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Muzejní mejdan jako Brno
Těsně před Brněnskou muzejní nocí jsem na-

stoupila do nacpané šaliny, kde se skoro okamžitě 
strhla docela nechutná hádka. Dva lidé převáželi 
kupu tureckých kufrů (jak říká můj kamarád Achab 
igelitovým taškám), mladé děvče tedy odmítalo 
opustit schůdky, aby do nich nešláplo, takže dva 
starší manželé nemohli nastoupit, čehož se doža-
dovali. Klasická nevůle na všech stranách pronikla  
i skrze sluchátka v uších přítomného studen-
tíka, který si neodpustil hanlivou poznámku  
o úrovni vlastního národa.

„Co bych tak mohla čekat od atmosféry duchov-
ně vykostěného mecheche,“ mrmlala jsem si v du-
chu spolu s ním, „od novodobých her pro masy, 
které mají konečně něco zadara, a tak se hrnou do 
ochozů arén. Jojo, zabili jsme staré bohy i s tradič-
ními svátky, takže teď mermomocí uměle vytvá-
říme jiné slavnosti – zvlášť nedokonalé v nezralé 
fázi jejich pubertálního období.“ 

Ale pak jsem s kamarádkami zapadla do víru 
„sotva opeřeného“ celoměstského muzejní-
ho mejdanu až po uši, abych z něj stihla as-
poň asijsky neuvěřitelnou výstavu Bubble Tea  
v Moravské galerii, ukázněnou třičtvrtěhodinovou 
frontu na věž Staré radnice i skvělou atmosféru při 
koncertu Nohavicových písniček od herců z Těšín-
ského divadla v atriu Knihovny Jiřího Mahena. 

Navíc Brno tu noc připomínalo živou světovou 
metropoli nejen tím, kolik se v něm pohybovalo 
bavících se lidí, ale také proto, že skoro všude hrá-
la živá hudba, hospodské a kavárenské zahrádky 
byly přecpané a dokonce i brněnská žebračka 
Babka beznožka si prodloužila směnu a ještě kou-
sek před půlnocí i se svým spícím psíkem přijíma-
la milodary v polovině Masaryčky.

Jediný, kdo se návštěvníků té noci evidentně za-
lekl, byly prodejny potravin ve středu města, které 
zamázly daleko před ukončením akce a nechaly 
nenasycené účastníky na pospas nadnárodním 
bufáčům či hladovým okýnkům šikmookokých 
obětavců s „keťupem nebo hotití“.

Myslím, že tak nejen přišly o pořádný kšeft, ale 
projevily i nedostatek představivosti, protože 
uměnímilovná veřejnost prochází městem přece 
jen drobátko jinak než fanoušci Baníku Ostrava.

Velikánská ves jménem Brno ovšem i tak přísluš-
ně tepala, punktovaly se nové lásky, zatímco jiné 
právě krachovaly, kterážto možnost rozšířeného 
genetického výběru je beztoho prapůvodním 
smyslem podobných veselic.  

A hned další den se psalo o grandiózní brněnské 
návštěvnosti i skvělém chování všech přišedších 
hostí. Možná bude nakonec nejpodstatnější, ko-
lem čeho se takové hromadné juchání točí. Když 
jím celebrujeme různé výstavy plus brněnské pa-
mátky, i z docela umělé slavnosti vyleze duchovní 
potenciál jako Brno.

Takže tu poznámku tramvajového studentíka  
o úrovni našeho národa bych tu veřejně (alespoň 
místně) přehodnotila, včetně svého postoje k no-
vým (alespoň některým) svátkům. 

Jana Soukupová
(Převzato z MF Dnes 28. května 2008)
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Zasedání botanické komise 
AMG v Liptovském Mikuláši

Dne 17. června 2008 se sešla Botanická komise AMG  

v Liptovském Mikuláši. Plenární zasedání schválilo program 

a zvolilo návrhovou komisi ve složení Daniel Abazid, Lukáš 

Krinke a Petr Uhlík. Vzalo na vědomí informace předsedy 

komise o zasedání senátů AMG i informace předsedy komi-

se o rozpočtu komise v letech 2007 a 2008 a o jeho využití. 

Rozhodlo o tématu a místě podzimního setkání a schválilo 

aktualizovaný plán komise na léta 2008–2010: Podzimní ur-

čovací seminář 2008 se uskuteční v Brně na téma rod Rosa 

(dr. Větvička) nebo rod Festuca (dr. Šmarda). Garanty budou 

Karel Sutorý a Jiří Brabec. Setkání se předpokládá dvouden-

ní (první den přednáška a determinační seminář; druhý den 

determinace v terénu a ukázka správného způsobu sběrů).

Jarní setkání v roce 2009 by se mělo uskutečnit v Českém 

Středohoří a garantem by měl být Karel Nepraš (Oblastní 

muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace).

Dále plenární zasedání vzalo na vědomí předběžné ná-

vrhy na jarní a podzimní setkání pro další roky. Jarní se-

tkání 2010: Znojemsko (předběžný garant Lýdie Braven-

cová, Jihomoravské muzeum ve Znojmě) nebo Ostravsko 

(předběžný grant Zdenka Prymusová, Ostravské muzeum, 

příspěvková organizace); jarní setkání 2011: Kladensko 

(předběžný garant Lukáš Krinke, Sládečkovo vlastivědné 

muzeum v Kladně). Podzimní určovací semináře – návrhy 

rodů a přednášejících: Potamogeton, Batrachium (Kaplan), 

Myosotis (Štěpánková), Chara (Kaštovský), Agrostis, Euphras-

ia (Štech), Luzula, Juncus (Kirschner), Viola (Danihelka).

Na závěr zasedání vyslechlo informace o možnosti usku-

tečnit v rámci některého z podzimních seminářů přednášku 

o zdrojích geografických dat a využití GIS v botanické mu-

zejní praxi (navrhl Jiří Juřička).

Daniel Abazid, Likáš Krinke, Petr Uhlík

Komise regionální historie 
Moravy a Slezska se sešla  
v Moravském zemském 
muzeu v Brně

Dne 4. června 2008 se v Moravském zemském muzeu sešla 

Komise regionální historie Moravy a Slezska. Na programu 

zasedání bylo mimo jiné představení systému autorit pro 

muzea či příprava dvoudenního semináře v Českém Těšíně.

Přítomné přivítal ředitel MZM PhDr. Petr Šuleř. Poté vystou-

pil Mgr. Zdeněk Lenhart a představil systém autorit pro mu-

zea a zodpověděl dotazy. Dále nabídl všem nepřítomným 

členům komise možnost zaslání této prezentace – zájemci 

si o ni mohou napsat přímo Mgr. Lenhartovi.(kontakt na 

www.citem.cz ).

Podzimní seminář se uskuteční v Českém Těšíně ve dnech 

24.–26. září 2008. Ve středu a ve čtvrtek bude probíhat jed-

nání, odborný seminář, workshop aj., v pátek se uskuteční 

exkurze do archeoparku a muzea v polském Těšíně.

Na programu  semináře bude: 

1) Omičková výročí 

- rok 1918: Mgr. Slabotínský

- rok 1938: dr. Podolský

- rok 1948: dr. Konečný

- rok 1968: referáty členů komise: dr. Doubravský, dr. 

 Břečka, dále dr. Urbášek

- možnost oslovit prof. Jiráska, dr. Pernese, prof. Kvačka, pří-

padně dalších – náměty od členů komise vítány

2) Přeshraniční spolupráce muzeí 

- vystoupení polských kolegů, zkušenosti z veletrhu hor-

noslezských muzeí (Ostravské muzeum), spolupráce se        

slovenskými a rakouskými muzei – výměna zkušeností (vy-

stoupení členů komise)

- digitalizace v muzeích 

- workshop – výměna 

Předsedkyně informovala o dění v orgánech AMG, v té 

souvislosti byl vznesen požadavek na zjištění výstupu ze 

statistického šetření struktury sbírkového fondu v muzeích, 

prováděného v roce 1997; tímto byla pověřena dr. Raštico-

vá.

V bodě Různé byly vzneseny náměty na semináře v roce 

2009 – problematika zpracování fotografického fondu  

v muzeích – spolupráce s TMB (dr. Urbánková), na  jaře 

2009 byl naplánován dvoudenní seminář v Brně. Ve dnech  

30. září –1. října 2008 se ve Slavkově uskuteční konference  

k dr. Václavu Kounicovi. Dne 5. listopadu se v Kroměříži 

uskuteční další konference „Židé a Morava“.

Po skončení jednání si členové komise prohlédli výstavu 

„Léta zkázy a naděje“.

Blanka Rašticová

z činnosti sekcí, kolegií a komisí
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Exkurze Školy muzejní 
propedeutiky

Ve dnech 18. a 19. června 2008 se konala exkurze ná-

stavbového kurzu muzejního výstavnictví Školy muzejní 

propedeutiky (ŠMP). Průvodci po několika vybraných mu-

zeích nám byli Anna Komárková DiS., PhDr. František Šebek 

a Mgr. Pavel Holman, kterým musíme poděkovat za skvělý 

zážitek. Z řad frekventantů se exkurze zúčastnilo 16 zájem-

ců lačnících po nových podnětech a informacích v oblasti 

muzejnictví. Zajímavě vybraná trasa je důvodem k malému 

ohlédnutí.

Cílem naší poznávací cesty bylo shlédnout výstavy a expo-

zice vybraných muzeí a při společném dialogu vyhodnotit 

jejich úroveň v souladu se získanými vědomostmi během 

kurzů ŠMP. 

Regionální muzeum v Chrudimi bylo prvním navštíve-

ným místem. Po krátkém představení muzea ředitelkou 

Ing. Milenou Burdychovou, jsme se vydali do stálé expozice 

„Mozaika z dějin regionu“, která byla otevřena v roce 2000 

a seznamuje s dějinami chrudimského regionu neobvyk-

lým způsobem – prostřednictvím 12 prostorových scén 

představuje události, které ovlivnily historii chrudimského 

regionu a především město Chrudim. Dále jsme zhlédli dal-

ší expozice a aktuální výstavy. Druhou zastávkou bylo Mu-

zeum českého venkova na zámku Kačina, který patří mezi 

mimopražské pracoviště Národního zemědělského muzea. 

Naším průvodcem po zámku byl ředitel pobočky PhDr. 

Pavel Novák. Monumentálnost objektu a okolní park byl 

pro řadu z nás překvapením, stejně tak i zámecká knihov-

na. Předposledním zastavením prvního dne bylo Muze-

um Kouřimska v Kouřimi, které je součástí Regionálního 

muzea v Kolíně. Pověstnou třešničkou na muzejním dortu 

byla večerní prohlídka Východočeského muzea v Pardubi-

cích, kde jsme první den zakončili prohlídkou moderních  

a s důrazem na detail připravených expozic (oceněných 

porotou Gloria Musaealis). Snažili jsme se absorbovat nejen 

praktické rady, ale zapamatovat si i postřehy a dobré rady 

vyplývající z odpovědí, které vždy hbitě následovaly za čet-

nými otázkami, na něž po celou dobu ochotně a neúnavně 

odpovídal vedoucí našeho kurzu a zároveň ředitel muzea, 

PhDr. František Šebek.

Druhý den jsme mohli načerpat nové podněty v Hradci 

Králové při prohlídce Muzea východních Čech, kde se nás 

ujal ředitel muzea PhDr. Zdeněk Zahradník, po jehož uvítá-

ní v úžasné Kotěrově muzejní budově jsme se rozprchli po 

výstavách. Další zastávkou nám bylo Regionální muzeum 

a galerie v Jičíně, kde nás prováděl Mgr. Jaromír Gottlieb. 

I kritiky v našich řadách probudila hravost a důvtip dopro-

vodného a sofistikovaně připraveného interaktivního pro-

gramu pro dospělé i dětské návštěvníky. Posledním zasta-

vením bylo Muzeum Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi  

s komentářem ředitele PhDr. Luďka Beneše, kde nás překva-

pil a zaujal zejména bohatý program dílen a akcí pro děti. 

Přestože každý z účastníků měl různou zkušenost s orga-

nizováním výstav, bylo možné stát se na okamžik nestran-

ným arbitrem a dívat se na expozice a výstavy kritickým  

i pochvalným pohledem. Ti z nás, kteří pracují v muzeu roky, 

si cenili především možnosti vnímat shlédnuté výstavy  

a expozice „novýma“ očima a s poučením díky teoretické 

přípravě. Neocenitelná byla možnost hodnotit každé shléd-

nuté muzeum hned po ukončené prohlídce, dokud byly 

naše dojmy čerstvé, a posléze s kolegy tříbit názory nejen 

na výstavní činnost. Díky nižšímu počtu účastníků se mnozí 

z nás snadněji osmělili a nebáli se hovořit a vyměňovat si 

názory, ale dříve či později se dostalo na každého. 

Důležitá tedy byla při naší exkurzi možnost setkání mu-

zejních pracovníků a reflexe navštívených míst. Erudovaný 

doprovod nám navíc pomáhal usměrnit vnímání výstav  

a uvědomění si nedostatků, ale i pozitiv. V těchto směrech 

byl cíl společné cesty za poznáním vybraných muzejních 

expozic a aktuálních výstav naplněn zcela.

Helena Stejskalová a Ondřej Dostál

Jednání Poradního výboru 
ICOM v Paříži

Ve dnech 1.–4. června letošního roku se v paláci UNESCO 

v Paříži uskutečnilo každoroční jednání Poradního výboru 

(Advisory Committee) ICOM.

1. června, ještě před oficiálním zahájením zasedání, po-

zval předseda sdružení ICOM Europe Udo Göswald před-

sedy výborů z evropských zemí na setkání do pařížského 

židovského muzea. Hlavním tématem jednání bylo pro-

hloubení vzájemné spolupráce a debata o možných spo-

lečných aktivitách v rámci evropského regionu. V tento 

den proběhlo také tradiční setkání nových členů Poradního 

výboru za účasti prezidentky ICOM Alissandry Cummins  

a předsedy Poradního výboru Knuta Wika. Z České repub-

liky se tohoto setkání zúčastnil Doc. PhDr. Vojtěch Blodig, 

který byl na Generální konferenci ICOM v srpnu loňského 

roku ve Vídni zvolen předsedou IC MEMO (International 

z činnosti sekcí, kolegií a komisí zprávy, aktuality, informace
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Committee of Memorial Museums in Remembrance of the 

Victims of Public). 

Vlastní jednání Poradního výboru bylo následujícího 

dne zahájeno schválením zápisů z jeho předcházejících  

(69. a 70.) zasedání, konaných ve Vídni v uplynulém roce. 

O činnosti ICOM v době od vídeňského valného shromáž-

dění a generální konference informovala prezidentka ICOM 

Alessandra Cummins. Dále byla schválena zpráva o finanč-

ním hospodaření, rozpočet na rok 2008, rozpočtové zásady 

pro rok 2009. Přednesena byla také zpráva o plnění strate-

gického plánu ICOM na léta 2008–2010. Piet Pouw infor-

moval o inovaci webových stránek ICOM a také o přípravě 

nové členské databáze, na níž se podílejí tři národní a tři 

mezinárodní výbory.

Dne 3. června se uskutečnila oddělená jednání zástupců 

národních a mezinárodních výborů ICOM. Na jednání mezi-

národních výborů bylo řešeno několik okruhů otázek. Pře-

devším byla na pořad jednání zařazena otázka budoucího 

zdokonalování vnitřní i vnější komunikace v rámci ICOM, 

dále pak otázka ročního plánování. Zástupci mezinárod-

ních výborů rovněž hovořili o potřebě zlepšení vlastní čin-

nosti. Mělo by k tomu přispět i organizování e-mailové kon-

ference mezi předsedy výborů v době před shromážděním 

poradního výboru. Byla deklarována potřeba konání další-

ho setkání předsedů mezinárodních výborů v době mezi 

výročními shromážděními poradního výboru ICOM a bude 

proto zvážena možnost takového setkání v lednu 2009.

Citlivá otázka financování byla řešena jak na setkání me-

zinárodních, tak i národních výborů. Většinou diskutujících 

byla označena za klíčový faktor, který ovlivňuje postavení 

mezinárodních výborů v rámci ICOM a národních výborů  

v rámci jednotlivých zemí. Mezinárodní výbory navrhly 

téma „Muzea a turistika“ pro Mezinárodní den muzeí 2009.

Na jednání národních výborů ICOM byly kolegy z Číny 

prezentovány otřesné důsledky nedávného katastrofálního 

zemětřesení včetně nenahraditelných škod na kulturním 

dědictví země.

V průběhu celého zasedání se uskutečnilo několik oficiál-

ních i neformálních setkání účastníků. Velice zajímavé bylo 

setkání při příležitosti vyhlášení cen Mezinárodního festiva-

lu audiovizuálních a multimediálních děl z oblasti kulturní-

ho dědictví v Paláci objevů večer 3. června.

Dne 4. června byli účastníci plenárního zasedání Porad-

ního výboru seznámeni s výsledky jednání mezinárodních  

i národních výboru. Členové poradního výboru se poté 

seznámili s postupem příprav na 22. Generální konferenci, 

která se uskuteční v roce 2010 v Šanghaji a vyslechli zprá-

vy přípravných výborů tří měst, která e ucházejí o pořá-

dání další konference v roce 2013 – Milána, Ria de Janeira  

a Moskvy.

Příští zasedání Poradního výboru ICOM bylo stanoveno na 

8.–10. června 2009.

Zuzana Strnadová

Knihobraní po osmé v Chebu

8. ročník Knihobraní v Krajském muzeu Karlovarského 

kraje, p. o., v Muzeu Cheb 27. září 2008 znamená 8. setkání  

s knihami a jejich tvůrci v prostorách našeho muzea a to do-

slova. Každé volné místo mezi exponáty dostanou k dispo-

zici nakladatelé, muzea, galerie, města, obce a mnozí další 

k prezentaci svých knih, časopisů, tisků, nosičů. Své místo 

dostanou knihovny i knihaři. Má to dvojí význam. Návštěv-

níci jdoucí za historií se ocitnou mezi knihami, milovníci 

knih objeví muzeum. Rádi bychom mimo jiné představili 

produkci svých kolegů muzejníků, která se běžně v knih-

kupectvích neobjevuje. Celý den je připraven program ur-

čený široké laické i odborné veřejnosti a v neposlední řadě  

i dětem. 

Letošním tématem jsou „Toulky českou minulostí aneb 

popularizace české historie“. V tomto duchu budou v před-

stihu – od 3. září 2008 zpřístupněny dvě výstavy – obří lepo-

relo Lucie Seifertové – „Dějiny udatného českého národa“ 

(pro ty, kteří nedávali v hodinách dějepisu pozor) a porce-

lánové kachle Milana Vendiho Hůrky – „Rozkošná historie“ 

(inspirované Starými pověstmi českými). Derniéra obou vý-

stav proběhne právě 27.září 2008 jako součást Knihobraní. 

Jejími hosty budou oba výtvarníci, Petr Hora Hořejš a zpě-

vák a kytarista Pancho.

Doprovodný program zahájí blok „Čtoucí spisovatelé“ ve 

Valdštejnské obrazárně muzea. Ze svých děl budou před-

čítat: Josef Veselý, Vlastimil Vondruška, Františka Vrbenská, 

Alena Ježková, Irena Dousková a další. Mezi čtoucí spiso-

vatele jsme přizvali Vladimíra Lažanského, s vyprávěním, 

kterak svůj zámek získal a z ruin znovu postavil. 

Odpolední program bude pokračovat křtem knihy našeho 

kolegy Tomáše Dostála – Poslední vítězné tažení císaře Na-

poleona. Jeho kmotry budou především Petr Hora Hořejš  

a Josef Veselý, kteří vzápětí usednou do křesel pro hosty 

a řeč bude převážně o Toulkách českou minulostí, jejichž 

knižní i rozhlasovou podobu mají tito pánové na svědomí. 

A trochu strachu nakonec. Knihobraní ukončíme černou 

hodinkou s názvem „Hříšní lidé království českého“ – literár-

ně hudebním pásmem o temných stránkách české historie 

s protagonisty Vlastimilem Vondruškou a Petrem Traxle-

rem. 

Program pro děti začíná dopoledne tvůrčí dílnou „Postav-

me si vlastní hrad“, na nádvoří muzea. V expozici budou děti 

soutěžit o nejkrásnější obrázek inspirovaný autorskou čet-
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bou Aleny Ježkové a Jiřiny Kotounové. Zúčastní se soutěží 

s nakladatelstvím Makovice. Odpoledne se mohou podívat 

na veselou pohádku z dílny hereček Západočeského diva-

dla v Chebu. 

Muzeum bude vyzdobeno v barvách podzimu známou 

chebskou floristkou. Vstup tradičně zdarma. Při orientaci po 

muzeu pomohou studenti chebských škol. V přízemí bude 

zajištěno občerstvení, aby návštěvníci nemuseli odcházet  

z muzea a neuniklo jim nic z atraktivního programu. 

V tuto chvíli je ještě několik výstavních míst volných, a tak 

pokud máte co ukázat, napište si o přihlášku, rádi Vás v na-

šem muzeu přivítáme. 

Irena Michaláková 

Musaionfilm 2008
Zápisník z průběhu přehlídky

1. den přehlídky 

 Středa 4. června 2008

První projekční blok – MUZEJNÍ UDÁLOSTI ROKU

Přehlídka byla zahájena podle programu prologem le-

tošního ročníku, filmem „Kinematograf múz II“. Následně 

se ujal slova ředitel pořadatelské instituce PhDr. Pavel Po-

pelka, CSc. a přivítal účastníky akce i návštěvníky v publiku. 

Rozjel se první projekční blok, po němž následovala diskuse 

s lektory, jimiž byli prof. Rudolf Adler a Mgr. Robert Tamchy-

na. Již na konci diskuse se mezi účastníky objevil její pra-

videlný účastník, dokumentarista Václav Hron v jednom ze 

svých recesních přestrojení. Po projekci 5 filmů, vzniklých  

v minulém a letošním roce, se pomaličku rozproudila dis-

kuse. Prof. Adler zdůraznil, že točit muzejní filmy smysl má,  

a navíc vyjmenoval 4 oblasti, v nichž film v muzeu může pl-

nit svoji funkci jako: a) sbírkový předmět, b) dokumentační 

médium, c) součást expozice, d) prezentace.

Druhý projekční blok – 

VÝSTAVY, STÁLÉ EXPOZICE, PAMÁTKY

Na programu byly snímky, které vnesly do projekčního 

sálu svěžího ducha. Zodpovědná filmařská práce, větší 

ponor do muzejní problematiky, více filmů k expozicím. 

Promítnuto bylo celkem 6 filmů z let 2006–2008. Navíc na 

rozdíl od předchozího bloku se mezi účastníky přehlídky 

objevili i mnozí autoři či zadavatelé (Václav Hron, David 

Hroch či Beata Gálová). Projekce snímků proběhla dle pro-

gramu přehlídky, a pak následovala v pořadí druhá diskuse 

(Adler, Tamchyna). Prof. Adler připomněl, že vznik dobrého 

výsledku je podmíněn stanovením: a) účelu a b) adresáta. 

S kvalitou odpromítaných snímků vzrostla i kvalita disku-

se, která se přenesla z obecnější roviny na jednotlivé prvky 

audiovizuálního díla. Pokud by si někdo kladl otázku, čím 

může být Musaionfilm užitečný muzejníkům, pak jeden  

z účastníků přehlídky, Jirka Petrů, na to odpovídá takto:  

„K výchově pracovníků muzeí k odbornosti, jak přebírat za-

kázky". Nejde totiž jen o tvůrčí stránku věci, ale i o to, co ji  

v základě ovlivňuje: kdo a jak zadané téma zpracuje. Účast-

níci přehlídky jsou totiž nejedenou svědky, jak zakázky 

velkých institucí přebírají neznámé a nezkušené firmy. Vý-

sledkem pak je mnohdy neodpovídající naplnění zadaného 

záměru. (Pozn.: zamýšlená technická prezentace se nekona-

la).

První večer – KULTURNÍ PROGRAM

Po asi dvouhodinové přestávce a nutných přípravách se 

účastníci přehlídky, pozvaní hosté a návštěvníci muzea se-

tkali v západním traktu areálu muzea – budově expozice, 

kde v její části „Škola hrou" byl připraven improvizovaný 

večerní program. Jeho jednotlivé části spojovala výborná 

cimbálová muzika Lúčka z Kudlovic, která začala hrát v tzv. 

„nové třídě", která v této části expozice slouží jako před-

náškový a projekční sál. Této jeho funkce bylo využito při 

autorském čtení spojeném s neformální deklamací Josefa 

Holcmana a jeho přátel, které doplnilo několik filmových 

záběrů na dnes již historickou postavu letitého stařečka ze 

Skoronic, na pana Lva. Jeho příjmení se objevilo i v názvu 

knihy „Tiše, tiše, Lev spí". Po humorných anekdotách z toho-

to literárně pojatého deníku, prokládaných vstupy muziky 

a vtipnými poznámkami obecenstva, byli návštěvníci akce 

pozváni do Sloupového sálu, na produkci taneční skupiny 

Farídah. Vystoupení neslo název „Tanec s křídly“. V prvním 

večeru Musaionfilmu ožilo také Atrium muzea, kde bylo při-

praveno pohoštění. Sem se také přesunula Cimbálová mu-

zika Lúčka s primášem Petrem Křivákem a k radosti účastní-

ků hrála až do pozdních nočních hodin.

2. den přehlídky 

Čtvrtek 5. června 2008

Třetí projekční blok – OSOBNOSTI

Druhým filmem, který se tematicky vracel k vévodovi 

Albrechtovi z Valdštejna (1583–1634), byl zahájen blok 

projekcí zaměřený na osobnosti, které zaujaly muzejníky 

v minulém a letošním roce. Vše proběhlo dle programu, 

poslední dva filmy bloku vznikly v produkci domácího mu-

zea. V následné diskusi byla lektory zdůrazněna primárnost 

vizuální složky, jednoduchost, k níž lze dospět i velmi složi-

tými postupy a volně citován Herbert Read z díla „Výchova 

uměním":  „Tvůrčí člověk nezdůrazňuje sám sebe, ani ná-

stroje, kterých užívá, ale materiál sám".
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Čtvrtý projekční blok – FOLKLOR

Blok Folklor byl přesunut z podvečerního promítání na 

dopolední proto, že se posunul čas lektorského semináře 

na 13. hodinu. Byly odpromítány snímky dle programu, po 

nichž následovala krátká diskuse lektorů prof. Adlera a Mgr. 

Tamchyny. Zdůrazněna cennost archivních materiálů. 

Lektorský seminář – PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ S TECHNIKOU

Seminář, přesunutý na 13. hodinu, začal dle programu  

v „nové třídě" expozice muzea a vedl jej ve spolupráci s prof. 

Rudolfem Adlerem doc. Jiří Myslík z katedry kamery FAMU. 

Seminář sestával ze dvou základních částí – přednášky s pre-

zentací a praktických ukázek. Doc. Myslík zaměřil praktické 

ukázky na práci s kamerou a osvětlováním. Bylo ukázáno 

nastavení parametrů kamery před natáčením (nastavení 

bílé, expozice, ostření), dále způsoby osvětlování ve dvou 

oblastech – figura v interiéru a osvětlení tváře. K dispozici 

bylo vlastní zařízení lektora (různé světelné zdroje), tech-

nika muzea (kamera, stativ, velkoplošná televize) a kamery 

jednotlivých účastníků. Seminář byl zakončen oboustran-

nou diskusí a udílením konkrétních technických rad.

Pátý projekční blok – ŘEMESLA A ETNOLOGIE

Začátek pátého bloku byl posunut na 16:30 hod. Projekcí 

se zúčastnili i návštěvníci z veřejnosti. Po nich následova-

la živá diskuse vedená lektory přehlídky. Pro svou časovou 

zkratku je pozitivně hodnocen film maďarské produkce 

„Boldogi lakodalom” (etnologický dokument o maďarské 

svatbě z 80. let min. stol.). Kromě kritických poznámek na 

adresu filmů byly vyzdviženy i pozitivní stránky snímků, 

jako např. užití původních archivních záběrů ve filmu „Jaro 

na Blatech”, výzkumný záměr ve filmu „Daj Bože što dobro”, 

práce s atmosférou prostředí ve filmu „Fotbal” a objevné 

náměty ve filmu „Filip a Jakub – zvony pro Inovce”. Rudolf 

Adler upozornil na charakteristický rys filmové práce obec-

ně: „Specifická práce s časoprostorovými vztahy".

Šestý projekční blok – PŘÍRODA, KURIOZITY, FILOSOFIE

Posledním projekčním blokem na výše uvedené téma byl 

zakončen 2. den přehlídky a Musaionfilm tak dospěl ke své-

mu vyvrcholení. Po téměř již noční projekci se rozpoutala 

diskuse také mezi účastníky přehlídky s lektory a ke čtyřem 

odpromítaným filmům se vyjadřovali postupně Ing. Jaro-

slav Martínek, PhDr. Jaromír Hanák, PaedDr. Jiří Jilík, doc. 

Jiří Myslík, Jirka Petrů a Beata Gálová. Mluvilo se o užití ko-

mentáře, užívání transfokátoru (nadměrnost a účelnost), 

nutnosti užívat detaily, užitečnosti stativu (stativ je tak dů-

ležitou pomůckou při natáčení, že při jeho nákupu má jeho 

cena dosahovat poloviny ceny kamery). Dále se probírala 

problematika co nejjednodušších formulací ve filmovém 

komentáři (ne jeho deskriptivnost), nezdvojovat v komen-

táři obraz a byla zdůrazněna předprodukční dramaturgická 

analýza výsledného tvaru. Prof. Adler připomněl, že na film 

„Majstr“ o primáši Joženovi Kubíkovi se sám připravoval asi 

5 let. Formulovat téma je třeba již na začátku. Bylo také vy-

zdviženo užívání vyprávění respondentů během jejich čin-

nosti – nestylizovanost respondentů. A znovu upozornění 

na užívání rozmanitosti velikosti záběrů (mj. při semináři  

s doc. Myslíkem zazněla zajímavá poznámka, že neexistuje 

jednotná klasifikace pojmového vymezení názvů velikosti 

záběrů – různost pojetí v Americe a u nás). A poněvadž, jak 

zde také zaznělo, „Film je mosaika" – bylo doporučeno natá-

čet množství důležitých detailů po natáčení výpovědí. Myš-

lenka, že užívání symbolů je mnohdy více, než popisnost, 

získala samozřejmě pochopení.

3. den přehlídky 

Pátek 6.června 2008

Sedmý projekční blok – ANIMACE

Ojedinělým, ale pro muzejní prezentaci velmi cenným 

projekčním blokem, který se letos poprvé na Musaionfilmu 

objevil, se jevil první projekční blok třetího dne přehlídky 

zaměřený na doprovodnou audiovizuální prezentaci v ex-

pozicích muzeí, jimž se obecně říká animace. Své příspěv-

ky zde představilo Muzeum Brněnska ve třech filmech  

z Památníku Mohyla míru. Tyto filmy, natočené vlastně bez 

kamery, byly lektory rozebírány z hlediska sdělnosti po-

někud rozlišného způsobu vyprávění (vizuální děje v růz-

ných částech projekční plochy), práce s komentářem, práce  

s „informačním tokem" pro diváka (jiné nároky na střih). Do 

diskuse se aktivně zapojil zástupce a spoluautor animací 

PhDr. Jaromír Hanák z Muzea Brněnska a objasňoval vznik  

i uplatnění animací. 

Osmý projekční blok – CO SE NAŠLO V MUZEÍCH

Své objevy, či spíše muzejní akvizice zde představila dvě 

muzea: Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Mu-

zeum Vysočiny v Třebíči. Archivní záběry filmů, jež jsou  

v muzeu sbírkou, nikoliv prezentačním činitelem, byly vyso-

ce hodnoceny jako cenný materiál do řady dalších vědních 

disciplín, přestože mnohé z černobílých záběrů natáčených 

oproti dnešku mnohdy ve zpomalené frekvenci vyvolávaly 

úsměvy jednak svou evokací němých grotesek a jednak pro 

takto mimoděk vzniklou stylizaci, která původní materiál 

ještě více zjednodušila.

Musaionfilm byl před polednem ukončen ředitelem pořa-

datelského muzea PhDr. Pavlem Popelkou, CSc., který po-

děkoval účastníkům i lektorům za účast i přínos přehlídce.

Aleš Kapsa
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Nehazardujme s dobrým 
jménem muzea
Upozornění Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury bylo upozorněno na to, že některá 

muzea na výstavách, věnovaných různým sběratelským ak-

tivitám, zprostředkovávají návštěvníkům kontakty na práv-

nické či fyzické osoby, které nabízejí opravy a restaurování 

předmětů sběratelského zájmu, aniž mohou garantovat 

kvalitu nabízených služeb. Jakkoliv může být zprostřed-

kování takových kontaktů návštěvníky vítáno, pokládáme 

tento postup za zcela nevhodný. Jsou totiž,  bohužel, známy 

případy, kdy vlastník předmětu sběratelského zájmu takto 

získaného kontaktu využil, a výsledkem bylo znehodnoce-

ní předmětu neodborným zásahem. Neobstojí námitka, že 

muzeum služby restaurátorů přece nedoporučuje a je věcí 

majitele předmětu, komu jej k restaurování svěří; řešením 

není ani viditelné upozornění, že muzeum nenese za vý-

sledky práce restaurátorů, na něž zprostředkovává kontakt, 

odpovědnost. 

Muzeum je poskytovatelem veřejných služeb (nejen těch 

standardizovaných), je institucí odbornou a je také tak 

veřejností více či méně vnímáno, je odbornou autoritou. 

Jakoukoliv informaci, kterou návštěvník v muzeu získá, ne-

vnímá proto jako „nezávaznou“, pokládá ji automaticky za 

prověřenou, bere ji jako doporučení a nevěnuje příliš po-

zornost a případné upozornění, že za ni muzeum nenese 

odpovědnost, chápe spíše jako formalitu. Ukáže-li se však, 

že mu tím vznikla škoda, klesá jeho důvěra v serióznost mu-

zea, často po léta budovaná. 

Z uvedených důvodů proto doporučujeme, aby se muzea 

zprostředkovávání kontaktů na restaurátory, pokud za výsled-

ky jejich práce nemohou ručit, vyvarovala. 

Jiří Žalman

Muzeum hlavního města 
Prahy vystavovalo ve Velké 
Británii

„Clothes make the (prehistoric) man“ je anglický název 

výstavy „Šaty dělaj` pračlověka“, která byla od 11. dubna 

do 20. července 2008 k vidění v Museum of Archaeology  

v britském Southamptonu. Tuto výstavu připravilo Muze-

um hlavního města Prahy již v roce 2006. Od začátku jsme ji 

koncipovali jako putovní, a tak ji dosud zhlédli návštěvníci 

devíti muzeí v České republice. V letošním roce jsme ji díky 

podpoře Českého centra Londýn zapůjčili do Southampto-

nu. 

Výstava představuje archeologické nálezy související  

s výrobou oblečení v pravěku, na které si mohli všichni 

návštěvníci sáhnout. Jednalo se totiž o hmatovou výstavu  

o pravěkém textilu a oděvu, která se snaží vyvrátit zažitou 

představu pračlověka zahaleného pouze do kusu kožešiny 

a nabídnout veřejnosti nový obraz Homo sapiens sapiens 

jako člověka moderního, oblečeného a kultivovaného.  

V České republice jsme sice vystavovali nejen repliky, ale  

 originály staré několik tisíc let, ovšem do Británie jsme po-

slali „pouze“ věrné kopie našich sbírkových předmětů. Velký 

důraz byl kladen na to, aby repliky naprosto přesně odpoví-

daly originálům složením materiálu, váhou, strukturou 

vpravo Jane Ellis-Schon, kurátorka Salisbury Museum

povrchu, funkčností apod. Předměty nejsou záměrně pati-

novány, aby vyniknul jejich povrch a výzdoba a aby se co 

nejvíce přiblížily vzhledu v době jejich užívání v pravěku. 

Návštěvníci mohli vzít do rukou např. kamenné škrabadlo 

na čištění zvířecích kůží, kostěné jehly a šídla, keramická 

závaží tkalcovského stavu, železné nůžky, bronzové knoflí-

ky a opaskové přezky, spony a jehlice na spínání oblečení. 

Výstava vyvrcholila rekonstrukcí oděvu keltské ženy, která 

zemřela mezi lety 300 – 250 př. n. l. Její hrob (včetně bron-

zových a železných šperků – opasku, spon, náramků a ná-

nožníků) byl nalezen během záchranného archeologického 

výzkumu, který předcházel stavbě pražského metra. 

Jelikož se obdobné předměty používaly v celé pravěké Ev-

ropě, britským návštěvníkům byly vystavené předměty při 

porovnání s domácími nálezy povědomé, a mohli si tak vy-

tvořit představu o kulturní blízkosti obou vzdálených oblas-

tí již v pravěku. Výstava zároveň představila část bohaté his-

torie České republiky: namátkou v Dolních Věstonicích byly 

pravděpodobně nalezeny nejstarší otisky látek na světě!  
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Výstava byla součástí projektu Muzea hlavního města Pra-

hy „Díváme se rukama“ a byla přizpůsobena nevidomým. 

Koncepce výstavy byla konzultována s občanským sdruže-

ním Hapestetika a získala osvědčení výstavy vstřícné lidem 

se zrakovým postižením. Zachování kritérií hmatové výsta-

vy bylo podmínkou instalace v Southamptonu. Např. popis-

ky jsou kromě češtiny a angličtiny vytištěny také anglicky 

v Braillově písmu. Výstava ale nebyla pouze pro nevidomé. 

Byla určena všem včetně lidí se zrakovým postižením. Tím 

prezentovala české muzejnictví jako průkopníka nových 

trendů, zejména v oblasti odstraňování bariér a diskrimi-

nace lidí s handicapem. Snažila se integrovat návštěvníky 

muzeí se zrakovým postižením a zlepšit kvalitu jejich života 

zpřístupněním archeologických sbírek. 

Linda Pilařová

Múzeum roka 2007

V súlade so Štatútom a Pravidlami národnej súťaže, vyhla-

sovanej Ministerstvom kultúry SR v spolupráci so Zväzom 

múzeí na Slovensku a Radou galérií Slovenska sa už po pi-

aty raz konala súťaž Múzeum roka. Hodnoteným obdobím 

bol rok 2007. Do súťaže Múzeum roka 2007 predložilo pri-

hlášky spolu 12 subjektov (múzeí/galérií), z toho 4 subjekty 

do súťažnej skupiny A (špecializované múzeá a galérie s celo-

slovenskou pôsobnosťou) a 8 subjektov do súťažnej skupiny 

B (regionálne, mestské a miestne múzeá a galérie). 

V súťaži, ktorej poslaním je oceniť komplexný profesionál-

ny prístup a výnimočné výsledky pri napĺňaní základných 

múzejných, galerijných funkcií a realizácii odborných mú-

zejných, galerijných činností, sa pre rok 2007 umiestnili na 

prvom mieste, resp. titul Múzeum roka/Galéria roka získali:

V skupine A Múzeum mincí a medailí v Kremnici (3730 bo-

dov), druhé miesto obsadilo Múzeum SNP Banská Bystrica 

(3670 bodov), tretie miesto Slovenské technické múzeum 

Košice (2760 bodov).

Víťazom súťaže Múzeum/Galéria roka 2007 v skupine 

B – sa stala Galéria mesta Bratislavy (4070 bodov), druhé 

miesto obsadila Galéria Jána Koniarka v Trnave (3730 bodo-

v),tretie miesto Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica 

(3710 bodov).

Väčšina organizácií prihlásila do súťaže viac predmetov 

vo všetkých súťažných kategóriách. Súťaž Múzeum roka 

vyberá najlepšieho z najlepších a na víťazstvo v súťaži ne-

stačí len pokrytie každej súťažnej kategórie akýmkoľvek 

predmetom. Všetky prihlásené predmety súťaže v oboch 

kategóriách by mali prezentovať výnimočné či mimoriadne 

počiny múzeí a galérií tak v oblasti odbornej správy zbierok 

ako aj v oblasti prezentačných aktivít.

Výber víťazov vzhľadom na počet prihlásených organizá-

cií (najmä v skupine B) bol náročný a o víťazstve rozhodli 

len tesné rozdiely. 

Víťazné Múzeum roka 2007 v skupine A – NBS Múzeum 

mincí a medailí v Kremnici prihlásilo v kategórii I – predmet 

1– ako Akvizíciu zhodnocujúca zbierkový fond neskorogo-

tickú kamennú krstiteľnicu z konca 15. storočia, ktorá patrí  

k najstarším pamiatkam múzea. Touto akvizíciou sa podari-

lo rozšíriť zbierkový fond múzea o vzácnu stredovekú pami-

atku vzťahujúcu sa k regiónu.

V kategórii II kremnické múzeum prihlásilo v rámci pre-

zentácie a interpretácie zbierkových predmetov výstavu 

Cesty zberateľstva v umení 15.–18. storočia, verejné a sú-

kromné zberateľstvo v Kremnici.

Víťazná galéria v skupine B – Galéria mesta Bratislavy  

v rámci kategórie I prihlásila 2 predmety – akvizíciu zhodno-

cujúcu zbierkový fond a vedeckovýskumnú úlohu. V prvom 

predmete galéria prezentovala významnú akvizíciu – ťažis-

kové dielo s názvom „Villa dei Misteri“ od Alexa Mlynárčika, 

ktoré sa podarilo získať v roku 2007 do zbierky galérie.

Vedeckovýskumnú úlohu s názvom „Sochár Robert 

Kühmayer a Bratislava“ galéria dokladovala okrem iného 

odborným katalógom (pod rovnomenným názvom). Práve 

pri výskume, predchádzajúcom realizáciu výstavy a odbor-

ného katalógu sa jej kurátorke PhDr. Želmíre Grajciarovej 

podarilo urobiť významný objav – našiel sa reliéf „Nechajte 

maličkých ku mne prísť “– prvé Kühmayerovo monumentál-

ne dielo z roku 1907.

V kategórii II GMB prihlásila 3 predmety: Prezentácia a in-

terpretácia zbierkových predmetov – expozície a výstavy; 

Publikačné aktivity, Kultúrne aktivity a práca s verejnosťou 

V rámci predmetu 1 sa galéria prezentovala výstavou  

„Z mesta von“. GMB v roku 2007 vydala niekoľko zaujíma-

vých publikácií, ktoré prihlásila do súťaže v predmete 2. Ide 

o nasledovné katalógy a publikácie: „Z mesta von“; „Slo-

venská grafika 20. storočia“; „Sny na priesečníku s realitou. 

Slovenskí výtvarníci vlastnými slovami“; „Nová krv. Mladá 

slovenská maľba“; „Endre Nemes a Korunovačné slávnosti  

v Bratislave“. V predmete 3 galéria predstavila edíciu pre na-

jmenších návštevníkov pod názvom „Detskí sprievodcovia“, 

ktorú GMB vydáva k ťažiskovým výstavám („Z mesta von“, 

„Slovenská grafika 20. storočia“).

Súťaž vyhodnocovala sedemčlenná porota na zasadnutí 

27. marca 2008 na MK SR, zložená zo zástupcov vyhlasova-

teľa súťaže, Zväzu múzeí na Slovensku a Rady galérií Slo-

venska. Ocenené inštitúcie získavajú okrem práva použí-

vať titul Múzeum roka 2007, resp. Galéria roka 2007 aj cenu  

a certifikát Múzeum roka/Galéria roka. Udelenie ceny je 

spojené aj s finančnou odmenou, ktorú poskytuje vyhlaso-

vateľ súťaže  Ministerstvo kultúry SR vo výške 50.000 Sk. 
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Pri odovzdávaní ocenení, ktoré sa už tradične koná pri 

príležitosti Medzinárodného dňa múzeí (18. máj), PhDr. 

Pavol Šimunič, riaditeľ odboru múzeí, galérií a knižníc Mi-

nisterstva kultúry SR vyhlásil šiesty ročník národnej súťaže 

Múzeum roka 2008.

Jana Bezáková 

Festival slovenských múzeí 
2008

Sledovanie stavu návštevnosti inštitúcií sa v poslednom 

čase stáva ukazovateľom jej úspešnosti a atraktívnosti, a to 

nielen v očiach verejnosti. Celková návštevnosť múzeí a ga-

lérií má v porovnaní s minulými rokmi stúpajúcu tendenciu. 

V roku 2007 ich navštívilo vyše 4,2 milióna ľudí. Medzi turis-

ticky najzaujímavejšie výstavné priestory by sme mohli za-

radiť hradné expozície. Tie návštevníka lákajú atraktívnym 

prostredím, atmosférou a sprievodnými aktivitami. Záujem 

je aj o múzeá v prírode – skanzeny. Stále však ostáva pro-

blém prilákať návštevníkov do vlastivedných expozícií. Mú-

zeá nielen v okresných a krajských mestách v snahe získať si 

návštevníka skutočne pracujú na skvalitnení prezentačných 

činností a zlepšení komunikácie s návštevníkom. Pochopili 

význam sprievodných aktivít, zatraktívňujúcich výstavu  

i samotné múzeum. 

Avšak priebeh niektorých komerčných podujatí a sprie-

vodných aktivít vyvoláva zmiešané pocity a pochybnosti 

o správnom prístupe k využívaniu múzejných expozícií  

a objektov. Múzeum musí plniť predovšetkým svoju zá-

kladnú úlohu – zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a od-

borne spracovávať, zhodnocovať a sprístupňovať zbierkové 

premety v záujme ochrany kultúrneho dedičstva. Malo by 

tak robiť v súlade so svojím odborným zameraním a špe-

cializáciou. Preferovanie komerčných záujmov a vyzdviho-

vanie úspechov návštevnosti vzďaľujú múzeum od jeho 

základného poslania a vyvolávajú potrebu vytvoriť záväz-

né pravidlá pri využívaní hmotného kultúrneho dedičstva. 

Je dôležité pripomínať význam poslania múzeí a snažiť sa 

o priazeň verejnosti, no podliehanie komerčným tlakom  

a prebranie nevhodných metód prezentácie znižuje dôstoj-

né postavenie múzea ako inštitúcie ochraňujúcej kultúrne 

dedičstvo.

Problematika využívania a sprístupňovania priestorov  

a predmetov hradných expozícií bola aj témou diskusného 

fóra piateho ročníka Festivalu slovenských múzeí, ktorý sa 

konal 19. mája 2008 na Trenčianskom hrade. Téma „Hradné 

múzeá – kultúrne dedičstvo alebo komercia“ napriek tomu, 

že nemala nakoniec možnosť odznieť na plánovanom dis-

kusnom fóre, neostala u múzejníkov bez odozvy a stala sa 

predmetom diskusií v kuloároch.

Hlavným cieľom tohto už tradičného podujatia bolo po-

skytnúť múzeám možnosť prezentácie svojej inštitúcie, ako 

i upevniť spoluprácu pracovníkov múzeí. Nevyváženosť 

podmienok, v ktorých sa slovenské múzeá nachádzajú  

a ich možností využiť takýto druh prezentácie, sa odrážala aj  

v účasti múzeí na prezentácii. No napriek skromnejšiemu 

zastúpeniu poskytlo podujatie múzeám a galériám hodnot-

ný priestor oboznámiť svojich kolegov s najnovšími úspech-

mi a aktuálnymi projektmi a taktiež nadviazať osobné kon-

takty, také potrebné pre kvalitnú spoluprácu. V priestoroch 

Delovej bašty hradu sa od 10. hodiny múzeá prezentovali 

na svojich stanovištiach rozmanitými propagačnými ma-

teriálmi, informačnými letákmi a tlačovinami o aktuálnych 

výstavách a činnostiach. Prezentácie často dopĺňali ukážky 

tradičnej ľudovej remeselnej práce, predaj spomienkových 

predmetov či milé pohostenie. Až do popoludnia sa pre-

zentácia niesla v príjemnej atmosfére, ku ktorej prispievali 

ľudovými melódiami hudobníci z Tekovského múzea v Levi-

ciach. Taktiež bohaté pohostenie spolu s vôňou tradičného 

guláša na nádvorí Trenčianskeho hradu prispelo k dobrej 

nálade diskutujúcich účastníkov a odháňalo nevôľu nad 

nepriazňou premenlivého počasia. Pozvanie na rytiersky 

turnaj Norman v Južnom opevnení Trenčianskeho hradu 

bolo vzrušujúcim záverom vydareného podujatia.

Súčasťou festivalu bolo aj tradičné slávnostné vyhlásenie 

víťazov súťaže Múzeum roka 2007. Vyhlasovateľmi piateho 

ročníka národnej súťaže Múzeum roka 2007 boli Minister-

stvo kultúry SR, Zväz múzeí na Slovensku a Rada galérií 

Slovenska. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v Barbori-

nom paláci. V kategórii Špecializované múzeá s celoštátnou 

pôsobnosťou zvíťazilo Múzeum mincí a medailí v Kremnici. 

Múzeum sa prezentovalo výstavou historických diel a pred-

metov, pochádzajúcich z kremnických cirkevných verejných 

a meštianskych zbierok. V kategórii múzeí a galérií s regio-

nálnou pôsobnosťou zvíťazila Galéria mesta Bratislava. MK 

SR má snahu v budúcnosti zvýšiť finančnú motiváciu pre 

účastníkov tejto súťaže. Okrem iného sa usiluje aj prispieť  

k zvýšeniu návštevnosti múzeí znovuzavedením kultúrnych 

poukazov, ktoré budú platiť výhradne na akcie vzdelávacie-

ho charakteru.

Piaty ročník Festivalu slovenských múzeí poskytol múzej-

níkom vzácnu príležitosť diskutovať o aktuálnych problé-

moch slovenského múzejníctva a vymieňať si poznatky  

a skúseností aj z každodennej múzejnej praxe. Spokojnosť 

účastníkov je jasným dôkazom úspešnosti tohto podujatia 

a potvrdzuje jeho postavenie na poli múzejných aktivít, čím 

sa môže zaradiť k svojim úspešným predchádzajúcim roč-

níkom. 

Gabriela Kochanová
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Muzea, památky a konzervace 
2008 – Museums, Monuments 
and Conservation 2008

V polovině dubna se uskutečnil již třetí ročník student-

ské konference s názvem „Muzea, památky a konzervace 

2008 – Museums, Monuments and Conservation 2008”. 

Místo konání se sice oproti předchozímu ročníku změnilo, 

z auly rektorátu Slezské univerzity v Opavě se přesunulo 

do přednáškového sálu Technického muzea v Brně, avšak 

základní myšlenka zůstala zachována. Cílem konference 

je zprostředkovat setkání studentů, absolventů a dalších 

zainteresovaných specialistů z různých oblastí zabývají-

cích se kulturním dědictvím ať už se jedná o jeho ochranu 

nebo prezentaci. Právě mezioborová výměna zkušeností, 

představ a názorů by měla mladým odborníkům pomoci 

při rozšiřování jejich rozhledu i do oblastí, které jim nejsou 

zcela blízké. To je také jeden z hlavních důvodů proč jsou na 

konferenci zváni nejen konzervátoři-restaurátoři ale i další 

zástupci humanitních a přírodních věd. Rozměr konferen-

ce podtrhuje i zastoupení zahraničních kolegů, kteří svými 

zkušenostmi obohatili tuto akci o další zajímavá diskusní té-

mata, přičemž se ukázalo, že i přes rozdílný kulturní kontext 

řešíme všichni obdobné problémy a dilemata.

Organizační přípravy letošního ročníku se ujalo Meto-

dické centrum konzervace při Technickém muzeu v Brně 

společně se studenty oboru historie-muzeologie Ústavu 

historických věd Slezské univerzity v Opavě. Odborným ga-

rantem konference byl Ing. Ivo Štepánek, předseda Komise 

konzervátorů-restaurátorů při Asociaci muzeí a galerií Čes-

ké republiky, který se také ujal slavnostního zahájení spolu 

s vedoucím Metodického centra konzervace dr. Mrázkem. 

Za Slezskou univerzitu v Opavě pronesl úvodní slovo Mgr. 

Antonín Šimčík.

Program konference byl rozdělen do dvou jednacích dnů 

a referáty přednášejících byly členěny do několika bloků, 

tak aby si každý účastník mohl zvolit takový, který ho za-

jímá. První okruh přednášek otevřel svým vystoupením  

s názvem CITeM, Demus, Autority, co to je? Zdeněk Len-

hart z Metodického centra pro informační technologie 

v muzejnictví (CITeM) při Moravském zemském muzeu  

v Brně. Účastníkům konference přiblížil základní myšlenky 

a cíle tohoto centra, seznámil je s počítačovým systémem 

pro správu sbírek Demus a představil projekt Autority, kte-

rý umožní kurátorům sbírek, laikům i odborné veřejnosti  

vyhledat a zvolit správný odborný termín. Nad klíčovými 

problémy v oblasti ochrany hudebních nástrojů v České 

republice se zamýšlel Martin Polášek ze Slezské univerzity  

v Opavě v příspěvku s názvem Etické aspekty konzervování 

a restaurování hudebních nástrojů. Hlavním cílem referá-

tu Kvalita internetových stránek muzea studenta Slezské 

univerzity v Opavě Ondřeje Machálka bylo seznámit účast-

níky konference s dokumenty, jež by pracovníkům muzeí 

mohly být oporou v procesu plánování, tvorby a v závěru 

i hodnocení kvality webových stránek. První blok předná-

šek uzavřela Zsuzsanna Mara z rumunského města Ciuc, 

která svým příspěvkem přesvědčila všechny zúčastněné  

o tom, že i v každodenní praxi malého muzea ve východní 

Evropě lze uplatnit a efektivně využívat metody preven-

tivní konzervace. Příspěvek s lehce provokující otázkou  

v názvu Odpad, nebo zdroj informací? přednesl Martin Kná-

pek ze Slezské Univerzity v Opavě a otevřel tak další blok 

konference. Hlavní tématem přednášky bylo zamyšlení se 

nad tím, zda keramický archeologický materiál určený ke 

skartaci může díky vhodně zvoleným metodám přírodních  

a humanitních věd ještě přinést nějaké užitečné a zajímavé 

informace týkající se historie dané lokality či vývoje místní 

hmotné kultury. Torzální architekturou odhalenou během 

archeologických výzkumů se ve svém referátu zabýval Mi-

lan Jančo z pražského Národního památkového ústavu. 

Všem zúčastněným  přiblížil problematiku její ochrany, 

údržby a s pomocí názorných příkladů představil možnosti 

její prezentace na místě. Počítačovou tomografii jako jednu 

z nedestruktivních metod, kterou lze efektivně aplikovat  

v rámci řešení specifických problémů v archeologii, antro-

pologii, konzervaci, dějinách umění a jiných vědách před-

stavil Martin Hložek z Metodického centra konzervace při 

TMB. Nové dokumentační metody, laserové skenování a di-

gitální fotogrametrii, využívané při průzkumu historických 

zvonů představila Katarína Pukanská z Technické univerzity 

v Košicích. Závěrečný příspěvek bloku zaměřeného na růz-

né metody průzkumu historických památek přednesla Bar-

bora Honková ze Slezské univerzity v Opavě a nesl název 

Kaple sv. kříže v Opavě-Kateřinkách – přehled konzervátor-

sko-restaurátorských zákroků a mapování zátěže znečiště-

ným prostředím. 

Moderní způsob prezentace technických památek v Pol-

sku představil kolega z regionálního muzea v Bydhošti Mi-

chał Pszczółkowski v příspěvku s názvem Once a Dynamite 

Factory. Nowadays the Museum of Industrial

Techniques. Vesna Živković z oddělení preventivní kon-

zervace „Diana“ při Národním muzeu v Bělehradě seznámi-

    Z konferencí, seminářů
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la posluchače s několikaletými zkušenostmi jejího týmu při 

průzkumech srbských muzeí z hlediska preventivní konzer-

vace.

Poslední blok prvního dne konference se nesl především 

v duchu technologických otázek. Příspěvek Marie Benešo-

vé z VŠCHT a Národní knihovny ČR se věnoval nejběžněj-

šímu způsobu zdobení knižních vazeb v 19. a 20. století – 

mramorování a jeho vlivu na vlastnosti vazební usně. Eva 

Svobodová z Univerzity Karlovy se zabývala způsoby iden-

tifikace organických barviv, které mohou usnadnit dataci  

a lokaci uměleckých děl. Poslední dva příspěvky vztahují-

cí se k ošetřování dřeva vyvolaly zajímavou a podnětnou 

diskuzi. Týkaly se hlavně metod konsolidace dřevěných ar-

tefaktů. Christina Sperantza z řeckého ministerstva kultury 

posluchače seznámila se svými poznatky při konzervaci 

dřevořezeb na ikonostasu v kostele sv. Spiridona na ostro-

vě Kefalonia. Poslednímpřednáškou byla Konsolidace dře-

va roztoky Paraloidu B72 přednesená Danielou Drncovou  

z VŠCHT.

Náročný program prvního dne byl zakončen společen-

ským večerem v příjemném prostředí hospody U Pavlíků, 

která je součástí Uličky řemesel – jedné ze stálých expozic 

TMB.

Druhý den konference zahájily studentky Fakulty restau-

rování pardubické univerzity Marie Cechlová, Jana Dunaj-

ská a Maria Gubarenko, které představily svou práci během 

restaurování nástěnných maleb v kapli sv. Josefa v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné hoře 

– Sedlci. Další přednáška se věnovala možnostem rekon-

strukce votivních oltářů antické svatyně římského města 

Carnuntum, které se rozkládalo blízko současné Bratislavy. 

S touto problematikou vystoupil Michal Bernát z Trnavské 

univerzity. Jak přínosný může být důkladný průzkum za 

pomoci metod humanitních věd ukázala Jana Koudelová 

z Národního památkového ústavu – územního odborného 

pracoviště v Ostravě na příkladu detailů na fasádách měš-

ťanských domů v Příboře. Současné možnosti v oblasti prů-

zkumu krovů a střešních konstrukcí v Polsku prezentovala 

Dąbrówka Lipska z Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni. 

Zabývala se architektonickým průzkumem kostela Nejsvě-

tější Trojice ve vesnici Żórowina blízko Vratislavi. Blok věno-

vaný především nemovitému kulturnímu dědictví zakončil 

Marek Fraštia ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. 

Představil relativně nenáročnou metodu fotogrammetric-

kého zaměření objektů, v tomto případě šlo o panský dvůr 

Radvanských v Banské Bystrici.

Další část konference otevřel Tomáš Svoboda, jehož pre-

zentace věnovaná aplikaci plazmové tužky určené pro mo-

difikaci různých povrchů vyvolala opět věcnou diskuzi. Na 

malý ohlas diskutujících si také nemohla stěžovat Eva Fes-

tová z VŠCHT, která představila svou práci týkající se restau-

rování stříbrných předmětů zdobených filigránem. Druhou 

zástupkyní Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni byla Ma-

ria Rdesinska, která prezentovala pohled historika umění 

na vystavení sarkofágů polských králů v královské hrobce  

v Krakově. Blok zakončil Antonín Šimčík ze Slezské univer-

zity v Opavě svým příspěvkem o konzervování a restauro-

vání revolveru systému Lefaucheux, ve kterém představil 

základní principy moderního pojetí konzervace a restauro-

vání muzejních sbírek.

Závěrečná část odborného programu konference se nesla 

ve znamení ochrany archivních a knižních fondů. Nejprve 

se o své zkušenosti ze zahraniční stáže v norském Preus 

muzeu prostřednictvím studentského výměnného progra-

mu podělila Kateřina Neslerová z Univerzity Pardubice. Vý-

sledky testování vlivu vakuového balení na novinový papír 

představila Šárka Jonášová z VŠCHT. Postupy restaurování 

sbírkových děl na papíře ze sbírek Národního muzea, kte-

ré prošly povodní v roce 2002, prezentoval Radomír Sovik  

z Univerzity Pardubice. Alena Maková ze Slovenské národní 

knihovny představila jejich fotografické sbírky a možnosti 

jaké skýtá péče o ně s důrazem na metody průzkumy využí-

vané na tomto pracovišti. Poslední přednáškou byla prezen-

tace projektu „Pergameny v Slovenskej národnej knižnici“, 

na kterém tato instituce spolupracuje v rámci mezinárod-

ních digitalizačních projektů podporovaných organizací 

UNESCO. To jakým způsobem se Slovenská národní knihov-

na na tomto projektu podílí nastínil Lubomír Jankovič.

Celou akci zakončily exkurze účastníků do vily Tugendhat 

a také do kláštera v Rajhradě u Brna. 

Zájem o konferenci jak ze strany přednášejících, tak i po-

sluchačů předčil původní očekávání a kapacitu sálu a dal 

tak jasně najevo, že problematika ochrany a prezentace 

kulturního dědictví je ožehavým tématem, které přitahuje 

stále větší množství odborníků. Také konfrontace se zahra-

ničními kolegy je přínosná a ve své podstatě nezbytná pro 

další rozvoj a zkvalitňování oboru. Věříme, že příští ročník 

konference přinese další zajímavá témata. Většinu před-

nášek z konference si můžete ve formátu pdf stáhnout ze 

stránek Technického muzea v Brně – Metodického centra 

konzervace. Naleznete zde také abstrakty příspěvků. Sbor-

ník z této akce bude k dispozici do konce roku 2008. 

Na závěr bychom rádi poděkovali Asociaci muzeí a galerií 

ČR za finanční podporu a Slezské univerzitě v Opavě, Mu-

zeu města Brna a Muzeu Brněnska za spolupráci na orga-

nizaci akce.

Zuzana Sedlářová, Ivan Berger, Antonín Šimčík



Bakov nad Jizerou
Muzeum Bakovska
Československé legie – fotografie září – říjen 2008
Bechyně
Městské muzeum
Maturitní práce studentů SPŠ keramické 8.9. – 5.10.2008
Mezinárodní muzeum keramiky AJG
Mezi tradicí a budoucností 3.5. – 28.9.2008
Věra Martincová a Stanislav Martinec 26.7. – 28.9.2008
Václav Šerák – Porcelán 26.7. – 28.9.2008
Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Hrajeme si na Kelty 1.5. – 2.11.2008
Historické kočárky 1.5. – 2.11.2008
Jan z Werthu a jeho doba 1.5. – 2.11.2008
Benešov
Muzeum umění a designu Benešov
Antonín Kratochvíl a české pivo 23.5. – 28.9.2008
Jaroslav Vaculík – architektura, design, volná tvorba  
 1.8. – 5.10.2008
Blansko
Muzeum Blansko
Zborov – Brána ke svobodě 1.1. – 14.9.2008
Práce uměleckých kovářů 4.4. – 28.9.2008
Skvost frýdlantské umělecké litiny 27.6. – 14.9.2008
Fotografie Petra Knütiga 19.9. – 12.10.2008
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Regionální umělci 21.5. – 31.12.2008
Tvarem – citem – energií 
(Bálek, Zahradník, Miňovská) 4.9. – 3.10.2008
Nemoci našich předků 4.9. – 21.11.2008
Cesta ke svobodě 9.10. – 21.11.2008
Boskovice
Muzeum Boskovicka
Osudy v datech, data v osudech září – říjen 2008
Brandýs nad Labem
Oblastní muzeum Praha – východ
Životní prostředí 11.9. – 26.10.2008

Brno
Masarykova univerzita – FF, Katedra UNESCO pro 
muzeologii a světové dědictví a Technické muzeum 
Brno
Mezinárodní muzeologická konference 14.10. – 16.10.2008
Moravská galerie v Brně
Pražákův palác
Jiří Rathouský 23.5. – 5.10.2008
Moravské zemské muzeum
Léta zkázy a naděje 1914–1918 28.5. – 3.1.2009
Lidoví malíři rodu Hánů 24.6. – 6.9.2008
Biskupský dvůr
Já rostl pro bolest… Mnoho tváří 
Rudolfa Těsnohlídka (1882–1928)  11.6. – 11.10.2008
Dietrichsteinský palác
Jak se žije s handicapem 7.5. – 28.10.2008
Léta zkázy a naděje 1914–1918 28.5. – 3.1.2009
Mokřady 27.8. – 22.11.2008
Dětské muzeum
Očima nevidomých 7.5. – 28.10.2008

Etnografický ústav MZM
Aj, to sú maléři od Boha samého… 25.6. – 6.9.2008
Po stopách Jana Eskymo Welzla 17.9. – 6.12.2008
Kurt Kaindl: neznámí Evropané 24.9. – 22.11.2008
Pavilon Anthropos
Egypt – tajemství pouště a pyramid, 
Egypt – Oživlí duchové Afriky 1.10. – do jara 2009
Mendelovo muzeum
SOČKA – zkratka s nápadem říjen – listopad 2008
Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Jan Vaněk – Civilizované bydlení pro každého 14.5. – 28.9.2008
František Lýdie Gahura 14.5.– 28.9.2008
Jiří Harcuba – český sklář a sochař 12.6. – 28.9.2008
Muzeum romské kultury, s.p.o.
Čarovné oči, Romové v českém a slovenském filmu  
(1923–2002) únor – prosinec 2008
Romská socha 2008 25.5. – 31.12.2008
Život jako vyšitý – Textilní tvorba Markéty Šestákové  
 13.6. – 31.10.2008
Technické muzeum v Brně
Armáda v letech 1918, 38, 48 a 68 20.5. – 12.10.2008
150 let od narození Karla Emanuela Macana 9.9. – 12.10.2008
Konference konzervátorů 9.9. – 11.9.2008
Teorie a praxe – dokumentace současnosti 14.10. – 16.10.2008
Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hoffmann – Donald Judd: Hypotéza 3.6. – 26.10.2008
Ornament a moderna 27.6. – 26.10.2008
Bruntál
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
Výtvarníci Olomouc 2.9. – 4.10.2008
Česká a slovenská fotografie 23.10. – 8.12.2008
Břeclav
Městské muzeum a galerie
Old road story červen – říjen 2008
Duch dřeva říjen 2008
Bystřice pod Hostýnem
Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem
Sever a jih… české polární výzkumy říjen 2008
Oslavy výročí 640 let od první zprávy o městě září 2008
Výtvarníci zlínského kraje září 2008
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Tereza Kuhrová – Cesta keramika 8.9. – 28.9.2008
Josef Burkhard – Krajina v obrazech 13.10. – 26.10.2008
Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Multiply a grafika Viktora Vasarelyho 21.6. – 14.9.2008

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Hurá do školy 1.9. – 12.10.2008
Ateliér Václava Stratila 17.10. – 23.11.2008
Ambit muzea
Výstava hub 12.9. – 14.9.2008
Maštálkova síň
Muzejní dvacáté století 19.6. – 14.9.2008
Českolipské vojenské pohlednice 15.9. – 17.11.2008
Česká Skalice
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
Českoskalický objektiv 2008 21.7. – 14.9.2008
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Česká Třebová
Městské muzeum
Kulturní centrum
František Matouš Klácel  24.9. – 12.10.2008
Konference k 200. výročí narození 
Františka Matouše Klácela 24.9. – 26.9.2008
České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Šumava Karla Klostermanna září – únor 2009
Wortnerův dům AJG
Šumavské proměny 10.7. – 7.9.2008
Český Krumlov
Egon Schiele Art Centrum o.p.s.
Jiří Surůvka – Přísný bůh 4.4. – 26.10.2008
Opera v obrazech 4.4. – 26.10.2008
Tradiční čínská krajinomalba 4.4. – 26.10.2008
Jindřich Štreit – Tváře za zdí 4.4. – 26.10.2008
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Lidový textil 1.3. – 30.9.2008
Krajina za školou – Frymburské proměny 1.3. – 30.9.2008
50 let od napuštění Lipna 
(ve spolupráci se ZŠ Frymburk) 1.3. – 30.9.2008
Obnovená krása 1.3. – 30.9.2008
Výuka Šumavou 19.4. – 30.9.2008
Euro Indians 27.4. – 30.9.2008
Historické mapy – Čechy 12.6. – 30.9.2008
Český Těšín
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Město Český Těšín do 31.12.2008
Dačice
Městské muzeum a galerie
Vladimír Nosek – obrazy, koláže 6.9.  – 1.10.2008
Vladimíra Vávrů – obrazy, keramika 4.10. – 2.11.2008
Dolánky u Turnova
Dlaskův statek
"68" 21.8. – 28.9.2008
Domažlice
Galerie Bratří Špillarů
Jiří Ladocha, Objekty září – říjen 2008
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Zpátky do školy 16.9. – 19.10.2008
Ze světa zvířat 27.10. – 23.11.2008
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Salón frenštátských výtvarníků 11.9. – 31.10.2008
Řezba Josefa Kněžka 25.9. – 9.11.2008
Frýdek–Místek
Muzeum Beskyd Frýdek–Místek, p. o.
Jiří Šuhájek – Sklo 12.6. – 7.9.2008
Ferdiš Duša – Život a dílo 18.9. – 23.11.2008
Frýdlant
Městské muzeum Frýdlant
Miloš Smolný – fotografie září 2008
Výstava modelů – Klub technických modelářů říjen 2008
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Pavel Werner – sklo, obrazy, kresby, lité sklo, tavené plastiky  
 20.6. – 7.9.2008
Kamenné svědectví minulosti  20.9. – březen 2009

Havířov
Památník Životické tragédie
1918 – vznik republiky 24.6. – 31.3.2009
Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Núbie v dobách faraonů 8.7. – 24.9.2008
Houby 29.9. – 1.10.2008
Brambory – skrytý poklad 13.10. – 10.11.2008
Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
49. Výtvarné Hlinecko – Maxmilián Pirner 27.6. – 7.9.2008
Malíři Vysočiny 27.6. – 7.9.2008
Jiří Bouda – grafik 26.9. – 2.11.2008
NPÚ UOP v Pardubicích, Soubor lidových staveb 
Vysočina
Stojí, stojí domeček 26.4. – 31.10.2008
Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Kouzelný svět her 8.7. – 31.10.2008
Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Autoportrét v českém umění 20. století 28.6. – 2.11.2008
Hlučín
Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace
Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci 28.6. – 28.9.2008
Hodonín
Galerie výtvarného umění
Mladé setkání 9.7. – 7.9.2008
Franta Úprka (1868–1929) 24.9. – 23.11.2008
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Zbraně Japonska 5.9. – 19.10.2008
Výstavní sál Národní tř. 21
Srpnem 1968 a Otisky času 1.8. – 21.9.2008
Z nových archeologických výzkumů 2.10. – 23.11.2008
Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Výlet proti času aneb dvě tváře jedné krajiny 1.6. – 30.9.2008
110 let muzea 1.6. – 30.9.2008
Pohled jedním okem 1.6. – 30.9.2008
Legionáři z Horažďovicka 1914–1920 1.6. – 30.9.2008
Horní Planá
Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané
Most mezi lidmi – Zvonková /Glöckelberg 3.4. – 30.10.2008
Stifterův park v Horní Plané 3.4. – 30.10.2008
Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti 3.4. – 30.10.2008
Karel Klostermann a literární Šumava  11.4. – 31.10.2008
Hornoplánsko v obrazech 13.9. – 31.10.2008
Horní Slavkov
Muzeum Horní Slavkov
Odborné učiliště – Brána do života do 21.9.2008
Hořice
Městské muzeum
Sto let Galerie plastik 1908–2008 10.7. – 31.12.2008
Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Ohrožená příroda do 5.10.2008
Od chrámu ke katedrále 15.5. – 25.1.2009
První po Praze 15.5. – 25.1.2009
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích
Max Švabinský 15.5. – 7.9.2008
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Humpolec
Městské kulturní a informační středisko – Muzeum 
dr. Aleše Hrdličky
140 let od založení Sokola v Humpolci září 2008
Obrazy – Vladimír Halamásek říjen 2008
Výstavní sál
Obrazy – Emil Hrdlička (k 85. narozeninám) září 2008
Obrazy – Josef Šeda říjen 2008
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Figurální keramika a malované hedvábí duben – září 2008
Antonín Vojtek: Malíř jižní Moravy září 2008
Břeclavská expedice říjen 2008
Tomáš Garrigue Masaryk a Hustopeče březen – prosinec 2008
Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Exotismy v Českém 
výtvarném umění XX. Století 18.9. – 30.11.2008
František Hudeček (1900–1990)  27.9. – 30.11.2008
Kabinet kresby a grafiky
Italská kresba 16. a 17. století  12.7. – 21.9.2008
Olomouc
Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o.
Dějiny (chrabrého) českého národa 3.9. – 28.9. 2008
Knihobraní 20.9. – 20.9.2008
Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Afrika a Orient Rainera Kreissla 21.6. – 4.10.2008
Ohlas Pražského jara a Charty 77 
v Lotyšsku a Pobaltí 10.7. – 13.9.2008
Chotěboř
Městské muzeum Chotěboř
Ve stylu baroka 8.8. – 28.9.2008
Chropyně
Zámek Chropyně a Památník Emila Filly
Svět dutorohých 7.6. – 28.10.2008
Chrudim
Kabinet ex libris – umělecké sbírky PNP
Blanka Votavová 10.9. – 9.11.2008
XII. Trienále českého ex libris Chrudim 2008 11.10. – 9.11.2008
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Drak 50 let 1.1. – 31.12.2008
Hana Cigánová – portrét výtvarnice 24.1. – 31.12.2008
Z nových přírůstků muzejních sbírek (2. část) 
 24.1. – 30.12.2008
Václav Plechatý – V pohodě 26.6. – 28.9.2008
Betlémy ze sbírky Aleny Ptáčkové 9.10. – 30.12.2008
Regionální muzeum v Chrudimi
Nová stálá expozice: Umělecký plakát od 27.3.2008 
Xylem – dřevo 20.3. – 28.9.2008
Wiesner – Transporta 5.6. – 21.9.2008
Jiří Křiklava 2.10. – 16.11.2008
Ivančice
Muzeum v Ivančicích
Alfons Mucha a Jarmila Mucha Plocková   4.7. – 5.10.2008
Jablonec nad Nisou
Galerie Belveder
Jak se rodí večerníčky – jak vznikají pohádky 24.10. – 9.1.2009
Výstavní sál EUROCENTRUM Jablonec n. N.
Mezinárodní trienále Jablonec 2008   19.6. – 27.9.2008

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Mezinárodní šperkařské sympozium 19.6. – 27.9.2008
Transfuze 17.10. – únor 2009
Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Těšínské stříbrné šperky do 12.10.2008
Jáchymov
Královská mincovna v Jáchymově
Nová stálá expozice: expozice krušnohorského národopisu
Štola číslo 1 18.6. – 30.9.2008
Jaroměřice nad Rokytnou
Muzeum Otokara Březiny
Výstava k 140. výročí narození O. Březiny srpen – říjen 2008
Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Miroslav Mottl – Obrazy 7.8. – 28.9.2008
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Rakouské námořnictvo od r. 1866–1918 25.6. – 14.10.2008
Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
90. výročí republiky 13.6. – 2.11.2008
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Jan Nepomuk hrabě Harrach 24.5. – 30.9.2008
Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
40 let od ukončení těžby zlata 28.6. – 12.10.2008
Budoucí podoba jílovského náměstí 28.6. – 12.10.2008
Hory, doly štoly 30.8. – 28.9.2008
Krajina a malba Vladimíra Albrechta 13.9. – 26.10.2008
100 let jílovské školy 4.10. – 23.11.2008

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Papírový svět 29.5. – 31.12.2008
Svědectví diapozitivů 30.5. – 31.12.2008
Jaroslav Havlík – fotografie z cest po Asii 5.7. – 19.10.2008
Poštovní známky 8.8. – 28.10.2008
Národní muzeum fotografie, o.p.s.
Byl při tom – Karel Hájek červenec – září 2008
Jan Pohribný říjen – leden 2009
Fotografie identity 19.7. – 5.10.2008
Kadaň
Městské muzeum v Kadani
Keramická plastika 28.6. – 14.9.2008
Život v klášteře 13.9. – 14.9.2008
Kamenice nad Lipou
Městské muzeum
Hračky červenec – září 2008
Jen tak si sbírám říjen – listopad 2008
Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
5. mezinárodní sympozium rytého skla 14.9. – 31.10.2008
Karlovice ve Slezsku
Muzeum Karlovice
Květena Hrubého Jeseníku 17.5. – 30.9.2008
Karlovy Vary
Galerie umění
VARY(i)ACE 11.9. – 2.11.2008
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Karlovarské muzeum – expoziční budova
Green story 9.7. – 28.9.2008
Historie české stavebnice Merkur 15.10. – 31.12.2008
Muzeum Zlatý klíč
ONA: Krása arabské ženy ze Středomoří 4.6. – 28.9.2008
Motivy z Karlovarského kraje 1.10. – 9.11.2008
Karviná – Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Muzeum o muzeu 29.5. – 11.1.2008
Kdyně
Muzeum historie a přádelnictví
Kdyně na starých fotografiích 4.9. – 31.10.2008
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Michal Cihlář a Veronika Richterová 9.10. – 17.11.2008
Klatovy
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Karel Klostermann do 31.12.2008
Chceš-li poznat náš kraj více, nestačí jen pohlednice  
 9.1. – 31.12.2008
Poklady z půdy 18.6. – 28.9.2008
Krajina v proměnách roku 18.6. – 14.11.2008
Sklo – poklady ze sbírek muzea 18.6. – 14.11.2008
Živly 16.7. – 28.9.2008
Region 1.10. – 14.11.2008
Kojetín
Městské muzeum – Městské kulturní středisko 
Kojetín
Výstava členů tvůrčí skupiny Signál 64 MěKS Kojetín  
 8.9. – 24.10.2008
Výstava k 120. výročí založení Sokola 31.10. – 28.11.2008
Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici o.p.s. 
Muzeum Fojtství
Osudové osmičky – Kopřivnice v letech 
1918,1939,1948,1968 21.8. – 16.11.2008
Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství
Anna Hubová – Kresby říjen 2008
150. výročí panování Jana II. Lichtenštejnského září 2008
Králíky
Muzeum čs. opevnění z let 1935-38 Pěchotní srub 
K - S 14 "U Cihelny"
Život četaře Arnošta Hrada 10.9.2007 – 1.10.2008
Krásno
Hornické muzeum Krásno
Willi Russ od 27.4.2008
Krnov
MIKS – městské muzeum
Oživená tradice slezského čepce červenec – prosinec 2008
Ivo Bia – objekty 6.9. – 12.10.2008
Kroměříž
Muzeum Kroměřížska, p. o.
O hračkách, hrách a hraní 26.6. – 14.9.2008
Kutná Hora
České muzeum stříbra
František Zelenka: Akvarely, plakáty NM Praha září – říjen 2008
Česká secese duben – listopad 2008
Kamenný dům
Česká secese duben – listopad 2008

Tylův dům
Srpen 1968 na Kutnohorsku září – říjen 2008
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
125 kyjovské sklárny 28.9. – 30.11.2008
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
40 let Lanškrounské kopy 6.9. – 26.10.2008
Galerie muzea
Obec Lanškroun 6.9. – 26.10.2008
Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
S čs. legiemi po Transsibiřské magistrále 9.7. – 14.9.2008
Ledeč nad Sázavou
Městské muzeum
Poláková Danuš – Keramika, Heršic Daniel – Obrazy  
 5.9. – 28.9.2008
Krása okamžiku – fotografie 4.10. – 31.10.2008
Liberec
Muzeum zábavného poznávání
Svět železnice 10.9. – 14.11.2008
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Liberec 1968 21.8. – 19.10.2008
Lidice
Lidická galerie
36. ročník mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice 2008 28.5. – 29.10.2008
Muzeum
Tragédie v norském Televögu 13.6. – 30.9.2008
Lidičtí muži v boji za svobodu 28.10. – 31.12.2008
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
František Hora – obrazy 5.8. – 28.9.2008
Míšeň a Fulda se představují 3.10. – 31.10.2008
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Corporas 24.7. – 28.9.2008
Litomyšl
Muzeum antického sochařství a architektury
Kypr – ostrov bohyně a lásky do 31.10.2008
Portmoneum
Výstava ze sbírek Josefa Portmana 1.5. – 30.9.2008
Regionální muzeum v Litomyšli
Litomyšl válečná a převratová 1914–1918 14.9. – 16.11.2008
Karel Podhajský, kynolog 29.9. – 16.11.2008
Litovel
Muzeum Litovel
120 let Klubu českých turistů 1.5. – 28.9.2008
Letopočty končící osmičkou 8.10. – 21.12.2008
Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
Výstava historických rádií srpen – říjen 2008
Oldřich Kulhánek – grafika říjen – listopad 2008
Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Karel Probst – obrazy 26.8. – 28.9.2008
Loutky divadla Alfa Plzeň 2.10. – 31.10.2008
Mariánské Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně
280 let Mariánských Lázní červenec – září 2008
Historie golfu v západočeském regionu říjen – prosinec 2008
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   Festival muzejních nocí 2008
   obrazová příloha

Muzeum Karlovy Vary – Zlatý klíč

Oblastní muzeum v Litoměřicích

Muzeum Mladoboleslavska

Skanzen Solvayovy lomy

Vlastivědné muzeum Jesenicka

Prácheňské muzeum v Písku
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Vlastivědné muzeum v Šumperku

Muzeum Českého krasu Beroun

České muzeum stříbra v Kutné Hoře

Muzeum Brněnska

Galerie výtvarného umění 
v Halvíčkově Brodě

Regionální muzeum Mělník

.
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Městské muzeum Žamberk

Národní zemědělské muzeum – 
Ohrada

Regionální muzeum v Litomyšli

Městské muzeum Dačice

Muzeum Boskovicka

Muzeum Podblanicka Vlašim
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Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Městské muzeum 
Kamenice nad Lipou

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Městské muzeum a galerie Vodňany

Labyrint Bohemia Liberec



Mělník
Regionální muzeum Mělník
Zmizelé Mělnicko 19.9. – 2.11.2008
Sinice a řasy v potravě člověka 26.9. – 26.10.2008
Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Křížová cesta z kostela sv.Václava v Mikulově 1.4. – 31.10.2008
Matěj Trojan – z  malíře jižní Moravy 20.6. – 31.10.2008
Grafické listy ve sbírce 
Regionálního muzea v Mikulově 30.8. – 31.10.2008
Synagoga
Muž, který si nedal pokoj – Příběh Josefa Poláka (1836–1945)  
 18.5. – 30.9.2008
Zdeněk Macháček ml. – Krajiny 1.8. – 30.9.2008
Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
Zmizelá Boleslav – Podolec 4.9. – 12.10.2008
Sestry Tláskalovy muzeu – nejvýznamnější současné mecenášky 
 16.9. – 16.11.2008
Obrazy Jana Řeřichy 16.10. – 23.11.2008
Zámek v Kosmonosích
Inter arma non silent musae 5.5. – 30.9.2008
Mohelnice
Vlastivědné muzeum
Osudové osmičky dvacátého století 19.9. – 29.11.2008
Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Josef Thér – obrazy, kresby, fotografie 12.9. – 2.11.2008
Regionální muzeum Náchod
Významné osmičky v dějinách státu i Náchodska říjen 2008
Hana Šálová, Jiří Prokop, Luboš Gregor, Václav Cvejn – obrazy  
 říjen 2008
Fotografie 2008 září 2008
Michaela Stejskalová – fotografie září 2008
Nejdek
Národopisné muzeum v Nejdku
Neznámý svět drobných savců 12.6. – 28.9.2008
150 let Nejdecké křížové cesty 9.10. – 9.11.2008
Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Kouzla z vlasů a květin – Václava Vaníčková,
Stanislava Sandrová a Emilie Nováková 17.8. – 18.9.2008
Nová Paka
Městské muzeum Nová Paka
Modely aut 12.9. – 2.11.2008
Klenotnice drahých kamenů
Zkamenělá dřeva a horniny 22.3. – 2.11.2008
Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Jaroslav Svoboda – sklo 19.6. – 2.11.2008
Červená těla krajin 26.6. – 28.9.2008
Horácké muzeum
90. výročí vzniku ČSR září – říjen 2008
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Křehká krása stříbřeného skla 28.6. – 14.9.2008
Pavel Satrapa 28.9. – 31.12.2008
Nový Bydžov
Městské muzeum
Klenoty z muzejních depozitářů 1.5. – 31.12.2008

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Historie města Nového Jičína – otevření nové stálé expozice  
 od 13.9.2008
Saša Zahradník – sochy 25.6. – 28.9.2008
Aleš Zahradník – fotografie 25.6. – 28.9.2008
Jan Zemánek – sochy  4.9. –  listopad 2008
V lesku zlatavého bronzu 16.10. – 31.1.2009
Nymburk
Vlastivědné muzeum Nymburk
Regulace Labe v nymburském regionu 15.6. – 14.9.2008
Výtvarník Přemysl Povondra 26.9. – 23.11.2008
Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Terarijní zvířata říjen 2008
Kresba, malba, grafika 11.7. – 30.9.2008
Lesy drahanské vrchoviny 29.8. – 12.10.2008
Skleněná inspirace II. 31.10. – 31.12.2008
Opava
Slezské zemské muzeum
Rok 1968 od 26.6.2008
Orlová – Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Autogramy českých a světových
osobností ze sbírky Jiřího Hanibala  28.9.2008
Ostrava
Ostravské muzeum, p. o.
Vladimír Suchánek – grafika 4.9. – 5.10.2008
Ostravští výtvarníci 5.9. – 5.10.2008
Ostrov nad Ohří
Letohrádek Ostrov – pobočka Galerie umění  
Karlovy Vary
August Brömse a Beata Brömse 30.8. – 19.10.2008
Vizuální komunikace – zdroj porozumění 18.9.  – 2.11.2008
Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Krištof Kintera 3.9. – 2.11.2008
Východočeské muzeum v Pardubicích
Zlatá přilba 27.6. – 12.10.2008
První republika 1918–1938 24.10. – 30.1.2009
Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců
Z historie firmy DETOA Albrechtice 3.5. – 26.4.2009
Z historie paseckých hasičů 7.6. – 31.10.2008
Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Osudové osmičky srpen – říjen 2008
F.B.Vaněk a Pelhřimov 7.4. – 31.10.2008
Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Slepice nebo vejce? Reklama nebo výrobek 8.2. – 31.10.2008
Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Nová stálá expozice: Expozice exotické přírody  od 27. května 2008
Fotografie ke 40. výročí okupace ČSSR v srpnu r. 1968  
 srpen – září 2008
Eva Fuková – fotografie a Vladimír Fuka - kresby říjen 2008
Odchod sovětských vojsk 8.8. – 28.9.2008
21. srpen 1968 v Praze 8.8. – 28.9.2008
Písecký ´68 8.8. – 28.9.2008
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Galerie PM
Roman Kubička – obrazy říjen 2008
Frank Domin – fotografie září 2008
Chodba knihovny
Jan Funer – „Návrat čaroděje" říjen 2008
František Trávníček září 2008
Plzeň
Pivovarské muzeum v Plzni
Jak dlouho se točí 17.6. – 31.10.2008
Západočeské muzeum v Plzni
Labyrintem užitého umění 28.3. – 16.11.2008
Alfons Mucha a jeho doba 29.5. – 11.1.2009
Andy Warhol 13.6. – 14.9.2008
Poděbrady
Polabské muzeum
Palné zbraně ve sbírce Polabského muzea 15.7. – 31.10.2008
Gennadij Alexandrov – Grafika 10.9. – 31.10.2008
Budíky 10.9. – 31.10.2008
Police nad Metují
Muzeum města Police nad Metují
Významné osmičky v dějinách srpen – říjen 2008
Poličtí měšťané na historických fotografiích červen – září 2008
Polička
Městské muzeum a galerie
Život a dílo Bohuslava Martinů březen – listopad 2008
To tu ještě nebylo – aneb víte či nevíte, k čemu co sloužilo?   
 14.6. – 28.9.2008
61. umělecký salon v Poličce 30.8. – 12.10.2008
Skauti – 90 let skautingu v Poličce 2.10. – 2.11.2008
Prace u Brna
Památník Mohyla míru
Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805 1.1. – 31.12.2008
Praha 
Galerie hlavního města Prahy
Městská knihovna GHMP
Bruselský sen 13.5. – 7.9.2008
Galerie Rudolfinum
Čínská malba 25.9. – 28.12.2008
Muzeum hlavního města Prahy
Jan Mácha 24.6. – 21.9.2008
Adolf Loos 1.10. – 5.4.2009
Moskevská secese 8.10. – 16.11.2008
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Adéla Matasová – Periferie reflexe září – říjen 2008
Muzeum Policie ČR
Drogy… 80 let boje proti narkotikům 8.2. – 15.10.2008
Vysoká ambice – obrazy Rolanda Waltera 26.9. – 10.10.2008
Kriminalistický kabinet 1954–1970 1.10. – 21.12.2008
Národní galerie v Praze
Valdštejnská jízdárna
Mistři čínské tušové malby 20. století 30.4. – 2.11.2008
Veletržní palác
Meziválečné trienále současného umění 2.6. – 14.9.2008
Šternberský palác; sídlo Sbírky starého umění
Proměny času v grafickém díle 
Matthaeuse Meriana staršího  červen – září 2008
Zámek Zbraslav
Milan Pitlach: Kaligrafie 23.8. – 23.11.2008
Národní muzeum
Co se skrývá pod pozlátkem 15.6.2006 – 31.12.2008

Za přírodou Íránu 5.12.2007 – 30.11.2008
Karel Hájek Egyptské dobrodružství 1958 19.3. – 27.7.2009
190 let Národního muzea – 190 let dobrodružství  
 14.5. – 21.9.2008
Sokolská sbírka Serge Bernarda 25.6. – 2.11.2008
Jiskřivá krása krystalů 5.8. – 2.11.2008
A přijely tanky 22.8. – 23.11.2008
NM – České muzeum hudby 
Muzika etnika 14.5. – 2.11.2008
NM – České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
1926–2006 Unikáty, novinky, kuriozity 3.5.2006 – 31.12.2008
NM – České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
Prahou po stopách Antonína Dvořáka 24.4.2007 – 31.12.2008
NM – Historické muzeum – národopisné oddělení
Krajkářská tvorba Ludmily Kaprasové 6.6. – 14.9.2008
NM – Náprstkovo muzeum – oddělení asijských kultur
Komunální politik Vojta Náprstek 16.9.2006 – 31.12.2008
NM – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a americ-
kých kultur
Komunální politik Vojta Náprstek 16.9.2006 – 31.12.2008
Čína 2008 6.8. – 21.9.2008
Národní zemědělské muzeum Praha
Globální klimaktické změny 6.6. – 2.11.2008
Památník národního písemnictví
Bohuslav Reynek 12.9. – 5.10.2008
J.K.Tyl 24.10. – leden 2009
Letohrádek Hvězda
Obrazy slov 23.5. – 31.10.2008
Správa Pražského hradu, Oddělení kultury
Císařská konírna
Hodiny a hodinky 26.6. – 28.9.2008
28. říjen, českoslovenští prezidenti 
a Pražský hrad 1918–1948 23.10. – 27.1.2009
Jízdárna Pražského hradu
Slovenský obraz/Obraz Slovenska 28.10. – 22.3.2009
Letohrádek královny Anny Belveder
Figura XX. Tři sochařky: Věra Janoušková 
– Eva Kmentová – Alina Szapocznikow 30.7. – 2.11.2008 
Tereziánské křídlo Pražského hradu
Československé legie na Rusi 1914–1920 9.10. – 18.1.2008
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Moravská gobelínová manufaktura 25.6. – 21.9.2008
A table 8.10. – 7.12.2008
Jízdárna Pražského hradu
Biedermeier, kultura a společnost
v čes. zemích 1815–1848 28.5. – 28.9.2008
Vojenský historický ústav Praha
Armádní muzeum VHÚ Praha
Muži s lipovou ratolestí 26.6. – 11.11.2008

Prachatice
NM – Muzeum české loutky a cirkusu
Belachini XIII. a jeho kouzelné aparáty 28.5. – 14.9.2008
Prachatické muzeum
Karel Klostermann a pošumavské zámečky 
 1.4. – 30.12.2008
Rok 1938 na Prachaticku 17.9. – 28.10.2008
Konopická – výstava plastik 17.9. – 28.10.2008
Zámeček
Zmizelé Prachatice 21.4. – 28.10.2008
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Stará Šumava na fotografiích E. Kintzla a J.Siřiště  
 24.9. – 28.10.2008
Jana Vokurková – obrazy 24.9. – 28.10.2008
Prostějov
Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Panenky 1890–1980 19.6. – 14.9.2008
Pavel Toman a František Dorfl 3.7. – 21.9.2008
Prostřední Lhota u Nového Knína
Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota – 
Muzeum života venkovského obyvatelstva střední-
ho Povltaví
A takhle tady žijeme do 28.10.2008
Zlato u Čeliny 26.4. – 26.10.2008
Modely zemědělských strojů a nářadí 26.4. – 26.10.2008
Kapličky, kříže a boží muka na Novoknínsku 26.4. – 26.10.2008
Keltské oppidum Hrazany 26.4. – 26.10.2008
Poutní místa na Příbramsku a širším okolí 26.4. – 26.10.2008
Předklášteří
Muzeum Brněnska, p. o.
Podhorácké muzeum v Předklášteří
Květnice hora, Besének voda 11.5. – 28.9.2008
Indiáni v nás 8.6. – 19.10.2008
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Nouzová platidla 8.7. – 14.9.2008
Lolek a Gorup – výstava školních obrazů 17.7. – 21.9.2008
Přerov nad Labem
Polabské národopisné muzeum
Květomluva a vyšívání s květinovými motivy  13.5. – 31.10.2008
Polabská vesnická svatba kdysi a dnes 18.5. – 31.10.2008
Z muzeí v přírodě u nás a v cizině 18.5. – 30.10.2008
Přeštice
Dům historie Přešticka
Zlaté časy první republiky – Život a zábava v Přešticích
1918–1938 22.4. – 2.11.2008
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Paličkové krajky Vlasty Linartové a Ludmily Rečkové  
 1.8. – 30.9.2008
Výstava fotografií místních autorů 11.9. – 31.10.2008
Příbram
Hornické muzeum Příbram
Vertikály 15.5. – 31.10.2008
Panenky a film 16.5. – 28.9.2008
Ani gram uranu sovětským okupantům 21.5. – 28.9.2008
Městské muzeum
Radnické domy II. září 2008
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Dvěstě let Moravské zemské knihovny 7.7. – 30.11.2008
Moravská historiografie 9.9. – 30.12.2008
Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
110 let muzea v Rakovníku 30.6. – 21.9.2008
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
4. Bienále grafiky Rokycany 11.9. – 2.11.2008
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Marian Volráb – obrazy a skleněné objekty 11.9. – 23.11.2008

Podřipské muzeum
Světová válka 1914–1918 červenec – září 2008
Historické dětské stavebnice říjen – prosinec 2008
Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Fenomén Merkur ze sbírky Jiřího Mládka 18.4. – 21.9.2008
Zdenka mezi námi 29.5. – 30.10.2008
Letní plastika 21.6. – 30.9.2008
Proměny středočeského venkova III. 
Kralupsko a Mělnicko 22.8. – 23.11.2008
Lidové hračky v českých zemích 18.9. – únor 2009
Kočárky a kolébky ze sbírky Miloslavy Šormové 
 31.10. – březen 2009
Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou
Proměny vlákna Evy Damborské 19.6. – 14.9.2008
Jiří Šlitr – kresby 19.6. – 14.9.2008
Jiří Kaloč – Velká a malá retrospektiva 20.6. – 14.9.2008
Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Josef Čapek – neznámé grafiky, R. Jaroněk – podvodní 
fotografie 1.9. – 30.9.2008
Libor Krejcar – kočičí plastiky, obrazy, N. Čapková – obrazy  
 4.10. – 29.10.2008
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Lidé bez domova 12.6. – 21.9.2008
Nejnovější poklady muzejních sbírek 25.9. – 28.10.2008
Sedlčansko očima Jana Reicha 30.10. – 30.11.2008
Slaný
Vlastivědné muzeum ve Slaném
Historické fotografie a pozůstalosti Václava Krupičky  
 20.9. – 15.12.2008
Z archeologických nálezů na Slánsku 25.10. – listopad 2008
Galerie muzea
Piaristé ve Slaném 11.9. – 15.12.2008
Slavičín
Městské muzeum
Staré dokumenty 1.8. – 30.9.2008
Podmořský svět 1.10. – 31.12.2008
Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Yvonna Nováková, Marie Hladká – kresby a keramika  
 21.8. – 12.10.2008
Vamberecké krajka 17.10. – 8.11.2008
Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Rožmberský dům
Nový Zéland – Poslední ráj? 12.7. – 30.9.2008
Smrčkův dům
Moře a život 1.5. – 30.9.2008
Sokolov
Krajské muzeum Sokolov, p. o.
Romana Beranová: Sokolovské osmičky 28.9. – 31.12.2008
Novodobé ostrostřelecké terče 28.9. – 30.11.2008
Sovinec
Hrad Sovinec
Umělecká beseda červen – září 2008
Zrozeno do prostoru 7.6. – 29.9.2008
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Strážnice
Městské muzeum
Křídla motýlí 3.6. – 25.9.2008
Piaristé a Strážnice 5.10. – 27.11.2008
Národní ústav lidové kultury – Muzeum vesnice 
jihovýchodní Moravy
Ze zámeckých salonů 27.4. – 31.10.2008
Joža Uprka 27.4. – 31.10.2008
Stříbro
Městské muzeum ve Stříbře, p. o.
Výstava českého designéra skla Bořka Šípka srpen – říjen 2008
Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Oskar Schindler – Spravedlivý mezi národy – nová stálá expozice  
 od 26. dubna 2008
Jindřich Štreit – fotografie 16.8. – 5.10.2008
Přehlídka 2008 11.10. – 16.11.2008
Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Tajemství školního kabinetu 12.9. – 16.11.2008
Šumice
Muzeum Šumice
Hodová výstava 7.9. – 7.9.2008
Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Významné osobnosti české vědy a techniky 5.6. – 7.9.2008
Na zdraví aneb vše o pití 13.6. – 14.9.2008
Všichni svatí za nás proste 3.7. – 30.9.2008
Tábor
Muzeum fotografie Šechtl a Voseček
Jaroslav Charfreitág: Cesta do „Nového světa" 1902–1903  
 28.7. – 15.10.2008
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Dalibor Worm – design keramiky a porcelánu 
 říjen 2008
Andrej Barla – Fotografie 3.9. – 30.9.2008
Lovecké a myslivecké trofeje 8.10. – 17.11.2008
III. odboj v Československu 30.10. – 17.11.2008
Terezín
Památník Terezín, národní kulturní památka
Zdeněk Beran – Kresby, obrazy, plastiky 15.5. – 30.9.2008
Lubomír Pešek – Obrazy 12.6. – 30.9.2008
Jan F. Kovář – Kresby, obrazy 10.7. – 30.9.2008
Eva Melnik 9.10. – 31.12.2008
Trojanovice
Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla
VII. výstava trojanovických výtvarníků 9.8. – 20.9.2008
Třebechovice pod Orebem
Třebechovické muzeum betlémů
K Ježíškovi do Betléma 30.11.2007 – 31.10.2008
Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Ondřej Knoll – Kraj Otokara Březiny 12.6. – 2.11.2008
Karel Hyliš sochařské dílo 3.7. – 14.9.2008
Československé legie 1914–1920 14.8. – 28.10.2008
Obrázky na skle 12.9. – 31.12.2008
Třešť
Muzeum Vysočiny Jihlava
Čest je víc než život 5.6. – 31.10.2008

Třinec
Muzeum Třineckých železáren, a.s. a města Třince
Chráněné šelmy v Beskydech září – listopad 2008
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Jednota bratrská 1457–2007 18.9. – 12.10.2008
J. V. Scheybal– etnograf, ilustrátor a sběratel  
 23.10. – 30.12.2008
Galerie
Evropa – kolébka vědeckého porodnictví 3.6. – 21.9.2008
Geopark Český ráj, řemeslné tradice a současná výroba  
 27.9. – 2.11.2008
Výstavní kabinet
Židovská synagoga v Turnově 4.10. – 30.11.2008
Týn nad Vltavou
Městské muzeum
L. Dvořák a syn – restaurovaný nábytek září – říjen 2008
F. Korbel – fotografie září – říjen 2008
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Barevné Slovácko 30.5. – 5.10.2008
Česká bible v průběhu staletí 16.10. – 31.12.2008
Na počátku byla hlína 30.5. – 5.10.2008
Galerie
Mikoláš Axman – grafika 25.7. – 14.9.2008
Výstava bonsají 26.9. – 28.9.2008
Malý sál
Antonín Hájek – práce se dřevem, cínem, intarzie  
 12.6. – 14.9.2008
Velký sál
Jan Švankmajer – výstava k LFŠ 25.7. – 14.9.2008
Eva Švankmajerová – výstava k LFŠ 25.7. – 14.9.2008
Ludmila Kováříková – keramika 16.10.– 31.12.2008
Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Foto zvířat 11.9. – 5.10.2008
Četnictvo a policie na Úpicku 12.10. – 16.11.2008
Úsov
Lovecko–lesnické muzeum
Krása lesnických uniforem 1.8. – 31.10.2008

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum
Stříbrný těšínský šperk 25.4. – 31.12.2008
Quido a Jaroslav Kocianovi 26.4. – 31.12.2008
Z muzea zápalek v Bystrycy Kladske 26.4. – 30.9.2008
Secesní cín ze sbírek UPM v Praze 26.4. – 31.12.2008
90 let KČT v Ústí nad Orlicí 4.6. – 30.9.2008
Království medu 4.6. – 30.9.2008
1968 7.8. – 30.9.2008
Rok 1918 ve výtvarném umění 11.9. – 31.12.2008
Jménem zákona 11.10. – 31.12.2008
Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně 
Jitka Petřeková – Šperk 7.8. – 21.9.2008
Zelená krása mechorostů 11.9. – 16.11.2008
Přírodní hodnota sadů ovocných dřevin  25.9. – 16.11.2008
Vamberk
Muzeum krajky Vamberk
Krajky Milči Eremiášové 30.5. – 21.12.2008
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Velvary
Městské muzeum
Obrazy ze sbírky Oldřicha Brtníka srpen – září 2008
Veselí nad Lužnicí
Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí
Svět v trávě srpen – září 2008
A. Z. Hnízdo (1906–1973)  srpen – září 2008
Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Keramika ze sbírek veselského muzea 18.8. – 28.9.2008
Člověk, nepřítel i samaritán 13.10. – 4.1.2009
Vimperk
Muzeum při Správě národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava
Dětský svět květen – říjen 2008
Můj přítel kůň 1.5. – 31.10.2008
Vinařice u Kladna
Hornický skanzen důl Mayrau
Technické památky Kladenska červen – listopad 2008
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Obrazy Svatopluka zapletala 11.9. – 5.10.2008
Keramika manželů Švarcových 9.10. – 2.11.2008
Vodňany
Městské muzeum a galerie
Rybářská tradice ve Vodňanech 1.5. – 29.9.2008
Zamyšlená krajina Vodňanska 24.8. – 28.9.2008
František Pon – Obrazy 7.9. – 12.10.2008
Marie Michaela Šechtlová – grafika 19.10. – 23.11.2008
Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami
Aby se to už neopakovalo 29.7. – 14.9.2008
Vraclav
Barokní areál
Válečnictví v době baroka 1.5. – 28.9.2008
Vrchlabí
Krkonošské muzeum – Tři historické domy
Lidová zbožnost 9.9. – 7.12.2008
Správa KRNAP, Krkonošské muzeum – Augustinián-
ský klášter
Polští fotografové Krkonoš 9.7. – 14.9.2008
100 let první vrchlabské karosérie 3.9. – 26.11.2008
Komu se nelení IX. 24.9. – 9.11.2008
Vsetín
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p. o.
Fotograf Miroslav Langer 29.8. – 12.10.2008
Bonsaje 14.9. – 12.10.2008
Labyrint 19.10. – 30.11.2008
Strom 20.10. – 26.11.2008
Zámecká galerie
Antonín Kaderka – pedagog a výtvarník 27.7. – 21.9.2008
Výtvarná díla Nadace Masarykova gymnázia ve Vsetíně  
 5.10. – 23.11.2008
Zámecká věž
Geologie Valašska květen – říjen 2008
Jaromír Šimurda – výstava soch a obrazů 18.9. – 2.11.2008
Vysoká u Příbrami
Památník Antonína Dvořáka
Vzpomínka na J. V. Sládka květen – říjen 2008
Světoví interpreti Antonínu Dvořákovi 1.1. – 31.12.2008

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Ve znamení osmiček 14.9. – 28.10.2008
Rok 1968 a 20 let sovětské okupace v Pardubickém kraji  
 14.9. – 28.10.2008
Rostlé houby 23.9. – 25.9.2008
Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Přes staré obrázky vzpomínáme… 2.8. – 5.10.2008
Krása v kameni 7.8. – 5.10.2008
Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických 
staveb středního Povltaví
Nejstarší roubené chalupy 26.4. – 26.10.2008
Kapličky, kříže a boží muka na Sedlčansku 26.4. – 26.10.2008
Světlo v domě 26.4. – 26.10.2008
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Sága moravských Přemyslovců do 14.9.2008
SOŠ Rousínov do 28.9.2008
Vivat Přemysl – díla současných výtvarníků 
k poctě Přemysla Otakara II. 24.9. – 12.10.2008
Vyškovsko v době I. republiky 24.9. – 2.11.2008
Foto 140 – výstava J. Vykydala a V. Kotulána 3.10. – 2.11.2008
Zábřeh
Farní muzeum Zábřeh
Promenáda s kočárkem a panenkou 11.9. – 6.12.2008
Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
V. Nový zlínský salon 2008 13.5. – 7.9.2008 
Michal Bauer – abstraktní malba 16.9. – 17.11.2008
Dům umění
Skupina Rubikon – skleněná plastika 23.9. – 30.11.2008
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Orientální sbírky 18.9. – 23.11.2008

Malý sál
Historická rádia 11.9. – 28.11.2008
Žacléř
Městské muzeum Žacléř
130. výročí založení Žacléřské porcelánky 5.9. – 31.10.2008
Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Leoš Kubíček – Obrazy a plastiky 6.9. – 28.9.2008
Výtvarný Žamberk – 4. ročník 4.10. – 22.10.2008
Naši prezidenti ve filatelii 25.10. – 26.11.2008
Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Žatečtí živnostníci 6.7. – 21.9.2008
Mnichovská dohoda 1938 28.9. – 16.11.2008
Ždánice
Městské Vrbasovo muzeum
Fotografie MUDr. Libora Merlíčka říjen 2008
Žďár nad Sázavou
Knihovna NM – Muzeum knihy
Stránky plné motýlů 7.5. – 26.10.2008
Železný Brod
Městské muzeum v Železném Brodě
Vodní díla na potoce Žernovníku 1.7. – 28.9.2008
Galerie Vlastimila rady
Výstava čsl. skla a bijouterie v roce 1930 20.9. – 30.11.2008



 X
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Pozvánka na seminář
Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním archivem 

Vás zve na seminář

2. Protokol Haagské konvence a určující předpoklady pro 
budování a tvorbu depozitářů a úložišť movitého kulturního 

dědictví

Seminář bude zaměřen na problematiku krizového řízeni v archivech, knihovnách, muzeích  
a památkových objektech, na otázky uložení a stěhování sbírek a další témata související  

s ochranou sbírek a bude se konat

15. října 2008

v  konferenčním sále Národního archivu v Praze 4 – Chodovci, Archivní 4 / 2257 

Program semináře:
9.00 - 10.00  Prezence
10.00   Uvítaní účastníků semináře
10.05 -10.30  Mgr. Michal Beneš, CSc. / MK CR – Zásady Směrnice k prováděni 2. Protokolu Haagské konvence
10.30 - 11.00  Mgr. Jan Hutar / Národní knihovna – Krizové řízení v Národní knihovně CR – dokumenty klasické  
  vs. digitální
11.00 - 11.30  Bořivoj Indra / Statni oblastní archiv v Praze – Nové normy pro ukládání archiválií a knih
11.30 -12.00  PhDr. Kateřina Smutná / Moravský zemský archiv – Nejnovější metody stěhování archiválií  
  a knih
12.00 - 12.30  Diskuse
12.30 - 13.00  Poledni přestávka
13.00 - 13.30  Ing. Ivo Štěpánek / Technické muzeum v Brně – Muzeum na cestách
13.30 - 14.00  Ing. Petr Novák – Bc. Martin Musil / Židovské muzeum v Praze – Vybaveni depozitářů, stěhování  
  a uložení sbírkových předmětů Židovského muzea v Praze
14.00 - 14.30  RNDr. Jiří Litochleb / Národní muzeum – Dislokace sbírek Přírodovědeckého muzea NM
14.30 - 15.00 Bc. Karel Ksandr / Národní muzeum – Koncepce budování depozitářů a stěhování sbírek
  humanitních oborů z hlavni budovy Národního muzea před její rekonstrukci
15.00 - 15.30  Daniel Petrášek / Optaglio OVDot – Revoluční způsob zabezpečení a identifikace pro potře- 
  by muzeí, archivů a knihoven
15.30 - 16.00  Mgr. Ivan Berger / Technické muzeum v Brně – Záchranné práce po požáru v Mikulčicích v  
  září 2007
16.00 - 16.30  Diskuse

Registrace účastníků:  nejpozději do 3. října 2008 pomocí elektronického formuláře http:// knihovnam.nkp.
cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormProtokolHaag.frm nebo na adrese bedriska.stepanova@nkp.cz. 

Účastnický poplatek: 200 Kč bude vybíráno při prezenci před zahájením semináře.

Podrobné informace: http://skip.nkp.cz/odbCKMS2protokol2008.htm.
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Fenomén muzejních nocí patří po řadu let ve velkých ev-

ropských metropolích ke stálým prezentacím kulturního 

dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie 

nabízejí nočním návštěvníkům kromě svých stálých expo-

zic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů  

a stávají se místy mimořádných zážitků a setkávání.

V České republice se poprvé uskutečnila Pražská muzejní 

noc v roce 2004. V následujícím roce se k Praze připojilo Brno  

a další města napříč celou republikou. Nečekaný ohlas u široké 

veřejnosti spontánně vyústil ve vznik Festivalu muzejních nocí 

2005, jehož organizace se ujala Asociace muzeí a galerií České 

republiky ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národ-

ním muzeem. 

Narůstající úspěch druhého a třetího ročníku Festivalu dal 

vzniknout myšlence slavnostního Národního zahájení fes-

tivalu muzejních nocí. Tato zahajovací slavnost by se měla 

stát každoroční „tradicí“ vždy pod záštitou jednoho z krajů  

a ve spolupráci s Asociací krajů České republiky, protože kraje 

reprezentují jednoho z největších  zřizovatelů muzeí a galerií  

v naší zemi.

Slavnostního zahájení se ujal Jihomoravský kraj pod zá-

štitou hejtmana Ing. Stanislava Juránka za jeho přítomnosti  

v pátek 16. května 2008 na zámku v Mikulově. Mikulov se tak 

stal prvním městem, který Festival zahajoval, Praha ho jako 

již tradičně uzavírala 14. června 2008. Během této doby se do 

Festivalu k potěše všech zapojilo rekordních 144 institucí z 99 

měst naší vlasti.

Zprostředkováváme Vám dojmy organizátorů a pořadatelů, 

kteří vynaložili úsilí, aby ta jejich muzejní noc byla pro příchozí 

zážitkem, doufaje v to, že další návštěva nebude až zase za rok 

při svitu měsíce a hvězd.

Bruntálská muzejní noc

V pátek 23. května 2008 proběhl již třetí ročník muzejní 

noci na zámku Bruntál. Letošní rok měl společné téma – Jak 

zastavit čas.  „Jak zastavit čas“ je i název výstavy, jejíž verni-

sáž celou muzejní noc zahájila. Práce konzervátorů, restau-

rátorů i preparátorů je prezentována nejen na velkých pa-

nelech s detailními fotografiemi předmětů před zásahem 

těchto odborníků, ale návštěvníci mají možnost srovnat  

i dnešní stav po opravě. Také noční prohlídky zámku sezna-

movaly všechny přítomné s opravami, restaurováním a za-

stavováním času přímo v zámecké expozici.

Velké hodiny na zámeckém nádvoří symbolicky odmě-

řovaly po hodině uplynulý čas, který v bohatém programu 

utíkal velmi rychle. Již tradiční povídání s Bílou paní v klubo-

vém večeru pod věží se zaobíralo otázkami zastavení času. 

Nejen po odborné muzejní stránce a záchrany památek, ale 

hosté povídali o zastavení času v přírodě, ve fotografii v zá-

jmových aktivitách. S velkým ohlasem se setkalo i zastavo-

vání lidského času plastickým chirurgem, který pokračoval  

s poradnou i v malé výstavní síni, kterou zaměstnanci muzea 

upravili jako oázu krásy. Jak nestárnout také radily ženám  

a dívkám kosmetičky v dobově naaranžované výstavní síni, 

představující historii lázeňství v nedaleké Karlově Studánce. 

Úplně poslední zastavení v zámecké kapli přimělo mnohé 

zamyslet se nad koncem pozemského života.

Alchymistická dílna a zajímavé módní přehlídky z času bu-

doucnosti, minulosti i současnosti nenechaly návštěvníky 

čas vnímat, jen užívat. I Salla terena v zámeckém parku ožila 

odpoledne soutěžemi nejen pro nejmenší, aby vše poté vy-

střídal taneční večer pro všechny zájemce. No a ti , které čas 

nezahnal do postelí, ještě zhlédli pohádku Zdeňka Trošky 

– „Nejkrásnější hádanka“.

Noční nádvoří osvětlené loučemi a svícemi nenechalo ni-

koho na pochybách, že čas opravdu utíká. Lidem, kteří od-

cházeli po jedné hodině po půlnoci se zastavený čas opět 

rozběhl do všedních hodin. Stejně jako pracovníkům brun-

tálského muzea, kteří děkují všem pomocníkům, realizáto-

rům, účastníkům, ale i návštěvníkům, kteří přišli a nenechali 

se odradit chladným počasím.

Kateřina Košnovská Járková

Muzejní noc v karlovarském Zlatém 
klíči

Již druhý ročník Muzejní noci proběhl v sobotu 17. květ-

na 2008 v Krajském muzeu Karlovarského kraje, p.o., Mu-

zeu Karlovy Vary. Letošní Muzejní noc se především nesla  

v duchu oslav 650. výročí založení města, tudíž i program 

byl městské slavnosti víceméně uzpůsoben. Veškeré dění 

proběhlo v patře Zlatého klíče, kde byly umístěny vitríny 

dokumentující historii Karlových Varů. Jedna z vitrín obsa-

hovala archeologické artefakty nalezené v nejbližším okolí 

města, další dvě pak ukázky karlovarských řemesel – lovec-

ké pušky a pistoli, resp. ukázky cínařství (holba, konvice, 

pohár, talíř ve tvaru kardinálského klobouku atd). Součástí 

této minivýstavy byly podle loňského příkladu i dva panely 

s kalendáriem města, jež se vztahovalo k událostem k da-

tům s koncovým číslem osm.

Oproti loňskému premiérovému ročníku byl letošní obsah 

obohacen především po hudební stránce. V přednáškovém 

Téma: Festival muzejních nocí
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sále prvního patra muzea zahrála ve čtyřech blocích sku-

pina Gothic Teufel, produkující středověké hudební motivy, 

jež od 19 hodin obstarala úvod noci v muzeu. Dalším sou-

borem, který vystoupil onoho večera ve Zlatém klíči, bylo 

Pouliční divadlo Viktora Braunreitera. Toto divadlo předved-

lo s lehkostí a humorem sobě vlastním dva výstupy – nej-

prve po úvodní produkci středověké hudby zahrálo scénku  

o Karlu IV., kterak objevil vřídlo a založil Karlovy Vary, dále 

pak po přednášce v druhém výstupu hlavní představitel 

divadla představil ve scénkách o Petru Velikém, Goethovi  

a Ulrice a o hraběti von Lützowovi cosi jako one-man-show, 

kterou doplňoval jím určenými dobrovolnicemi. Že před-

stavení Braunreiterova divadla nezůstalo bez kladné ode-

zvy, je nasnadě. Ovšem i referát dr. Stanislava Burachoviče 

nepostrádal humorné prvky. Svůj výstup uvedl četbou dět-

ských slohových prací na téma objevení vřídla a založení 

Karlových Varů. Samotná přednáška, týkající se téhož, pak 

již proběhla ve vážnějším duchu. Závěrem Muzejní noci pak 

vystoupila kolem půl jedenácté jazz-rocková formace z Lok-

te zvaná Bohemian Groove Factory.

Vzhledem k poměrnému úspěchu loňské Muzejní noci 

panovalo očekávání, jak dopadne letošní noc. Ovšem malé 

pochybnosti byly rozptýleny hned zpočátku a celkově se 

dá říci, že letošní Muzejní noc byla úspěšná, neboť počet 

návštěvníků přesáhl stovku. Mnoho náhodných kolem-

jdoucích se zastavovalo i v Lázeňské ulici, kde stojí budova 

Zlatého klíče, a buď sami vstoupili do kulturního víru oné 

události, nebo si alespoň venku poslechli podmanivé tóny 

středověké hudby či výše zmíněných interpretů. 

Otázkou zůstává, jak bude vypadat Muzejní noc v Karlo-

vých Varech v příštím roce. Budova Zlatého klíče, ač ještě 

před několika málo lety figurovala na indexu neprodejných 

budov, byla loňského roku prodána soukromému subjektu 

a budoucnost Muzejní noci v Karlových Varech je tak znač-

ně nejistá.  

Jan Nedvěd

Nahlédnutí do tajemství šermu 
v Litoměřicích

V litoměřickém Oblastním muzeu to nejprve byla na sa-

mém sklonku dubna vernisáž výstavy Chladné zbraně ze 

sbírek muzea. S loveckým tesákem z 15. století, orientálními 

jatagany, benátskými schiavonami z 16. a 17. století, ruskou 

jezdeckou kozáckou šaškou, což je typ šavle, či cvičným 

sportovním fleretem z konce 19. století a šermířské masky 

z téže doby. Ale i orientálním mečem zvaným malchus. Ten 

byl pochopitelně pouze zobrazen na závěsné tabuli jako de-

tail ze středověké deskové malby Mistra I.W., na které stíná 

kat hlavu sv. Kateřině. Vše s patřičným vysvětlujícím textem, 

že se žádný originál této zbraně nedochoval, jen nějaké ty 

romantické repliky z 19. století. Naopak originál obrazu jako 

celek lze spatřit kdykoli v Severočeské galerii výtvarného 

umění, kam ho naše muzeum dlouhodobě zapůjčilo.

Druhá část výstavy byla věnována dějinám sportovního 

šermu, zvláště pak tomu litoměřickému, soustředěnému 

od roku 1960 do oddílu šermu Slavoje Litoměřice. A tak tu 

kromě běžných hostů bylo i spoustu sportovních šermířů 

včetně bývalých, dnes už žijících i v jiných městech, ale  

i současných včetně dětí (ve sportovní terminologii žáků),  

z nichž mnozí se snad dočkají i sportovních vavřínů.

Výstava to veleúspěšná, která vyprovokovala uspořádat 

Muzejní noc s názvem Tajemství šermu. Ta se skutečně při-

hodila 23. května. Jejími aktéry se stali sportovní šermíři Sla-

voje Litoměřice. V 18 a ve 20 hodin vystupovali především 

žáci a kadeti, ve 22 hodin (s trochou té mušketýrské kuráže 

a bujarosti) muži. Na všechna tři vystoupení přišlo 123 ná-

vštěvníků. První dvě byly přizpůsobeny dětem, kterých zde 

bylo hojně (v 18 hodin ale víc), ale představení dvě hodiny 

předpůlnoční stvořené muži a hlavně šermířskými veterá-

ny, bylo poněkud divočejší. Diváků přišlo sice méně než na 

předchozí dvě vystoupení, ale byli tak trochu v dobré nála-

dě, neboť ne všichni přicházeli z divadla či kina.

Ale vraťme se na začátek. To jeden z pracovníků muzea  

a člen již jmenovaného oddílu s cylindrem na hlavě, dlou-

hým pláštěm a rapírem v ruce, kterého někteří nazývali 

upírem, vítal návštěvníky a zvláště děti slovy: „Tak vy chcete 

poznat tajemství šermu?! A nebojíte se?“ V zápětí dostalo 

dítě (nebo skupinka dětí) nabídku rapír potěžkat. Reakce 

dětí byly pestré – od nadšení až po respekt se čepele jenom 

dotknout, natož uchopit rukojeť.

Když se hosté nashromáždili v předsálí, „upír v cylindru“ 

zařečnil o tom, že tajemství šermu se nedá odhalit za jednu 

noc, neboť šermířem se člověk rodí 10 let, ale že lze pod 

tu pokličku zkřížených čepelí jenom malinko nahlédnout. 

V zápětí následovala řečnická otázka: „Co by se stalo, kdyby 

z dob minulých přišel šermíř s rapírem jaký drží on a proti 

němu se postavil šermíř sportovní se sportovním kordem?“ 

Přítomné děti zbystřily, začalo dohadování a nakonec se 

hlasovalo. Je zajímavé a vědecky neprobádané, proč někte-

ré dítě preferuje toho z minulosti, jiné fandí tomu ze sou-

časnosti. Výsledek byl tak trochu z té kvantity zvednutých 

rukou pro oba šermíře nerozhodný. A to v 18 i ve 20 hodin. 

Dvě hodiny před půlnocí se k danému problému nehlaso-

valo.

Rozhodnutí mělo následně padnout v sále. Tam proti sobě 

stáli v historickém kostýmu šermíř s rapírem a sportovní 

šermíř se sportovním kordem. Hanswurstem či kašperle-

tem, myšleno historicky na straně šermíře z hlubin času  

a moderátorem prezentováno soudobě na straně šermíře 
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sportovního, se v jedné osobě nacházel trenér a předseda 

oddílu Slavoje Jiří Suchý.

Šlo o didaktické představení, ale tu katarzi z Aristotelo-

vých zákonů divadla, kterou po zodpovězení otázky a to 

názorným způsobem (Komenský by měl radost) zažili diváci 

(hlavně děti), neprozradíme, protože by to zabralo mnoho 

místa, které není k dispozici. Můžete se o tom přít a nakonec 

se zeptat v našem muzeu. Alespoň budeme vědět, že jsme 

stáli za přečtení.

Po tomto duelu se návštěvníci přesunuli o patro výše. Tam 

byli očekáváni  těmi nejlepšími kordisty z oddílu. Vždyť ta-

kový Čupr skončil letos na mistrovství Evropy kadetů v Itálii 

stříbrný (kam se na litoměřické sportovní šermíře hrabe náš 

národní fotbalový tým!). Tady se zasvěcovalo do tajů spor-

tovního šermu kordem (a potom trochu i šavlí). Nejprve ná-

zorně od podlahy: třeba posuny nohou, což je základ šermu 

vůbec – palestra, patinando, radopio, fleš atd., pak základní 

pozice zbraně v ruce od primy i ty kombinační jako je kvart 

batuta výhyb bod, což je ta úplně nejjednodušší finta pro 

začátečníky.

Vyvrcholením byl skutečný duel s elektrickými kordy. Ta-

kovou zbraň si každý návštěvník nejen večera, ale po celou 

dobu konání výstavy, mohl nejen vzít do ruky, ale i vyzkou-

šet. Jistěže jen bodáním do cvičného terče, kdy se mu při 

každém zásahu rozsvítí červené světýlko a ozve zvukové 

znamení. Tohle si prostě muselo zkusit každé dítě. (Nelze 

jízlivě pominout, že při návštěvách školních tříd na výstavě, 

kdy se děti na příkaz pedagogů stavěly ukázněně do fronty, 

aby se na všechny s tím bodnutím dostalo, se paním učitel-

kám při posledním zapípání na registračním přístroji velmi 

ulevilo na uších i psýše.

Oldřich Doskočil

Mladoboleslavská muzejní noc

IV. mladoboleslavská muzejní noc, která proběhla v pátek 

16. května 2008 od 19 do 1 hodiny, se setkala s mimořád-

ným zájmem návštěvníků, bezpochyby i díky skutečnosti, 

že přes nepříznivé předpovědi meteorologů vydrželo po 

celou dobu jejího konání nádherné počasí. Jako u všech 

předcházejících ročníků i tentokrát se na přípravě a reali-

zaci muzejní noci podílely společně tři instituce – Muzeum 

Mladoboleslavska, Kultura města Mladá Boleslav a.s. a Ško-

da Auto Muzeum za podpory Dopravního podniku Mladá 

Boleslav, který opět zřídil mezi pořádajícími subjekty mimo-

řádnou bezplatnou linku pro všechny zájemce.

Muzeum Mladoboleslavska připravilo v prostorách hradu 

program nazvaný Obléhaný hrad aneb noc mezi švédskými 

žoldáky. Nosným bodem programu na nádvoří bylo něko-

likanásobné vystoupení skupiny vojenské historie Rotyka, 

při němž bylo švédským oddílem dobýváno s pomocí pal-

ných i chladných zbraní nádvoří hradu, které naopak bylo 

bráněno císařskými žoldnéři za použití skutečného děla. 

Bitka dopadla pokaždé poněkud jinak, vždy však při ní bylo 

mnoho povyku, rámusu a kouře, což se zvláště dětským 

návštěvníkům velice zamlouvalo. Pauzy vyplňovala skupi-

na středověké a renesanční hudby Dubbia Fortuna, která 

mnohé diváky doslova přinutila k pohybu a tanci v rytmu 

svých písní. Rotyka zde navíc rozvinula vojenské ležení,  

v němž si všichni zájemci mohli prohlédnout i osahat repli-

ky dobových zbraní.

Ve sklepních prostorách hradu byla vybudována skrom-

ná, ale přitažlivá krčma, razily se zde dobové mince a byl 

zde rovněž vystaven „švédský poklad“, tedy archeologické 

nálezy pozůstatků švédského tábora poblíž Hlavence. Pre-

zentace nálezů byla doplněna zasvěceným komentářem 

archeologa a instalací několika dalších předmětů včetně 

možnosti si je vyzkoušet. V muzejní herně pak byly odlévá-

ny kulky pro palné zbraně. 

V městském paláci Templ program obstarávaly střídavě 

skupiny Reginleif a Alotrium a středověká kapela Flauto 

Collegium. Vystoupení zde vyvrcholila o půlnoci působi-

vým Tancem Valkýr.

Ve Škoda Auto Muzeu bylo promítání filmů k historii auto-

mobilky doplněno několikerým účinkováním Zámeckého 

saxofonového kvarteta. Velký a pochopitelný zájem vzbu-

dila možnost navštívit některé provozy automobilky a také 

projet se historickými automobily po velké části města.

Oba historické objekty, hrad a Templ, navštívilo zhruba 

5000 zájemců, zatímco ve Škoda Auto Muzeu byla tentokrát 

účast poněkud nižší, něco přes 2000 návštěvníků. Značný 

zájem a plná spokojenost, kterou návštěvníci v drtivé větši-

ně vyjadřovali, zavazuje všechny pracovníky muzea k tomu, 

aby pro příští ročníky muzejních nocí připravili ještě kvalit-

nější a pestřejší program s novými překvapeními, třebaže 

to vždy vyžaduje nemálo úsilí a přináší to i spoustu napětí  

a řádně pocuchané nervy. Ale stojí to za to!

Luděk Beneš

Muzejní noc v Turnově

V pátek 6. června 2008 se také turnovské muzeum zúčast-

nilo v celé České republice již poměrně známého a v Evropě 

vlastně již osvědčeného Festivalu muzejních nocí. Základní 

myšlenkou festivalu muzejních nocí je netradičním způ-

sobem zpřístupnit kulturní dědictví v nočních hodinách,  

a návštěvníkům, kteří do muzea zavítají jen zřídka, dát  

i něco navíc v rámci doprovodného programu. 

Letošní ročník turnovské muzejní noci vznikal už od břez-

na ve spolupráci se žáky dějepisných seminářů Základní 
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školy ve Skálově ulici v Turnově, kteří byli do celé akce bez-

prostředně zapojeni v rámci projektu Mámení. Myšlenka 

projektu je jednoduchá – žáci, kteří do muzea jednou týdně 

docházejí v rámci dějepisného semináře, si v úvodní hodině 

prošli expozice celého muzea a každý z nich si vybral místo, 

které se mu nejvíce líbilo. Na vybraném místě pak žáci bě-

hem muzejní noci stáli a podávali svým vlastním způsobem 

výklad návštěvníkům. Vznikl tak řetěz průvodců-teenagerů 

a návštěvník tak měl možnost projít si celé muzeum právě 

s nimi. Celý projekt dostal název „Mámení“ – s odvoláním 

na postavu z Komenského Labyrintu světa a ráje srdce. Pro-

jekt ve velké míře vymysleli sami žáci, muzejní pracovník je 

pouze usměrňoval. Žáci si navrhli svá vlastní trička s logem 

muzejní noci, veřejnost měla možnost vyrobit si za jejich 

asistence také pamětní pečeť, kterou žáci navrhli. Projekt 

nerozvíjí pouze historické vědomosti, ale dává jim také zá-

klady marketingu, společenského vystupování, rétorických 

schopností a v neposlední řadě také lokálního patriotismu. 

„Domníváme se, že pro žáky, kteří se projektu zúčastní, se 

stane muzeum nikoliv jen místem, kde se dozví nové věci, 

místem, kde se budou lehce stresovat a bojovat s vlastními 

handicapy, ale především místem, na které budou, a snad  

v dobrém, vzpomínat. Myslíme si také, že v případě úspě-

chu celé akce, má projekt naději na udržitelnost pro další 

období, a prohloubí se tak doposud poměrně laxní spolu-

práce mezi turnovskými školami a muzeem,“ uvedl Michal 

Babík, historik turnovského muzea.

V rámci dalšího doprovodného programu Muzejní noci 

byla v jejím úvodu zahájena výstava „Evropa – kolébka 

vědeckého porodnictví“, se kterou souvisela komentova-

ná prohlídka jejího autora prof. MUDr. Antonína Doležala, 

DrSc. Následovalo představení Loutkářského souboru Na 

židli „Červená Karkulka“ a koncert skupiny Daliboři v Če-

chách. Druhý ročník Muzejní noci v Turnově zakončila před 

půlnocí ohňová show Rytířů turnovského meče.

- dle zaslaných materiálů

Brněnská muzejní noc

O tom, že je Brněnská muzejní noc skutečným kulturním 

fenoménem, který oživuje společenský život v Brně i jeho 

okolí, snad už nikdo nepochybuje. Prohlídky obrazáren po 

setmění či noční návštěva muzejních a historických expozic 

jsou už tradicí stejně jako bohatý kulturní program a bez-

platná doprava na zvláštních linkách MHD. 

Letošní v pořadí čtvrtá společná Brněnská muzejní noc, 

která se odehrála v sobotu 24. května, zaznamenala opět 

velkolepý ohlas u veřejnosti. Loňský rekord (více než 113 

tisíc vstupů) byl znovu překonán. Práh dvaceti osmi budov, 

které byly pro tuto noc zdarma otevřeny, překročilo více než 

127 tisíc návštěvníků. Počet je to obrovský, i když vezmeme 

v úvahu, že v tomto součtu jsou někteří účastníci započítáni 

vícekrát. Každá z patnácti institucí, která se na této muzejní 

noci podílela, počítala svou návštěvnost zvlášť a výsledný 

počet je součtem jednotlivých vstupů. 

Stejně jako v předchozích ročnících se ukázalo, že své 

příznivce si najdou především instituce a budovy, které se 

k Brněnské muzejní noci připojily poprvé. Nebývalý ohlas 

tak zaznamenal Pavilon Anthropos Moravského zemského 

muzea, který navštívilo téměř 8 920 osob. Pro Hvězdárnu 

a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně je otevírací doba 

po setmění naprosto běžným standardem. Přesto ji zájem 

veřejnosti během Brněnské muzejní noci, kterou prožívali 

poprvé, skutečně překvapil. „Tolik lidí tu nebylo ani při za-

tmění Slunce,“ okomentoval situaci Jiří Dušek, zástupce ře-

ditele této instituce. Opravdovým překvapením byl Červený 

kostel, do něhož vstoupilo 9 600 osob. Pan Jiří Gruber, farář 

Českobratrské církve evangelické, by si průběh noci nedo-

kázal představit bez pomoci dvaceti pěti dobrovolníků.

Vzrůstající zájem však zaznamenaly i stálice Brněnské mu-

zejní noci. Do tří budov Moravské galerie v Brně vstoupilo 

25 800 návštěvníků. Dlouhé, nutno říci velmi spořádané, 

fronty stály především na její výstavy „Bubble Tea“ a „Mi-

lada Marešová“. Ukázněnost účastníků si chválili také na 

hradě Špilberk, kde si bohatý doprovodný program užívalo  

15 000 osob. Společně s Měnínskou bránou tak Muzeum města 

Brna navštívilo 17 500 osob. S návštěvností bylo spokojeno  

i Muzeum Brněnska (5 140 vstupů). Technické muzeum v Brně 

počet vstupů redukovalo stejně jako již v předchozím roč-

níku turnikety. Program s vojenskou tématikou zde zhlédlo  

8 000 lidí. Zdánlivý pokles návštěvníků Domu umění je způ-

soben skutečností, že letos nebyly zpřístupněny výstavní 

prostory na Malinovském náměstí. Do samotného Domu 

Pánů z Kunštátu tak vstoupilo rekordních 7 320 osob. Mo-

ravské zemské muzeum se svými čtyřmi budovami se stalo 

nejnavštěvovanější institucí tohoto ročníku Brněnské mu-

zejní noci (30 220 vstupů).

Na davy nadšenců sledující výjevy z biblické doby bylo 

možné narazit v okolí katedrály svatých Petra a Pavla na Pe-

trově. Velký počet příznivců si našel i gregoriánský chorál. 

Do samotných výstavních prostor Diecézního muzea, tedy 

do expozice Vita Christi a do krypty katedrály, však mohlo 

vstoupit pouze necelých tři tisíce zájemců. S počtem ná-

vštěvníků bylo velmi spokojeno i Muzeum romské kultury, 

které už v loňském roce hlásilo naprosto limitní počet ná-

vštěvníků. Podobně tomu bylo i v Mendelově muzeu MU, 

kde navíc ocenili nebývalou aktivitu zúčastněných při vypl-

ňování kvízu, který byl součástí doprovodného programu. 

Na věž Staré radnice vystoupalo 3 200 lidí, Galerii Sklepení 

na náměstí Svobody navštívilo 3 800 osob a v Galerii HaDi-
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vadla si výstavu i koncert z inscenace „Černá sanitka“ užíva-

lo 670 účastníků.

Kouzelnou atmosféru oživlého radujícího se Brna nád-

herně doplnilo on-line vysílání společnosti Yotiva a.s., které 

mohla veřejnost sledovat především na velkoplošné ob-

razovce na Moravském náměstí. Velmi zdařilé byly přímé 

vstupy z programu Technického muzea v Brně, z Umělecko-

průmyslového muzea MG a z hradu Špilberk, ale i záznam 

ankety v ulicích či rozhovory s předními představiteli po-

řádajících institucí. Záznam vysílání je možné sledovat na 

www.yotiva.tv.

Dobrou zprávou také je, že jsme během této noci neza-

znamenali žádné závažné škody na majetku ani na zdraví 

návštěvníků.

Děkujeme z celého srdce všem účastníkům, spolupořada-

telům a partnerům Brněnské muzejní noci 2008, za neza-

pomenutelnou přátelskou atmosféru této velkolepé oslavy 

svátku muzejníků! Vaší přízně si nesmírně vážíme a už nyní 

se těšíme na příští ročník. 

Hana Laudátová

Muzejní noc v Uherském Brodě

V sobotu 17. května 2008 přilákalo komorní prostředí Atria 

Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě velký počet ná-

vštěvníků, kteří tentokrát přijali pozvání k účasti na neoby-

čejné akci – svatbě. U příležitosti letošního ročníku Festivalu 

muzejních nocí, jenž pravidelně vyhlašuje Asociace muzeí  

a galerií ČR, se totiž setkali v hojném počtu jak účinkující 

(odhadem asi 70), tak i návštěvníci (asi 300) při scénické re-

konstrukci dobové svatby z obce Strání na Uherskobrodsku. 

Vystoupení začalo ve 20,30 programem folklorního souboru 

Javorina ze Strání, který tanci, zpěvy, ale také krátkými scén-

kami přibližoval atmosféru tradiční vesnické svatby se vším, 

co k tomu patřilo – námluvy, přípravy, průběh svatebního 

dne včetně rodinných obřadů, zvyklostí při stolování (koláč) 

a svatebního veselí. Nechyběly prvky dojemné i komické. 

Příjemný jarní večer se poté schýlil v noc, ženich s nevěstou 

již byli svoji, tak se rozpoutala v Atriu muzea volná „posva-

tební“ zábava, při níž volně improvizovala Cimbálová muzi-

ka Husličky ze Strání s primáškou Annou Přikrylovou a její 

dobře známou maminkou, zpěvačkou Vlastou Grycovou ze 

Strání. Mezi dalšími účinkujícími se objevilo sdružení SEN, 

což je zkratka pro „Seniory energijú nabité“, další uskupení 

z obce Strání, odkud přijela také celá řada dalších jednotli-

vých účinkujících.

Součástí muzejní noci však nebyl jen večerní scénický 

program a improvizovaná beseda u cimbálu. Návštěvníci 

muzea měli k dispozici otevřené výstavní sály muzea a také 

projekci v „nové třídě“ expozice, kde běžel krátký sestřih do-

bových archivních fotografií zachycující tradiční prostředí  

a kroje v obci Strání na Uherskobrodsku. Výstavní sály na-

bídly pohled na krátkodobé výstavy historických oděvů  

a zbraní „Oděvy, chladné zbraně a zbroje dob středověkých 

a renesančních“ a dále výstavu hraček „Dřevěné hračky Ja-

roslava Kapitána z Velehradu“. Obě výstavy byly návštěv-

níkům navíc plně interaktivní, takže je pozdržely spolu  

s programem až do pozdních nočních hodin. Konec akce se 

přehoupl až na samý okraj následujícího dne. 

Tímto „svatebním“ programem byl zahájen záměr pra-

videlně připravovat u příležitosti Festival muzejních nocí 

rekonstrukce lidových svateb Uherskobrodska. Pro ná-

sledující ročník se již nyní zvažuje ukázka průběhu svatby  

z nedalekého Vlčnova, proslulého svou Jízdou králů. 

 – foto na titulní straně –

Aleš Kapsa

Chrudimská muzejní noc

Dne 16. května 2008 se u příležitosti Mezinárodního dne 

muzeí již počtvrté uskutečnila Chrudimská muzejní noc. 

Na návštěvníky tentokrát čekal poněkud jiný program než  

v minulých letech. Záměrem Regionálního muzea v Chru-

dimi bylo nesoustředit aktivity a zábavu pouze do objektů 

muzea, ale dostat je i do ulic města. Pro účastníky muzejní 

noci bylo připraveno jakési zábavné putování po zastave-

ních na různých místech historického centra města Chrudi-

mě. Ovšem hodinu před začátkem se strhla vichřice a prud-

ký déšť a situace se zkomplikovala natolik, že program byl 

ohrožen a veškerá příprava a aktivita se zdála být zbytečná 

a marná. Ale štěstí nakonec přálo, obloha se vyjasnila, za-

zářilo večerní slunce a s ním vyšli do ulic i návštěvníci. Na 

všech zastaveních byly připraveny úkoly, které účastníci  

s nadšením plnili. Pro spolupráci muzeum získalo i Divadelní 

spolek Jana Nepomuka Štěpánka, který si pro jednotlivá za-

stavení připravil krátké scénky z historie Chrudimě. Takže na 

zastavení u městské fortny si každý mohl vyzkoušet pranýř 

a vyjmenovat a vyzkoušet mučicí nástroje, v mázhauzu sta-

ré radnice se zkusit podepsat kurentem, v baště městského 

opevnění hledat poklad detektorem kovů a skládat nádoby 

ze střepů, v Muzeu loutkářských kultur hledat Zlatovlás-

ku, na oblíbeném Koniášově plácku pod hradbami (kde se  

v historii pálily zakázané knihy) luštit přesmyčky jmen a názvů  

z historie a spálit si svou knihu a v Regionálním muzeu luštit 

kvíz. Nechyběla ani chrudimská strašidla. Každý účastník po 

absolvování jednoduchého úkolu obdržel na každém za-

stavení razítko. Pokud absolvoval všechna zastavení mohl 

se zúčastnit slosování o ceny. A co nás potěšilo? Zájem ve-

řejnosti i to, že účastníky nebyli jenom chrudimáci, mnozí 
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k nám prý jezdí na muzejní noc pravidelně. Takže atmosféra 

ve městě veskrze příjemná a údajně se všichni těší na další 

ročník muzejní noci. Bude jubilejní pátá, ale čím překvapit? 

Máme zase o čem přemýšlet.

Milena Burdychová

Muzejní noc v Šumperku – 
Noc s Pavlínou

Navzdory relativně chladnému počasí se v pátek 13. červ-

na před šestou hodinou večerní v Pavlínině dvoře v Šumper-

ku sešlo více jak dvě stě návštěvníků. Jednotlivci, skupinky 

i rodiny s dětmi se přišli podívat do šumperského muzea, 

které se k celostátnímu Festivalu muzejních nocí přidalo 

již počtvrté. Letos se akce nesla ve znamení prohlídky stálé 

expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy s Paulínou 

Chiari, příznačně pojmenována jako Noc s Pavlínou.

Aperitivem před samotnými nočními prohlídkami výstav-

ních prostor muzea byla vernisáž výstavy „Na zdraví! …

aneb vše o pití“. Její autorky, Mgr. Alena Turková a Mgr. Má-

ria Kudelová, hostům pověděly zajímavosti spojené s pří-

pravou a konzumací nápojů, zejména pak popsaly typické 

nápoje některých vybraných evropských zemí, které mohli 

návštěvníci ochutnat. Po koktejlu určeném zejména dětem 

následovaly vyhlášené alkoholické nápoje současnosti. 

Takto povzbuzeným návštěvníkům poté folklorní soubor 

Markovice z Postřelmova zazpíval několik lidových písní  

s tématikou pití.

Po vernisáži se většina návštěvníků vydala na prohlídku 

aktuálních výstav a stálé expozice. Tou je letos provázela 

Paulina Chiari, někdejší majitelka novorenesančního sídla, 

které získalo své jméno právě po této pozoruhodné osobě. 

V jednotlivých sálech se s ní návštěvníci setkávali v různých 

podobách a ošacení – od noblesní paní domu, přes obdi-

vovatelku hudebního a výtvarného umění, znalkyni vývoje 

dopravní infrastruktury a domácích i továrních postupů na 

výrobu textilií, stejně jako života běžných lidí, až po zapále-

nou sběračku bylin. Přesně tak, jaká prý Paulina Chiari sku-

tečně byla – žena mnoha tváří a zájmů. Výklad těchto pěti 

„Paulín“ doplňovali v dalších sálech archeolog v oblečení 

z 10. století a zoolog v obleku cestovatele a badatele à la 

Dr. Emil Holub. Nechyběl ani milující manžel Pauliny Chiari 

– Karl, kterého mohli návštěvníci nahodile potkat ve všech 

zpřístupněných prostorách. Velmi příjemným oživením pro-

hlídky byla hra usměvavého žebráka na flašinet z počátku 

minulého století. Stejně jako tehdy, i on měl žebrání v pátek 

oficiálně povoleno. Zájemci si mohli zkusit klikou flašinetu 

také zatočit. Ne vždy se jim však podařilo vyloudit z hrací 

skříňky tak líbivé melodie jako zkušenému žebráku, který už 

dokázal správnou rychlost točení klikou odhadnout. Atmo-

sféru prohlídky umocňovaly také šikovné řemeslnice, které 

předváděly ruční zpracování tkanin. Obtížnost této práce si 

návštěvníci mohli po domluvě sami vyzkoušet. Další „Paulí-

na“ provázela návštěvníky Galerie Šumperska, ve které je do 

konce srpna instalována výstava děl regionálních výtvarní-

ků tvořících v letech 1850–1950 nazvaná „Známí i neznámí“. 

Prakticky v každém sále čekaly návštěvníky hádanky, zálud-

né otázky či zajímavé a netradiční úkoly, díky nimž se mohli 

ledasco přiučit či dozvědět.

Velmi živo však bylo po celou muzejní noc také u recepce 

muzea. Zde si mohly zejména děti vyčarovat pomocí paste-

lek a šablony psíky různých tvarů a velikostí nebo si je vy-

střihnout z papírů a následně třeba i trochu oživit pomocí 

špagátků. Dále zkoušely dokreslit siluetu psa dle vybrané 

předlohy, najít jeho původní podobu mezi psy vystavenými 

ve Výstavní síni muzea na výstavě „O pejskovi a lidech, aneb 

velká psí výstava“, a toho se pak pokusily složit z rozstříha-

ných dílků. Po splnění těchto úkolů získaly za své snažení 

sladkou odměnu.

Muzejní noc navštívilo celkem přes tři sta velkých i malých 

návštěvníků. O tom, že se akce náramně povedla, svědčily 

rozzářené dětské oči, překvapená citoslovce údivů a obdi-

vů, které střídaly spokojené úsměvy návštěvníků od zaháje-

ní vernisáže až do konce akce.

Vladimír Valouch

Muzejní noc ve Svitavách

Velmi netradiční muzejní noc proběhla v Městském mu-

zeu a galerii ve Svitavách v pátek 6. června. První novinkou 

byl fakt, že byla propagována společně s podobnými akce-

mi nově vzniklého Společenství muzeí měst Českomorav-

ského pomezí, do kterého patří kromě svitavského muzea 

ještě muzea v Litomyšli, Moravské Třebové, Poličce a Vyso-

kém Mýtě. Každé ze jmenovaných muzeí však připravilo pro 

své návštěvníky odlišný program od ostatních. 

Ve Svitavách jsme jej pojmenovali „Mládí v hajzlu aneb 

Hvězdy na vrbě“ a mělo podobu nonstop čtení textů, kte-

ré ty dříve narozené ovlivnily v době jejich mládí a mladé 

ovlivňují dnes. Program probíhal ve všech veřejně přístup-

ných prostorách muzea – v expozici „Babiččino velké prá-

dlo“ mezi historickými pračkami, uprostřed letos otevřené 

nové expozice „Hledání hvězdy Davidovy“, zaměřené na 

osobnost Oskara Schindlera a holocaust, kde jsme využili 

novou prezentační techniku i v příjemných galerijních pro-

storách mezi fotografiemi stovky fotografů z celé ČR, kteří 

se probojovali na „Národní výstavu amatérské fotografie“. 

Program byl zčásti připraven, nechávali jsme však prostor 

pro improvizaci. A tak se stalo, že muzejní noc, kterou za-

hájili členové Docela malého divadla Radky Obloukové  

v 17 hodin, se protáhla až do půl druhé v noci. A to se ne 
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všichni, kteří měli zájem prezentovat se svými či převzatými 

texty, dostali ke slovu.

V průběhu těch téměř devíti hodin programu vedle sebe 

zazněly texty našich předních básníků – Vladimíra Holana, 

Františka Gelnera, Jana Skácela i vlastní texty účastníků 

čtení vedle parodií na literaturu socialistického realismu 

či ukázek z her Divadla Járy Cimrmana. Zaznělo zamyšlení 

nad filosofií druhé poloviny 20. století, nad křesťanstvím, 

fenoménem muzikálů, to vše proloženo dobovou muzikou 

a doplněno projekcí fotografií i filmu. Bylo toho mnohem 

více, ale podstatné je, že akce přilákala do prostor muzea 

aktivní návštěvníky, kteří byli vesměs účinkujícími i diváky 

zároveň. A také fakt, že většina byli mladí lidé – studenti  

a nejen ze Svitav. Nejen mezi návštěvníky, ale i mezi vystu-

pujícími byly však zastoupeny snad všechny věkové kate-

gorie, nejstaršímu bylo 86 let (bývalý gymnazijní profesor 

svým povídáním proloženým latinou připomněl staré čes-

ké filmy a nadchl i ty nejmladší). Těžko říci, kolik lidí prošlo  

v průběhu noci muzeem, neustále někdo přicházel, odchá-

zel, vracel se. A závěr? Příští rok strávíme podobnou noc  

v muzeu určitě znovu!

Blanka Čuhelová

Muzejní noc v Solvayových lomech

Večer 24. května 2008 proběhla ve Skanzenu Solvayovy 

lomy v pořadí již třetí Muzejní noc. Prostory skanzenu oživ-

ly celou řadou historických postav, které jinak známe spíše  

z učebnic chemie, fyziky či strojnictví. Pojďte se se mnou 

podělit o několik zážitků.

Všechny zákoutí lomu a zejména bývalé provozní budo-

vy tajemně osvětlovaly svíčky a pochodně. Atmosféra byla 

úžasná, prostě, přesně taková, která je zapotřebí k cestě 

do minulosti. Návštěvníků se již venku ujmul asistent pana 

prof. Solvaye a uvedl je do první místnosti. Všichni se stali 

svědky objevu principu výroby sody tzv. Solvayovým pro-

cesem za asistence čpavku.

Poté vysvětloval pan prof. Solvay svůj záměr založit nový 

lom. Ve všem mu radila mumlající si postava v další potem-

nělé místnosti. Nebyl to nikdo jiný než velký český vědec 

Jára da Cimrman bádající nad vynálezy, které změní svět. 

Místnost třetí byla laboratoř fyzikální, kde jsme spatřili bá-

dající přítelkyni prof. Solvaye, madame Curie a jejího chotě 

Pierra Curie. Návštěvníci se stali svědky objevu Radia, které 

vskutku svět změnilo.

Další zastávkou byla strojovna, kde se ve vrcholném ner-

vovém a fyzickém vypětí snažil pan Rudolf Diesel uvézt do 

chodu svůj nový vynález „dieselův motor“, na tento okamžik 

již netrpělivě čekal neméně známí František Křižík, potřebu-

jící elektřinu do svých zázračných drátů a jasných elektric-

kých světel. Strojona s motorem z roku 1929 byla nakonec 

uvedena před návštěvníky do plného provozu a místnost 

zalilo mocné elektrické světlo.

Následoval reverend dr. Robert Stierling a jeho poutavá 

přednáška k vynálezu horkovzdušného (stierlingova) moto-

ru. Nechyběla samozřejmě ukázka stroje v chodu. Vrátkov-

na svítila do temné noci jako maják a funění kompresoru 

zásobujícího toto království stlačeného vzduchu se nedalo 

přeslechnout. Vše předvedl v praxi a úchvatně okomento-

val sám továrník pan Heinrich Flottmann.

Snad nejtajemněji působil severní portál dopravní štoly. 

Návštěvníci dychtivě mizeli jakoby spolykáni tmavým chřtá-

nem podzemního díla. Již při vstupu se jim dostalo milosti-

vého požehnání od patronky havířů sv. Barbory. Hned první 

rozrážka všechny přenesla do doby relativně nedávné. Sou-

druh Stachanov všem přihlížejícím návštěvníkům předvedl 

pravé stachanovské, úmorné pracovní úsilí.

Na konci atmosféra zhoustla, byla tu pověst „O Hakenovi“ 

a samozřejmě tajuplný gong, kterým se dá duchova kletba 

přivolat. Uprostřed noci si zazvonění každý rozmyslel o to 

více. Přes veškerou ostýchavost se přízrak zjevil, oděn do 

německé válečné uniformy a doprovázen hrůzu nahánějí-

cím černým psem. Byl to nejstrašnější démon Českého Kra-

su, Hans Hagen. Byl čas na návrat na světlo boží.

Všichni nastupovali do přistaveného vláčku a vyrazili na 

noční jízdu do mihotavě osvětleného lomu. Na konci násle-

dovalo přepřažení lokomotivy a celou operaci zpříjemňoval 

výjev ze života lakotných trpaslíků. Vracející se vlak zastavil 

na přejezdu před Muničním skladem a po vystoupení z vla-

ku si návštěvníci odešli nafasovat uzenku k opečení a hurá 

k táboráku.

Tak nějak to u nás letos proběhlo a dle ohlasů se to velmi 

líbilo.

Zdeněk Potkan Matějka

Muzejní noc v galerii v Liberci
aneb (VZ)budiž/š SVĚTLO

Oblastní galerie v Liberci se zúčastnila již 4. ročníku Fes-

tivalu Muzejních nocí, tentokrát ve spolupráci s akcemi 

Amersfoort v Liberci 2008 a festivalem Hudební mládeže 

Duhová bouře 2008. Letošní Muzejní noc v galerii v sobotu 

7. června se nesla v duchu doprovodného programu „(VZ)

budiž/š SVĚTLO“.

Program, který návštěvníkům nabízel celodenní tvorbu 

ve světelné výtvarné dílně, večer vyvrcholil výstavou vytvo-

řených objektů, prezentací fotografií a rozsvícením světel-

ných obrazů a instalací, které vytvořili žáci všech věkových 

kategorií v průběhu května a června v rámci doprovodného 

programu „(VZ)budiž/š SVĚTLO“.
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„Rodičům i dětem jsme nabídli experimentální výtvarné 

koutky, kde si v praxi vyzkoušeli, jak lze světlo výtvarně vy-

užít“, upřesnila obsah odpoledního programu galerijní pe-

dagožka MgA. Petra Škachová a doplnila: „Děti si mohly vy-

robit např. vlastní lampu nebo stínítko a měly také možnost 

vytvořit z netradičních materiálů různé světelné objekty, 

obrazy či mozaiky. Kurátoři galerie připravili pro milovníky 

umění tři komentované prohlídky. Především komento-

vaná výstava „Krajiny, ptáci a květiny v japonského umění  

19. století“ se setkala s velkým zájmem návštěvníků.

Hudební program Muzejní noci v galerii byl připraven ve 

spolupráci s Hudební mládeží a městem Liberec. „Výjimečně 

zdařilé bylo určitě vystoupení souboru Xynix Opera z Amer-

sfoortu. Nejenom kvalitou, ale také díky netradičnímu pro-

středí to pro mnohé z nás bylo milé překvapení,“ zhodnotil 

vystoupení Mgr. Jan Randáček, ředitel galerie. Xynix Operu 

doplnilo vystoupení Dívčího komorního sboru Zpívajících 

blech. O další hudební a divadelní vystoupení se postara-

la Hudební mládež, která v prostoru nádvoří galerie před-

stavila pestré tanečně hudební vystoupení Fiesta – Siesta  

a večer odehrála divadelní performanci „Nokturno: Rodinné 

album.“ Galerii do hvězdné půlnoci navštívilo bezmála 400 

návštěvníků.

Petra Škachová

Muzejní noc ve Vlastivědném muzeu 
Jesenicka v Jeseníku

Vlastivědné muzeum Jesenicka se již čtvrtým rokem za-

pojilo do celostátního Festivalu muzejních nocí. Cílem celé 

akce bylo přilákat do Vodní tvrze, kde se muzeum nachází, 

co nejvíce občanů na pestrý, dynamický program s gradací 

v pozdních nočních hodinách a vnést do podvědomí všech 

návštěvníků informaci, že muzeum existuje a stojí za to ho 

navštívit…

Všem návštěvníkům muzejní noci byly k dispozici po ce-

lou dobu ukázky tradičních řemesel (hrnčíř, košíkář, dráte-

nice) samozřejmě s prodejem, dále pak poustevník-mastič-

kář, mnich-kronikář, prospektor-hledač pokladů, věštkyně 

a také hradní paní s ozbrojeným doprovodem. Nelze  opo-

menout jedno z nejžádanějších vystoupení a to vystoupení 

kata z Hradce Králové ve sklepeních Vodní tvrze s ukázkou 

mučících nástrojů a perfektním výkladem.    

Gastronomicky byla celá akce zajištěna nabídkou uzenin, 

osvěžujících nápojů a také piva z Pivovaru Holba  Hanušovi-

ce a.s. v prostorách přilehlého parčíku.  

A tak, sedmnáctou hodinou 23. května byla akce zaháje-

na. Nejdříve byl dětmi obsazen Rytířský sál, kde se vystří-

dala tři divadelní představení. První s názvem „Brekeke“ na-

studovaly děti s učiteli ze Základní školy Mikulovice, druhé 

s názvem „Proč draci vymřeli“ nastudovaly děti s učiteli ze 

Základní školy Zlaté Hory a třetí vystoupení s názvem „Čá-

rymůra úžasná a její pomocnice Mumla“ bylo předvedeno  

v nastudování Lenky a Denisy Jensenových.

Souběžně s divadelními představeními probíhala soutěž 

pro děti a mládež „Cesta do středověku“. Při ní zaměstnanci 

muzea, převlečení do dobových kostýmů, zadávali dětem 

úkoly se středověkou tématikou. Děti a mnohdy i rodiče tak 

museli zhlédnout prakticky všechny expozice nacházející 

se v muzeu. Všude byl samozřejmě volný vstup, k dispozici 

byli opětně všichni odborní pracovníci muzea.

S postupujícím večerem se i program více zaměřoval na 

dospělou populaci. Koncert kapely Arcus – gothic muzic 

z Chomutova, řadící se ke špičce českých kapel se středo-

věkou hudbou, vystřídalo vystoupení šermířského spolku 

Vikingové z Jeseníku. Velký úspěch  zaznamenalo následné 

koncertní vystoupení souboru Consort Michala Hromka. 

Vyvrcholením večera byla Ohňová show v podání šermíř-

ského spolku Jeseník, vystoupení kejklíře z Hradce Králové 

a závěrečné půlnoční posezení s jazzovou kapelou Tees  

z Velkých Losin. 

Závěrem byl všemi účastníky kladně hodnocen velmi kva-

litní program, bezchybné zázemí a pěkné počasí. Všichni 

očekávají, zda takto vysoce nastavená laťka bude v roce 

2009 překonána a opětně se bude „na co dívat“ a „co po-

slouchat“.

 Jaromír Latner

Muzejní noc se dřevem

V pořadí druhá muzejní noc v NZM Ohrada, Muzeu lesnic-

tví, myslivosti a rybářství u Hluboké nad Vltavou byla inspi-

rována dřevem a proběhla v sobotu 31. května 2008 mezi 

18–24 hod.  

Pro návštěvníky byly na nádvoří zámku připraveny ukáz-

ky řemesel – ruční tesání trámů, vrtání vodovodních rour  

a dlabání dřevěných koryt, výroba dřevěného nádobí, ple-

tení košíků z proutí a výroba dřeváků.

Z tzv. „lesních“ řemesel byla představena výroba potaše  

a dřevěného uhlí v milířích. Výroba potaše byla prováděna 

jako terénní pokus, který vedl PhDr. Jiří Woitsch, pracovník 

Etnologického ústavu AV ČR. Výsledky pokusu se zpraco-

vávají a budou publikovány v odborném tisku. Řemeslnou 

část doplnil i doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc. z Fakulty hu-

manitních studií UK, který přednášel o výrobě dřevěného 

uhlí v milíři. Návštěvníci měli následně sami možnost složit 

si model milíře.

Řemesla představovaná na muzejní noci byla doplněna 

malou tématickou výstavkou předmětů ze sbírek muzea. 

Každou celou hodinu provedl návštěvníky muzejními ex-
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pozicemi průvodce oděný v kostýmu dřevorubce. Velkým 

lákadlem se staly noční prohlídky (ve 22 a 23 hod) s příruční 

svítilnou.

Během celé noci hrála na nádvoří k poslechu Doudlebská 

folklórní muzika Soumrak a pro děti byl připraveny tvůrčí 

dílny taktéž v duchu práce se dřevem. Muzejní noc proběh-

la v příjemné atmosféře a všeobecné spokojenosti. Muze-

um navštívilo 400 návštěvníků všech věkových kategorií. 

Partnery akce byly Lesy ČR s.p. a Lesy Hluboká nad Vltavou 

a.s. 

 Hana Schejbalová

Festival muzejních nocí 
v číslech 
(dle zaslaných materiálů)

Město    Počty vstupů
Bechyně   80

Beroun    618

Boskovice   250

Brno    113 000

Česká Lípa   1635

Česká Třebová   200

České Budějovice   přes 650

Český Krumlov    432

Dačice     420

Domažlice   123

Dvůr Králové nad Labem  200

Havlíčkův Brod   více než 300

Hluboká nad Vltavou   765

Hodonín   více než 600

Hradec Králové   3039

Chlumec nad Cidlinou  40

Chrastava   120

Jablonec nad Nisou  450

Jílové u Prahy   450

Jindřichův Hradec  necelých 2000

Kamenice nad Lipou  více než 250

Karlovy Vary   více než 100

Kolín    1613

Klatovy    140

Kutná Hora   279

Liberec    1562

Litomyšl   více než 500

Mělník    474

Mladá Boleslav   7000

Muzeum Brněnska  972

Nová Paka   600

Nové Město na Moravě  275

Olomouc   1250

Opava    600

Pelhřimov   více než 800

Písek    450

Plzeň    1800

Praha    202 000

Prachatice   1135

Příbram    1168

Rumburk   400

Sokolov    500

Strakonice   75

Šumperk   více než 200

Týn nad Vltavou   520

Uherský Brod   300

Vodňany    70

Vsetín    430

Žamberk   60

 Rok       Počet měst        Počet institucí
2005                  73                  100

2006                  59                  101

2007                  87                  120

2008                  99                  144

Děkujeme za zaslané články, jejichž kompletní verzi je možno 

najít na http://www.cz-museums.cz.

Odešel PhDr. Josef Vařeka

V červnu t.r. zastihla celou naši národopisnou obec –  

a nejen ji – smutná zpráva o úmrtí předního českého etno-

loga PhDr. Josefa Vařeky, DrSc. (1927–2008). Zanechal dílo, 

z něhož bude čerpat řada dalších generací badatelů, zamě-

řených na tradiční materiální  kulturu.

Vařekovým téměř celoživotním pracovištěm se stal Ústav 

pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České repub-

liky (dnes Etnologický ústav AV ČR), kam nastoupil v roce 

1963. Vedl oddělení historické etnografie, byl předsedou 

vědecké rady ústavu a v letech 1995–1998 zastával funkci 

zástupce jeho ředitele. Ze zahraničních  studijních pobytů 

ovlivnily vědeckou práci Josefa Vařeky stáže na univerzitách 

v Bonnu a v Oxfordu. Dlouhodobě spolupracoval s etnolo-

gickými ústavy v Bratislavě, Budapešti, Varšavě, Krakově, 

Edinburghu a s univerzitními a muzejními pracovišti ve Víd-

ni, Wroclavi, v Nice, Groningen aj. Hlavním tématem jeho 

širokého odborného zájmu byla problematika lidového sta-

vitelství, sídla a bydlení. Zabýval se rovněž muzei v přírodě, 

metodikou kartografování jevů lidové kultury v souvislosti 

personálie
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s přípravou Národopisného atlasu Čech, Moravy a Slezska, 

o který usiloval, obyčeji ve vztahu k lidovému domu, etno-

grafickou rajonizací v českých zemích i agrární etnografií  

a lidovým nábytkem. Ve své vědecké práci vycházel z terén-

ních výzkumů věcného materiálu a z jeho analýzy. V posled-

ních letech se Josef Vařeka věnoval především organizační  

a redakční práci na Národopisné encyklopedii Čech, Mora-

vy a Slezska (vyšla v roce 2007), a to včetně značné vlastní 

autorské účasti. 

Josef Vařeka pracoval v řadě vědeckých, muzejních a ji-

ných odborných společností, v nichž vykonal mnoho pro 

zvýšení odborné úrovně badatelské činnosti. Uveďme např. 

jeho dlouholeté působení ve vedení Národopisné společ-

nosti (1967–1990) a práci v subkomisi pro lidové stavitelství 

Mezinárodní komise pro studium lidové kultury Karpatech 

a na Balkáně (1964–1993). Byl stále v kontaktu s terénem, 

spolupracoval s řadou našich muzeí. Působil jako člen je-

jich redakčních a vědeckých rad, publikoval v regionálních 

časopisech a sbornících, zajímal se o vědecké a odborné 

muzeologické projekty. Ráda připomenu v této souvislosti  

i Vařekovo odborné posouzení projektu nové expozice Et-

nografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. 

V roce 1998 byla Josefu Vařekovi udělena předsedou Aka-

demie věd České republiky Rudolfem Zahradníkem Čestná 

oborová medaile Františka Palackého za zásluhy ve spole-

čenských vědách. 

Bibliografii Vařekova vědeckého díla, jemuž právem při-

známe evropský rozměr, vydal Národní ústav lidové kultu-

ry ve Strážnici jako přílohu Národopisné revue č. 12 v roce 

1998.  

Eva Večerková

K šedesátinám Petra Šuleře

Nechce se tomu věřit, že se psal rok 1948, kdy se narodil  

3. května na Vsetíně Petr Šuleř. Ale čas je lidský rozměr: kaž-

dému vyměřuje dobu zrodu, žití i snažení. Záleží však na 

každém z nás, jak a čím tento čas naplníme a tím dáme ne-

jen smysl svému žití, ale i přispějeme k životu společnosti, 

jejíž jsme organickou součástí. 

To platí i pro našeho jubilanta. Nejen místem narození, 

ale i svými kořeny patří mezi Severomoravany. Jeho sepjetí  

s tímto krajem a jeho lidem motivovalo i jeho zájem o lido-

vou kulturu. To se projevilo záhy po absolvování Palackého 

univerzity v Olomouci, kdy nastoupil do Valašského muzea 

v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Účastnil se výzkumu 

lidového stavitelství na Valašsku a na Těšínsku a podílel 

se na koncepci výstavy „Valašské dědiny, Těšínské dědiny  

a Mlýnské doliny“. Účastnil se také práce Mezinárodní Kar-

patské komise pro lidové stavitelství. Projevoval však i zá-

jem o krajové osobnosti a zpracoval proto pozůstalost Me-

toděje Jáhna a Čeňka Karamoliše. Titul PhDr. získal za práci 

o Josefu Heřmanu Agapitovi Gallašovi, která je jedinou vy-

čerpávající prací o tomto moravském buditeli. V roce 1973 

začal postgraduální studium muzeologie na MU v Brně, 

které úspěšně zakončil v roce 1976 obhajobou práce „Ob-

raz tezauračních tendencí v nejstarších českých literárních 

pramenech.“

Již aktivní účastí na seminářích upoutal Petr Šuleř mou 

pozornost. Projevoval nevšední pochopení pro teoretický 

přístup a schopnost aplikoval zejména sémiotickou teorii 

na muzejní problematiku. Proto jsem také zveřejnil někte-

ré jeho práce v  Muzeologických sešitech. Když se uvolnilo 

místo metodika na muzeologickém oddělení Moravského 

muzea, usiloval jsem o získání Petra Šuleře pro tuto funkci, 

což se mně po překonání různých překážek nakonec poda-

řilo.

Aktivně se podílel na prezentaci muzeologické teorie. Bral 

jsem jej proto i do zahraničí, kde např. přednášel v Amster-

damu a Leidenu. Běžná metodická práce jej však nepouta-

la. Stále více se u něj projevoval zájem o organizaci práce  

a o politické dění. Z metodické praxe poznal krizovou situ-

aci Jihomoravského muzea ve Znojmě, a to vedlo k tomu, 

že na základě konkurzu získal v roce 1991 místo jeho ředi-

tele. Nebyl to nijak lehký úkol. Vynaložil velké úsilí při za-

bezpečování památkové rekonstrukce rotundy sv. Kateřiny 

a aktivizoval zájem veřejnosti pořádáním výstav mladých 

výtvarníků (Michal Velíšek, David Černý). To byl odrazový 

můstek k tomu, aby se ucházel o místo ředitele Moravského 

zemského muzea, které bylo také v krizové situaci po pro-

šlých změnách osob ředitelů. 

Od roku 1993 se ujal této velmi náročné funkce. Narazil na 

dvojí problematiku: vlastní problematika muzea vyplývala 

z početné oborové skladby muzea, která vedla k odstředi-

vým tendencím. To vedlo Petra Šuleře k tomu, že na rozdíl 

od komplexního přístupu např. ředitele dr. Jana Jelínka, vy-

tvářel prostor pro iniciativu jednotlivých oddělení. Své po-

slání viděl proto především v podpoře těchto iniciativ. To se 

projevilo v rekonstrukci Paláce šlechtičen, Pavilonu Anthro-

pos a výstavbě jeho nové expozice, ale i v celé řadě dílčích 

aktivit. Podpořil také rozšiřování sbírek, a to např. zakoupe-

ním tzv. Vildomcovy archeologické sbírky. Vybudoval nové 

depozitní centrum v Brně-Slatině, což umožnilo řešení ne-

lehkého úkolu zajistit uložení několika miliónů sbírkových 

předmětů z restituovaných objektů. Nemenší pozornost 

věnoval zainteresovávání široké veřejnosti. Těžiště viděl ve 

výstavách, ale podporoval také práci s dětmi a mládeží. 

Neméně náročné bylo řešení neméně závažné druhé pro-

blematiky: obhajoba postavení a úlohy Moravského zem-

personálie
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ského muzea v celospolečenských proměnách, které měly 

osobitý dopad i na postavení a úlohu muzeí. Jako předsta-

vitel druhého největšího muzea v republice, byl vtažen do 

problematiky reorganizace celého českého muzejnictví. 

Stal se také prvým předsedou nové zájmové organizace 

Asociace muzeí a galerií ČR, ale i českého národního výbo-

ru ICOM. To vedlo k tomu, že se musel angažovat přímo při 

vymezování nového přístupu k organizaci našeho muzej-

nictví. Velkou pomocí při obhajobě nových názorů a jejich 

prosazování, mu byl osobní kontakt s tehdejším význam-

ným ministrem kultury Pavlem Dostálem, také rodilým Mo-

ravanem. 

Z tohoto angažování vyplýval jeho zájem o problematiku 

organizace a řízení muzeí. Zároveň tak vstoupil do centrální 

řídící sféry, ze které mu vyplynuly další úkoly. To vedlo např. 

k tomu, že v roce 2006 zastupoval ČR na konferenci vědec-

kých center v Brazílii.                 

Nepřerušil však v důsledku těchto aktivit své organizační 

angažování v řešení regionálních problémů. To dokumen-

tuje jeho členství v Muzejní a vlastivědné společnosti Brno, 

či v radě Vzdělávací nadace Jana Husa, předsednictví ve 

správní radě Muzea romské kultury a do r. 2006 předsednic-

tví výboru Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu  

a umění. 

Jen toto letmé připomenutí aktivit dr. Petra Šuleře je svě-

dectvím šíře jeho zájmů a angažovanosti. Konkrétní činy 

pak dokumentují jeho přínos věci muzeí. Tím naplnil nejen 

obsah svého života, ale přispěl svým dílem k rozvoji naši 

muzejní kultury. Ale tím nekončí jeho angažovanost v této 

sféře. O tom, že má i nadále zájem angažovat se v této čin-

nosti, svědčí jeho účast v externí výuce na oddělení muze-

ologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně.

V tomto zájmu můžeme vidět jubilantův návrat do sfé-

ry teoretické muzeologie, kterou vstoupil do muzejnictví.  

V mezičase dostala muzeologie a její produkce nový roz-

měr, jak dokumentuje zejména zahraniční muzeologicky 

orientovaná literatura. Bude proto prvořadě záležet na uvě-

domění si této skutečnosti, která by měla motivovat jeho 

snahu osvojit si v mezinárodním měřítku soudobé muzeo-

logické myšlení. Petr Šuleř má jak vědomostní, tak jazykové 

předpoklady k tomu, jak funkčně aplikovat nové podněty 

do muzeologického systému a tím přispět ku zvýšení teo-

retické úrovně muzeologické výuky na Filozofické fakultě 

MU v Brně.

Osobně přeji jubilantovi pevné zdraví a mnoho tvůrčích 

sil k dovršování životního díla.

 Zbyněk Z. Stránský

Biedermeier
Umění a kultura v českých zemích 

1814–1848

Sbírky užitého umění 19. století jsou v Uměleckoprůmys-

lovém museu v Praze z pochopitelných důvodů velmi bo-

haté, zejména z oblasti domácí produkce, ať již to je sklo, 

porcelán, kovy, šperky, ale i nábytek a textil či grafika. Kon-

cem 80tých let minulého století se konala souborná výsta-

va biedermeieru ve Vídni, kam UPM zapůjčovalo několik 

exponátů a vzpomínám si, že jsme na jednu stranu záviděli 

její konání, ale i s politováním konstatovali, že české země 

zde měli jen okrajové představení. Myšlenka na podobnou 

výstavu z českých zdrojů byla tedy latentní již drahnou 

dobu. Po roce 1990 jsme v mnohých směrech rehabilitova-

li české užité umění mnoha výstavami doma i v zahraničí, 

zejména kubismus, secesi, modernismus, ale i art deco.  

Z tohoto období jsme připravili výstavu pro nádherný 

prostor Palazzo Ragione v italské Padově, která se setkala 

s velkým úspěchem. Následně nás požádal náš italský or-

ganizátor, abychom připravili podobně rozsáhlou výsta-

vu z nějakého dalšího období, jež by publikum seznámila  

s českou minulostí. Bylo to v roce 1999 a mne napadlo, že 

by to mohl být konečně biedermeier, pro jehož prezentaci  

v našem muzeu stále chyběl dostatečně velký prostor. Na 

rok 2000 jsme tedy uspořádali tuto výstavu, nakladatelství 

Skira vydalo katalog italsky a posléze i anglicky a francouz-

sky. To nám bylo popudem, abychom se zpracování tohoto 

velice důležitého období pro vznik skutečně moderního 

stylu věnovali hlouběji s vyhlídkou, že pak ještě lépe pro-

pracovanou výstavu uspořádáme v Praze. Na výzkumný 

projekt jsme získali grant GA ČR pod vedením Radima Von-

dráčka a posléze i grant na publikaci, takže jsme mohli za-

čít uvažovat i o výstavě, která by tím byla skutečně první 

výstavou shrnující období od roku 1814 až 1848 v českých 

zemích. V rámci zpracování byly kromě průzkumu v dalších 

sbírkových institucích také prozkoumány dostupné archiv-

ní záznamy v Čechách i ve Vídni, zejména důležitá dobo-

vá dokumentace uchovávaná ve vídeňském technickém 

muzeu, kde jsou nyní uloženy všechny vzorky produkce ve 

sledovaném období, důležité pro určení místa jejich vzniku, 

datování atp. V době závěrečných příprav se i na nás ob-

rátili zástupci chystané výstavy „Biedermeier: The Invention 

of Simplicity“, zaměřené především právě na modernost 

výrazu tohoto období. Pro výstavu, která měla premiéru 

v muzeu v americkém Milwaukee, pak byla prezentována 

koho to napadlo

pozvánky na výstavy
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v Berlíně, Vídni a Paříži (2006–2007), jsme zapůjčili sou-

bor nejvýraznějších exponátů interiérového zařízení, skla  

a porcelánu. I tyto předměty jsou součástí současné výsta-

vy. Jelikož UPM opět nemělo dostatečně veliký vlastní vý-

stavní prostor, (i když v roce 2000 jsme doufali, že v roce 

2008 bude v hlavní budově podle původního plánu její 

obnovy výstavní prostor již rozšířen…), se  nám stala  hlav-

ním spolupořadatelem Správa Pražského hradu. Výstava 

mohla být naplánována až po rekonstrukci hradní jízdárny, 

což byl pro nás rok 2008. Výstava je rozdělena stejně jako 

katalog do sedmi kapitol: Vlast a domov, Interiér: blízkost 

věcí, Kult rodiny, Město. Život a zábava, Krása přírody, Svět 

techniky, Epilog. Je tak postihnut biedermeier jako životní  

a umělecký styl, který si vytvářela aristokracie a bohaté měš-

ťanstvo a který postupně zasáhl všechny vrstvy společnos-

ti. Architekturu výstavy navrhl ateliér Jiřího Javůrka, který 

dokázal naznačené oddíly převést do divácky srozumitelné  

a přehledné a přitom efektní podoby. Výstavu doprovází jak 

průvodce výstavou česky a anglicky, tak trvalým připome-

nutím zůstává katalog, v němž jsou rozsáhlejší statě mnoha 

autorů a byl vydán UPM ve spolupráci s nakladatelstvím 

Gallery s.r.o. O dalších jazykových mutacích jednáme se za-

hraničním vydavatelem.

Na výstavě, která potrvá do 28. září a nemůže být pro-

dloužena, byly zásadními zápůjčkovými partnery zejména 

Národní galerie v Praze a Národní památkový ústav, neboť 

vedle notoricky známých výtvarných děl např. Antonína 

Machka, Antonína Mánesa či Josefa Navrátila se dostává 

výraznému zastoupení hlavně užitému umění nejen z mu-

zejních sbírek, ale četných památkových objektů. Takže vás 

všechny na výstavu srdečně zveme a omlouváme se, že le-

gitimace AMG není, bohužel, Správou Pražského hradu ak-

ceptována, ale poskytuje alespoň na vstupném 50% slevu.

Helena Koenigsmarková

Ona: Krása arabské ženy  
z oblasti Středomoří
Muzeum Karlovy Vary
4. června – 28. září 2008

Setkávání se s ženami zahalenými do šátků se v posled-

ních letech stalo součástí běžné procházky po ulicích našich 

měst. Nepřehlédnutelný signál znamenající, že se zažité 

společenství rozrostlo o „exotické“ sousedy. Tato skutečnost 

vedla v roce 2007 Etnografický ústav MZM a Společnost 

česko-arabskou k realizaci výstavního projektu, který se do-

čkal již tří repríz, nejnověji v Muzeu Zlatý klíč v Karlových 

Varech. Instalace chce  prostřednictvím ženy a jejího speci-

fického světa seznámit českého návštěvníka s arabskou kul-

turou v oblasti jižního a východního Středomoří. Jedná se 

o území Blízkého východu a Severní Afriky, kde po dlouhá 

staletí bok po boku koexistují tři hlavní světová nábožen-

ství – judaismus, křesťanství a islám. Oblast se vzájemně se 

prolínajícími kulturami (arabská, perská, turecká, arménská, 

evropské kultury atd.) je více než bohatá na osobité projevy 

materiální kultury, z níž byl pro účel výstavy vybrán ženský 

oděv nesoucí jasné poselství odlišnosti. 

Pro většinu Evropanů je obraz arabské ženy pevně dán: 

postava zahalená od hlavy k patě do volného černého odě-

vu, z níž jsou vidět jen oči. Autorky vyšly této představě 

vstříc a tak úvodní část zaměřená na prezentaci kulturních 

stereotypů obsahovala všechna klišé, které tyto myšlenko-

vé pochody v našich šířkách provázejí. Nechyběl zde vyklá-

daný taburetek ani vodní dýmka, stejně jako oděv břišní 

tanečnice. Zažitý pohled ještě násobila romantická malba 

s orientálním námětem v bohatém štukovém rámu. Reálný 

život druhé poloviny 19. století zachytily dobové fotografie 

pořízené evropskými cestovateli v oblíbených kulisách ori-

entálních bazarů a tržišť. V kontrastu k nim pak byly formou 

rodinného alba instalovány civilní snímky dávající možnost 

nahlédnout do soukromí rodin v Libanonu, Egyptě, Maro-

ku a dalších arabských zemích. Všední okamžiky např. cesty 

na nákup se prolnuly se záběry z volby královny krásy, ze 

svatebního obřadu či z porodnice, kdy první kojení za účas-

ti matky a tety představuje jeden z význačných momentů  

v životě ženy. Tato část snad nejlépe ilustrovala úsilí autorek 

o vyvrácení mýtu, které klade mezi „Araba“ (příslušník etni-

ka) a „muslima“ (příslušník konfese) rovnítko. Reminiscen-

cí na romantický přístup k orientálním námětům pak byla 

naivizující harémová scéna provedená současnou rómskou 

tvůrkyní Markétou Šestákovou pracující technikou výšivky. 

V návaznosti na krásu vnější (v podobě klasických krášlících 

přípravků a šperků) byl představen svět vnitřní reprezento-

vaný kolekcí tzv. „ženských“ časopisů a především pak ex-

kurs do arabské feministické literatury. Jádro projektu pak 

tvořila působivá instalace úprav hlav, předvádějící na osmi 

figurínách jednotlivé typy úvazů šátků včetně koptského 

nebo tarhy – tradičního egyptského šátečku. V tomto sou-

boru nemohl chybět dobře známý niqáb, což je černý závoj 

přes obličej nošený pod šátkem, ale i šátek kolem hlavy bla-

hoslavený patriarchou Cyrilem, jaký nosí koptské křesťanky 

na bohoslužby. Nápadité prostorové řešení doplňovaly kla-

sické vitríny s oděvem ze Sýrie, Libanonu, Egypta a Tuniska. 

Pozornost především ženského publika tak budila hedváb-

koho to napadlo
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ná „galabíja“ z Maroka nebo působivá zlatá a stříbrná výšiv-

ka na syrské a libanonské galabíji. Tradiční dišdáš z černého 

šifonu pak ukrýval obyčejné džíny a tričko tvořící univer-

zální oděv mladých lidí na celém světě. Protipól tohoto 

kompletu umožňující srovnání obou principů tvořil běžný 

oděv starších žen včetně šátku chumár. Fotografie modelů 

firmy Dior tvůrčím způsobem respektující arabskou tradici 

dokládaly, že renomované evropské módní salóny počítají 

se zdejší klientelou. Výslovným unikátem, s nímž se český 

návštěvník setkává zřídka, pak byl svatební oděv včetně do-

plňků palestinské nevěsty získaný soukromým sběratelem 

na aukci.

Výstava je vybavenou dvojjazyčnými texty, které jsou  

v našich institucích ještě bohužel neustále popelkou. Pro-

jekt za účasti Společnosti česko-arabské přispívá k multikul-

turně utvářenému prostoru střední Evropy a odkazuje na 

nutnost orientace na nová témata.

Hana Dvořáková

Autoportrét v českém umění 
XX. a XXI. století
Alšova jihočeská galerie 
v Hluboké nad Vltavou
28. června – 2. listopadu 2008

Na letošní sezónu připravila Alšova jihočeská galerie vý-

stavu, jejíž téma nebylo u nás dosud v takovém rozsahu 

zpracováno a představeno. Jedná se o „Autoportrét v čes-

kém umění 20. a 21. století“. Ve výstavních prostorách Hlav-

ního sálu AJG v Hluboké nad Vltavou se prezentuje v rámci 

tohoto tématického okruhu na osm desítek výtvarníků,  

a to jak klasiků české malby, tak i současných umělců. Kro-

mě klasických výrazových podob – obraz, kresba, grafika, 

plastika – jsou zde zastoupeny různé formy fotografického 

zpracování, videoinstalace, instalace apod. Klasická podoba 

zobrazení vlastní osoby zde není představena v klasickém 

slova smyslu; tváře polopostava. Ve většině případů se jed-

ná o „autobiografický“ příběh, pojednaný z různorodého 

úhlu pohledu a výrazu (výtvarného).

Také se zde nesetkáme s důsledným chronologickým 

řazením; uplatňuje se zde členění, kde je důraz kladen na 

rozdílnost pojetí formy a obsahu. Autoportrét jako ústřední 

téma, je pojednán jako sociální, místním klimatem určený 

a specifikovaný typ, z pohledu několika navzájem propoje-

ných rovin. V několika rovinách se tak odvíjí vztah perso-

nifikovaného symbolu (portrétu) jak k vlastní realitě, tak  

i k vnímateli, který má o této realitě vlastní představy.

Návštěvník výstavy se tak setká se Záměrnou manipula-

cí s vlastní podobou (A. Lamr, M. Knížák), Příběhy skrytých 

tajemství (E. Kmentová, A. Šimotová. F. Borecká. M.Medek), 

Dekonstrukcí vlastní podoby (V. Zykmund, P. Šimková,  

V. Merta), Meditativně symbolickou podobou (F. Kupka,  

J. Váchal, K. Hlaváček, V. Němcová), Existenciálním autopor-

trétem (V. Chad, V. Bartovský, K. Černý), Pluralitou vlastní 

identity (Dita Pepa,M. Preslová, J. David, V. Stratil, M. Cais,  

V. Bromová, B. Bálková), Genealogií pojmu autoportrét  

(F. Muzika, P. Malina, M. Pěchouček), Vizualizací osobních 

příběhů (J. Křivánek, K. Balcar, V. Drahotová, A. Neborová), 

Modernou v autoportrétu (E. Filla, B. Kubišta. A. Procházka, 

V. Špála, J. Prucha, J. Čapek, O. Gutfreund), Vícejazyčností 

současných expresivních trendů (F. Hodonský, G. Egerová, 

J. Severa), Skrytým autoportrétem (A. Růžička, A. Nádvor-

níková).

Theodor Pištěk: Autoportrét u okna I, 1981, soukromá sbírka

Cílem této výstavy (i poměrně obsáhlého katalogu) bylo 

prozkoumat okolnosti, za nichž se artefaktům tohoto té-

matického okruhu připisují jisté vlastnosti, souvislosti a jed-

noty formy a obsahu. Autoportrét je prezentován jako „re-

plika“ vizuální zkušenosti, propagující iluzi hmotné, fyzické 

přítomnosti portrétované osoby (autora). Zpřítomňuje cosi 

v zobrazené individualitě umělce; zpřítomňuje umělecké 

sebepoznání, které je často překryto závojem sebestyliza-

ce. Odhalenou podobu autora uvidíme se všemi důsledky 

a v celé jeho úplnosti, když zkombinujeme dva pohledy; je-

den je ten, co všechno vidí, s pohledem jedinečnosti tvůrce, 

druhý má ve své moci divák, který si autobiografickou zpo-

věď zasazuje do společensko-sociálního vyznívání.

Kolem dvou stovek exponátů bylo zapůjčeno jak ze stát-

ních institucí (celkem 25 galerií a muzeí) a soukromých 

sbírek (3), tak i žijících autorů (35). K výstavě byl vydán  

i rozsáhlý katalog, s více než dvěma stovkami reprodukcí  

a texty, které se vztahují přímo k jednotlivým vystavovaným 
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a reprodukovaným dílům (citace autorů, historiků umění). 

Jedná se o komentáře, které se vztahují k jednotlivým ar-

tefaktům, nesledují však celkovou kontinuitu díla jednotli-

vých autorů.

Vlastimil Tetiva

Max Švabinský
Oblastní galerie v Liberci
O figuře
26. června – 28. září 2008
O krajině
2. října – 23. listopadu 2008

Oblastní galerie v Liberci spravuje od roku 1972 téměř 

kompletní sbírku grafických listů Maxe Švabinského, která 

čítá téměř 600 tisků. Rok po zakoupení a odborném zpraco-

vání byl tento konvolut veřejnosti představen v prostorách 

liberecké galerie na výstavě uspořádané ke 100. výročí au-

torova narození. V dalších letech byly vystavovány v rámci 

různých tématických výstav pouze jednotlivé grafické listy. 

Tyto dvě na sebe navazující výstavy po 35 letech opět před-

stavují dílo Maxe Švabinského ze sbírky Oblastní galerie  

v Liberci ve větším celku. 

O figuře

Figurální tvorba tvoří v díle Maxe Švabinského prvořadou 

úlohu. Lidská postava se mu stala významným inspiračním 

zdrojem. Své modely hledal jak v důvěrně známém prostře-

dí své rodiny i později v rodině Vejrychů, do níž se přiženil, 

tak i ve sféře veřejného života. Ať už zobrazoval svojí ba-

bičku, manželky Elu a Annu, blízké přátele nebo významné 

postavy české historie, vědy a politické scény, tak se vždy 

snažil o ponor do jejich duševního světa a jeho zachyce-

ní. Realisticky zobrazené postavy ožívají díky Švabinského 

umění věrně zachytit jejich charakter i aktuální psychické 

rozpoložení. 

Samostatnou kapitolu v díle Maxe Švabinského tvoří 

žena jako trvalý zdroj inspirace. Věčný obdivovatel ženské 

krásy zobrazoval kypré tvary smyslných krasavic nejen pr-

voplánově jako akty, komponované interiérové scény, ale 

staly se rovněž součástmi symbolicko–alegorických výjevů. 

Ženy autor vnímal jako součást přírodního univerza, a tak 

se přirozeně staly také oživujícím prvkem jeho záznamů 

přírodních krás, v nichž někdy nevíme, zda větší roli hraje 

zachycená krajinná scenérie nebo radostně dovádějící po-

stavy. Ve Švabinského tvorbě často nelze oddělovat figu-

rální tvorbu od krajinářské. Někdy příroda tvoří jeviště pro 

milostnou scénu či sošný ženský akt, jindy ženské postavy 

dodávají monumentálním krajinným výjevům emoční roz-

měr. V obou případech však cítíme, že Švabinský pracoval 

vždy se zaujetím, snahou vyvarovat se improvizace a s ob-

divuhodnou lehkostí. Z výsledného díla pak cítíme touhu 

po oslavě života a autorovu překypující radost, kterou při 

práci zažíval.

O krajině

Max Švabinský po celý svůj dlouhý život vnímal krásy 

přírody velmi intenzivně a rád se jimi nechával inspirovat. 

Pobyty v přírodě mu celoživotně poskytovaly radost a re-

laxaci, a proto také své dojmy rád zobrazoval v malbách, 

kresbách i grafikách. 

Max Švabinský ve svém prvním „grafickém“ období na 

přelomu 19. a 20. století čerpal intenzivně zážitky z přírody 

na Vysočině. Od roku 1895 zajížděl s rodinou Vejrychů do 

vesničky Kozlov. Na statku, v němž pobývali, byl obklopen 

mnohými podněty, které se opakovaně objevovaly v jeho 

pracích. Právě zde, v lůně české přírody, vytvořil řadu svých 

zásadních prací. Vysočina mu byla zdrojem inspirace do 

roku 1919, kdy přestal Kozlov navštěvovat. Z roku 1913 pak 

pochází řada drobných leptů z cest po českých zemích. Čty-

řicet intimních pohledů na letní krajinu a polní práce poz-

ději souborně vydal Jan Štenc pod názvem „Léto“.

Od poloviny druhého decennia 20. století se ve Švabin-

ského nejen grafické tvorbě začaly objevovat exotické ráje 

a mýtické obrazy zasazené do divokých pralesních scenérií. 

K pohledům do krajin plných exotických zvířat a domorod-

ců se často vracel a nalézal v nich možnost úniku snad do 

šťastnějšího, uvolněnějšího světa. Příroda se mu tak stala 

jevištěm pro smyslné fantazie a alegorické výjevy. Na pře-

lomu 20. a 30. let se navrátil k intenzivní grafické práci, v níž 

opět velmi často nalezly uplatnění přírodní motivy. Od roku 

1931 až do odtržení Slovenska v roce 1939 pravidelně za-

jížděl na letní byt v Pohorelé Maši v předhůří Nízkých Tater, 

kde mu byla státem nabídnuta možnost pobytů. Z těchto 

slovenských cest vzniklo mnoho prací oslavujících okolní 

krajinu, tatranské vrcholy a Muráňskou vysočinu. 

Od roku 1942, po smrti manželky Anny, trávil Max Švabin-

ský hodně času u přátel Havlíčkových v Chodově u Prahy. 

V jejich rozlehlé zahradě plné rozmanitých přírodních zá-

koutí prožíval autor volné chvilky mezi náročnou prací na 

vitrážích pro okna chrámu sv. Víta v Praze. Relaxací mu byla 

právě grafická tvorba. V těchto letech, kdy už byl unavený 

blížícím se stářím a soustavnou celoživotní prací, ještě pře-

sto vytvořil řadu krásných drobných tisků, plných lyrických 

momentů inspirovaných půvaby chodovské zahrady. 

Markéta Kroupová
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Pozvánka do Brna
Etnografický ústav MZM ve spolupráci s Národním filmo-

vým archivem Praha pořádá ve dnech 22.–23. října 2008 

konferenci „František Pospíšil – neznámá osobnost české 

etnografie“. Akce se uskuteční za finanční podpory MK ČR 

a AMG.

V roce 2008 uplyne padesát let od smrti Františka Pospí-

šila (1885–1958), kurátora a přednosty Etnografického od-

dělení Moravského zemského muzea. Jeho aktivity na poli 

fonografických záznamů, studia minorit a lidového tance ve 

spojení s průkopnickou dokumentací pomocí filmového zá-

znamu jsou dodnes širší odborné veřejnosti neznámy. Etno-

grafický ústav chce tuto neprávem zapomenutou osobnost 

přiblížit prostřednictvím konference s mezinárodní účastí, 

publikací a příležitostnou výstavkou. Součástí konference 

bude rovněž projekce rekonstrukce tanečních záznamů  

z let 1922–1928. 

Na programu budou projekce tanečních záznamů natoče-

ných F. Pospíšilem v letech 1922–1928 a referáty: „Osobnost 

F. Pospíšila“ (H. Dvořáková, EÚ MZM), „Rekonstrukce filmo-

vé studie Mečové a válečné tance v NFA“ (E. Pavlíková, NFA 

Praha), „F. Pospíšil a lidový tanec“ (M. Pavlicová, FFMU Brno), 

Nahrávky F. Pospíšila z r. 1910 a Fonogram archiv ve Vídni  

(G. Lechleitner, PhA Vídeň), F. Pospíšil fotografující (H. Berán-

ková, EÚ MZM), F. Pospíšil a selské oddělení (J. Pechová, EÚ 

MZM), „Výzkum novokřtěnské keramiky v MZM před r.1945“ 

(A. Kalinová, EÚ MZM), „Přínos F. Pospíšila k muzejní doku-

mentaci lidové obyčejové tradice“ (E. Večerková, EÚ MZM), 

„F. Pospíšil a výzkum amerických Indiánů“ (K. Klápšťová, 

NM Praha), „Indiánské tkaniny z pozůstalosti F. Pospíšila ve 

sbírkách EÚ MZM“ (L. Nováková, EÚ MZM), „Koresponden-

ce Pospíšil – Wartburg uložená ve Wartburgově institutu  

v Londýně“ (D. McEwan, WI, Londýn). 

Součástí večerního programu bude předvedení fašanko-

vých tanců ze Strání, Komně, Bystřice p. Lopeníkem v podá-

ní členů Slováckého krúžku v Brně. Vystoupení se uskuteční 

v rámci  oslav 100. výročí založení tohoto spolku.

Ubytování i stravování hradí vysílající organizace. Účast-

nický poplatek 300 Kč k uhrazení nákladů na organizační 

a technické zabezpečení akce zašlete převodem na účet 

4138621/0100, variabilní symbol 23021 do 10. října 2008 

 (v krajním případě při prezenci). Podrobný program je uve-

řejněný na: http:// mzm.cz/mzm/program/aktuality.html

Hana Dvořáková

František Kupka – Čech, 
Francouz, Evropan

Královéhradecký kraj, Univerzita Hradec Králové a Fran-

couzský institut v Praze zvou k účasti na mezinárodním 

sympoziu věnovaném osobnosti a tvorbě jednoho z nej-

známějších rodáků Královéhradeckého kraje, průkopníka 

abstraktního umění – malíře Františka Kupky, které se bude 

konat ve dnech 7. – 8. října 2008 v aule Univerzity Hradec 

Králové.

Této akci udělil záštitu francouzský velvyslanec v České 

republice Charles Fries, český velvyslanec ve Francii Pavel 

Fischer a ministr kultury České republiky Václav Jehlička. 

Během sympozia s názvem „František Kupka – Čech, Fran-

couz, Evropan“ zazní referáty především českých a francouz-

ských odborníků – historiků umění, mecenášů i sběratelů, 

kteří připomenou dílo světově uznávaného malíře v širších 

souvislostech. Skutečnost, že se tato událost bude konat 

v Kupkově rodném kraji a právě v době, kdy bude Francie 

předsedat Evropské unii (a hned poté ji v této roli vystřídá 

Česká republika), je do jisté míry symbolickým propojením 

obou zemí, které se pro Františka Kupku staly pramenem 

jeho inspirací i domovem. 

Podrobné informace o sympoziu (program, organizační 

pokyny, přihláška k účasti a další informace) jsou zveřej-

něny na internetové adrese http://www.uhk.cz/uhk/idv.  

S případnými dotazy se obraťte na agenturu M.C.O.M. s.r.o., 

Petra Kročilová, tel. 495 518 085, 724 452 938, e-mail: agen-

tura@mcom.cz (informace o ubytování) a bližší informace 

o programu Vám zodpoví Mgr. Lenka Jaklová, tel.: 495 817 

454, 736 521 892, e-mail: ljaklova@kr-kralovehradecky.cz 

(tiskové oddělení Krajského úřadu Královéhradeckého kra-

je).

pozvánky na 
konference
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Asociace muzeí a galerií České republiky
ve spolupráci

s Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při AMG, 
oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity

 a s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky

pořádá V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví

Muzea a vzdělávací systém v České republice

Brno, 11.– 12. listopadu 2008

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stalo se již tradicí, že Asociace muzeí a galerií České republiky připravuje v Brně na podzimní dny tématicky ucelenou kon-

ferenci – kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. V duchu této naší tradice jsme se letos rozhodli oproti původnímu 

plánu činnosti AMG na rok 2008 uspořádat v listopadu ve spolupráci s Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při 

AMG jubilejní V. celorepublikové kolokvium, tentokráte na téma „Muzea a vzdělávací systém v České republice.“  

Již dva roky pracují školy prvního a druhého stupně v České republice na základě svých vlastních vzdělávacích programů, 

které vycházejí z obecných zadání Rámcového vzdělávacího programu České republiky. Tento program slučuje řadu bývalých 

samostatných předmětů do několika okruhů; nepracuje se známkovým hodnocením žáků, nýbrž s tzv. klíčovými kompeten-

cemi, zavádí do škol projektové vyučování, dává mnohem větší prostor kreativitě a schopnostem žáků. Většina okruhů posky-

tuje řadu možností pro spolupráci muzeum-škola/škola-muzeum. Nabízí se několik otázek, které bychom se chtěli pokusit na 

kolokviu zodpovědět: Jaký prostor si mohou muzea pro sebe ve výchovném vzdělávacím procesu nárokovat? Myslili tvůrci 

Rámcových vzdělávacích programů na muzea a galerie? Co mohou muzea a galerie udělat pro zlepšení spolupráce s prvním  

a druhým stupněm vzdělávání v České republice?

Ubytování je pro Vás zajištěno v Hotelu Slavia v ceně 600,- Kč/za osobu a noc na dvoulůžkovém pokoji se snídaní; samostatný 

pokoj v ceně 950,- Kč/za noc (http://www.slaviabrno.cz). Ubytování si prosím zajistěte sami přímo v hotelu: Hotel Slavia, Solnič-

ní 15/17, 662 16  Brno-město, recepce hotelu: Jana Neumannová, e-mail: hotel.slavia@iol.cz, tel.: +420 542 215 080. 

Účastnické poplatky na kolokviu „Muzeum a vzdělávací systém v České republice“ (11.–12. listopadu 2008):

Přihlášky poslané   Základní výše         Pro členy AMG 
                       (základní sleva 15%)

po 19. říjnu 2008          800 Kč             680 Kč

do 19. října 2008 (sleva 15 %)               680 Kč             580 Kč

do 31. srpna 2008  (sleva 25 %)               600 Kč             500 Kč

Účastnické poplatky budou vybírány při prezenci a zahrnují náklady na organizační zajištění kolokvia, materiály pro účastníky, 

pohoštění (káva, čaj, nealko) v rámci prvního i druhého jednacího dne a raut na společenském večeru. Cestovné a ubytování si 

hradí účastníci kolokvia sami. Námi vyžádaní lektoři účastnický poplatek nehradí. 

K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 20 min. Přednášející touto cestou žádáme o dodání ná-

zvu přednášky, stručných tezí příspěvku a profesního životopisu. Podrobný program s organizačními pokyny bude účastníkům 

rozeslán po uzávěrce II. cirkuláře. 

 

Přihlášky zasílejte sekretariátu AMG na adresu:

Asociace muzeí a galerií České republiky, 

Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město, 

tel. 224 210 037-9, tel./fax 224 210 047, e-mail: amg@cz-museums.cz

Více informací na http//www.cz-museums.cz



Mezinárodní muzeologická konference na téma

Muzeum a změna III. / The Museum and Change III.

Po třech letech se Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s dalšími subjekty rozhodla uspořádat při příleži-

tosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie třetí ročník mezinárodní konference nazvané Muzeum a změna III. 

/ The Museum and Change III. Její předešlé ročníky v roce 2002 a 2005, se snažily odpovědět na řadu otázek z činnosti muzeí 

a každodenní muzejní praxe – jak se ve střední a východní Evropě změnily organizační podmínky a sbírkotvorná činnost 

muzeí po roce 1989; jak se změnil přístup muzeí ke svým klientům a jak nově vychovávat nastupující generace muzejních 

pracovníků; jak se do činnosti muzeí mohou zapojit dobrovolníci; jaké je místo virtuální reality v muzejní práci; jak profesní 

organizace ovlivňují chod muzejnictví; jaká je role muzea v moderní společnosti atd. Po třech letech bychom chtěli opět na-

vázat na témata předešlých konferencí; východiskem našeho setkání by mělo být spektrum problémů, kterých se předchozí 

konference nedotkly, nebo se jimi zabývaly jen okrajově.

Konference Muzeum a změna III. / The Museum and Change III. je třetí příležitostí k setkání muzejních pracovníků, pedago-

gů, studentů ve středoevropském prostoru; naším záměrem je, aby se tato setkávání stala pravidelnými trienálními meetin-

gy nad aktuálními, palčivými – a třeba i trochu kontroverzními – tématy souvisejícími s muzei, jejich klienty a běžnou praxí. 

Cílem našeho setkání by měla být možnost konfrontovat názory na fungování muzejní komunity a nastartovat diskusi na 

nová muzeologická témata, která budou v příštích obdobích stále více zdůrazňována. Ozřejmit nové trendy muzejní práce 

a nalézat možné modely pro naši práci. Poskytnout prostor pro mezinárodní diskusi o dalším směřování oboru muzejnictví, 

prostor ke sdílení zkušeností a vzájemné inspiraci.

Tématické bloky

I. Výstavba, inovace, rekonstrukce

II. Expozice, výstavy, prezentace

III. Marketing, public relations, lobbing v neziskové sféře

IV. Ekonomika a kultura

V.  Digitalizace a ochrana movitého kulturního dědictví

Způsob přihlášení: I. cirkulář (do 30. září 2008), II. cirkulář (od vyhlášení do 31. prosince 2008). Registrační formuláře budou 

muzeím zaslány poštou, na vyžádání mohou být zaslány i e-mailem. Formulář je umístěn na internetových stránkách AMG 

http://www.cz-museums.cz.

Účastnický poplatek: 720 Kč pro členy, zaměstnance a studenty pořadatelů a členy Zväzu múzeí na Slovensku a Sloven-

ského komitétu ICOM. Pro přihlášené v rámci I. cirkuláře 30% sleva, tj. 500 Kč, pro přihlášené v rámci II. cirkuláře 20% sleva,  

tj. 580 Kč, 160 EUR pro ostatní účastníky konference, pro přihlášené v rámci I. cirkuláře 30% sleva, tj. 110 EUR, pro přihlášené 

v rámci II. cirkuláře 20% sleva, tj. 130 EUR.

Sekretariát konference: Asociace muzeí a galerií ČR, Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město, Česká 

republika,tel. +420 224 210 037-9, fax +420 224 210 047, e-mail: amg@cz-museums.cz 

Více informací na: http://www.cz-museums.cz 

Praha, Česká republika
17. – 19. února 2009

Pantheon Národního muzea, 
Václavské náměstí 68, Praha 1


