

capovanými formou interaktivních vzdělávacích programů

všechny formy dobrovolnictví zákon upravuje. Vždy je

a sdílení mezinárodních zkušeností. Přestože se projekt

potřeba brát na zřetel, že dle naší platné legislativy nesmí

dotýká muzeí jen okrajově i zde bylo možno najít zajímavé

dobrovolník vykonávat práci, která je v pracovní náplni

inspirace.

kmenových zaměstnanců.

Petra Krňanská představila program Grundtvig, jenž

S rolí dobrovolníků při programech s handicapovanými

podporuje mezinárodní spolupráci kulturních institucí

v Metodickém centru pro muzejní pedagogiku při MZM

a především celoživotní vzdělávání dospělých. Muzea se

v Brně seznámil vedoucí centra Mgr. Tomáš Drobný.

mohou stát organizátory workshopu, muzejníci se mo-

Zdůraznil také význam dobrovolníků jako nositelů zpětné

hou akcí v zahraničí účastnit (více na http://www.naep.cz/

vazby, přívětivých, ale otevřených kritiků muzejní práce.

grundtvig).
Milan

Jančo

Eva Lukášová seznámila s tím, jaké typy dobrovolnických
z

Národního

památkového

ústavu

aktivit je možno podpořit z programu Culture a nastínila

zprostředkoval dobré zkušenosti z muzeí v USA (San Fran-

nový trend – rodinné dobrovolnictví. Tuto formu využívají

cisco, Monterey, New York) v přístupu k návštěvníkům

ve světě především velmi zaměstnaní lidé, kteří chtějí

s omezenou schopností pohybu a orientace. Zajíma-

věnovat čas dobrovolnictví i rodině.

vým podnětem je uvádění informací a obrázků o handi-

Kateřina Doležalová z NIPOS mimo jiné upozornila, že rok

capovaných v programech pro děti a mládež, což na-

2012 je Rokem aktivního stárnutí a lze předpokládat, že

pomáhá přirozenému způsobu integrace do společnosti.

pracovní skupina vytvořená v rámci Roku dobrovolnictví se

Pavla Vykoupilová představila projekty s mentálně handi-

bude v následujícím období věnovat problematice seniorů.

capovanými dětmi, mládeží a dospělými v Metodickém

Jindřiška Gregoriniová z téže instituce se věnovala obec-

centru pro muzejní pedagogiku při MZM v Brně. Projekty

ným parametrům dobrovolnictví v kulturních institucích –

byly zaměřeny na prožitky, sebevyjádření a využití co

pojištěním dobrovolníků, podobou smluv. Všichni účastníci

nejvíce smyslů a do jejich realizace byli zapojeni i dobro-

kolokvia obdrželi publikaci „Dobrovolníci pro kulturu, do-

volníci.

brovolnická činnost v kulturních organizacích“, kterou vydal

Kateřina Rozinková prezentovala mobilní haptický

Zajímavou zahraniční inspirací byly zkušenosti vídeňského

tavení originálu – na Bečově v programech pro handi-

přírodovědného muzea zprostředkované Astrid Hille.

capované i pro děti. V programu je využíván nejen model

V malých muzeích dobrovolníci pracují jako kurátoři,

1 : 1 s přesnými kopiemi zlatnické výzdoby i vnitřního obsa-

vědečtí pracovníci a zájemci o problematiku. Získávají

hu, ale také haptická mapa, komiks, a to i v Braillově písmu,

tak mnohdy pocit užitečnosti, udržují si sociální kontakty

a na mp3 nahraná kramářská píseň.

a pracovní návyky, což je důležité jak pro lidi v důchodu, tak

Vladimír Martinec z firmy Promotion and Education

pro nezaměstnané.

představil možnosti využití audio-video průvodců handi-

Magdalena Müllerová seznámila s iniciativou České

capovanými návštěvníky, pro něž je možno vytvářet

kanceláře programu Culture a Institutu umění v práci s do-

speciální obsah, zohledňující jejich potřeby, včetně zna-

brovolníky a zprostředkováním uměleckých děl seniorům.

kové řeči či upozornění na nebezpečí na cestě po objektu.

Upozornila na publikaci Umělci pro společnost, jež je

První den jednání zakončily příspěvky ministerstev

14

NIPOS za využití programu Culture.

model relikviáře sv. Maura, jenž je využíván v místě vys-

ke stažení na webu.

k problematice dobrovolnictví. S „Evropským rokem dobro-

Zkušenosti se snahou o sofistikovaný přístup k získávání

volnictví 2011“ seznámil Michal Urban z MŠMT. Minister-

dobrovolníků a práci s nimi představila Pavla Obrovská

stvo bylo koordinátorem akce, jehož cílem bylo zviditelnění

z Moravské galerie v Brně. Zájemci o tuto práci se hlásí

tématu, odstranění překážek a práce na úpravě legislativy.

na webu. Nyní je registrováno přes 200 zájemců (v zas-

Výstupem bude Sborník příkladů dobré praxe, který bude

toupení: studenti VŠ 76 %, senioři 8 %, nezaměstnaní 7,5 %,

k dispozici i na webu http://www.dobrovolnik.cz. V příštím

pracující 5,5 % a studenti SŠ 3 %). Práci s dobrovolníky má

roce budou pokračovat práce na novele zákona o dobro-

na starosti koordinátor a zapojeni jsou i supervizoři z řad

volnictví.

odborných pracovníků.
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Konkrétní zkušenosti má také Dobrovolnické centrum

S

hlavními

příspěvky

vystoupili

Vladimír

Rösel,

o. s. v Ústí nad Labem, které je akreditovanou a tedy vysí-

generální ředitel NG, Vít Vlnas, náměstek ředitele

lající organizací. V databázi má 996 osob a do muzea jich

pro sbírky NG, Ladislav Kesner ze Semináře dějin umění Filo-

dochází asi 15.

zofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Tomáš Winter

Petr Svoboda z NPÚ odkazem na zkušenosti s opravami

z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. V diskusi, kterou

hradů připomněl dlouholetou tradici dobrovolnické práce

moderoval Jindřich Vybíral, vedoucí Katedry dějin umění

v ČR a představil zároveň přeshraniční projekt podpořený

a estetiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, zazněly

z programu Culture.

mimo jiné důležité postřehy Marka Pokorného, ředitele

Jaké je to být dobrovolníkem a to ještě v krizové situaci

Moravské galerie v Brně, Heleny Königsmarkové, ředitelky

přednesl Martin Sovák ze Státního oblastního archivu

Uměleckoprůmyslového

v Praze na příkladu zapojení do záchranné mise v Kolíně

náměstkyně ministra kultury, a Magdy Junkové, ředitelky

muzea,

Anny

Matouškové,

nad Rýnem, kde došlo v roce 2009 ke zřícení budovy ar-

Odboru ochrany movitého kulturního dědictví Minister-

chivu a cenné materiály potřebovaly rychlou a fundovanou

stva kultury ČR. Diskusi uzavřel apelem na respektování

pomoc.

důležitosti odborné práce při péči a zhodnocování

Jak se stát dobrovolníkem, ukázal Libor Karásek na pro-

sbírkových fondů Lubomír Slavíček, vedoucí Semináře

jektu Slavonická řemesla. Život v malé obci, malé děti

dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

a požadavek smysluplného trávení volného času, ho přivedl

v Brně a bývalý generální ředitel Národní galerie v Praze.

k dobrovolnictví jako nutnosti. A je to cesta zajímavá,

Příprava semináře byla urychlena aktuální situací

přínosná nejen pro děti a jejich rodiče, ale i celou komunitu.

na mezinárodním poli, zejména zadržením děl z fondů

Součástí kolokvia bylo i paralelní jednání účastníků pro-

Národní galerie v Praze a Moravské galerie v Brně

jektu Make Able a v souvislosti s ním pořádané workshopy.

v Rakousku v důsledku právního sporu firmy Diag Human

Dále společenské setkání, kde byl prostor pro neformální

s Českou republikou. Účastníci se shodli na potřebě

rozhovory, proběhlo ve večerních hodinách prvního dne

modernizace právní úpravy postavení těchto institucí,

v Moravském zemském muzeu. Jak je již zvykem, a je

neboť např. zákon o Národní galerii byl přijat v květnu 1949

i pochopitelné, kolokvium může vždy s problémem jen

a od té doby nebyl nikdy novelizován. Právě v důsledku

seznámit, umožnit pohled z více stran a v širších souvis-

této skutečnosti se v současnosti ocitly centrální státní

lostech (tentokrát i s využitím zahraničních zkušeností).

sbírkotvorné instituce v mezinárodní izolaci, neboť nemo-

Není možné, aby nastolený problém byl během dvou dnů

hou vstupovat do významných výstavních projektů

vyřešen. Nejinak tomu bylo i letos v Brně v otázce handi-

a zapůjčovat díla ze svých fondů do zahraničí.

capovaných a dobrovolníků. Cesty kudy se vydat, inspirace
a úkoly však byly nastoleny.

Účastníci semináře se zabývali také otázkami dalšího
vývoje Národní galerie v Praze a obecně perspektivami

Jana Hutníková

veřejných uměleckých muzeí a galerií v České republice.
Shodli se na nutnosti v zahájeném dialogu pokračovat.

Seminář Národní galerie
v Praze na půdě Parlamentu

Zvukový záznam semináře a doprovodné materiály budou
zveřejněny na webových stránkách Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
Eva Kolerusová

Pod záštitou paní Miroslavy Němcové, předsedkyně
Poslanecké

sněmovny

Parlamentu

České

republiky,

uspořádala Národní galerie v Praze ve čtvrtek 13. října
2011 v prostorách Poslanecké sněmovny odborný seminář

Veřejnost a archeologické
nálezy

„Stát jako sběratel umění“. Zúčastnili se ho zástupci
významných státních, krajských i soukromých muzeí a galerií,

Český komitét Modrého štítu, sdružení českých, tzv.

a také představitelé vysokých škol a dalších uměnovědných

„paměťových“ profesních asociací (archivů, knihoven,

pracovišť z celé České republiky. Účelem semináře bylo

muzeí a památkové péče), je součástí mezinárodní nevládní

zahájit kvalifikovanou veřejnou diskusi o účelu, optimál-

organizace, která usiluje o preventivní opatření na ochranu,

ní právní formě, ekonomických podmínkách fungování

pohotovou pomoc ve stavu nouze, případně následnou zá-

a zásadách vlastní činnosti státních a veřejných institucí,

chranu kulturního dědictví ohroženého válkou, přírodními

pověřených získáváním uměleckých děl, odbornou péčí

katastrofami nebo selháním člověka, vandalismem či

o ně a prezentací uměleckých sbírek.

terorismem. Jeho působnost není dána jen hranicemi České
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republiky – v součinnosti s jinými národními komitéty

ní represivní opatření. Závěrečné referáty patřily dalším

pomáhá podle svých možností všude tam, kde je zapotřebí:

aspektům archeologického výzkumu: Mgr. Milan Kuchařík

při nápravě škod po vlně tsunami v jihovýchodní Asii či

shrnul své zkušenosti z terénu v přednášce „Promarněné

při

archivu

příležitosti – archeologické výzkumy na velkých stavbách“,

v Kolíně nad Rýnem. Ve šťastných chvílích všedního

vyzvedání

materiálu

ze

zhrouceného

Mgr. Milan Jančo pak v příspěvku „Ochrana, údržba

dne nerušeného mimořádnými událostmi se soustředí

a prezentace nemovitých archeologických nálezů in situ“.

na preventivní opatření. K nim patří pořádání pravidelných

Semináře se zúčastnilo 93 posluchačů, převážně

seminářů k problematice ochrany kulturního dědictví. S ta-

pracovníků muzeí a památkových ústavů, dále archeo-

kovým záměrem uspořádal dne 11. října 2011 ve spolupráci

logických pracovišť akademických, univerzitních, památ-

s Národním archivem v Praze na Chodovci celodenní

kových i muzejních, ale také zástupců krajských a městských

seminář na téma „Veřejnost a archeologické nálezy“. V jeho

úřadů, v několika případech též soukromých společností.

úvodu přednesl dr. Karel Sklenář, DrSc. referát „Ochrana

Referáty byly zachyceny v elektronické podobě a budou

archeologických památek, vztah profesionálů a amatérů,

tímto způsobem zpřístupněny odborné veřejnosti i ostat-

popularizace archeologie“, v němž přiblížil péči o archeo-

ním zájemcům.

logické památky na našem území, její historický vývoj,

Jana Součková

stěžejní etapy a hlavní protagonisty až po současnost. Legislativní rámec, tak jak jej představuje „Zákon o státní památkové péči“, představil Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., v jehož gesci se
na Ministerstvu kultury ČR rodí s napětím očekávaná novela. Pozice a úkoly krajské a místní správy osvětlilo vystoupení
Ing. Tomáše Škaryda, předsedy Rady Asociace krajů ČR
pro kulturu s tématem „Péče o kulturní dědictví v orgánech
samosprávy“. Navazující referáty již obrátily pozornost
cíleně k různým aspektům archeologických památek, lokalit a výzkumu. Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. promluvil
o „Současné ochraně a stavu archeologického kulturního
dědictví v ČR“, PhDr. Jan Mařík, Ph.D. zhodnotil „Negativní
dopady nelegálních archeologických výzkumů na kulturní dědictví“. Následovala čtyři zamyšlení nad převážně
neblahou rolí detektorů kovů v archeologii: PhDr. Zuzana
Bláhová předložila přehled přístupu k „Detektorům kovů
v evropských právních předpisech“, který připravila za spolupráce svých studentů. PhDr. David Vích rozebral důsledky
používání „Detektorů kovů v archeologické praxi“. Další
dva přednášející se věnovali „Detektorům kovů v oboru
numismatiky“ – PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D. zhodnotil
přístup k tomuto nástroji ve Velké Británii, PhDr. Jiří Militký,
Ph.D. pak dopad a okolnosti v českém prostředí, zároveň zmínil
i určité možnosti dalšího postupu a ochrany napadaných
nalezišť. Vítaným rozšířením tohoto tématu a podnětem
k živé diskusi v závěru semináře pak byla zpráva „Trestnoprávna ochrana archeologického kultúrneho dedičstva“
JUDr. et Mgr. Tomáše Michalíka ze sekce kulturního dědictví,
odboru ochrany památkového fondu Ministerstva kultury Slovenské republiky o nové úpravě trestní legislativy
na Slovensku, týkající se především detektorů kovů. Rozprava přinesla řadu argumentů pro i proti ráznému postupu vůči laickým uživatelům detektorů, stanoviska však
příliš nesblížila. Teprve příští léta ukáží, zda se více osvědčí
určitá spolupráce s poučenými hledači či nekompromis-

Konference
středoevropských
muzejníků
Jubilejní, dvacátá konference bavorských, českých, hornorakouských a saských muzejníků proběhla ve dnech 6. až
8. října 2011 ve staroslavném franském městě Norimberku,
a to na téma „Stavět a tvořit muzea“. Místo jednání nebylo zvoleno náhodou, kromě řady historických souvislostí
s dalšími účastnickými zeměmi bylo právě v Norimberku
a v jeho blízkém okolí v minulých letech otevřeno několik
významných muzeí a instalovány pozoruhodné stálé expozice různého zaměření.
Dříve, než se budu věnovat vlastnímu průběhu konference, nabízím proto pár postřehů z exkurzí po norimberských muzeích.
Nedávno zpřístupněná expozice Městského muzea
ve Fürthu, v nevelkém, ale historicky významném městě
bezprostředně sousedícím s Norimberkem, zaujala snaha
účelně zkombinovat tradičnější instalaci exponátů s moderní audiovizuální a počítačovou technikou, což je problém, jenž řešíme i v mnohých českých muzeích. Zajímavé
pojetí, kdy jednotlivá témata či historická období jsou
prezentována pomocí „ostrůvků“ s ústřední dotykovou
obrazovkou doplněnou dalšími prvky i trojrozměrnými
předměty, však na druhé straně znemožnilo umístit do expozice řadu cenných originálních exponátů, jichž zde mohou návštěvníci zhlédnout jen nepatrný počet.
Neobvyklým zážitkem se stala návštěva Židovského
muzea ve Fürthu, umístěného v bývalém měšťanském
domě, jenž po několik staletí patřil majetné židovské
rodině. Značnou roli při prohlídce muzea hraje oriPokračování na str. 17
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Bělá pod Bezdězem

Muzeum v Bělé pod Bezdězem

Drobná sakrální architektura
1.10.2011 – 31.12.2011
na Mladoboleslavsku
Poutníče, zde chvíli stůj, moje rány rozvazuj…
6.11.2011 – 16.1.2012

Benátky nad Jizerou

Muzeum Benátky nad Jizerou

Slavní rodáci – Čeněk Melka, Věnceslav Černý, Gabriel Vágner
1.10.2011 – 1.1.2012
Už víme – kolik uhodilo
29.11.2011 – 20.1.2012

Benešov

Muzeum umění a designu Benešov
Salon výtvarníků Benešovska
Příběhy a čára Daisy Mrázkové

Beroun

22.11.2011 – 31.12.2011
24.11.2011 – 29.1.2012

Muzeum Českého krasu, p. o. Středočeského kraje

Jan Václav Spitzer (1711–1773), 300 let malíře pozdního baroka
27.10.2011 – 19.2.2012
Barokní Vánoce
1.12.2011 – 8.1.2012

Blovice

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Staré časy malých dětí
Namaluj svoji nejoblíbenější hračku
Obrazy Jiřího Sýkory
Péče muzea o sbírkový fond
České Vánoce

Boskovice

Muzeum Boskovicka

Česká bible a Jiří Melantrich

Brno

30.4.2011 – 31.12.2011
27.8.2011 – 6.1.2012
10.11.2011 – 6.1.2012
15.11.2011 – 6.1.2012
24.11.2011 – 6.1.2012

Muzeum města Brna, p. o.

Kuky se vrací… na Špilberk
Barbie v šatech krásných jako sen
Design by Bořek Šípek

10.11.2011 – 29.1.2012
17.11.2011 – 31.12.2011
6.10.2011 – 31.12.2011

Muzeum romské kultury, s. p. o.

Nová stálá expozice: Příběh Romů
od 1.12.2011
Peskere Jakhenca – Svýma očima
9.9.2011 – 15.1.2012
Pod lupou – 20 let Muzea romské kultury
21.10.2011 – 18.3.2012

Technické muzeum v Brně

Tajemství depozitářů
Ing. František Houšť
20 let společnosti Tyfloservis
Bylo tu, není tu – Plakáty na plotu
Labyrint poznání
Asekol – muzeum spotřebičů

16.5.2009 – 31.12.2011
23.11.2010 – 30.1.2012
22.3.2011 – 31.12.2011
22.3.2011 – 31.12.2011
4.10.2011 – 30.9.2012
1.11.2011 – 31.12.2011

Bruntál

Zámek Bruntál

Svět českého granátu

2.12.2011 – 15.1.2012

Břeclav

Městské muzeum a galerie

Nostalgické jízdy – výstava fotografií Milana Vojtka
od 10.11.2011

Bučovice
25.11.2011 – 29.1.2012

Moravská galerie v Brně

Jurkovičova vila
Jurkovičova vila – historie a obnova
1.4.2011 – 18.3.2012
Místodržitelský palác
Nejkrásnější české knihy roku 2010
6.10.2011 – 8.1.2012
Colorito – Malířství v Benátkách 16.–18. století na příkladech
málo známých obrazů z moravských a slezských sbírek
17.11.2011 – 13.5.2012
Pražákův palác
Sláva Sobotovičová – Minimální posun 20.10.2011 – 15.1.2012
V plném spektru. Fotografie 1900–1950 ze sbírky MG v Brně
4.11.2011 – 5.2.2012
Uměleckoprůmyslové muzeum
Z pohádky do pohádky
3.11.2011 – 4.3.2012
Obrazy mysli / Mysl v obrazech
9.12.2011 – 8.3.2012

Moravské zemské muzeum

Messel – Přírodní katastrofa po zániku dinosaurů
7.1.2012 – 7.4.2012
Pavilon Anthropos
Umění australských domorodců / Za posledními lidmi od doby
kamenné
8.12.2011

Biskupský dvůr
Subrety a heroiny
29.6.2011 – 31.12.2011
Dětské muzeum
Skleněná krása aneb Historie (nejen) vánočních ozdob
2.11.2011 – 26.2.2012
Dietrichsteinský palác
Novinky z mineralogického depozitáře
do 31.12.2011
Beatlemánie
25.5.2011 – 20.1.2012
„Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!!" Karel Hynek Mácha, kníže české
poezie
9.11.2011 – 31.3.2012
Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Erwin Raupp – Moravská Hellas 1904
8.10.2011 – 22.1.2012

Muzeum Bučovice

České bible 16.–19. století ze sbírky Muzea Vyškovska… a ještě
něco navíc
12.11.2011 – 8.1.2012

Čáslav

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Výstavní síň
Dědeček motocykl…

Čelákovice

6.12.2011 – 31.12.2011

Městské muzeum v Čelákovicích

100 let českého skautingu
20.11.2011 – 8.1.2012
Jaroslav Mokrý – Krajiny z blízka i z dálky
26.11.2011 – 31.1.2012

Česká Lípa

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
25 let obnoveného Klubu přátel muzea
Výstava betlémů ze sbírek VMG
Galerie vlastivědného muzea
Souborná výstava Eduarda Steffena
Galerie Jídelna
Jiří Závora – obrazy

Česká Třebová

Městské muzeum
Výstava betlémů

České Budějovice

27.11.2011 – 31.12.2011
22.12.2011 – 31.12.2011
6.3.2011 – 31.12.2011
13.11.2011 – 31.12.2011
11.12.2011 – 30.12.2011

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Halpartna – zbraň, která změnila dějiny vojenství

od 31.12.2011
Poklady doby bronzové
12.3.2011 – 31.12.2011
Ludmila Dominová – Nositelka tradice lidové kultury
od 19.3.2011

I
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Hračky
Kolíbejte andělové

od 1.9.2011
6.12.2011 – 6.1.2012

Český Krumlov

Regionální muzeum v Českém Krumlově
Příběh města Český Krumlov
Rožmberské kostýmy

23.9.2010 – 31.12.2011
od 11.6.2011

Český Těšín

Muzeum Těšínska, p. o.

Dotkni se přírody
Zašlá sláva chladných zbraní

14.10.2011 – 4.3.2012
9.11.2011 – 11.3.2012

Dačice

2.12.2011 –22.1.2012

Hodonín

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.

Císař F. Š. Lotrinský, držitel Hodonína a Holíče
7.11.2011 – 29.1.2012
Betlémy domácí i zahraniční
12.12.2011 – 15.1.2012
Trhy v Hodoníně
3.2.2012 – 22.4.2012

Horní Slavkov

Muzeum Horní Slavkov
Vánoční anděl

19.11.2011 – 1.1.2012

Hradec Králové

Městské muzeum a galerie

„Svět mandal" v tvorbě Ilony Baštářové
2.11.2011 – 30.12.2011
Šťastný nový rok aneb Vánoční a novoroční motivy v díle
Michaela Floriana
5.12.2011 – 6.1.2012

Děčín

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Cizinci a vetřelci v naší přírodě

20.10.2011 – 6.1.2012

Hranice

Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.

Muzeum děkuje

7.9.2011 – leden 2012

Jožka Baruch – Balada i pohádka
Výstavní síň – Synagoga
Pavla Kačírková – Ryby

Muzeum – Riedlova vila
Svátečně háčkovaný čas

2.12.2011 – 22.12.2011

Městské kulturní a informační středisko – Muzeum
dr. Aleše Hrdličky

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.

Desná v Jizerských Horách
Dolánky u Turnova

Výstavní sál na Horním náměstí
Vánoční výstava Daniely Kociánové
Výstavní sál na Dolním náměstí
Vánoce v muzeu – výstava betlémů

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Městské muzeum a galerie

Vánoční ozdoby

3.12.2011 – 8.1.2012

Františkovy Lázně

Městské muzeum Františkovy Lázně
Nostalgické krajiny Pavla Vacka

17.9.2011 – 31.1.2012

Frenštát pod Radhoštěm

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Lidový malovaný nábytek
Od adventu po Tři krále
Lidové malované betlémy

25.11.2011 – 29.1.2012
7.10.2011 – 8.1.2012

Humpolec

Dlaskův statek
Veselé vánoční hody – Vánoce na Dlaskově statku
1.12.2011 – 30.12.2011

Dvůr Králové nad Labem

6.12. 2011 – 29.12.2011
6.12.2011 – 29.12.2011

Hustopeče

doc. Petr Veselý – malby

27.11.2011 – 1.1.2012

Chanovice

Expozice lidové architektury
Chanovický betlém

Cheb

25.12.2011 – 26.12.2011

Galerie výtvarného umění v Chebu

Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa

Jiří Balcar – Retrospektiva
13.10.2011 – 8.1.2012
Bohumil Kubišta – Dvě zátiší z roku 1911
13.10.2011 – 8.1.2012
Dagmar Urbánková – Chlebová Lhota 13.10.2011 – 8.1.2012
Josef Zlamal
27.10.2011 – 8.1.2012

Havířov

Vánoční výstava

23.11.2011 – 8.1.2012
29.11.2011 – 8.1.2012
7.12.2011 – 15.1.2012

Fulnek

Adolf Turek

14.10.2011 – 30.12.2011

Památník Životické tragédie

Poláci na Těšínsku / Polacy na Zaolziu

Výstavní síň Musaion

Zašlá sláva chladných zbraní

Havlíčkův Brod

2.8.2011 – 15.7.2012
8.11.2011 – 11.3.2012

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Krysáci z Vizovic – postavičky z Večerníčku

Hlinsko v Čechách

6.12.2011 – 4.3.2012

Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Betlém vánoční

Hluboká nad Vltavou

13.12.2011 – 31.12.2011

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Sallačova sbírka jelenovitých

Hlučín

Muzeum Hlučínska, p. o.
Vánoční příběh
Libuše Marková „Ohlédnutí“

II

Michal Šofer – Krajina Hlučínska a Beskyd

září 2011 – prosinec 2011
27.11.2011 – 2.2.2012
1.12.2011 – 19.1.2012

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje

Chomutov

3.12.2011 – 2.1.2012

Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Vánoce v muzeu
Řecký Athos

Chrudim

27.11.2011 – 8.1.2012
2.12.2011 – 28.1.2012

Kabinet ex libris – umělecké sbírky PNP

Eva Vlasáková, obrazy, grafika, ex libris, skl. objekty
2.11.2011 – 16.1.2012

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Z loutkářova pakováku
4.3.2010 – 30.12.2011
Zlatovlásky
3.2.2011 – 30.12.2011
České rodinné loutkové divadlo
3.2.2011 – 30.12.2011
Scénografie Jana Pogorielová-Dušová 3.2.2011 – 30.12.2011
Rostislav Pospíšil – Blues a jiné krajiny 22.9.2011 – 30.12.2011
Barokní loutka?
9.12.2011 – 8.1.2012

Regionální muzeum v Chrudimi
Vánoce
Kouzlo hraček

12.11.2011 – 8.1.2012
25.11.2011 – 29.1.2012
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Jablonec nad Nisou

Karlovy Vary

Dvě země – dva domovy – dvě inspirace. Sklo a obrazy Milana
Vobruby
22.10.2011 – 1.4.2012
Galerie Belveder
Otcové města Jablonce VIII. Jablonecký řemeslnický spolek –
Osvícení řemeslníci, řemeslnická osvěta 1.11.2011 – 6.1.2012

Klauni, čerti, Kašpaři…

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Jablunkov

Muzeum v Jablunkově
Houby
Ze života hmyzu

20.9.2011 – 31.12.2011
14.10.2011 – 27.2.2012

Vánoční výstava

1.12.2011 – 1.1.2012

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice

Jeseník

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
O mašinkách
Já bych rád k betlému

Jičín

22.11.2011 – 14.1.2012
29.11.2011 – 31.12.2011

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Adolf Born
16.11.2011 – 8.1.2012
Skleněná krása vánočních ozdob
25.11.2011 – 15.1.2012
Petr Heber – objekty
14.1.2012 – 19.2.2012
Jičín a okolí na snímcích Jiřího Trejbala 27.1.2012 – 4.3.2012

Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Zámecké stříbro z Luk nad Jihlavou
Ohrožené památky Vysočiny
Co nám nosil Ježíšek

27.5.2011 – 31.12.2012
24.11.2011 – 15.1.2012
1.12.2011 – 8.1.2012

Odlesk perly – umění baroka ze sbírky Patrika Šimona
11.11.2011 – 12.2.2012
Velké umění malých mistrů
2.12.2011 – 26.2.2012

Jilemnice

Betlémy
Vánoční výstava

Jílové u Prahy

Výstavní síň Interklub Karviná
Dotkni se přírody

13.10.2011 – 4.3.2012

Kladno

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Historické kočárky
Vasil Artamonov / Alexey Klyuykov
Oční školka

12.10.2011 – 8.1.2012
7.11.2011 – 31.12.2011
4.12.2011 – 12.2.2012

Klatovy

Galerie Klatovy / Klenová – Galerie U Bílého
jednorožce v Klatovech
Uchronie

11.12.2011 – 22.1.2012

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Drobné sakrální stavby a sochařská díla v Klatovech
11.1.2011 – 31.12.2011
Chtíc, aby spal...
24.11.2011 – 6.1.2012

Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství

Maruška Voštinárová – obrazy

prosinec 2011

Kralupy nad Vltavou

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Krnov

MIKS – Městské muzeum

Nová stálá expozice: Cechovní výroba v Krnově
od září 2011
Vánoce v muzeu
prosinec 2011
Výstava panenek Barbie a sbírky nočníků
1.11.2011 – 29.1.2012

Kroměříž

Muzeum Kroměřížska, p. o.
Dr. Emil Holub africký cestovatel

25.11.2011 – 5.1.2012
25.11.2011 – 29.2.2012

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Grafika (výběr z tvorby) – Josef Jíra, Jaroslav Klápště, Vladimír
Komárek
13.11.2011 – 8.1.2012
Nepotřebné, zbytečné, přesto krásné a cenné
20.11.2011 – 25.3.2012
Hrady, zámky, historické stavby
27.11.2011 – 5.2.2012
100. výročí dosažení Jižního pólu
4.12.2011 – 15.1.2012

Jindřichův Hradec

Muzeum Jindřichohradecka

Nová stálá expozice: Letecká bitva
od 12.11.2011
nad Jindřichohradeckem
90 let klubu filatelistů v Jindřichově Hradci
od 30.12.2011
Z krypty až na dno světa
19.5.2011 – 30.12.2011
Hračky, obrázky a fotografie J. Masaříkové, D. Dokládalové
a L. Malinové
26.5.2011 – 30.12.2011
Otakar Gawlik – 50 let s fotoaparátem 11.11.2011 – 6.1.2012
Vánoce u svatého Jána: Betlémy Jana Rody
25.11.2011 – 30.12.2011

Národní muzeum fotografie, o. p. s.
Stories – Příběhy lidí na hranici

1.12.2011 – 26.2.2012

Karviná – Fryštát

Vánoční výstava s Klubem lidové tvorby Praha
24.11.2011 – 6.1.2012

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Krkonošské muzeum Jilemnice

Karlovarské muzeum – expoziční budova

7.12.2011 – 11.3.2012

Kutná Hora

České muzeum stříbra
Hravé Vánoce

4.12.2011 – 23.12.2011

Galerie středočeského kraje GASK

Ivan Charlesworth
od 1.9.2011
Sbírka 4 / Nové akvizice
13.11.2011 – 1.4.2012
Project room / Adam Vačkář: Synesthesia
3.11.2011 – únor 2012
Obraz, v kterém žijeme
11.12.2011 – 1.4.2012
Design ve whitebox
11.12.2011 – 1.4.2012

Kyjov

Vlastivědné muzeum Kyjov
140 let kyjovského Sokola

Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun
Jiří Křikava – obrazy a fotografie
Zdeněk Bukáček – dřevěné hračky
Betlémy a vánoční stromky

Lány

1.10.2011 – 31.12.2011
26.11.2011 – 22.1.2012.
26.11.2011 – leden 2012
26.11.2011 – leden 2012

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Tři pohledy na svět – kresby, malby, sochy, šperky, vitráže
16.12.2011 – 15.1.2012

21.12.2011 – 6.1.2012

III

Kalendárium kulturních událostí
Letohrad

Kulturní centrum Letohrad – Městské muzeum
v Letohradě
Vánoční výstava

Liberec

27.11.2011 – 20.12.2011

Oblastní galerie v Liberci, p. o.

Tomáš Řízek – Ilustrace pro Taiwan… a další příběhy a pohádky
15.12.2011 – 12.2.2012

Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

Lidice

Národní kulturní památka – Památník Lidice

Litoměřice

15.9.2011 – 31.12.2011
1.10.2011 – 31.12.2011
25.11.2011 – 5.2.2012

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Vánoce ve dřevě II

Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích, p. o.
Současná česká ilustrační tvorba

Regionální muzeum v Litomyšli
Zima – čas zábav a veselic
Betlémy

Lomnice nad Popelkou

15.10.2011 – 22.1.2012
27.11.2011 – 15.1.2012

Městské muzeum a galerie
100. ročník výstavy betlémů

3.12.2011 – 6.1.2012

Loštice

Památník Adolfa Kašpara
Krása loštických pohárů

Louny

2.1.2012 – 31.12.2012

Galerie Benedikta Rejta

Olga Karlíková – Byl večer a bylo jitro den pátý
9.10.2011 – 26.2.2012

Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Pečeme na Vánoce
Zdravotnictví na Lounsku

Mariánské Lázně

29.11.2011 – 29.1.2012
30.11.2011 – 29.1.2012

Městské muzeum Mariánské Lázně
Café Slíva

Mělník

Regionální muzeum Mělník
Od Ondřeje do Silvestra

Mladá Boleslav

od 6.10.2011

25.11.2011 – 8.1.2012

Kultura Města Mladá Boleslav, a. s.
Městský palác Templ
Jitka Anlaufová

Muzeum Mladoboleslavska

15.12.2011 – 8.1.2012

Vánoce s vůní vanilky
13.11.2011 – 15.1.2012
Filmové kostýmy aneb Pohádkové Vánoce
26.11.2011 – 12.2.2012
Perníkářské formy
od 2.12.2011

IV

Výstava o perníku

23.11.2011 – 30.1.2012

Moravské Budějovice
Muzeum řemesel

Podhorácké Vánoce v proměnách času
17.12.2011 – 26.12.2011

Most

Oblastní muzeum v Mostě, p. o.

19.10.2011 – 31.12.2011

Nejdek

Národopisné muzeum v Nejdku
Vánoční výstava
Máme rádi Vánoce

Nové Město na Moravě

25.11.2011 – 30.12.2011
26.11.2011 – 30.12.2011

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Vladimír Šindler – Moje Vysočina
Alois Podloucký
Miloš Sláma – Průřez linem, kresbou

Horácké muzeum

11.11.2011 – 8.1.2012
11.11.2011 – 12.2.2012
2.12.2011 – 26.2.2012

Až zvoneček zacinká
od 1.12.2011

3.12.2011 – 5.2.2012

Litomyšl

Vlastivědné muzeum

Naše včely, včelky, včeličky

Pod křídly slávy / Čeští plakátisté v Paříži 1900
10.11.2011 –15.1.2012
Dějiny udatného národa českého národa
20.12.2011 – 5.2.2012
Mayové a Inkové
Vítězný boj
Lidická galerie
Zdeněk Manina: Personalista

Mohelnice

6.12.2011 – 31.1.2012

Nové Strašecí

Městské muzeum

Nalaďte si Prahu! Historická rádia ze sbírky Martina Stránského
9.12.2011 – 29.1.2012

Nový Bor

Sklářské muzeum Nový Bor
Sklářský rod Pfohlů
15 let Vyšší odborné školy

Nový Jičín

28.9.2011 – 31.12.2011
od 5.11.2011

Muzeum Novojičínska, p. o.

Porcelán, keramika a sklo ze sbírek Muzea Novojičínska
24.11.2011 – 23.2.2012
Akce těla
9.10.2011 – 29.1.2012

Olomouc

Muzeum umění Olomouc

Středoevropské fórum Olomouc IV Slovensko
8.9.2011 – 31.12.2011
Dalibor Chatrný – Tak, teď, tu
20.10.2011 – 26.2.2012
Umělecké sbírky starého umění ze Žitavy a sbírka Wolfganga
Stelinga
24.11.2011 – leden 2012
Arcidiecézní muzeum v Olomouci
Jiří Antonín Heinz (1698–1759)
29.9.2011 – 31.12.2011

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Pocta k osmdesátinám Jiřího Suchého

18.10.2011 – 15.1.2012
Arabela – Kostýmy a rekvizity ze slavného televizního seriálu
4.11.2011 – 4.1.2012

Opava

Slezské zemské muzeum

Paměť Slezska
Památník Petra Bezruče
Trochu mouky, medu, koření…

Orlová – Lutyně

27.10.2011 – 31.12.2011
24.11.2011 – 27.1.2012

Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže

Archeologické nálezy vrcholného středověku na Těšínsku
23.11.2011 – 30.3.2012
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Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2010
Z činnosti orgánů AMG
Zápis ze zasedání Senátu AMG dne 10. prosince 2009 v Národním muzeu
Zápis ze zasedání Senátu dne 17. února 2010 v Národním muzeu
Zápis za zasedání Senátu dne 28. dubna 2010 v Národním muzeu
Zápis ze zasedání Senátu AMG dne 16. září 2010 v Národním muzeu

1/2010, s. 4
2/2010, s. 4
3/2010, s. 4
5/2010, s. 4

Téma, Přílohy
Téma: 20 let AMG
Téma: Gloria musaealis 2009
Téma: Kolokvium 2010 (Muzea, autorský zákon a digitalizace)

2/2010, s. 12
3/2010, s. 12
6/2010, s. 13

Zprávy, aktuality, informace
Informace Ministerstva kultury ČR
1/2010, s. 7
V Chebu už se také dočkali
1/2010, s. 8
85 let Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
2/2010, s. 7
Muzejní knihovna Silesia otevřela po dlouhodobé rekonstrukci své brány veřejnosti
2/2010, s. 8
Ty nejkrásnější knihy jsou z muzeí a galerií
2/2010, s. 9
Dny evropského dědictví / European Heritage Days / EHD
2/2010, s. 10
Cena NG 333 a Skupiny ČEZ
2/2010, s. 11
Program národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2010 v Jihlavě
2/2010, s. 11
Server muzeí a galerií ČR
3/2010, s. 8
Výpovědi pamětníků oživily expozici sedlčanského muzea
3/2010, s. 9
Pracovní listy v sedlčanském muzeu
3/2010, s. 9
Navázání spolupráce s novou sekcí Památek a významných turistických cílů Asociace cestovních kanceláří
3/2010, s. 10
Výroční zpřístupnění Památníku Vojna
4/2010, s. 4
Evropské muzeum roku (EMYA) 2010
4/2010, s. 5
Nepomuk má svou galerii
4/2010, s. 7
Teplická Noc kostelů
4/2010, s. 7
Organizační změna v OMG MK
4/2010, s. 8
Patnáct ročníků Veletrhu muzeí ČR
4/2010, s. 8
Dobřívský hamr se dočkal ocenění
4/2010, s. 10
Exkurze do firmy iGuziini v Recanatti
5/2010, s. 7
Záplavy léta 2010 na Liberecku
6/2010, s. 4
Povodně na Novojičínsku 2009 – rok po povodních
6/2010, s. 4
V lednu se bude rozhodovat, které knihy jsou nejkrásnější…
6/2010, s. 5
Toulavá kamera a její Kalendář událostí
6/2010, s. 6

Sekce, komise, kolegia
Kolegium muzeí královských měst se sešlo v roce 2009 dvakrát
Zprávy z jednání Jihočeské krajské sekce AMG
Královéhradecká krajská sekce se sešla v Muzeu východních Čech
V Mariánských Lázních se po třech letech sešla Karlovarská krajská sekce AMG
Plenární zasedání Muzeologické komise AMG
V Brně se sešla Komise pro muzejní pedagogiku a práci s veřejností
Krajská sekce Ústeckého kraje se sešla v Chomutově
Moravskoslezská krajská sekce zasedala v Opavě
Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci jednala Olomoucká krajská sekce
Zprávy za zasedání Krajské sekce hl. m. Prahy AMG
V Západočeském muzeu v Plzni zasedala Plzeňská krajská sekce
V muzeu v Roztokách zasedala Středočeská krajská sekce
Z jednání krajské sekce Zlínského kraje
Středočeská krajská sekce AMG se sešla ve Středočeském muzeu v Roztokách
Zápis o volbě předsedy krajské sekce Vysočina
Zprávy ze zasedání Liberecké krajské sekce
Seminář Etnografické komise AMG v Západočeském muzeu v Plzni

1/2010, s. 9
1/2010, s. 9
1/2010, s. 10
1/2010, s. 10
1/2010, s. 11
1/2010, s. 11
1/2010, s. 12
1/2010, s. 12
1/2010, s. 13
1/2010, s. 13
1/2010, s. 14
1/2010, s. 14
2/2010, s. 13
3/2010, s. 11
3/2010, s. 11
3/2010, s. 11
4/2010, s. 10
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Karlovarská sekce se sešla ve Františkových Lázních
Moravskoslezská krajská sekce zasedala ve Slezském zemském muzeu

5/2010, s. 8
5/2010, s. 8

Z konferencí a seminářů
Vize a východiska digitalizace muzejních sbírek na Slovensku
Digitalizace fotografických sbírek
Mezinárodní setkání IC MEMO v Terezíně
Občan návštěvník s poruchami zraku
Exkurze na moravsko-slovenské pomezí aneb Na Ďuriho na Javorinu
NEMO – síť evropských muzejních organizací
Významný příspěvek k „německé“ muzeologii v Čechách a na Moravě
Muzea, památky a konzervace 2010 – Museums, Monuments and Conservation 2010
Konference konzervátorů-restaurátorů proběhla v Uherském Hradišti
Výroční setkání NEMO v Kodani
Seminář Oborové komise muzejních archeologů ČR
Seminář komise zoologů AMG a zoologů Státní ochrany přírody
Seminář muzejních knihovníků se konal v České Lípě
Mají setkání středoevropských muzejníků význam?
Seminář Komise regionální historie Moravy a Slezska v Břeclavi
Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v České a Slovenské republice
Odborníci na problematiku železářství se sešli v Rokycanech
V Radíkově u Olomouce konal seminář muzejních botaniků

1/2010, s. 15
1/2010, s. 16
1/2010, s. 17
3/2010, s. 17
3/2010, s. 18
3/2010, s. 19
4/2010, s. 12
4/2010, s. 13
5/2010, s. 9
5/2010, s. 9
5/2010, s. 10
5/2010, s. 11
5/2010, s. 12
6/2010, s. 6
6/2010, s. 9
6/2010, s. 9
6/2010, s. 11
6/2010, s. 11

Evropské fondue
Evropské peníze pomohly významné technické památce…

1/2010, s. 17

Recenze
Muzeum / Muzejní a vlastivědná práce
Kuchařka, která se skutečně povedla
Příběh planety Země

1/2010, s. 19
2/2010, s. 14
2/2010, s. 15

Představujeme
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Muzeum obuvi a kamene ve Skutči
Městské muzeum Moravský Krumlov
Archeopark Mikulčice – Kopčany
Mikulčice a archeologie

1/2010, s. 20
2/2010, s. 17
2/2010, s. 18
6/2010, s. 19
6/2010, s. 22

Personálie
Za Danou Vokolkovou
Tak nějak jdeme do let…
Standing ovation
Rozloučení s Přemyslem Reiblem
František Povolný vstoupil do galerie šedesátníků
Zemřel PhDr. Jaroslav Štika, CSc.

1/2010, s. 22
1/2010, s. 22
3/2010, s. 24
3/2010, s. 25
4/2010, s. 18
6/2010, s. 25

Rozhovor
Muzejní pábitel pětašedesátiletý aneb Pár otázek pro RNDr. Jiřího Žalmana
Veřejná komunikace muzeí aneb Spolupráce funguje na lokální úrovni
Milan Knížák – 70
Nejkrásnější knihy Slovenska

1/2010, s. 23
1/2010, s. 25
2/2010, s. 20
2/2010, s. 22

3
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Takhle to bylo
Rozhovor s Emanuelem Gadaletou
Doyen české paleolitické archeologie Karel Valoch

3/2010, s. 21
5/2010, s. 13
6/2010, s. 23

Koho to napadlo
Koho to napadlo a jak to dopadlo
Brno Art Fair – geneze a cíle
Motýl pro pana Darwina
Klášterní muzeum v Borovanech
Prázdninový týden pro děti v Regionálním muzeu v Chrudimi
Úcta k půdě aneb Na počátku bylo setkání s maďarskými etnografy

1/2010, s. 27
1/2010, s. 28
2/2010, s. 29
4/2010, s. 25
5/2010, s. 17
6/2010, s. 26

Muzeologie a muzejnictví
Benchmarking muzeí v ČR
Kolik máme sbírek?
Muzeologie, terminologie… a zákon o účetnictví
Muzea a galerie 20 let po vzniku AMG

3/2010, s. 20
4/2010, s. 15
4/2010, s. 17
5/2010, s. 17

Z muzejních cest
Lidové umění západních Čech

5/2010, s. 23

Nové expozice
Jan z Werthu – generál třicetileté války
Muzeum K-S 14 v Králíkách otevřelo unikátní expozici finační stráže
Bydlení 1900–1920
Modernizace multimediální expozice v městském paláci Templ v Mladé Boleslavi
Klenotnice v Muzeu českého ráje v Turnově
Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže
S padákem nad hlavou
V Rožmitále pod Třemšínem otevřeli Podbrdské muzeum
Centrum Bavaria-Bohemia

1/2010, s. 29
1/2010, s. 30
2/2010, s. 23
3/2010, s. 26
3/2010, s. 27
4/2010, s. 21
4/2010, s. 22
4/2010, s. 24
5/2010, s. 22

Pozvánky na semináře, konference
Tradice a současnost železářské výroby letos již po šesté
Musaionfilm 2010
Národní a mezinárodní Architektura a interiéry dvacátého století
v uměleckém a politickém kontextu
Textil v muzeu
Prezentace novodobých českých a slovenských dějin v (Národním) muzeu
Muzea, památky a konzervace 2010 – Museums, Monuments and Conservation 2010
Metody a techniky dramatické výchovy v muzeu

1/2010, s. 31
1/2010, s. 31
1/2010, s. 32
2/2010, s. 26
2/2010, s. 27
2/2010, s. 27
5/2010, s. 30

Publikace
Franz Peter Kien
Lexikon osobností Karlovarska
Bibliografie Národopisného věstníku a dalších periodik Národopisné společnosti
Musicalia
Nový časopis nejen o dějinách vědy
Sborník Literární archiv PNP připomenul 100. výročí narození Felixe Vodičky
Fórum pro konzervátory-restaurátory
Hovory a hrátky se zvyky a svátky

1/2010, s. 33
1/2010, s. 34
1/2010, s. 35
2/2010, s. 27
3/2010, s. 32
4/2010, s. 29
5/2010, s. 19
5/2010, s. 20
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Tradiční jídla česko-bavorského příhraničí
Pět let školy muzejní propedeutiky

5/2010, s. 21
6/2010, s. 30

Pozvánky na výstavy
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Fotoateliéry v Jičíně
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Cesta do pravěku
Technické muzeum v Brně
Nanotechnologie
Muzeum romské kultury
Plátna pro velké černé oči
Muzeum Karlovy Vary
Příběh Grandhotelu Pupp
Moravské zemské muzeum; Palác šlechtičen
Adresát Oldřich Mikulášek
Památník národního písemnictví
Karel Hynek Mácha 1810–2010
Městské muzeum v Krnově
Minorité v Krnově
Národní muzeum
Staré pověsti české
Moravské zemské muzeum; Pavilon Anthropos
Jsi bytost pozemská či nebeská?
Muzeum města Brna
Dámská volenka
Národní galerie v Praze; Veletržní palác
Monet–Warhol
Moravské zemské muzeum; Pavilon Anthropos
Karel Absolon – fotografie
Národní muzeum; Nová budova
Poklady Moravy

1/2010, s. 35
2/2010, s. 30
2/2010, s. 31
3/2010, s. 30
3/2010, s. 30
3/2010, s. 31
4/2010, s. 30
4/2010, s. 31
5/2010, s. 24
5/2010, s. 25
5/2010, s. 28
5/2010, s. 29
6/2010, s. 27
6/2010, s. 29

Příběh muzejního předmětu
Vochovská venuše
Rostlinné barvení
Příběh pláten aneb Mimořádný dar Johna Marmaduka Parishe
Ochutnávka sbírkových předmětů
Richterův kříž z Holetic
Příspěvek k Roku Karla Hynka Máchy 2010 aneb Svědectví ukryté v krabičce od cigaret

2/2010, s. 24
2/2010, s. 25
3/2010, s. 28
4/2010, s. 26
4/2010, s. 28
5/2010, s. 15

Volná místa
Husitské muzeum v Táboře: ředitel/ředitelka
Vlastivědné muzeum v Olomouci: ředitel/ředitelka
Muzeum východních Čech v Hradci Králové: ředitel/ředitelka

2/2010, s. 28
2/2010, s. 28
5/2010, s. 30

Festival muzejních nocí
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí v Jihlavě
Nespěte! Jděte za uměním

4/2010, s. 20
4/2010, s. 21

Mediální akce roku 2011
Mediální akce roku 2011

5/2010, s. 31

Kalendárium kulturních událostí
Ostrava

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Dům umění
Černá slunce
Nová síň Poruba
Svět podle nás

Pardubice

7.12.2011 – 4.3.2012
9.12.2011 – únor 2012

Východočeská galerie v Pardubicích
Skupina 42

10.11.2011 – 29.1.2012

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zločin a trest v Pardubicích
9.9.2011 – 29.1.2012
Fotograf Josef Zeiner
16.9.2011 – 1.1.2012
Pardubice ve víru tance
29.10.2011 – 4.3.2012
Králické betlémy – živá tradice
27.11.2011 – 15.1.2012
Peníze a poklady – nálezy mincí na Pardubicku od 23.12.2011

Paseky nad Jizerou

Památník zapadlých vlastenců

Stavební plány paseckých roubených chalup
9.11.2011 – 31.3.2012

Pelhřimov

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Dítě radost rodiny

Petřvald u Karviné

16.11.2011 – 5.2.2012

Technické muzeum

Objevená krása aneb Když restaurátor pracuje
30.9.2011 – 31.12.2011

Písek

Prácheňské muzeum v Písku
Turistika v moři lesů
Vánoční snění
Mark Florian – „Theatrum mundi“

Plzeň

Západočeská galerie

30.11.2011 – 31.12.2011
1.12.2011 – 31.12.2011
4.12.2011 – 31.12.2011

Adolf Loos – dílo v českých zemích

12.10.2011 – 8.1.2012

Expedice středověk
Lotz 175
Secesní sklo z Klášterského Mlýna
Muzeum loutek Plzeň
Kinetický dvorek
Národopisné muzeum Plzeňska
Proměny Vánoc ve 20. století

10.12.2011 – 11.3.2012
15.12.2011 – 5.2.2012
17.12.2011 – 5.2.2012

Západočeské muzeum v Plzni

Polička

29.7.2011 – 27.7.2012
25.11.2011 – 8.1.2012

Městské muzeum a galerie Polička

Kdyby dřevo promlouvalo…
17.10.2011 – 31.12.2011
„Mám ráda"
23.10.2011 – 31.12.2011
Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět
23.10.2011 – 31.12.2011
Vánoce v proměnách času
20.11.2011 – 8.1.2012

Praha

Galerie hl. m. Prahy

Dům U Kamenného zvonu
Bohuslav Reynek (1892–1971)
Dům U Zlatého prstenu
Jakub Tomáš / S=πr2
Městská knihovna
Václav Radimský (1867–1946)
Staroměstská radnice
Jiří Matějů – Mezi mnou a tebou

23.11.2011 – 29.1.2012
16.12.2011 – 22.1.2012
28.10.2011 – 5.2.2012
15.10.2011 – 15.1.2012

Fotografování pražské architektury 1848–1921
11.11.2011 – 19.2.2012

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Marian Karel: Průniky
Eduard Ovčáček

22.8.2011 – 8.1.2012
4.12.2011 – 5.2.2012

Muzeum hlavního města Prahy

Praha a její dcery
5.10.2011 – 15.4.2012
Romano suno – romští dětští autoři se představují
16.11.2011 – 22.1.2012
Já, Merkur
24.11.2011 – 26.2.2012
Pražské rokoko. Kulturní a společenský život v Praze 1740–1791
16.11.2011 – 22.1.2012
Müllerova vila
Adolf Loos – dílo v českých zemích v Plzni ve Výstavní
síni Masné krámy
13.10.2011 – 8.1.2012

Národní galerie v Praze

Adolf Chwala (1836–1900)
14.9.2011 – 31.12.2011
Joža Uprka
22.9.2011 – 22.1.2012
Klášter sv. Anežky České
Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice
25.11.2011 – 25.3.2012
Dílo sezony: Dva neznámé pozdně gotické reliéfy ze sbírek
Národní galerie v Praze
7.12.2011 – 15.4.2012
Palác Kinských
Polemiky Miloše Jiránka
4.11.2011 – 29.1.2012

Národní muzeum

Vynálezci a vynálezy
27.9.2011 – 30.4.2012
České muzeum hudby – hudebněhistorické oddělení
Antonín Dvořák (170. výročí narození)
8.6.2011 – 29.2.2012
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
Diplomy Antonína Dvořáka
11.1.2011 – 8.1.2012
České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
Kterýpak Čech by hudbu neměl rád?
13.4.2011 – 28.2.2013
Chvalský zámek
Od Vostoku po Chvaly
7.11.2011 – 8.1.2012
Cesta k dětem
7.11.2011 – 8.1.2012
Vánoce se vším všudy aneb Nejen betlémy…
27.11.2011 – 8.1.2012
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Ti, kteří nás předešli
14.10.2011 – 4.3.2012
Čas zimní, čas vánoční, čas sváteční
2.11.2011 – 8.1.2012
Veselí kostlivci
4.11.2011 – 4.3.2012
Národní památník na Vítkově
Rudá muzea
od 7.12.2011

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského

Od Marie Terezie po dnešek – Školní vysvědčení v proměnách
času
10.12.2011 – 31.5.2012

Národní zemědělské muzeum Praha

Kukuřice – dar Nového světa
15.9.2011 – 1.1.2012
Evropa z letadla (s Cessnou Evropou 2009)
6.10.2011 – 8.1.2012

Památník národního písemnictví
Adresát Oldřich Mikulášek
PNP Pelléova 20/70
Nejkrásnější české knihy roku 2010

2.12.2011 – 30.12.2011

červen 2011 – březen 2012
Libuše Moníková – Meine bücher sind teuer
1.9.2011 – 31.12.2011
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Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Pražské módní salóny 1900–1948
Galerie Josefa Sudka
Ota Hájek: Fotografie
Galerie Rudolfinum
Jan Hísek: Noční jezdec
Tak pravil LaChapelle

15.12.2011 – 29.4.2012
20.10.2011 – 24.1.2012
1.12.2011 – 26.2.2012
7.12.2011 – 26.2.2012

Židovské muzeum v Praze

2.12.2011 – 8.1.2012
14.12.2011 – 28.1.2012

Rokycany

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Obrázky na skle malované
Malíři našeho kraje

Roudnice nad Labem

3.11.2011 – 31.12.2011
10.11.2011 – 31.12.2011

Tfila chazonit / Visual Prayer / Vizuální motlitba
23.11.2011 – 22.1.2012
Vzdělávací a kulturní centrum
Jana Dubová: NEZAPOMENU…
od 12.11.2011

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

NM – Muzeum české loutky a cirkusu

Nové archeologické objevy na Podřipsku
listopad 2011 – únor 2012

Prachatice

Martin Kuriš: Navarana

15.9.2011 – 18.1.2012

Prachatické muzeum

Poslední sbohem renesančního velmože – Petr Vok
z Rožmberka a vpád Pasovských
3.6.2011 – 30.12.2011

Prostějov

Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Vánoce dětem
Jan Zrzavý – obrazy
Špalíček
Drobní savci

25.11.2011 – 23.1.2012
2.12.2011 – 30.1.2012
8.12.2011 – 26.2.2012

Předklášteří

Podhorácké muzeum

Bohumír Matal a mlýn v Prudké

Přerov

Miloš Alexandr Bazovský: Lidé, země, věci
11.11.2011 – 22.1.2012
Pocta Miloši Saxlovi
30.11.2011 – 22.1.2012

Podřipské muzeum

Roztoky u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Dárek z pouti – poutní a pouťové umění 16.9.2011 – 15.1.2012
První dámy … osud? ... poslání? … úděl? (Životy v paprscích
slávy – v šeru neviditelnosti)
27.10.2011 – 29.2.2012

Rožnov pod Radhoštěm

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Rahoštěm
Sušák
Pilně živnosti si dobývají
Jiří Langer – Dřevěné kostely Evropy

Rumburk
28.11.2011 – 25.3.2012

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

7.4.2011 – 29.2.2012
od 2.7.2011

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o. – pobočka Rumburk
Srovnávací fotografie města Rumburku

Rychnov nad Kněžnou

24.9.2011 – 2.2.2012

Povídání o mašinkách. 170 let železniční dopravy
na střední Moravě
16.10.2011 – 26.2.2012
Pojďme spolu do Betléma
1.12.2011 – 30.1.2012

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou

Dům historie Přešticka

Městské muzeum Rýmařov

Přeštice

Keramické Vánoce Jany Holubové
Vánoce u kupců

22.11.2011 – 8.1.2012
22.11.2011 – 8.1.2012

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Moderní lidová kultura na Příborsku
Betlémy v příborském muzeu

Příbram

30.11.2011 – 20.2.2012
9.12.2011 – 25.1.2012

Galerie Františka Drtikola

Zámeček – Ernestinum Příbram
Příbramské betlémy

Hornické muzeum Příbram

Merkur

Rýmařov

Vánoční výstava

Říčany

6.12.2011 – 30.12.2011

Rybáři a hastrmani – výstava o rybnících a rybníkářství
15.10.2011 – 15.1.2012

Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany

Skuteč
9.12.2011 – 8.1.2012

od 15.9.2011

Muzeum Říčany

Vánoční aranžmá a keramika

Městské muzeum ve Skutči
Josef Lada

24.11.2011 – 6.1.2012
30.11.2011 – 22.1.2012

Březové Hory – důl Vojtěch
Zmizelá Vltava – Orlická přehrada
8.11.2011 – 29.1.2012
Březové Hory – hornický domek
Vánoce v hornickém domku a nadílka v Prokopské štole
6.12.2011 – 21.12.2011

Sokolov

Památník písemnictví na Moravě

Josef Čapek (1887–1945) – malíř, básník, spisovatel
od 18.9.2011

Rajhrad

Morava vypráví… aneb Moravské mýty, pověsti a pohádky
8.9.2011 – 1.1.2012
Listování / Co rok dal
1.12.2011 – 30.12.2011
Pohádkové putování Moravou
5.12.2011 – 30.12.2011

Rakovník

Muzeum T. G. M. Rakovník

Rakovnická mansarda – výstava výtvarníků regionu
1.12.2011 – 1.1.2012

VI

Betlémy ze sbírky Jiřiny Hánové
Galerie Samson – Cafeé
Výtvarná skupina R 98

Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje

Vladimír Lepš: Pocta starým stromům 10.11.2011 – 1.1.2012
Vánoční výstava hraček
26.11.2011 – 15.1.2012

Stará Huť

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše

Staré Město

Památník Velké Moravy
Vampyrismus

Stěbořice

Arboretum Nový Dvůr

Třetihory – kraj močálů a moře

18.3.2011 – 31.12.2011
11.8.2011 – 8.1.2012
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Strážnice

Uherské Hradiště

Městské muzeum

TJ Orel (výstava ke 100.výročí založení)
20.11.2011 – 30.12.2011
Mizející svět II.
1.1.2012 – 22.2.2012

Svitavy

Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Dřevořezby Bedřicha Šilara a Nad Betlémem vyšla hvězda
28.11.2011 – 15.1.2012
Zdeněk Miler dětem
29.11.2011 – 15.1.2012
Muzeum esperanta
Duchovní tradice světa a esperanto
4.6.2011 – 25.5.2012

Šlapanice

Muzeum ve Šlapanicích
Šaty dělaj pračlověka

Šumperk

22.10.2011 – 15.1.2012

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.

100 let šumperské radnice a Starý Šumperk – městská
památková zóna
10.9.2011 – 15.1.2012
Člověk tvůrce: Hlína
29.9.2011 – 29.1.2012

Tábor

Husitské muzeum v Táboře

Malíř Alois Doležel (1893–1984): Vize, motivy geneze, dojmy
28.10.2011 – 29.1.2012
Papírové modely Ivana Zadražila
24.11.2011 – 29.1.2012
Alexandr Janovský – Podivná poselství 1.12.2011 – 29.1.2012

Tachov

Ivo Sokol: Ohlédnutí

od 11.11.2011

Teplice

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.

Terezín

Památník Terezín
Libor Pisklák – sochy
Berlín – Jogjakarta
Muzeum ghetta
Libor Pisklák – Sochy

Trutnov

26.11.2011 – 29.1.2012
2.12.2011 – 8.1.2012
14.10.2011 – 28.2.2012
25.11.2011 – 31.1.2012
14.10.2011 – 28.2.2012

Tereza Komárková – loutky, hračky a objekty
8.12.2011 – 14.1.2012

Třinec

Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města Třince

Turnov

26.8.2011 – 30.1.2012
24.11.2011 – 29.2.2012
29.11.2011 – 29.2.2012
1.12.2011 – 30.1.2012

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.

Turnov v letech 1785–2020
14.10.2011 – 31.12.2011
Sladký život čokolády aneb Hořkosladký příběh této neřesti
10.11.2011 – 30.1.2012

Týn nad Vltavou
Městské muzeum

Historické betlémy z muzejních sbírek 18.11.2011 – 22.1.2012
Od člověka k Bohu…
8.12.2011 – 1.2.2012
Za skvosty pravěku a Velké Moravy. 100 let archeologie
na Modré 1911–2011
do 31.12.2012

Uherský Brod

Muzeum Jana Amose Komenského

Lidové hudební nástroje
22.10.2011 – 26.2.2012
Svetom, moje svetom
27.10.2011 – 22.1.2012
Výstava k výročí Komenského – 420. výročí narození JAK
3.2.2012 – 15.4.2012

Úpice

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Oznamujeme se láskám našim

Ústí nad Labem

8.11.2011 – 22.12.2011

Muzeum města Ústí nad Labem

Malované hedvábí – B. Macháčková
listopad 2011 – prosinec 2011
Vánoční výstava
listopad 2011 – prosinec 2011

od 4.11.2011

Ústí nad Orlicí

Městské muzeum

Maketa Codexu Gigas
5.11.2011 – 15.1.2012
Betlémy a pohlednice ak. malíře Jiřího Škopka
9.12.2011 – 8.1.2012
Merkur legendární stavebnice
9.12.2011 – 8.3.2012
Čokoláda a jiné cukrovinky
9.12.2011 – 8.3.2012

Veselí nad Moravou

Městské muzeum Veselí nad Moravou
Hrad Veselí

12.9.2011 – 8.1.2012

Vlašim

Muzeum Podblanicka
Betlémy skleněné i jiné

Galerie města Trutnova

Co jste hasiči, co jste dělali
Lidové tradice a zvyky
Marta Mastná – obrazy, šperky
Betlém symbol Vánoc

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.

Dialog s časem / Dialog mit der Zeit

Muzeum Českého lesa

Kniha a její odraz v ilustraci
„Až zavoní jehličí…"

Galerie Slováckého muzea
Papírové vystřihávané betlémy ze sbírky Vratislava Schildera
18.11.2011 – 22.1.2012
Příběh o narození Ježíše Krista, obrazy a grafika 19. století
18.11.2011 – 22.1.2012
Současná česká, slovenská a polská betlemářská tvorba, 2. ročník mezinárodní výstavy betlémů
8.11.2011 – 22.1.2012
Dětská betlemářská tvorba z Moravy a Polska
18.11.2011 – 22.1.2012

Vodňany

25.11.2011 – 30.12.2011

Městské muzeum a galerie

Víkendy: Martina Veselá (účesy) – Lukáš Ptáček (fotografie) –
Iva Golová (make up)
7.11.2011 – 30.12.2011
Klub vodňanských výtvarníků – 15. tradiční výstava
28.11.2011 – 30.12.2011
Jitka Zahrádková – Krajiny mých snů 8.10.2011 – 30.12.2011

Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami

Ani gram uranu sovětským okupantům
do 30.12.2011
Antonín Michalčík
2.12.2011 – 29.4.2012

Volyně

Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni

Helfenburk jako cíl
15.10.2011 – 31.12.2011
Krásy Šumavy
21.10.2011 – 28.2.2012
Jan Augustin Hödl (1811–1893)
18.11.2011 – 31.1.2012
Tomáš Vaněk – Princip č. 143: Čas je čára je čas…
23.10.2011 – 30.3.2012
Barvířství a modrotisk v Pošumaví
25.9.2011 – 16.9.2012

VII
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Vrchlabí

Správa KRNAP, Krkonošské muzeum – Augustiniánský
klášter

Nerealizované stavby v KRNAP
7.9.2011 – leden 2012
Vánoční výstava
7.12.2011 – leden 2012
Přírůstky do sbírek muzea 2005–2009 13.12.2011 – leden 2012

Vysoké Mýto

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Betlémy

4.12.2011 – 31.12.2011

Vyškov

Muzeum Vyškovska, p. o.

Jedinou pravdu hledal v poušti
13.11.2011 – 23.12.2011
Nela a Josef Vojáčkovi: Fotografie a artefakty
26.11.2011 – 8.1.2012
Šťastné a „malované" Vánoce
1.12.2011 – 30.12.2011

Zlín

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

Plzeňský okruh – výběr z díla plzeňských výtvarníků
29.11.2011 – leden 2012
Grafický kabinet
Vánoční výstava – významná česká ilustrace
15.11.2011 – leden 2012

Motýlí efekt
Bohatstvo storočí
Obuvnické muzeum
Svatby naší báby

9.12.2011 – 8.1.2012
2.9.2011 – 22.1.2012
do 31.1.2012

Znojmo

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

Vánoce v muzeu 2011 aneb Kouzlo vánočního stromečku
9.12.2011 – 6.1.2012
Kamenožrouti!
6.12.2011 – 11.2.2012
Dům umění
Plný talíř malování
od 16.9.2011
Vánoční kouzlo třebíčských betlémů
25.11.2011 – 7.1.2012
Vánoční výstava Patchworkového klubu Znojmo
2.12.2011 – 22.12.2011
Děti malují pro KONTO BARIÉRY
2.12.2011 – 7.1.2012
Znojemský hrad; Rotunda svaté Kateřiny
Vánoční vazby v historickém interiéru
16.12.2011 – 23.12.2011

Žďár nad Sázavou
Regionální muzeum
Vánoce našich rodičů

prosinec 2011 – leden 2012

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Hračky ze staré půdy

2.12.2011 – 29.4.2012

Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví
Vás zve k účasti v soutěži

Nejkrásnější české knihy roku 2011
V soutěži bude hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování titulů vydaných v roce 2011. První místo v každé
kategorii získává Cenu ministra kultury.
Knihy lze zasílat od 14. listopadu 2011 do 13. ledna 2012 poštou na adresu:
PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ, STRAHOVSKÉ NÁDVOŘÍ 1, 118 38 PRAHA 1
Knihy je možno dodat osobně ve dnech 2. až 13. ledna 2012 od 9 do 16 hodin na nové pracoviště PNP:
PELLÉOVA 20/70, PRAHA 6 – BUBENEČ (5 MINUT CHŮZE OD STANICE METRA HRADČANSKÁ)
UZÁVĚRKA 13. ledna 2012
Podrobné informace o soutěži: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
kontakt: PhDr. Vladimíra Hoštová, tajemnice soutěže, tel.: +420 732 850 744
e-mail: hostova@pamatnik-np.cz
V případě, že se rozhodnete zúčastnit se soutěže, prosíme, abyste si prostudovali soutěžní řád, přihlášku a posudkový list
laskavě čitelně vyplnili a uvedli všechny předepsané údaje.
Platbu zápisného do soutěže NČKR (500 Kč za titul) lze provést:
1. Převodem z vašeho účtu na účet PNP u KB Praha 1 – č. 10437011/0100
2. V hotovosti při osobním dodání knihy
3. Poštovní složenkou typu A – k platbě převodem na účet
4. Poštovní složenkou typu CF – k platbě v hotovosti
Slavnostní vyhlášení – duben 2012
Soubor oceněných knih bude vystaven v PNP, na veletrhu Svět knihy v Praze a na dalších prezentacích. MK ČR zajistí účast
na mezinárodních soutěžích nejkrásnějších knih světa, veletrzích a výstavách.
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ginální prostředí včetně dochované lázně „mikve“, jež však

či plně vybaveného koloniálu. Popisek a textů je zde

vzhledem k omezenosti prostoru v jednotlivých míst-

použito naprosté minimum tak, aby co nejméně rušily

nostech zároveň vyžaduje mimořádné výtvarné řešení

dojem z autentického prostředí.

a pečlivý přístup k výběru exponátů. Obojí se vcelku

Druhý den jednání jsme se přesunuli do Dokumentačního

podařilo, i když pečlivý muzejník by i zde našel řadu drob-

centra říšských stranických dnů, konkrétně do novodobé

ných prohřešků.

přístavby k původní sjezdové hale, v níž ony obludné na-

Všichni jsme byli nesmírně zvědavi na nově otevřené

cistické akce ve třicátých a na počátku čtyřicátých let

muzeum nazvané „Sál přísežného soudu 600 – Památ-

20. století probíhaly. Muzejní expozice je však vkomponová-

ník Norimberského procesu“, a to zejména z hlediska

na přímo do prostoru haly, jejíž interiéry jsou ponechány

muzejního zpracování atraktivního, ale obtížně ucho-

téměř bez stavebních zásahů. Kombinace cihlových zdí

pitelného tématu. Je pochopitelné, že „genius loci“ zde

a železných konstrukcí s jednotlivými panely a vitrínami či

návštěvníky ovlivňuje ještě výrazněji než v Židovském

s promítacími stěnami, kde obraz, působivý a vypovídající

muzeu. Prohlídka sálu, kde probíhal proces s vedoucími

sám o sobě, převažuje nad textem a jakékoliv prostorové

představiteli nacistického Německa, zanechá v každém

osvětlení chybí, zatímco panely, promítací stěny a další

nezapomenutelné a zároveň těžce popsatelné dojmy

prvky září vlastním svitem, je obrovsky účinná a vyvolává

a zážitky. A k tomu nutno připočítat i velice vydařenou ex-

přinejmenším mrazení v zádech.

pozici, zpřístupněnou veřejnosti v roce 2010. Ve strohém,

Mnoho užitečných poznatků a zkušeností přineslo

pouze částečně upraveném prostředí jednoho z křídel

i vlastní jednání konference, během něhož byly představeny

soudního areálu jsou instalovány velké světelné panely

významné muzejní projekty ze všech účastnických zemí. Je

k jednotlivým tematickým okruhům (úprava soudního

potěšitelné, že mezi referujícími byla tentokrát výrazně zas-

sálu, vězení, průběh procesu, soudci, prokurátoři, obháj-

toupena i Česká republika. Prezentována byla nová podoba

ci, nacističtí zločinci, novináři atd.) s bohatou a graficky

Památníku Lidice a Památníku Ležáky (Jan Žalský), celková

nesmírně účinně zpracovanou textovou i obrazovou

přestavba Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem

databází. Mezi nimi či spíše stranou od nich jsou umístěny

(Rudolf Šimek), zásadní proměna Památníku II. světové války

vitríny s originálními dokumenty a také obrazovky, na něž

v Hrabyni (Markéta Kouřilová, Slezské zemské muzeum

jsou promítány filmové záběry z procesu. V rohu největšího

v Opavě), nová podoba Slovanského hradiště v Mikulčicích

sálu je nenápadně, ale účinně aranžována „část soudní síně“

(František Synek, Masarykovo muzeum v Hodoníně),

s replikami originálních lavic.

nedávno zřízené Arcidiécezní muzeum v Olomouci (Ondřej

Jelikož první den konference probíhalo zasedání v sále

Jakubec, Muzeum umění Olomouc) a konečně plánovaná

Muzea pro komunikaci, nemohla v programu jednání

přestavba Krkonošského muzea ve Vrchlabí (Olga Hájková).

pochopitelně chybět ani prohlídka tohoto rovněž nedávno

Ve srovnání s německými či rakouskými kolegy nedopadly

otevřeného muzea. A znovu nelze než obdivovat dílo, které

české prezentace vůbec špatně. Rozsah a také samotný

němečtí kolegové při realizaci tohoto projektu vykonali.

výsledek představených projektů byl ve většině případů

Prezentace nejrůznějších způsobů komunikace, od pros-

na vyšší úrovni než v případě dalších účastníků.

tých gest a obličejové mimiky přes mechanické a elek-

Z

dalších

projektů,

popsaných

v

jednotlivých

trické komunikační prostředky (telefony, telegrafy, rozhlas

referátech, uvedu jenom ty, které mě mimořádně zaujaly.

a televizi) až po internet je nesmírně nápaditá, s účelným

Andreas Bauer přiblížil téměř futuristický areál Ars Elelc-

využitím tmy v kontrastu s prostorovým i bodovým

tronica Center v Linci, kde v architektonicky nápaditých

osvětlením. Vše je dotvořeno mnoha interakcemi včetně

budovách, skleněných a výrazně prosvětlených palácích,

možnosti vyzkoušet si potrubní poštu.

sídlí „muzeum budoucnosti“, jakési centrum veškerého

Z celkového pohledu však, alespoň pro mne, byla vrcho-

vědění, zaměřené především na školní mládež, ale vstřícné

lem návštěva Muzea průmyslové kultury, jež bylo zřízeno

i vůči zvídavým dospělým. Vše je zde interaktivní, klasická

v areálu zrušené továrny na předměstí Norimberka. Ar-

muzejní prezentace téměř neexistuje. Projekt nabízí jednu

chitekti zde ponechali veškeré původní vybavení, včetně

z cest, jíž se může muzejnictví v budoucnosti ubírat, bude

několika potrubních systémů, jeřábových kolejnic a dalších

však otázkou dlouhých diskusí, zda jde o cestu správnou.

prvků, a do něj vynalézavě vkomponovali cenné exponáty z oblasti techniky, ale také obchodu, školství a dalších

Ostatně v Linci má zřejmě progresivní muzeologické

souvisejících odvětví. Nezapomenutelný dojem tentokrát

myšlení zelenou, o čemž svědčí také nové Zámecké muze-

vytváří především krása skvěle restaurovaných předmětů

um, které vyplnilo v zámeckém areálu dvousetletou meze-

včetně parních strojů, nejstarších motocyklů a automobilů

ru po dříve existujícím muzeu a přes odpor řady odborníků
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Mezinárodní konference
Měření (a propagace)
úspěšnosti muzeí
Mombasa, Vídeň, Rio de Janeiro, Moskva, Šanghaj,
Brno. To je výčet míst, na kterých se v posledních pěti
letech konaly výroční konference mezinárodního výboru
ICOM pro marketing a Public Relations (MPR). Ta letošní
se v posledně jmenovaném městě uskutečnila v druhé
polovině září (ve dnech 17.–20. září 2011), čili v období,
které předsedkyně výboru Marjo-Riita Saloniemi nazývá
i části veřejnosti vhodně spojilo moderní architekturu
a materiály s historickým zbytkem zámeckého objektu. Také
v interiérech je propojena tradičněji pojatá přírodovědná
expozice s tzv. studijní výstavou, v jejímž rámci jsou k dispozici volně přístupné exponáty.
Jednu z možností, jak revitalizovat bývalý průmyslový
areál, představila Simone Hübner při prezentaci tzv. Esche-Muzea v saském městečku Limbach-Oberfrohna.
Zrušená továrna na výrobu punčoch, jejímž zakladatelem
byl Johann Esche a která pak rodině patřila až do období
2. světové války, byla vynalézavě přetvořena na muzeum
se stálou expozicí punčochářské výroby. Jako velice dobrý
nápad se jeví interaktivní prvky v šicích krabičkách, kde jsou
k uhádnutí připraveny textilní materiály či jiné exponáty.
Z dalších představených muzeí mě některá zaujala spíše
pro svou neobvyklost či tematickou jedinečnost než
vynalézavou prezentací, popř. výtvarným řešením. Zde
bych uvedl např. Rakouské papírnické muzeum ve Steyru,
Muzeum ve škole v hornorakouském městečku Taufkirchen an der Pram, což je jediné skutečné školské muzeum
v Rakousku, muzeum Energiefabrik Knappenrode v Sasku
jako kvalitní prezentace dějin industriální kultury, nově
otevřené muzeum v koncentračním táboře ve Flossenbürgu v Bavorsku a také připravované projekty – Muzeum
bavorských králů ve Schwangau a tzv. Limes-Museum, tedy
expozice k římsko-germánské hranici.
Po poněkud rozpačitém loňském ročníku se konference,
i díky vhodně zvolenému tématu a místu konání, tentokrát
úspěšně rozběhla k dalšímu pokračování a věřme, že i vývoji. Ostatně téma příští konference – německá a rakouská
menšina v českých zemích a česká menšina v sousedních zemích a především podchycení této problematiky
v muzejní činnosti – slibuje velice podnětné a přínosné jednání. Věřme, že se sliby naplní a že nejen příští, ale i další
konference proběhnou přinejmenším stejně úspěšně, jako
ta letošní.
Luděk Beneš
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„burčák season“. Česká republika má v tomto výboru jednoho zástupce, a to v předsednictvu – je jím autorka tohoto článku a organizátorka uvedené konference v jedné
osobě. Jako téma bylo vybráno „Měření (a propagace)
úspěšnosti muzeí“, a to nejen s ohledem na potřebnost tohoto tématu v hostitelské zemi, ale i na aktuální příspěvky
k debatám, které se k danému tématu vedou ve Velké Británii a Nizozemí. Konference se tak vedle marketingu rozšířila
i na oblast muzejního managementu. Hlavním místním organizátorem bylo Slezské zemské muzeum, spoluorganizátory pak Moravská galerie v Brně a Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Konferenci
finančně podpořil Český výbor ICOM.
Právě ze zmíněných dvou zemí pocházely dva hlavní
příspěvky (David O’Brien: „Value, Values and Valuation:
What the UK can tell us about making the case for museums“ a Caroll Scott: „Measuring the immeasurable: capturing intangible values“) a prezentace jednoho průzkumu
(Jan Sas: „Measuring Generic Learning Outcomes in the
Netherlands“). Třetí hlavní příspěvek „Being of Value: Intentionally Fostering & Documenting the Impact of Museums“
přednesla Lynn Dierking, která přicestovala z Oregonu díky
laskavosti a podpoře pražské Americké ambasády. Příspěvek
o tom, co je to vlastně úspěch, respektive neúspěch („Success? What the heck is it?! What we should think about
before we start to measure it“) přednesla i autorka tohoto
textu. Katarzyna Jagodzińska se zabývala otázkou sociální
participace ve vztahu k institucím pečujícím o současné
umění, Rossitza Ohridska-Olson se věnovala aktivitě
na sociálních sítích ve vztahu k úspěšnosti muzea a Aleksandra Savić se zaměřila na PR aktivity ve svém domovském
muzeu v Bělehradě.
Vedle přednášek v sále Uměleckoprůmyslového muzea
Moravské galerie v Brně se zhruba padesát zájemců
zúčastnilo i dvou exkurzí, které byly naplánovány tak, aby
pokryly různé zájmy jednotlivých účastníků. První vedla
do Technického muzea v Brně a do dvou poboček Muzea
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Výzkum probíhal po celém území Čech, Moravy a Slezska
a do mezioborových týmů byli přizváni i odborníci z jiných
výzkumných institucí.
Konference byla tematicky rozdělena do čtyř půldenních
bloků. Výzkumný záměr č. 1 (garant doc. Josef Štulc) řešil
metodické řízení státní památkové péče včetně implementace integrovaného informačního systému, metod digitalizace fotografické dokumentace památkového fondu
a průzkumu historických materiálů a technologií. Záměr
č. 2 (garant PhDr. Jaromír Míčka) se zaměřil na odborné
formování, vědecké hodnocení, dokumentování a evidenci
Brněnska – rajhradského kláštera s Památníkem písemnictví na Moravě a na Mohylu míru. Cestu ozvláštnila jízda
autobusem ze sbírek Technického muzea. Kdyby nepršelo,
byl by to zážitek zcela dokonalý. Druhá exkurze zahrnula
Špilberk (Muzeum města Brna) a Mendelovo muzeum (Masarykova univerzita). Měli jsme tedy na seznamu technické
muzeum, městské muzeum, specializované univerzitní,
literární památník a bojiště. Jediné téma, které chybělo, byl
moravský folklór, protože Etnografický ústav Moravského
zemského muzea v současnosti nedisponuje stálou expozicí. Nicméně s jeho spoluprací jsme našli neotřelé řešení
a ukázali zahraničním kolegům tradice v akci – na seznamovací večírek konference jsme pozvali cimbálku a předvedli
strojení dívky do tradičního šlapanického kroje včetně
vyhlášené vrčky.
A na závěr důležitá zpráva pro všechny, kteří se konference nemohli účastnit: na stránkách ICOM MPR
(http://www.mpr.icom.museum) jsou vyvěšeny všechny
prezentace. V brzké době přibydou i plné verze textů
a videozáznamy všech přednášek.
Simona Juračková

Věda a výzkum
v památkové péči
Národní památkový ústav uspořádal ve dnech 10. a 11. listopadu 2011 ve velkém sále zastupitelů Magistrátu hl. města
Prahy celostátní konferenci, jejímž záměrem bylo představit
odborné i laické veřejnosti dosažené vědeckovýzkumné
výsledky a otevřít diskusi na daná témata.
V letech 2005 až 2011 se Národní památkový ústav
zabýval na poli výzkumném širokým spektrem témat,
moderní a industriální architekturou počínaje, přes dokumentaci vesnických sídel, odborné poznávání a evidenci
nemovitého kulturního dědictví, zpracování nálezových
zpráv archeologických výzkumů, digitalizaci historických
knihovních fondů zámeckých knihoven, až po nové technologie informačních systémů a technologické laboratoře.

movitého kulturního dědictví. Záměrem č. 3 (garant PhDr.
Vladislav Razím) byl obdobný odborný výzkum v kategorii nemovitého kulturního dědictví a konečně záměrem
č. 4 (garant doc. Miloš Matěj) výzkum industriálního dědictví
a architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století.
Za posledních sedm let dosáhl Národní památkový
ústav mnoha nezanedbatelných výsledků základního
i aplikovaného výzkumu. Publikovány byly odborné studie
a články (převážně v časopisech Zprávy památkové péče,
Průzkumy památek a Staletá Praha). Byly vydány odborné
monografie, průvodce a katalogy výstav. Za všechny
jmenujme populární ediční řadu Slavné vily (v nakladatelství Foibos) nebo katalog Přemyslovské Křivoklátsko. Ústav
pořádal četné přednášky, workshopy, dílny pro studenty
a dětské publikum. Odborné bádání podnítilo vznik nových
instalací na zámcích a hradech spravovaných Národním
památkovým ústavem, dílčí témata byla prezentována
v rámci příležitostných krátkodobých výstav. K významným
počinům lze přičíst metodické publikace a specializované
mapy s odborným obsahem, které napomáhají zajistit odborný přístup v péči o kulturní dědictví a obnově památek.
Některé výstupy vědeckovýzkumné činnosti došly
ocenění i v mezinárodním měřítku. Například „Projekt
konzervace a prezentace Horního hradu v Bečově“ (tým
prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, autorizovaný
arch. Miloslav Hanzl, Ing. Dagmar Michoinová Ph.D.
a Mgr. Tomáš Wizovský) obdržel v kategorii „Research“
(„Výzkum“) prestižní mezinárodní cenu Evropské Unie – Europa Nostra Award za rok 2010.
Hojně navštívené konference se kromě památkářů
účastnili pracovníci Ministerstva kultury, zaměstnanci
muzeí, krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností, studenti humanitních i technických oborů a další zájemci.
I když úkolem konference bylo prezentovat výsledky
již ukončených výzkumných aktivit, většina příspěvků
naznačila, že v hlavních tématech bude žádoucí kontinuálně
pokračovat a prohlubovat odborný mezioborový diskurs

v oblasti památkové péče.
Hana Knoppová
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nové expozice
Zámek v Jevišovicích opět
otevřen pro veřejnost

na zámek v Jevišovicích "přeneseno" z vilky v Boskovštejně
i s původním mobiliářem. Moravské zemské muzeum tak
vytvořilo "muzeum" v muzeu a zachovalo tak jedinečný
doklad vývoje archeologie předprofesionální éry.

Moravské zemské muzeum je správcem několika za-

Další novinkou letošní turistické sezóny na Starém zámku

jímavých mimobrněnských objektů. Jedním z nich je

v Jevišovicích byla instalace černé kuchyně. Podle stavební

i Starý zámek v Jevišovicích. Vznikl na místě hradu

dispozice v jihovýchodní části zámku pochází jevišovická

postaveného kolem poloviny 15. století na pravém břehu

kuchyně nejspíše z mladšího renesančního období

řeky Jevišovky. Na konci 16. století byl hrad přestavěn

(17. století), ale sloužila až do doby zcela nedávné.

na renesanční šlechtické sídlo a v 80. letech 17. století

Návštěvníci budou moci obdivovat předměty k ohništi

barokně upraven tehdejším majitelem panství Ludvíkem

a k peci, pomůcky k pečení chleba a pečiva, nádobí

Raduitem de Souches. Moravskému zemskému muzeu

a pomůcky k úpravě potravin a vaření a další zajímavosti.

patří zámek od roku 1980. V minulých letech prošel

Zájemcům je zpřístupněna také opravená kaple Starého

rozsáhlou rekonstrukcí. Kompletně bylo zrekonstruováno

zámku, kde si mohou mimo jiné prohlédnout nově zrestau-

nádvoří, opraveny byly krovy a střecha, část vnějších fasád

rované varhany od Jana Výmoly z roku 1754 ze sbírek

a zrestaurována zámecká kaple. Prohlídková trasa se tak

oddělení dějin hudby MZM.

pro návštěvníka stala mimořádně zajímavou, a to i jak díky
expozicím nově otevřeným, tak i reinstalovaným.
Ve sklepení zámku si návštěvníci mohou prohlédnout
kopie umění skalních maleb mladopaleolitických lovců
(Lascaux, Altamira, ad.), skalní malby a rytiny centrální Sahary a skalní malby severní Austrálie.
Součástí prohlídkové trasy je i výstava lidového nábytku
s akcentem na kuchyňské židle, kterou připravil Etnografický ústav Moravského zemského muzea.
Nově jsme v sezóně otevřeli expozici jedné z největších
soukromých sbírek u nás, známou i v zahraniční, sbírku
Františka Vildomce s názvem „Setkání s Venuší“. Sbírka obsahuje přes 40 tisíc předmětů. Její jádro tvoří nálezy z mladší
doby kamenné (neolitu), další nálezy pocházejí z eneolitu,
doby bronzové, železné i raného středověku. Soubor obsaRekonstruované varhany

huje řadu evropsky proslulých unikátů: hlubokomašůvecké
„Venuše“, střelickou vázu se čtyřmi vypíchanými lidskými
postavami, malované nádoby, antropomorfní nádoby, mísy
s lidskými hlavami v rozích, bronzovou sponu s kuželkami,
ad.
František

Vildomec

(1878–1975)

byl

řídící

učitel

v Boskovštejně (okres Znojmo). K archeologii jej přivedl
jeho přítel Jaroslav Palliardi, tehdy již známý notář a archeolog. František Vildomec Palliardimu řídil i sám prováděl
práce v terénu, evidoval, zpracovával a rekonstruoval
nálezový materiál. Po Palliardiho smrti pokračoval v terénních výzkumech samostatně.
Moravské zemské muzeum zakoupilo sbírku v souladu s dlouhodobou koncepcí sbírkotvorné činnosti. Archeologický ústav MZM je totiž vlastníkem starší sbírky
Františka Vildomce, která byla zakoupena již v roce
1929. Jádro sbírky (nálezy z mladší doby kamenné) bylo
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Starý zámek v Jevišovicích je otevřen v květnu a září
pouze v sobotu a neděli, a to 10–12 a 14–16 hodin,
v červnu až srpnu od úterý do pátku 9–14 hodin, v sobotu a neděli 10–12 a 14–16 hodin. Prohlídku je také
možné uskutečnit na požádání; telefonní číslo je uvedené
na webových stránkách Moravského zemského muzea:
http://www.mzm.cz.
Eva Pánková

Otevření dokončené části
stálé expozice Příběh Romů
Od roku 2005 nabízí Muzeum romské kultury, s. p. o.
v Brně návštěvníkům prohlídku částmi stálé expozice
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důležitou roli zde budou hrát návštěvníkovy osobní dojmy.
Autor výtvarné stránky výstavy Ing. akad. arch. Jan Konečný
má s vytvářením expozic velkou zkušenost. Mezi jeho práce
patří například rekonstrukce expozice v Památníku Mohyla míru nebo nová expozice památníku Velké Moravy
v Mikulčicích.
V celé expozici jsou k dispozici popisky v českém a romském jazyce a sylaby v anglickém jazyce. Prostřednictvím
počítače s dotekovou obrazovkou si zájemci budou moci
prohloubit znalosti o konkrétních tématech. Pro nejmladší
návštěvníky je k dispozici dětský koutek a na vyžádání také
dětské pracovní listy. Teprve větší nápor návštěvníků ukáže,
zda se koncept expozice setká s úspěchem. Již teď však
doufáme, že stálá expozice „Příběh Romů“ zaujme všechny
„Příběh Romů“. Do současnosti však byla přístupná pouze

věkové kategorie a mile překvapí naše návštěvníky.

etapa 1939–2005, která se nacházela v posledních třech

Lucie Křížová

sálech. V letošním roce se podařilo dokončit i první tři sály
a od 1. prosince 2011 je tak stálá expozice zcela kompletní.
Dokončená stálá expozice nabízí náhled na romské dějiny
a kulturu od svých počátků po současnost a svým tématem
i rozměrem je unikátem nejen ve středoevropském, ale

představujeme

i celosvětovém měřítku. Muzeum romské kultury je stále
jednou z mála organizací, která se soustředí na prezentaci
pouze romské historie a kultury. Takto ucelený přehled pak
nenabízí žádné z nám známých muzeí na světě.
Expozice vypráví v šesti sálech a na 351 m2 příběh Romů.
Hned v prvním sále se návštěvník ocitne ve víru dějinných
událostí. Nejprve vstoupí do Indie konce 1. tisíciletí n. l.,
tedy pravlasti Romů. Výkladové texty jsou zde doplněny
množstvím originálních exponátů, např. řemeslných
výrobků, šperků, oděvů či loutek. Poté půjde návštěvník
ve stopách Romů a společně s nimi vstoupí do Evropy.
Středověký svět bude vnímat očima exotických poutníků,
kterým jsou hradby města často uzavřené. Ústředním
motivem druhého sálu je původní kočovnický vůz s vybavením a rekonstrukce romského tábořiště. Zde se také
návštěvník dozví o vnitřní organizaci komunity, o zvycích
a tradičních řemeslech a profesích. Třetí sál pak seznamuje s historickým procesem usazování Romů od poloviny
18. století do roku 1938 v československém kontextu.
Pohled do útulného cirkusového šapitó a roztančené
vesnické hospůdky s romskými muzikanty ještě více umocní
tragédii, která na Romy, stejně jako na další skupiny obyvatel Evropy, čekala s nástupem nacismu. Etapa od roku 1939
až do roku 2005 je pak situována v již existujících sálech.
Také zpracování prvních třech sálů po výtvarné stránce
je jedinečné. Návštěvníci se rozhodně nemusejí bát nudy
a muzejní vitríny zde budou zastoupeny zcela minimálně.
Celkově je expozice koncipovaná spíše prožitkově. Velmi

Nově vybavená knihovna
Oblastní galerie Vysočiny
v Jihlavě
Zajímáte se o výtvarné umění? Jste běžný zájemce, student, amatérský nebo profesionální výtvarník či badatel?
Potřebujete informace z oboru? Pak můžete navštívit nově
otevřenou knihovnu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
v Komenského ulici č. 10.
OGV využila dvouměsíční letní pauzu, kdy probíhala
rozsáhlá rekonstrukce budovy, a během této doby
kompletně vybavila prostory knihovny novým nábytkem. Nové dřevěné stoly, skříně a zejména regály výrazně
přispěly k vytvoření příjemnějšího prostředí. Zaslouží si
to nejen návštěvníci knihovny, ale i samotný fond knihovny, v němž můžete nalézt nejen monografie, odborné
slovníky, encyklopedie, dějiny umění, ale i katalogy výstav
z různých galerií a odborné časopisy. Podrobné informace
o složení fondu uživatelé naleznou na internetu v online
katalogu dosažitelném buď přes galerijní webové stránky
http://www.ogv.cz nebo přímo na adrese http://clavius.
vkta.cz/ogv/. Knihovna také zpracovává archiv výstav, které
proběhly v galerii. Protože o jeho obsah je dost značný
zájem, je soupis jeho obsahových položek k dispozici rovněž
na webových stránkách galerie. Knihovna spolupracuje
s Národní knihovnou v Praze, kam přispívá katalogizačními
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záznamy do souborného katalogu. Knihovnu využívají
nejen běžní zájemci o výtvarné umění, ale i vysokoškolští
studenti, profesionální umělci, badatelé a vědecká výz-

Dá se říci, co bylo impulsem k pořízení takového
zařízení? Měli jste nějakou inspiraci doma či ve světě?
Nevím o žádné jiné galerii u nás, která by podobný

kumná pracoviště. Uživatelé internetu jistě také ocení nové

program nabízela. Vzdáleně nás inspirovala anglická Dul-

počítače s LCD monitory.

wich Picture Gallery, na kterou nás odkázala Hana Havlůjová
Jaromír Dostál

rozhovor
Na Škrétu hravě aneb
Když digitální průvodce
poučí i naučí

z Pedagogické fakulty UK. Náplň byla od naší představy ale
zcela odlišná, takže jsme začínali v podstatě od nuly: vybrat
hardware, vyvinout software i sestavit obsahovou náplň.
S nápadem vytvořit digitálního průvodce nás oslovila
naše kolegyně Lenka Stolárová, spoluautorka projektu
Karel Škréta (1610–1647): Doba a dílo . Na celkové koncepci i obsahu jsme intenzívně pracovali ve třech, společně
se Zuzanou Přindišovou a Annou Zajícovou. Technickou
stránku věci řešil Jan Vlnas, který tak má na realizaci velký
podíl. Konkurz na zpracování scénáře do podoby finálních
aplikací vyhrála firma NETservis s. r. o., na projektu se nás

Rozhovor s Mgr. Janou Klímovou z lektorského oddělení Sbírky

podílelo víc: Tomáš Michl (správce sítě NG), Martina Šťastná

starého umění Národní galerie o novince ve stálé expozici

(hlavní manažerka škrétovského projektu), Matěj Vejdělek

Schwarzenberského paláce.

(student, který daboval Škrétu i jeho rodinu a přátele),
a mnozí další.
Jak vnímají takovou „modernost“ Vaši kolegové v galerii? Neberou to někteří jako konkurenci své práce?
Digitální konkurence se nikdo z kolegů nebojí. Naopak,
leckdo tuto novinku vítá jako obohacení lektorských metod
a přiblížení Národní galerie mladým lidem. Je na rozhodnutí pedagoga, zda objedná klasickou prohlídku galerie
s lektorským výkladem, nebo vybere z naší bohaté nabídky interaktivních programů, a nebo zda svým studentům
nabídne digitálního průvodce. Krom toho i tento program
uvádí krátkým vstupem „živý lektor“, není to pouhý dialog
studenta s „neživou digitální krabičkou“.

Paní magistro, v září letošního roku jste v rámci semináře

Digitální průvodce není jistě levná záležitost – jak

„Digitální průvodce výstavou“ představili účastníkům

jej máte zabezpečeného jednak proti poškození či

součást výzkumného projektu Karel Škréta (1610–1647):

případnému zcizení?

Doba a dílo velice zajímavou novinku v českém galeri-

Dobře víme, že tablet může někomu vypadnout z ruky,

jním vzdělávání. Můžete ji na stránce Věstníku stručně

ať už náhodou či úmyslně. Proto jsme kladli velký důraz

přiblížit těm, kteří se semináře nemohli zúčastnit?

na odolnost přístroje a vybírali jsme ho právě s ohledem

Digitální průvodce je novinkou, která přiláká zejména
mladé návštěvníky. Každý dostane do ruky tablet a k němu
sluchátka a spustí si program, který ho vede od díla k dílu.
Průvodcem je sám slavný malíř Karel Škréta a jeho přítel

na tuto záležitost. Navíc jsme pořídili pro všechny tablety
bytelné kovové kryty, které byly vyrobeny přímo na míru.
Nebojíme se ani případné krádeže. Lektor rozdá příslušný
počet přístrojů a zase je po prohlídce od každého vybere.

Dionýsio Miseroni. Návštěvník zhruba za půl hodiny projde
několik vybraných exponátů, které musí sám najít, a během
prohlídky plní zadané úkoly.

Po technické stránce – jak dlouho toto zařízení dovede
pracovat; nemůže se stát, že se během programu vypne?

Naší prioritou bylo, aby se studenti něco nového dozvěděli

Délka trvání záleží na více faktorech, ale v zásadě by měl

zábavnou formou a způsobem, který je jim blízký. Dbali

vydržet minimálně dvě prohlídky za sebou. A nyní již víme,

jsme na to, aby uživatelé neuvízli zrakem na displeji tabletu,

že vydrží.

ale byli nuceni hledat odpovědi v originálních dílech.
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Osobně oceňuji vedle té názornosti i vtipnost s jakou
je návštěvník prostřednictvím „digiprůvodce“ veden expozicí. Navíc si i tak trochu zopakuje vědomosti ze školy
a jistě i nějaké navíc získá. Jak hodnotí obsah pedagogové? Spolupracovali jste nějak i s nimi?
S pedagogy jsme spolupracovali, ale až při hodnocení
hotového průvodce. Každý učitel, který k nám přivedl pilotní školu, vyplnil dotazník. Odpovědi jsme zpracovali
a při adaptaci průvodce na expozici ve Schwarzenberském
paláci k jejich podnětům určitě budeme přihlížet. I když
není možné vyhovět všem požadavkům – někomu se to
zdálo dlouhé, jinému krátké, někdo hodnotil jako dobře
zvládnuté provázání úkolů na originální díla, jinému se to
zdálo málo ...
Na závěr se dovolím tak trochu obligátně zeptat,
jestli pro návštěvníky chystáte nějakou další digitální
novinku, buď ve formě dalšího interaktivního obsahu
v „digiprůvodci“ nebo i nějakého dalšího zařízení?
Náš současný průvodce je vlastně v půli cesty. Byl koncipován pro výstavu Karla Škréty a pro nás je teď hlavní úkol
adaptovat ho pro expozici Baroko v Čechách ve Schwarzenberském paláci. Záleží na penězích, kolik variant a zda
vůbec nějaká adaptace bude v příštím roce možná. Nápadů
by bylo hodně, mohli bychom nabízet průvodce s úkoly
pro různé věkové kategorie, a nebo se zaměřit na užší témata jako je rudolfínské umění, barokní zátiší (portrét, krajinomalba ad.), barokní gesta, mistři barokního sochařství,
umělecké řemeslo, barokní zbroj a zbraně...
Doufejme tedy, že aspoň něco z nápadů vyjde a budu
Vám je moci za rok předvést.

muzejní akvizice z počátku roku 2008, kdy se muzeum
díky velkorysému bezplatnému převodu vzorkovny firmy
Jablonex Group stalo správcem největší veřejné kolekce
vánočních ozdob na světě.
Roku 2009 kurátorka výstavy Dagmar Havlíčková
požádala sklářského výtvarníka Milana Vobrubu, zda by
pro tento projekt nestvořil nové vzory ozdob, které by
ukázaly, že i v tomto oboru lze přicházet s nečekanými
vkusnými novinkami. Milan Vobruba nadšeně souhlasil, a to bez nároku na jakýkoliv honorář. Navržené tvary
nechalo muzeum zhotovit Kamilou Parsi-Žďárskou v Rohlinách u Turnova, stříbření sponzorsky zajistila jablonecká
firma GOJA. Konečnou dekoraci malbou provedl sám Milan Vobruba počátkem května 2010 v prostorách Muzea
skla a bižuterie. Instituce tak trvale získala „na zakázku“
vzniklé unikátní vánoční ozdoby, které bude letos opět

Za předvedení, zapůjčení „digiprůvodce“ a rozhovor děkuje
Michal Janiš

prezentovat v rámci profilové výstavy milana Vobruby
nazvané „Dvě země – Dva domovy – Dvě inspirace“
(22. října 2011 – 1. dubna 2012).
Akademický sochař Milan Vobruba (*1934, Třemošnice)
se

příběh muzejního
předmětu

designu

vánočních

ozdob

věnoval

již

během

svých vysokoškolských studií na pražské Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v ateliéru prof. Josefa Štipla
na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Jejich
vlastní výroba probíhala v Jablonci nad Nisou. Vzniklo
množství autorských vánočních ozdob dekorovaných abstraktní malbou, z nichž se bohužel žádné nedochovaly.
Výtvarník Milan Vobruba, od roku 1962 návrhář sklárny

Unikátní kolekce autorských
skleněných vánočních ozdob

v šumavské Lenoře a člen Československého svazu výtvar-

V roce 2010 jablonecké Muzeum skla a bižuterie

Zde se velmi rychle vypracoval. Nastoupil jako designér

uspořádalo výstavu „Skleněné vánoční ozdoby – minulost,
současnost, vize“, která návštěvníkům předvedla ukázku

ných umělců, byl roku 1968 – již jako samostatný výtvarník
– poměry v rodné zemi donucen emigrovat do Švédska.
sklárny Rejmyre, roku 1970 se stal členem švédského výtvarného svazu, brzy začal spolupracovat též s dalšími
sklárnami ve Švédsku a Německu. Později založil svá vlastní
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sklářská studia ve švédském Gusumu (1978) a německém

zaměstnána ve Slezském muzeu v Opavě jako vedoucí

Munsteru (1987), kde byl dlouhá léta uměleckým ředitelem

uměleckohistorického oddělení, poté v období 1953–1961

mezinárodní výstavy „Glasplastik und Garten“.

vedla Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně. V letech

Milan Vobruba je též autorem unikátního postupu

1961–1988 působila v Uměleckoprůmyslovém museu

na zušlechťování povrchu hutního skla ALEPPO rozvíje-

v Praze, kde od roku 1962 do druhé poloviny 80. let vedla

jícího estetický odkaz antického skla. První kolekce byla

odbor současného užitého umění a potom s touto insti-

navržena pro sklárnu Rejmyre (1969), poté se stala hlavním

tucí až do přelomu století soustavně spolupracovala. Její

výrobním programem Vobrubova studia v Gusumu. Trvalo

celoživotní práci ocenilo Design centrum České republiky,

třicet let, než tato nejen výtvarně zajímavá, ale i komerčně

a také česká Akademie designu, která ji letos uvedla do své

úspěšná technika dosáhla konečného vzhledu. Receptura

síně slávy.

je rodinným tajemstvím a techniku ALEPPO se dosud niko-

- dle zaslaných materiálů

mu nepodařilo úspěšně napodobit.
Petr Nový a Dagmar Havlíčková

personálie

Zemřel ředitel Muzea města
Ústí nad Labem
PaedDr. Gustav Krov
Gustav Krov se narodil 19. června 1964 v Chomutově, kde

PhDr. Alena Adlerová
PhDr. Alena Adlerová odešla ve věku nedožitých devadesáti let dne 25. listopadu 2011. Patřila k nejvýraznějším postavám teorie a výzkumu dějin českého užitého umění
a designu. Její činnost v oboru představovala neuvěřitelných
více než padesát let. Jako kurátorka Uměleckoprůmyslového
musea v Praze napomáhala od počátku 60. let ke světové
slávě současnému českému sklářskému designu a ateliérovému sklu. V muzeu vybudovala skvělou sbírkovou
kolekci a připravila řadu objevných výstav. Stejně intenzivně
jako současností se zabývala také výzkumem užitého
umění a designu první poloviny 20. století (například kniha České užité umění 1918–1938). O množství, rozmanitosti a myšlenkové originalitě textů dr. Adlerové je možné
přesvědčit se v řadě odborných periodik, katalozích a knihách. Dokud to Aleně Adlerové zdravotní stav umožňoval,
nevynechala donedávna snad jedinou z pražských vernisáží
výstav z oboru, který ji stále zajímal. Společně s manželem,
rozhlasovým režisérem Petrem Adlerem, na nich tvořili nezapomenutelný charismatický pár. Jako neobvykle silná
osobnost a vynikající odbornice se však dr. Adlerová trvale
zapsala nejen do paměti přátel a obdivovatelů, ale také
do dějin svého oboru.
Teoretička a historička výtvarného umění, muzejní kurátorka PhDr. Alena Adlerová (*31. března 1922 v Uherském Brodě) absolvovala brněnské 3. reálné gymnázium
a dějiny umění a klasickou archeologii na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1949–1953 byla
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také prožil své mládí až po absolvování místního gymnázia.
Poté přišel do Ústí nad Labem, kde na místní Pedagogické
fakultě studoval učitelství v oboru český jazyk a literatura – dějepis. Státní závěrečné zkoušky složil v roce 1988,
v roce1991 po úspěšné rigorózní zkoušce získal titul
PaedDr.
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Od roku 1989 učil na Základní škole v Ústí nad Labem

expozice k dějinám Němců v českých zemích“ – poprvé

– Neštěmicích, v letech 1990–1992 působil jako učitel

v novodobých dějinách tak soutěžili architekti a výtvarníci

na Gymnáziu a Střední pedagogické škole v Ústí nad Labem

o podobu stálé muzejní expozice.

– Severní Terase. Po krátkém působení v Archivu města
Ústí nad Labem v roce 1992 byl od roku 1993 do roku

Collegium Bohemicum vzniklo v roce 2006 a působí

2007 zaměstnán v několika pojišťovnách, nejdéle pracoval

v

v České pojišťovně, kde působil od roku 1999. V roce 2007

a podporuje česko-německé kulturní akce, je aktivní

se stal ředitelem Muzea města Ústí nad Labem a v této

ve vědecké oblasti (pořádá semináře a přednášky,

funkci pro veřejnost otevíral dne 30. června 2011 nově

podporuje

rekonstruovanou muzejní budovu.

dia) a organizuje vzdělávací projekty. Jedním z jeho

oblasti

česko-německých

badatelské

vztahů

projekty,

–

organizuje

vypisuje

stipen-

Gustav Krov byl veřejně aktivní od listopadu 1989, kdy se

hlavních úkolů je vybudovat stálou expozici k dějinám

zapojil do Občanského fóra, za které se stal kooptovaným

německy mluvících obyvatel českých zemí, kterou

členem neštěmického zastupitelstva. V lednu 1990 vstoupil

připravuje ve spolupráci s Institutem pro saské dějiny

do České strany sociálně demokratické, kde během času

a etnografii v Drážďanech pro budovu nově zrekon-

zastával různé funkce na úrovni místní, okresní a krajské

struovaného Muzea v Ústí nad Labem. Ta bude umístěna

organizace. Byl také několik let členem Ústředního výkon-

ve dvou patrech na ploše 1 500 m². Nejde o expozici

ného výboru ČSSD.

o česko-německých vztazích v mezinárodním smyslu,

Od komunálních voleb v roce 1994 byl v Ústí nad Labem

ale o dějiny soužití česky a německy mluvících obyvatel

členem Zastupitelstva městského obvodu Neštěmice a Za-

v českých zemích. Cílem je obohatit pohled na dějiny vlast-

stupitelstva města Ústí nad Labem. Naposledy kandidoval

ní země.

úspěšně v komunálních volbách v roce 2010, kdy byl Gustav

Hlavními hodnotami všech, kdo expozici připravují, jsou

Krov zvolen členem Zastupitelstva města Ústí nad Labem

otevřenost, inspirativnost a komunikativnost. Proto jsme se

a Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – město.

také při řešení výtvarné stránky rozhodli vydat otevřenou,

Veřejně vystupoval proti neonacismu, účastnil se například

inspirativnější a dá se říci dobrodružnější cestou, jakou je

občanských demonstrací proti pravicovému extremismu

vypsání veřejné soutěže. Učinili jsme tak v součinnosti

v Drážďanech.

s Českou komorou architektů a koncem roku 2010 jsme

Gustav Krov byl mimo jiné též dlouholetým členem

vypsali dvoukolovou soutěž. Pak už jsme jen s velkými

Masarykovy demokratické akademie. Z dalších jeho

obavami čekali, kolik zájemců se přihlásí. Jeden? Pět? De-

veřejných aktivit například zastával funkce místopředsedy

set? Dlouhou dobu se nic nedělo, ale zkušení architekti nás

představenstva Okresní hospodářské komory v Ústí

uklidňovali. Říkali nám, že návrhy obvykle chodí na posled-

nad Labem nebo místopředsedy dozorčí rady Dopravního

ní chvíli. Netušili jsme, že to znamená poslední dvě hodiny.

podniku města Ústí nad Labem, a. s.

Před koncem lhůty zvonek neutichal a dveře se netrhly.

Gustav Krov byl ženatý, s manželkou Evou měl dvě dcery.
Zemřel po krátké těžké nemoci v pátek 11. listopadu 2011.

Jednu z našich kanceláří zaplavily krabice a desky. Nebylo
v ní k hnutí. Třicet návrhů. Členové jednotlivých týmů pocházeli z České republiky, Slovenska, Dánska a Německa.

Václav Houfek

Do finále postoupily čtyři návrhy. V této části už byla
soutěž, na rozdíl od prvního kola, neanonymní. Ve své práci

koho to napadlo

totiž od samého počátku klademe důraz na dialog – ať už
v rámci naší pracovní skupiny, vědecké rady, či při spolupráci s desítkami odborníků u nás i v zahraničí. Při rozhodování
o vítězném návrhu pro nás proto bylo důležité, bude-li
s námi vítěz soutěže a náš budoucí spolupracovník ochoten

Dobrodružství architektonické
soutěže
Na sklonku minulého roku vypsala vědecká a kulturněvzdělávací společnost Collegium Bohemicum, o. p. s. architektonicko-výtvarnou soutěž o návrh „Realizace trvalé

vést dialog, který je podle našeho názoru nejlepší cestou
k našemu cíli. A příslib takového plodného dialogu nám
vítěz dává.
Stal se jím renomovaný pražský ateliér Projektil architekti, který je podepsaný například pod podobou světově
uznávané budovy Národní technické knihovny v Praze.
Jeho výtvarný koncept označila porota jako projekt
na současné mezinárodní úrovni, který umožňuje souhru

25

6[11
poznávacího a emocionálního působení na návštěvníka.

kulturního dědictví z kovů a jejich slitin“. Odbornou pub-

Nechává maximálně otevřený prostor pro prezentaci

likaci o objemu 648 stran vydalo Technické muzeum v Brně

muzejních exponátů, které stojí z hlediska tvůrců koncepce

za finanční podpory AMG.

expozice v centru pozornosti.
Vítězný návrh spolu s návrhy dalších tří finalistů si zájem-

Myšlenka sepsat knihu na uvedené téma pochází z pra-

ci mohou prohlédnout v prostorách ústeckého Muzea

covní skupiny „kovy“ při Komisi konzervátorů-restaurátorů

do 16. prosince 2011. Samotná stálá expozice k dějinám

Asociace muzeí a galerií ČR a vznikla před několika lety.

německy mluvících obyvatel českých zemí se bude realizovat

Poměrně rozsáhlý kolektiv 28 autorů měl nelehký úkol pop-

v nejbližší době, patrně postupně, v závislosti na získaných

sat velmi širokou problematiku konzervování a restaurování

financích. Její koncepci Collegium Bohemicum již má,

předmětů kulturního dědictví, které byly z kovů a jejich sli-

vlastní muzejní sbírku teprve buduje. Nákupy sbírkových

tin zhotoveny. Odborná náplň knihy je tematicky rozdělena

předmětů probíhají na základě návrhů kurátorů, rozhod-

do sedmi kapitol, které jsou v knize logicky řazeny –

nutím nákupní komise. Od starožitníků a sběratelů lze získat

od teoretických východisek konzervování a restaurování

předměty denní potřeby a předměty, které se v minulých

kovů přes strukturu a vlastnosti materiálů, korozi materiálů

obdobích netěšily přílišné muzejní pozornosti. Příkladem

až po základy technologie zpracování kovů. Větší část pub-

může být pozůstalost po hodináři (kompletní vybavení

likace je věnována kromě vlastního konzervování a restau-

dílny), která byla skryta pod podlahou domu v severních

rování kovů a jejich slitin také použití organických látek

Čechách. Vypovídá o řemesle i o kontextu, ve kterém byly

používaných v procesu konzervování nebo restaurování.

věci ukryty. Podmínkou úspěchu naší expozice je ovšem

Vhodným doplněním obsahu knihy je kapitola věnovaná

spolupráce s existujícími muzei. Od nich si potřebujeme

povrchovým úpravám kovů.

půjčit předměty, které jsou projevem vysoké kultury (obraJednotlivé

zy na galerijní úrovni, předměty starší než z druhé poloviny

kapitoly

jsou

bohatě

dokumentovány

18. století) nebo předměty typu spřádacího stroje

barevnými obrázky, přehlednými tabulkami a sché-

z 19. století (jedna z možných předdomluvených zápůjček

maty. Kniha je velmi čtivá a poskytuje všem zájemcům

z Národního technického muzea), které z finančních

o problematiku péče o předměty kulturního dědictví

důvodů i pro nedosažitelnost na běžném trhu získat

vyrobených z kovů a jejich slitin velmi solidní informace

nemůžeme. Úspěch trvalé expozice Collegia Bohemica

pro jejich každodenní konzervátorsko-restaurátorskou

tedy nemalou měrou závisí i na ochotě a znalostech našich

práci. Publikaci bych dokonce neváhal nazvat příručkou.

kolegů-muzejníků. Snažíme se navazovat kontakty se všemi

Vedle mnoha praktických informací kniha nepostrádá

institucemi a i v tomto ohledu nám naše zkušenost zatím

i

napovídá, že dialog a ochota k němu jednoznačně vedou

chemických a fyzikálně-chemických dějů, které se v proce-

k nejlepším cílům!

su výroby samotných kovů a následně při jejich ošetřování,
Blanka Mouralová

recenze

velmi

solidní

teoretický

základ

pro

pochopení

mohou uplatnit.
Autorský kolektiv zahrnuje přední odborníky z řad
vysokoškolských učitelů, pracovníků muzeí a konzervátorských pracovišť z celé naší republiky. Zásluhu na tom,
že dílo působí kompaktním a jednotným dojmem, má
nepochybně i kolektiv 12 oponentů, kteří přečetli buď jed-

Konzervování
a restaurování kovů
Ochrana předmětů kulturního
dědictví z kovů a jejich slitin

notlivé kapitoly, příp. celou publikaci.
Pro pracovníky institucí, které o naše „kovové“ kulturní dědictví pečují, bude publikace o kovech, jejich
slitinách a konzervování-restaurování předmětů z kovů
vyrobených, zcela nepochybně cenným zdrojem informací pro jejich každodenní snahu tyto předměty zachránit
pro další generace.

Není to tak dávno, co se na našem odborném knižním
trhu objevila dlouho očekávaná publikace „Konzervování
a restaurování kovů“ s podtitulem „Ochrana předmětů
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pozvánky na výstavy
Veselí kostlivci

Národní muzeum
Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur
3. listopadu 2011 – 4. března 2012

chodech. Veselé kostry, které se smějí, jezdí na kole, hrají
na hudební nástroje atd. Na této výstavě jsou představeny
i oslavy adventu. V Mexiku neznají jako v českých zemích
Mikuláše nebo obchůzky Lucek, ale je zde například
výrazně oslavován svátek Panny Marie Guadulupské,
národní světice Mexika, který připadá na 12. prosinec.
Vánoce samy mají mnoho odlišných momentů, k nimž patří
třeba posady, obchůzkové kolektivní hry. Jejich námětem

V Náprstkově muzeu je v současnosti otevřena

je hledání noclehu Panny Marie a Josefa v Betlémě.

mimořádná výstava, na které je možné srovnat mexické

K jiným zábavám patří piňata. To je barevná papírová koule

a české lidové zvyky v období od Dušiček až po karneval

plná bonbonů zavěšená na stromě. Děti tyto koule rozbíjejí,

a masopust. Výstava má proto část mexickou a českou; obě

aby získaly sladkou odměnu. Mexická část výstavy končí

části spojuje pomyslný most

karnevalovým průvodem, který volně přechází v maso-

masopustu, který probíhá

pustní průvod odeh-

v obou kulturách, převažují

rávající se v českých

ale oslavy mexických svátků

zemích. Také Betlémy,

katolického církevního roku.

které si Mexičané vys-

Ode Dne mrtvých (českých

tavují, jsou poněkud

Dušiček), přes advent, Vánoce,

jiné než ty české.

Tři krále až po závěrečný kar-

Na výstavě se také

neval (český masopust). Cí-

připomínají české zvy-

lem výstavy je ukázat nejen

ky,

rozdíly, ale zároveň i shodné

z pohanské tradice –

prvky v obřadech lidové po-

Lucky, které chodily

vahy ve stejném ročním ob-

a v některých obla-

dobí v Čechách a v Mexiku.

stech stále chodí po

Jde o období, kdy u nás jsou

domácnostech. Další

chladné podzimní a velmi

zvyk udržovaný na

studené zimní měsíce, ale

českém venkově jsou

které

vycházejí

Barborky. Nejde jen

v Mexiku je tato část roku
velmi teplá a slunečná. Zvláště nápadný je zejména rozdíl

o to, že se na svátek sv. Barbory řežou větvičky třešní, které

mezi oslavou našich a mexických Dušiček.

když vykvetou na Štědrý den, věští svatbu pro mladé dívky;

Základním rozdílem je už samo pojetí smrti, kdy Mexičané
vnímají smrt jako pomyslný bod na přímce života, kde

maskované Barborky chodily po domácnostech a kontrolovaly, zda je uklizeno a zda děti nezlobí.

život smrtí nekončí. Mexická oslava zemřelých je na rozdíl

K výstavě je připravena celá řada doprovodných programů,

od Dušiček, jež známe z evropského kontextu, naplněná

přednášky našich i mexických specialistů, komentované

radostí ze života. Se svými zesnulými se pravidelně scházejí

prohlídky, výtvarné dílny. Ve výtvarných dílnách pro děti

právě na Den zemřelých 2. listopadu. V Mexiku je to vždy

i dospělé se vyrábějí dušičkové dárky, ve formě lebek

velkou společenskou událostí s podtextem veselé oslavy

a kostlivců z cukrové hmoty, drátků, papíru, dále papírové

života. Tento svátek byl zařazen i mezi památky nehmot-

vystřihovánky, mexické vánoční ozdoby z plechu i papíru,

ného kulturního dědictví UNESCO. Propojuje křesťanskou

vánoční svícny, tříkrálové a masopustní masky. Velmi za-

víru s předhispánskými prvky a obyčeji původního

jímavou byla výtvarná dílna, ve které mexická cukrářka

etnického náboženství. Neodmyslitelně k tomuto dni

připravovala cukrové lebky. K výstavě je připraven zajímavý

patří bujaré oslavy s jídlem, tancem a hudbou. Dále

a velmi vydařený katalog.

k mexickým Dušičkám patří cukrové a čokoládové pečení,
nejvíce oblíbené jsou motivy lebky a kostlivci; symbolem

Eva Dittertová

jsou smrtky, které se objevují i jako suvenýry ve všech ob-
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Tři výstavy v jednom hradě
Muzeum města Brna
6. října 2011 – 29. ledna 2012

v roce 2003 nejprve malé, později rychle se rozrůstající studio Amanita Design. Na svém kontě mají již několik, graficky
i technicky propracovaných, velmi úspěšných počítačových
her, které našly své příznivce na celém světě a které získaly
několik mezinárodních ocenění. Nejznámější z nich, Machi-

Muzeum města Brna připravilo v prostorách hradu

narium, je možno si ve výstavě na třech iPadech i zahrát.

Špilberk na poslední měsíce letošního roku tři nové výstavy.

Poslední výstava ukazuje sběratelskou kolekci soukromé

První z nich – „Design by Bořek Šípek“ – představuje

sběratelky Eriky Kratochvílové, která od svého mládí sbírá

světoznámého architekta jako kreativního designéra,

panenky „Barbie v šatech krásných jako sen“. Na šesti de-

který se věnuje práci se sklem. Po návratu do vlasti

sítkách panenek mohou návštěvníci obdivovat modely

v osmdesátých letech se stal spoluzakladatelem dnes

vytvořené módními návrháři světových jmen (Carolina Her-

již slavné sklářské firmy Ajeto s dílnami v Novém Boru

rera, Gianni Versace, Christian Dior, Bob Mackie a další)

a Lindavě. Původním záměrem bylo vytvoření malého

i návrhy divadelních kostýmů pro nejznámější herečky,

sklářského studia, které by se specializovalo na výrobu

které ztvárnily role královny Alžběty I., Marie Antoinetty či

exkluzivních uměleckých zakázek, a to nejen podle návrhů

Kleopatry.

Bořka Šípka, ale i podle návrhů dalších designérů a umělců.
Jana Svobodová

Výstava se ohlíží do minulosti představením dvou významných Šípkových designérských realizací – jídelního souboru
pro světoznámou porcelánku v Sèvres a úspěšné kolekce,
vytvořené pro německou designérskou značku Rosenthal.
Současné realizace skleněných objektů zahrnují jednotlivé
ukázky z rozsáhlejších kolekcí, vytvořených pro vybrané
firmy (např. Steltman Gallery, Swarovski, Val Saint Lambert) i z vlastní autorské kolekce. Nechybí rovněž objekty,
vytvořené pro nejprestižnější italskou designérskou firmu

Řemesla slezských měst

Městské muzeum v Krnově
Výstavní síň – Flemmichova vila
30. září 2011 – 31. března 2012

Driade, se kterou Šípek spolupracuje již od osmdesátých
let minulého století dodnes. Výstava je doplněna i několika

V pátek 30. září 2011 otevřelo MIKS – Městské muzeum

autorskými židlemi a křeslem z kolekce navržené pro Čínu.

v Krnově ve spolupráci s Muzeum Ziemi Prudnickiej

Bořek Šípek existuje rád neomezován. Při své práci cestuje

v Prudniku vernisáží novou výstavu, která je zpřístupněna

z jednoho konce světa na druhý, poznává neustále nová

v nových výstavních prostorách. Od počátku byla výstava

kulturní a společenská prostředí, ze kterých čerpá mnohou

koncipována jako pokračování výstav z historie města

inspiraci. Přes tuto kulturní rozmanitost si však vytvořil svůj

Krnova a měla tak volně navazovat na úspěšnou výstavu

vlastní, originální a na první pohled rozpoznatelný styl. Svo-

o minoritském řádu z roku 2010.

ji vlastní radost z tvorby předává skrze objekty každému,

Výstava přibližuje fungování řemeslné výroby a cechovní

jehož otevřená mysl se nebrání přijímání nových myšlenek

organizace jako důležitého hospodářského, společenského,

a existenci nápadů.

náboženského a dokonce i sociálního činitele městského or-

Z cyklu vánočních výstav pro děti představujeme práce

ganismu. Na jiném místě je pozornost věnována řemeslům

brněnského výtvarníka Jakuba Dvorského, který je au-

a cechovním organizacím v samotném Krnově, přičemž

torem výtvarné podoby loutek a scén k úspěšnému filmu

se výstava zaměřuje na několik konkrétních řemesel.

scénáristy a režiséra Jana Svěráka, který jsme v tomto kon-

V neposlední řadě jsou návštěvníci seznámeni s podmínka-

textu poněkud pozměnili – „Kuky se vrací... na Špilberk“.

mi i obtížemi kariérního postupu řemeslníků. Výstavu tvoří

Vedle Dvorského autorských návrhů zavedou děti

exponáty Městského muzea v Krnově, Muzeum Ziemi Prud-

do světa fantazie, nebezpečných nástrah i milých překvapení

nickiej v Prudniku a Slezského zemského muzea v Opavě.

ukázky loutek a filmových dekorací. Speciálním kukátkem

Z krnovských sbírek si zaslouží pozornost například ce-

budou mít možnost nahlédnout do pohádkové atmosféry

chovní truhlice cechu pekařů z roku 1684, cínové nádobí

mikrosvěta uprostřed lesa plného mechu a roztodivných

a náčiní, jemuž vévodí vilkum kovářského cechu z roku

kořenů. Druhá část výstavy je věnována dalším výtvarným

1662 či vandrovní knížky z první poloviny 19. století. Z Pols-

aktivitám Jakuba Dvorského, který se již od studentských

ka je zapůjčeno např. cechovní cínové náčiní, pozoruhodné

let zabývá počítačovými hrami a jejich grafickou podobou.

jsou reklamní vývěsní štíty – např. ševcovský tvořený bota-

Výtvarník se po studiích v Praze vrátil do Brna a založil zde

mi zavěšenými v prosklené skříňce. Mezi nejzajímavější
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exponáty zapůjčené z Opavy patří cechovní truhlice

avení a moci majitele a později se staly důležitými doplňky

hornobenešovského tkalcovského cechu z roku 1840 nebo

šlechtického oděvu, nebo úřednického a spolkového ste-

kolekce stříbrných cechovních štítků opavského řeznického

jnokroje. Pod pojmem chladné zbraně rozumíme ty, které

cechu z konce 17. a 18. století. Nepřehlédnutelné jsou kuli-

jsou obsluhovány pouze silou lidské ruky a podle způsobu

sy měšťanských domů volně inspirované historickou podo-

ovládání se dále dělí na poboční a dřevcové, podle použití

bou krnovského náměstí, okouzlující především mladší

pak na sečné, bodné či úderné. Výstava si klade za cíl

návštěvníky školního a předškolního věku. Za zmínku stojí

v základním historickém průřezu od raného středověku do

i interaktivní prvky výstavy, nejoblíbenější obzvláště u ro-

poloviny 19. století seznámit návštěvníka s vývojem základ-

din s dětmi.

ních typů chladných zbraní a jejich souvislost s válečnou

V rámci výstavy probíhají pod vedením učitelek SŠP

taktikou a technikou. Hlavní část je zaměřena na vývoj

Krnov vyučujících obor Uměleckořemeslné zpracování

hlavních druhů chladných, zejména pobočních zbraní.

textilu výukové programy zaměřené na v současnosti poz-

Řadíme mezi ně meč, šavle, kord a palaš. Zastoupeny jsou

volna zapomínané textilní techniky. Pro žáky základních

i dýky, tesáky a orientální zbraně jako flyssa či jatagan, se

škol připravuje lektor programy, které školou povinné

kterými se můžeme setkat v muzejních fondech. Opome-

návštěvníky provedou výstavou. Celý cyklus aktivit bude

nuty nebyly ani dřevcové zbraně představované halapart-

zakončen přednáškami na české i polské straně. Výstava

nami, partyzánami či kopími. S chladnými zbraněmi je

a s ní svázané aktivity se konají v rámci projektu

neodmyslitelně spjata ochranná zbroj. Zdokonalováním

„Tvořivé Slezsko“ financovaném z Operačního programu

zbroje docházelo zároveň k vývoji a inovacím zbraní

přeshraniční spolupráce 2007–2013 Česká republika – Pol-

a naopak, pro lepší ochranu před účinky zbraní, se vyvíjela

ská republika.

i ochranná zbroj. Jednotlivá období jsou doplněna
o názorné ukázky výstroje (kyrysy a přilby) vybraných druhů
Alexandr Michl-Bernard

vojsk. Zpestření a vizuální doplnění výstavy představují
čtyři figuríny replik dobových bojovníků od raného
středověku až po raný novověk – velkomoravský velmož,

Zašlá sláva chladných zbraní
Muzeum Těšínska
Výstavní síň Musaion v Havířově
8. listopadu 2011 – 11. března 2012

zbrojný pacholek, landsknecht a důstojník mušketýrů z období třicetileté války. Mezi nejvýznamnější exponáty, které
si může návštěvník na výstavě prohlédnout, bezesporu
patří středověký meč z Hrádku ve Slezsku, husarská šavle
typu Fringia, tesák a šavle z 15. století či zdobený štít, rondache a mnoho dalších. Kromě předmětů ze sbírek Muzea
Těšínska je výstava významně obohacena o cenné exponá-

Chladné zbraně provázejí lidstvo od nejstarších dob.

ty zapůjčené z partnerského Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Představovaly nejdůležitější nástroje a pomůcky člověka

v Těšíně (Cieszyn, PL) a z Vlastivědného muzea v Olomouci.

k obstarání obživy, pracovním činnostem a k obraně, jejich

Poděkování patří rovněž soukromým zapůjčitelům z řad

použití se často stalo otázkou přežití. Ačkoliv se chladné

příznivců oživlé historie občanského sdružení Velesův lid,

zbraně pojí především s vojenstvím, plnily významnou

díky nimž bylo možno vytvořit věrné repliky dobových

symbolickou funkci, byly znakem společenského post-

bojovníků. Zásluhou těchto institucí se podařilo na výstavě
shromáždit na osm desítek chladných zbraní a zbroje,
jejichž cílem je rovněž prezentovat veřejnosti exponáty
z muzejních sbírek a v neposlední řadě seznámit
návštěvníka se zašlou slávou chladných zbraní, které
sehrály v lidské společnosti tak významnou roli. Výstava
je spolufinancována v rámci projektu Dvě města – jedna
tradice / Dwa miasta – jedna tradycja Evropskou unií
z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu TS – ŚC.
Martin Krůl
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volná místa

• souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., v platném znění
• návrh koncepce řízení organizace v rozsahu max. 5 stran
strojopisem

Rada Pardubického kraje

• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu

vyhlašuje výběrové řízení na funkci

Přihlášky přijímá:

ředitele/ředitelky
Regionálního muzea v Chrudimi, p. o.
Požadavky na uchazeče:
• VŠ vzdělání, praxe v oboru
• občanská a morální bezúhonnost
• znalost právní problematiky v oblasti kultury a muzejnictví
• znalost min. 1 světového jazyka na komunikační úrovni
• komunikační schopnosti, schopnosti k vedení pracovního
kolektivu
• zkušenosti v řízení a základní přehled o ekonomických
zásadách řízení příspěvkové organizace, praxe ve vedoucí
pozici řízení příspěvkové organizace v oblasti kultury výhodou
• orientace v oblastech dotační politiky státu, Evropské unie
a dalších subjektů výhodou

funkce ředitele organizace

Mgr. Tomáš Libánek, Krajský úřad Pardubického kraje, vedoucí oddělení kultury a památkové péče, Komenského
nám. 125, 532 11 Pardubice nejpozději do 15. února 2012
Předpokládaný nástup: od 1. dubna 2012 nebo dohodou
Další informace naleznete na úřední desce Krajského
úřadu Pardubického kraje (včetně webových stránek:
http://www.pardubickykraj.cz) nebo na odboru školství,
kultury a tělovýchovy.
Kontaktní osoby pro získání bližších informací:
Mgr. Tomáš Libánek, vedoucí oddělení kultury a památkové
péče, tel.: +420 466 026 327, Jitka Habartová, tel.: +420 466
026 167
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• aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační

• písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní a e-mailové
spojení, datum a podpis uchazeče
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadních
zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity
v oboru (s uvedením jejich regionální úrovně)
• ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
včetně ověřené kopie vysvědčení ze státních závěrečných
zkoušek
• ověřená kopie lustračního osvědčení podle zákona
č. 451/1991 Sb., v platném znění, nebo souhlas s jeho
vyžádáním (u uchazečů, na něž se tato povinnost vztahuje)
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• souhlas s prověřením podle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, v platném znění
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Kalendárium kulturních událostí
a Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2010
naleznete uprostřed časopisu

