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úvodník

Vzájemné uznávání průkazek členů AMG a pracovníků NPÚ a členů ICOMOS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěli bychom Vás informovat o obnovení dohody Asociace muzeí a galerií ČR s Národním památkovým ústavem o vzájemném uznávání průkazek AMG 

a pracovníků NPÚ a členů ICOMOS. Exekutiva AMG doporučuje členským muzeím a galeriím umožnění volných vstupů pracovníkům NPÚ a členů ICO-

MOS na základě předložení platného průkazu s účinností od 1. dubna 2010, se zahájením turistické sezóny na památkových objektech ve správě NPÚ. 

Pro držitele průkazu AMG to znamená, že po předložení vlastní průkazky u pokladny institucí zřizovaných Národním památkovým ústavem mu bude 

umožněn bezplatný vstup. Od roku 2001 rovněž platí Dohoda o vzájemné spolupráci mezi AMG a Zväzom múzeí na Slovensku, jejíž součástí je i vzájemné 

uznávání členských průkazů. 

Veškeré informace týkající se recipročního uznávání všech volných vstupů včetně seznamů institucí a podob jednotlivých průkazů jsou umístěny na inter-

netových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz. Pokud potřebujete vyměnit samolepku AMG ve svých pokladnách, neváhejte se na nás obrátit a my 

Vám novou pro vylepení či výměnu zašleme obratem.  Zároveň bychom uvítali, kdybyste nás informovali o případech, kdy stran některé z institucí nebude 

dohoda respektována a držitelům průkazek AMG nebude bezplatný vstup umožněn (s udáním data a instituce, kde se tak stalo). 

Doufáme a pevně věříme, vážené kolegyně, vážení kolegové, že možnost vzájemného uznávání volných vstupů bude mezi členskými muzei a galeriemi 

AMG vítána jako příjemná výhoda, a zároveň že dohoda mezi NPÚ a AMG, a také Zväzem múzeí na Slovensku bude dodržována všemi členy AMG, aby ne-

musela být z důvodu nerespektování některého z členů AMG v budoucnu zrušena. 
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Muzejní květen

Tak jako jsme v minulosti měli březen – měsíc 
knihy, duben – měsíc bezpečnosti, mohl by se 
dnes květen nazývat měsícem muzeí. Vždyť si 
uvědomme:  Mezinárodní den muzeí, slavnost-
ní vyhlášení výsledků Národní soutěže Gloria 
Musaealis, Festival muzejních nocí se svým ná-
rodním zahájením. To vše se odehrává v květnu. 
Počátek je v roce 1977, kdy ICOM inicioval vy-
hlášení dne 18. května jako Mezinárodního dne 
muzeí. V naší zemi se muzea hromadně přihlá-
sila k tomuto svátku prakticky až po roce 1990. 
Zpočátku to byly velmi skromné oslavy, obvykle 
byla 18. května muzea, která si den připomína-
la, otevřena zdarma. Připomíná mi to tak trochu 
mé soukromé oslavy. Když jsme byli mladí man-
želé čerstvě usazení v novém (ještě ne zcela za-
řízeném) bytě, s miminkem v postýlce a jedním 
platem, podávalo se u nás na oslavách domácí 
rybízové víno vlastní výroby a v troubě pečené 
brambory vypěstované na rodinné zahrádce. Na 
víc nebylo. Jak rostla prosperita naší rodiny, při-
bývalo na stole lahůdek. Obdobné je to i s muzei. 
Ovšem růst prosperity nemusíme v tomto přípa-
dě měřit pouze růstem disponibilních finančních 
prostředků, i když i k tomu, navzdory nářkům  
o jejich nedostatku, docházelo. Měřme ho spíše 
růstem vzdělaných pracovníků a růstem jejich 
vztahu k muzeím a především růstem jejich uvě-
domění si nutnosti zviditelnit jak svou mateřskou 
organizaci, tak obor jako celek. Růstem uvědo-
mění si nutnosti přivést do muzeí návštěvníky, 
neboť je to teprve návštěvník, který dává celému 
muzejnímu snažení smysl. Odtud je jen krůček  
k uvědomění si skutečnosti, že návštěvník je host 
náročný, který má na výběr a vyžaduje lahůdky 
onačejší, než pečené brambory a „rybízák“. Tak  
k volnému vstupu přibyly nejrůznější akce a na-
konec i atraktivní otevření muzea v noci, s progra-
mem a zdarma. Pro návštěvníka pravé lukulské 
hody! Však jich také každoročně chodí o květ-
nových a červnových nocích hodovat do muzeí 
statisíce. A jako v mnoha jiných oborech i mu-
zea se rozhodla soutěžit, kdo předkládá hostům 
lepší jídelní lístek a kdo umí jednotlivé lahůdky 

lépe připravit. Říkáme tomu Gloria musaealis  
a výsledky každoročně vyhlašujeme v rámci ce-
looborové oslavy Mezinárodního dne muzeí.

Co se tedy přát k tomu letošnímu i těm následu-
jícím muzejním svátkům? Co nejvíce výborných 
kuchařů, kteří uvaří ty nejvybranější pochoutky 
a kteří budou stále schopni vymýšlet nové re-
cepty. Co nejvíce spokojených hostů, kteří bu-
dou vyhledávat právě tu muzejní kuchyni. Do 
budoucna jistě i možnost přidělovat hvězdičky 
podle kvality poskytovaných služeb. Myslím, že 
těch pětihvězdičkových muzeí by nebylo málo.

Jana Hutníková
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Zápis ze zasedání Senátu 
dne 17. února 2010 
v Národním muzeu

Přítomno: 36 z 54 s hlasem rozhodovacím, 4 z 21 s hlasem 

poradním

První letošní zasedání Senátu AMG se konalo v prosto-

rách Národního muzea – budově bývalého Federálního 

shromáždění dne 17. února 2010. Slova na úvod se ujal  

1. místopředseda AMG PhDr. Luděk Beneš, který přítomné 

přivítal a představil návrhy na složení mandátové a návr-

hové komise. Mandátovou komisi tvořili PhDr. Dana Ve-

selská, Mgr. Ivan Berger a Mgr. Antonín Šimčík. PhDr. Zita 

Zemanová, Ing. Milena Burdychová a PhDr. František Frýda 

tvořili komisi návrhovou. Svým hlasováním Senát tento 

návrh přijal.

Předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová přivítala nové ko-

legy mezi senátory a vyzvala zástupce Krajské sekce Vyso-

čina a sekce Libereckého kraje, od kterých zatím nepřišla 

zpráva o volbě nového předsedy, aby v co nejbližší době 

uspořádali zasedání a volby, tak jak jim ukládají Stanovy 

AMG. Dr. Dittertová dále seznámila přítomné s činností 

exekutivy AMG od minulého zasedání Senátu. Exekuti-

va AMG se na svých jednáních zejména zabývala oblastí 

muzejní statistiky, Národní soutěží muzeí Gloria musaealis  

a Festivalem muzejních nocí, smlouvou s NPÚ o uznávání 

členských průkazů AMG i přípravou Kolokvia v Brně, které 

proběhne ve dnech 2.–3. listopadu 2010. Navrženými té-

maty jsou autorský zákon a digitalizace, zároveň by mělo 

být připomenuto 20. výročí vzniku AMG. Slavnostní večer 

kolokvia tentokrát proběhne v Moravském zemském mu-

zeu, v prostorách Dietrichsteinského paláce. 

Dalšími tématy jednání exekutivy byl Dokument o profe-

si konzervátora-restaurátora, Škola muzejní propedeutiky 

a eventuální navýšení kursovného v základním a nástav-

bovém kursu, smlouva o partnerství a spolupráci k pro-

jektu Moravské galerie v Brně – vznik Metodického centra 

nových strategií muzejní prezentace, návrh Metodického 

centra muzejní pedagogiky pří MZM do katalogu prací  

s definicí profese muzejního pedagoga jako „kurátora di-

daktických činností“, který byl zaslán na MK ČR a MŠMT  

v únoru 2009. Tento materiál, k němuž se exekutiva dostala 

až v únoru 2010, bude projednán na zasedání výboru Ko-

mise pro muzejní pedagogiku 24. února 2010. Komise byla 

vyzvána, aby zaslala exekutivě vyjádření k návrhu v nejbliž-

ších dnech; v možnosti připomínkování návrhu bude také 

kontaktován Ing. Jiří Flígl z oddělení administrace platů 

příspěvkových organizací MK ČR, který má věc na starosti.

V oblasti muzejní legislativy bylo uskutečněno jedná-

ní zástupců AMG a OMG MK ČR, ze kterého vyplynulo, že 

Ministerstvo kultury ČR nebude k vyhlášce č. 410/2009 Sb. 

vydávat metodický pokyn (mělo by učinit MF ČR), nicméně 

s nárůstem dotazů z řad muzeí a galerií na sekretariát AMG, 

jak postupovat při zaúčtování nákupů nových sbírkových 

předmětů, bylo s Mgr. Wiesnerem domluveno, že vybraný 

muzejní účetní (AMG oslovila Masarykovo muzeum v Ho-

doníně) vypracuje návod srozumitelný pro všechna muzea 

a galerie, který bude následně zaslán MK ČR ke schválení, 

a poté rozeslán jako oficiální informace OMG MK ČR s po-

pisem a doporučením pro účtování dle nových právních 

norem. 

Dne 4. února 2010 proběhlo na sekretariátu AMG společ-

né jednání se zástupci MK ČR a MZM k problematice apli-

kace DEMUS, a rovněž k projektu přípravy kurzů muzejní 

pedagogiky. Aplikace DEMUS je nefunkční vzhledem k no-

vým programům MS Office, z tohoto důvodu je nutné roz-

hodnout, jak tuto problematiku dále řešit. Zástupci MZM 

informovali o připravovaném projektu, který byl podán  

v rámci programu IOP v těchto dnech na MV ČR. Na schůz-

ce, kterou iniciovala AMG na základě rozhodnutí prosinco-

vého senátu, bylo dále domluveno, že MZM předloží Mgr. 

Wiesnerovi návrh řešení přechodu stávající aplikace DE-

MUS, která je vytvořena na zastaralé platformě MS Access 

97, s vyčíslením nákladů jejího přizpůsobení pro provoz 

v rámci nových SW a OS (MS Office 2007, OS Windows 7). 

Na jednání MZM dále představilo svůj návrh vzdělávacího 

programu v rámci Metodického centra pro muzejní peda-

gogiku. Vzhledem k tomu, že AMG podala žádost na MK ČR 

na kurzy s podobnou obsahovou náplní, bude AMG zvažo-

vat další postup v této věci. 

Po seznámení s činností exekutivy AMG se slova ujala 

výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, DiS. se změnou 

Jednacího řádu AMG – Přílohy č. 3 Výše členských příspěv-

ků a zařazení řádných členů AMG do kategorie příspěvků  

v roce 2010. Zdůraznila, že výše příspěvků se nemění, 

AMG má ke dni jednání Senátu AMG 271 členů, z toho 16  

v I. kategorii, 37 v II. kategorii, 61 ve III. kategorii a 157 ve IV. 

kategorii. Anna Komárková představila dílčí změny, týkající 

se zejména přesunu některých muzeí do jiných kategorií  

a následně vybídla senátory k hlasování. Senát svým hlaso-

váním rozhodl o přijetí tohoto bodu programu.
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Návrh plánu činnosti, rozpočtové provizorium na rok 

2010 a plán akcí AMG na rok 2010 představila rovněž 

Anna Komárková. Podklady již senátoři získali na minulém 

jednání Senátu AMG, ke změně došlo v dodatečném za-

řazení projektu Komise pro muzejní pedagogiku při AMG 

– příprava specializovaných kursů v rámci Školy muzejní 

propedeutiky zaměřených na muzejní pedagogiku (pro-

jednáno v rámci plenárního zasedání komise dne 7. pro-

since 2009, a také na společném jednání 14. ledna 2009, 

kterého se zúčastnili Mgr. Němcová (nová předsedkyně 

komise), dr. Poláková za Metodické centrum muzejní pe-

dagogiky při MZM a Anna Komárková). Do žádosti na MK 

ČR byly zapracovány všechny projekty, které jednotlivé ko-

mise a členové AMG předložili exekutivě v předepsaných 

termínech. AMG podala dvě žádosti na MK ČR na projekty 

o. s. – na propagaci a popularizaci muzejnictví ve výši 600 

tis. Kč a na projekt informační servis v oblasti muzejnictví 

ve výši 1 500 tis. Kč. Následným hlasováním senátoři návrh 

plánu činnosti, plán akcí i rozpočtové provizorium na rok 

2010 schválili.

O Národní soutěži muzeí Gloria musaealis podala zprá-

vu Mgr. Irena Chovančíková. Znovu vyzvala přítomné  

k přihlášení svých výstav, publikací a počinů a upřesnila 

současný počet přihlášených projektů – celkový počet je 

51, v kategorii Muzejní výstava roku je 21 projektů, v kate-

gorii Muzejní publikace roku také 21 a v kategorii Muzejní 

počin roku zatím 9.  

Vývoj oborové legislativy shrnul Dr. Beneš. Mgr. Wiesner 

zaslal AMG pro muzea a galerie druhou informaci k postu-

pu při oceňování sbírek muzejní povahy na základě vyhláš-

ky č. 410/2009 Sb. Tato informace byla zaslána všem muzej-

ním a galerijním institucím v ČR dle adresáře AMG. Množí 

se dotazy směřované na sekretariát AMG, jakým způsobem 

zaúčtovat nákup nových sbírkových předmětů – ve vyhláš-

ce je jasně stanoveno, že sbírka muzejní povahy je oceněna 

ve výši 1 Kč, pokud není známa její pořizovací cena (§ 71 

odst. 4); dle informace OMG jednotlivé nákupy sbírkových 

předmětů sbírku po finanční stránce nezhodnocují, a ta 

má tedy stále hodnotu 1 Kč – nákupy je tedy nutné vést  

v účetnictví na podrozvahových účtech a uvést do provoz-

ních nákladů instituce, nikoliv z investičních prostředků 

(bohužel v příloze vyhlášky je v účetní osnově uveden pro 

nákup sbírek muzejní povahy investiční účet 032 – to vede 

k mylnému výkladu, resp. ne přesnému pochopení stran 

muzeí a jejich zřizovatelů, kdy takto musí být zaúčtována 

pouze nově pořízená sbírka muzejní povahy, u které je již 

pořizovací cena známa). Vzhledem k tomu, že MK ČR nepo-

čítá s vydáním metodického pokynu, je třeba se s dotazy 

obracet na své zřizovatele.

PhDr. Helena Koenigsmarková informovala přítomné  

o zkušenostech s oceňováním sbírek v zahraničí – Ukraji-

ně, Slovinsku a Německu. Způsob oceňování je zde velice 

náročný, informaci a materiál zaslaný NEMO k této proble-

matice předala na OMG MK ČR. Rovněž zmínila způsob 

oceňování sbírek v rámci objektů ve správě NPÚ, kde každé 

inventární číslo je oceněno jednou korunou. 

Anna Komárková podala zprávu o jednání na MK ČR k pří-

pravě novely autorského zákona, které se uskutečnilo dne 

11. ledna 2010. Odbor autorského práva MK ČR by chtěl 

připravit v průběhu roku 2010 novelu autorského zákona, 

jejímiž hlavními oblastmi jsou problematika osiřelých děl, 

problematika kolektivní správy (zvýšit transparentnost, 

kontrolu jednotlivých správců a povinnost zveřejňování 

informací, stanovení sankcí) a problematika kopírování  

v knihovnách, badatelnách, copycentrech atd. Během úno-

ra by měly být na MK ČR zpracovány náměty a připomínky 

zaslané od zainteresovaných institucí, v průběhu roku se 

pak ke každému tématu uskuteční samostatné jednání. 

Dr. Beneš dále informoval o Metodickém návodu k ve-

dení evidence NAD v kulturně-vědeckých institucích, kte-

rý byl zaslán AMG dne 19. ledna 2010. Exekutiva AMG se 

ztotožňuje s připomínkami MK ČR, že je návrh v rozporu  

s vyššími legislativními normami, neboť tvrdí, že archiválie, 

které byly vzaty do sbírkové evidence na základě zákona  

č. 122/2000 Sb. „omylem“, je dle tohoto návrhu třeba z této 

evidence vyjmout a zaevidovat v NAD. Tyto kroky by vý-

razně narušily činnost muzeí a zejména celistvost a kvalitu 

sbírek muzejní povahy, a nelze je tedy akceptovat. Souhrn-

né stanovisko AMG bylo zasláno na OMG a AS MV ČR; dne 

25. února 2010 se na AS MV ČR na podnět AMG uskuteční 

společné jednání se zástupci OMG, AMG a AS, kterého se 

zúčastní dr. Beneš. Na tomto jednání by mělo dojít k vypo-

řádání předložených připomínek; snahou AMG je dospět  

k určitému konsensu nejen v otázce metodického ná-

vodu, ale také v problematice dvojího režimu zacházení  

s archiváliemi na základě zákona č. 122/2000 Sb. a zákona 

č. 499/2004 Sb. 

Ing. Milena Burdychová doplnila tento bod programu  

o zprávu, že byla SOA v Chrudimi upozorněna na to, že by 

měli v muzeu od ledna 2010 využívat dle novely archivního 

zákona elektronickou spisovnu. Pakliže ne, muzeum koná  

v rozporu se zákonem. 
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O muzejní statistice jako již tradičně referoval PhDr. Fran-

tišek Šebek. Znovu představil souhrnný materiál k vytvo-

ření systému profesních a etických standardů a formulaci 

akreditačního systému muzeí v ČR. Tento materiál by měl 

být diskutován v rámci jednotlivých orgánů AMG a po za-

pracování připomínek se stát výchozím materiálem pro 

jednání s MK ČR. Dr. Šebek doporučil, aby se materiál pro-

jednal na jednáních jednotlivých krajských sekcí AMG, kte-

ré by se k němu měly vyjádřit, a nabídl se, že pakliže budou 

mít sekce zájem, že jejich jednání osobně objede a projekt 

detailně představí. Tím by také exekutiva AMG mohla zís-

kat přehled o podpoře projektu u členské základny AMG. 

Dr. Šebek navrhuje, aby byl systém akreditace dobrovol-

ný, ne daný zákonem či vyhláškou. Smyslem akreditace je  

v prvé řadě odlišit muzejní instituce vymezené definicí 

ICOM od ostatních institucí, které používají název muze-

um, ale nejsou jím. Akreditační systém měl být zejména 

marketingovým a PR nástrojem, argumentací také pro zři-

zovatele. Dr. Šebek také upozornil na další možné připo-

mínkování dotazníků V-Kult – připomínky je nutné NIPOSu 

zaslat do konce dubna 2010. Na přelomu března a dubna 

2010 by se mělo opět uskutečnit společné jednání exekuti-

vy a předsedů krajských sekcí AMG k této problematice.

Ing. Milena Burdychová představila přítomným pozmě-

něný návrh smlouvy o vzájemném uznávání volných vstu-

pů s NPÚ. V původním návrhu smlouvy byl problematicky 

definovaný zejména vztah AMG k objektům, do kterých by 

měl být umožněn volný vstup pracovníkům NPÚ a členům 

ICOMOS, a také sankce za neuskutečněný vstup ve výši  

2 tis. Kč. NPÚ nadále netrvá na finančních sankcích, ale 

navrhuje zřízení smírčí komise, která by projednávala ne-

plnění smluvního ujednání a porušení dohody; v případě 

opakovaného neplnění smlouvy by měly obě strany mož-

nost okamžitě od dohody odstoupit. Podmínkou ze stra-

ny NPÚ je odsouhlasení textu smlouvy na jednání Senátu 

AMG, resp. přijetí usnesení v podobě: „Členové AMG se se-

známili se zněním návrhu smlouvy o spolupráci, souhlasí  

s ním a zavazují se plnit povinnosti, které pro ně ze smlouvy 

vyplývají.“ Pro uzavření smlouvy vyžaduje NPÚ také úřed-

ně ověřený podpis statutárního orgánu AMG nebo úředně 

ověřený podpisový vzor. Po prezentaci návrhu smlouvy se 

rozběhla diskuze přítomných a ozývaly se hlasy, že smlou-

va je nevyrovnaná a pro AMG je její přijetí v této striktní po-

době problematické, spíše by měla být uzavřena dohoda  

o spolupráci atp. Následně byli senátoři vyzváni k hlaso-

vání, zda souhlasí s předloženým zněním smlouvy s NPÚ 

o uznávání členských průkazů. Senát svým hlasováním 

rozhodl o neschválení smlouvy v této podobě; zároveň do-

poručil každé členské instituci AMG, že je zatím na jejím 

posouzení, zda umožní držitelům průkazek NPÚ volný či 

snížený vstup. Senátoři dále doporučili předsedkyni AMG 

ve věci možného uzavření dohody v pozměněné podobě 

jednat s náměstkem pro objekty ve správě NPÚ Mgr. Mila-

nem Svobodou.

Anna Komárková, DiS, v bodu jednání Stav a změny 

členské základny prezentovala zájemce o řádné členství 

v AMG, a to Kulturní památku Chvalský zámek, Nové měst-

ské centrum Praha 20, které představila předsedkyně Kraj-

ské sekce hl. města Prahy PhDr. Zuzana Strnadová. Senát 

se svým hlasováním vyslovil pro přijetí. Senát vzal zároveň 

na vědomí změnu právní subjektivity řádného člena AMG 

– Městské obrazárny Ludvíka Kuby a Městského muzea 

Březnice, které přešly pod město Březnice jako jeho orga-

nizační složka. 

Žádost o individuální členství podal Ivo Navrátil, Marie 

Navrátilová, Žaneta Marešová a Milan Jančo. O Ivu Navráti-

lovi pronesl pár slov dr. Beneš a doporučil ho k přijetí, Ža-

netu Marešovou představila PhDr. Dana Veselská a rovněž 

ji doporučila k přijetí. Obě žádosti k individuálnímu člen-

ství AMG Senát svým hlasováním přijal. Ke zbývajícím dvě-

ma zájemcům nebyl přítomný nikdo, kdo by je představil; 

projednání jejich přihlášek se tak odkládá na další zasedání 

Senátu. 

V bodě Různé upřesnila Anna Komárková nejdůležitější 

termíny pro tento rok: 13. května 2010 proběhne Slavností 

vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaea-

lis od 17 hodin v Pantheonu Národního muzea, 14. května 

2010 proběhne v Jihlavě Národní zahájení Festivalu muzej-

ních nocí, 15. května se uskuteční Brněnská muzejní noc, 

12. června Pražská muzejní noc a ve dnech 2.–3. listopadu 

2010 se v  Brně uskuteční tradiční celorepublikové kolo-

kvium. Zároveň přítomné vyzvala, aby posílali pozvánky 

na své akce, které sekretariát může dále rozeslat členské 

základně. 

Na závěr jednání dr. Beneš přítomným poděkoval za je-

jich účast a popřál hezký zbytek dne.

Malvína Brychová

         zprávy, aktuality, informace
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85 let Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm

„Je libo drožku" – ozve se za námi před nádražím v Rožno-

vě pod Radhoštěm, kam jsme přijeli strávit volnou sobotu. 

Přijali jsme pozvání a rozjeli se do proslulého lázeňského 

městečka. Projíždíme kolem lázeňské budovy a z altánku za 

ní zní již od brzkého rána dechová hudba. Jedeme dál par-

kem zvaným Hajnice a dostáváme se do Valašského muzea 

v přírodě, kterému v roce 1925 pomohli na svět sourozenci 

Jaroňkové. Zde, na Muzejním náměstí, je několik cukráren  

a kaváren, kde si dáme lázeňskou kávu se zákusky a pozoru-

jeme, jak se procházejí lázeňští hosté v secesních oblecích 

a poslouchají promenádní koncert, navštěvují spoustou 

zábavných akcí a v neposlední řadě nakupují originální 

suvenýry a ochutnají dobové gastronomické speciality. At-

mosféra prostě ojedinělá a neopakovatelná. Tak takovou 

iluzi můžete spatřit v jednom z pořadů muzea nazvaném 

„Lázeňský víkend“.

Letos si připomínáme 85 let od chvíle, kdy uvítalo první 

návštěvníky. Bylo to v červenci 1925 při příležitosti národo-

pisných slavností, nazvaných „Valašský rok". Od doby vzniku 

muzeum výrazně změnilo svou tvář. Dnes nabízí návštěv-

níkům více než šest desítek zpřístupněných objektů s ex-

pozicemi, které se nacházejí v jeho areálech – Dřevěném 

městečku, Valašské dědině, Mlýnské dolině a Pustevnách.

Nejprve je budováno Dřevěné městečko, které zachycu-

je městskou roubenou architekturu Valašska a prezentuje 

způsob života malého podhorského městečka v období od 

2. poloviny 19. století až po první čtvrtinu 20. století. Areál 

je dějištěm čtyř významných folklorních festivalů – „Rožnov-

ská valaška", „Rožnovské slavnosti", „Romská píseň" a „Jáno-

šíkův dukát". Celkový obraz městečka je vytvořen pomocí 

originálních budov přenesených z rožnovského náměstí, 

které jsou postupně doplňovány o další stavby (originály  

i kopie roubených objektů). 

V roce 1962 začala výstavba Valašské dědiny na nedale-

ké Petřkově stráni. Záměrem koncepce se stala myšlenka 

na záchranu tradičních roubených domů, hospodářských 

a speciálních staveb, které byly v původním prostředí 

ohroženy. Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem mu-

zea. Areál byl v posledních letech doplněn o další objekty 

(evangelický toleranční kostel, školu, hospodu s kupeckým 

krámem) vybudované v rámci řešení rozsáhlého projektu 

„Muzeum v přírodě a lidová kultura v nových formách pre-

Senát schvaluje:

1.  návrhovou komisi ve složení: Milena Burdychová, 
Zita Zemanová, František Frýda
2.  mandátovou komisi ve složení: Dana Veselská,  
Antonín Šimčík, Ivan Berger
3.  změnu jednacího řádu AMG – Přílohu č. 3
4.  plán činnosti AMG a rozpočtové provizorium na 
rok 2010     
5.  přijetí za řádného člena AMG:   
   - Kulturní památka Chvalský zámek, Nové městské 
     centrum Praha 20
     přijetí za individuálního člena AMG:
   - Ivo Navrátil
   - Žaneta Marešová
                        
Senát bere na vědomí:

1.  zprávu o činnosti exekutivy od minulého zasedá-
ní senátu AMG dne 10. prosince 2009

2.  zprávu o VIII. ročníku Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis
3.  informaci o vývoji oborové legislativy
4.  informaci o vývoji muzejní statistiky 
5.  změnu právní subjektivity řádného člena AMG 
– Městské obrazárny Ludvíka Kuby a Městského 
muzea Březnice

Senát neschvaluje a nesouhlasí s předloženým 
návrhem Smlouvy o spolupráci při vzájemném 
uznávání průkazů AMG a NPÚ.
Senát ponechává na posouzení jednotlivých členů 
AMG umožnění volných vstupů nebo sníženého 
vstupného pro zaměstnance NPÚ. 

Senát ukládá:

-  odložit žádost o přijetí za individuální členy Marie 
Navrátilové a Milana Janča 

Milena Burdychová

Usnesení Senátu AMG dne 17. února 2010

         zprávy, aktuality, informace
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zentace kulturního dědictví“, podporovaného z finančního 

mechanizmu EHP/Norska – eea grants/. Nádherný areál nás 

okouzlil podruhé. K návštěvě nás zvou tetičky, hospodáři, 

kteří vyprávějí staré příběhy původních obyvatel, v kovárně 

je možno vidět výrovu podkov a v neposlední řadě v hos-

podě ochutnat tradiční venkovská valašská jídla. Na past-

vinách ukazujeme dětem domácí chovná zvířata, no prostě 

romantika, která se už velice rychle i z venkova vytrácí.

Evangelický kostel z Huslenek

Třetím areálem je Mlýnská dolina otevřená v roce 1983. 

Jedná se převážně o technické stavby, využívající jako zdroj 

energie vodu. Celý soubor objektů vozovny, malé zvoničky, 

hamru, kovárny, olejny, valchy, mlýna, pily a obydlí lesního 

dělníka ve společném vztahu získává zvláštní význam, který 

umožňuje poznání a pochopení života i těžké práce našich 

předků v minulosti, čemuž velice dopomohou, mlynáři, 

hospodyně ze mlýna a kovář svými příhodami a vyprávě-

ním o své profesi. 

Nejmladším částí muzea jsou od roku 1995 Pustevny, sou-

bor objektů secesní architektury slovenského architekta 

Dušana S. Jurkoviče – restaurace Libušín, hotel Maměnka, 

Pustevenka a přilehlá zvonice. Tyto ojedinělé památky byly 

vybudovány v letech 1897–1899 stavitelem Michalem Ur-

bánkem ze Vsetína podle návrhu architekta Dušana Sámo 

Jurkoviče. Interiér restaurace Libušín je vyzdoben freskami 

a sgrafity s motivy valašských a slovenských pověstí dle ná-

vrhů Mikoláše Alše. Současná vynikající kuchyně pana Víta 

Pavla nabízí i tradiční valašská jídla, jako třeba kontrabáš  

a nápoje, dnes už málo dostupné.

Největšího rozvoje dosáhlo muzeum v posledních le-

tech (2007–2009), kdy s pomocí finančního mechanizmu 

EHP/Norska – eea grants získalo Valašské muzeum dotaci  

v hodnotě 3,15 miliónu € na jeho dostavbu. Zrealizován byl 

transfer 4 objektů, které získaly vhodnější umístění, a bylo 

postaveno 7 kopií nových objektů tradiční lidové architek-

tury. Největším úspěchem je vybudování konzervačního 

pracoviště ve Frenštátu pod Radhoštěm, které se svým vy-

bavením řadí k nejmodernějším v ČR. Sál v Janíkově stodole 

je vybaven novou audio-vizuální technologií. Ještě dokon-

čujeme expozici, která seznámí návštěvníky s bohatou his-

torií města Rožnova pod Radhoštěm a jeho okolí.

Lze konstatovat, že odkaz sourozenců Jaroňkových byl 

splněn do posledního bodu. Valašské muzeum v přírodě  

v Rožnově pod Radhoštěm je skutečně živé a pulsující ži-

votem v každém ohledu. Přesvědčte se sami. Zvu Vás na 

prohlídku.

Vítězslav Koukal

Muzejní knihovna Silesia 
otevřela po dlouhodobé 
rekonstrukci své brány 
veřejnosti

Ve středu 17. února 2010 proběhlo slavnostní otevření 

Muzejní knihovny Silesia v Českém Těšíně, která se v prů-

běhu roku 2009 plně přenesla do 21. století. Díky štědré 

státní dotaci, zajištěné na návrh Ing. Karla Sehoře, poslance 

Parlamentu České republiky, byly postupně vytvořeny mo-

derní, kvalitní a v dnešní době nejideálnější podmínky pro 

uchovávání, zpracování a zpřístupňování knihovních fondů 

a služeb. Knihovní depozitáře byly vybaveny pevnými a mo-

bilními regály, které zajistí absenci rizika poškození sbírek 

a navýší dosavadní úložné prostory. Regály jsou vybaveny 

prachotěsnými doplňky. Úložná délka polic regálů nyní 

činí bezmála 550 běžných metrů. Realizací této investice 

se zrychlí transport dokumentů badatelům. S novinkami  

v depozitářích knihovny souvisí také pořízení klimatizač-

ních jednotek (odvlhčovače, zvlhčovače), zajišťujících 

stabilní klimatické poměry s přihlédnutím k charakteru  

a potřebám uchovávaných fondů. Pro kancelář a badatelnu 

byl vyroben moderní, funkční nábytek i regály pro příruční 

fond a dočasné uložení rezervovaných dokumentů. Nezbyt-
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nou součástí změn bylo rovněž zajištění nového technické-

ho vybavení (PC, hardware, software). Významným krokem  

k digitalizaci knihovních sbírek a jejich ochrany pro další 

generace byl nákup profesionálního knižního skeneru Book 

Eye, který je šetrný k rozměrným knižním vazbám. Digitální 

formy vzácných dokumentů budou zpřístupněny na webo-

vých stránkách Muzea Těšínska nebo v badatelně muzejní 

knihovny. Nové knižní přírůstky jsou průběžně zpracovává-

ny v programu Clavius, jehož nejnovější verze byla rozšířena 

o nové moduly rovněž v roce 2009. Starší přírůstky budou 

i nadále převáděny do elektronické databáze. Program Cla-

vius umožní zpracovávání nového on-line katalogu, který 

uživatelům ulehčí orientaci v zásobě knihovny.

Celková revitalizace zařadila Muzejní knihovnu Silesia 

mezi nejšpičkovější pracoviště svého druhu v rámci Mo-

ravskoslezského kraje. Knihovna dlouhodobě spolupracuje  

s knihovnami v regionu a mimo něj (Moravskoslezská vě-

decká knihovna v Ostravě, Ústřední knihovna Slezského 

zemského muzea v Opavě, muzejní a městské knihovny  

a jiné.). V rámci zahraniční spolupráce jsou našimi význam-

nými partnery v Polsku Książnica Cieszyńska v Těšíně, 

knihovna Muzea Śląskiego v Katovicích a na Slovensku Ča-

plovičova knižnica v Dolním Kubíně. Knihovna se i nadále 

podílí na přípravě výstav, přednášek pro školy i veřejnost, 

projektů a akcí Muzea Těšínska, které sehrává v mnoha 

ohledech nezastupitelnou úlohu v multikulturním a multi-

etnickém regionu, kterým je Těšínské Slezsko.

Muzejní knihovna Silesia je nedílnou součástí Muzea Tě-

šínska v Českém Těšíně a veřejnosti slouží od padesátých let 

20. století. Vznikla postupným sloučením několika původně 

samostatných knižních fondů a v současnosti čítá více než 

27.000 svazků. Zásoba knihovny Silesia byla rozdělena na 

sbírkové a nesbírkové fondy. Sbírkové fondy jsou vedeny 

v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České re-

publiky a čítají více než 17.500 svazků. Významnou součástí 

sbírkového fondu je rozsáhlý soubor tisků slavného těšín-

ského rodáka a evangelického kněze Jiřího Třanovského 

(1592–1637), dále pak sbírka kramářských tisků, vzácná ko-

lekce plebiscitních tiskovin z období dělení Těšínska mezi 

Československo a Polsko v letech 1918–1920 a rozsáhlý 

soubor českých, polských i německých silesiak. Své místo 

zde rovněž nalezly staré tisky a rukopisy různorodého obsa-

hu, torzo bibliotéky zámku v Ropici s odbornou a zábavnou 

literaturou z 18.–19. století, poutní a svaté obrázky, vzácné 

a regionální tisky od 19. století do současnosti, adresáře, 

kalendáře, učebnice, pozůstalosti někdejších muzejních 

pracovníků a významných regionálních osobností. V roce 

2001 byl vyčleněn další sbírkový fond shromažďující knižní 

produkci týkající se Těšínského Slezska po obsahové i au-

torské stránce a rovněž regionální periodika. Tento fond je 

průběžně rozšiřován formou nákupů, darů (pozůstalosti, 

rukopisy a strojopisy) a výměny. Vedle sbírkových fondů je 

v knihovně průběžně vytvářen fond současné vědecké lite-

ratury, který slouží jak běžným návštěvníkům knihovny, tak 

odborným pracovníkům.

Gabriela Chromcová, David Pindur

Ty nejkrásnější knihy jsou 
z muzeí a galerií

Již dlouho se nestalo, aby v soutěži „Nejkrásnější české 

knihy roku“ tak výrazně bodovaly tituly, které vydaly muzea  

a galerie. Při dubnovém předávání cen (20. dubna 2010) si 

trofej nejkrásnější knihy roku 2009 v kategorii Knihy o vý-

tvarném umění a obrazové publikace odnese zástupce 

Národní galerie v Praze. Cenu ministra kultury získal titul 

„909 – Umění přelomu tisíciletí“, práce editorů Milana Kní-

žáka a Tomáše Vlčka. V kategorii Katalogy si stejnou poctu 

odnese Muzeum umění Olomouc za titul Nikolase Proksche 

909 – Umění přelomu tisíciletí

„Listování“. V této kategorii třetí místo obsadilo Umělecko-

průmyslové museum v Praze. Publikace „Artěl – umění pro 

všední dny“ je podle verdiktu poroty dokonale funkční a je 

příkladem, jak má katalog vypadat. Uměleckoprůmyslové 

museum mělo i další želízko v této kategorii. V užším výbě-

ru figurovala publikace editorky Lucie Vlčkové „Krásná jiz-
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ba“ spolu s titulem „Fenomen Baťa“ editorky Ladislavy Hor-

ňákové z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Byla to 

opět kniha z Národní galerie v Praze „155 uměleckých děl 

20. století“, za kterou dostala tiskárna Libertas třetí místo za 

polygrafické zpracování. Nezbývá než blahopřát a vyzvat  

i další instituce k soutěžení v dalších ročnících.

Do soutěže, která letos vstoupila do svého 45. ročníku, 

přihlásilo 109 nakladatelských subjektů celkem 241 titulů, 

což řádově odpovídá loňské účasti, která byla v historii sou-

těže rekordní. Technická komise, která hodnotila knihy po 

polygrafické stránce, vyřadila pro nezpůsobilost pouze čtyři 

tituly. Nejvíce byla obeslána kategorie Krásná literatura – 

56 knih. V kategorii Odborná literatura soutěžilo 52 titulů, 

v kategorii Dětská literatura 37 titulů. Nejméně byla stejně 

jako v minulosti zastoupena kategorie čtvrtá  – Učebnice  

a didaktické pomůcky v tištěné podobě – 13 titulů. Ob-

razových a fotografických publikací se tentokrát sešlo 37  

a katalogů 33. Zvláštní kategorií byla stejně jako v minulých 

letech kategorie Práce posluchačů polygrafických a vý-

tvarných škol. Do této kategorie bylo přihlášeno 13 prací. 

Vítěz z řad studentů získává Cenu Arna Sáňky, kterou udílí 

Památník národního písemnictví. 

V každé kategorii byly vybrány tři tituly, z nichž první  

v pořadí získává Cenu ministra kultury. Své ceny udělily ješ-

tě Svaz polygrafických podnikatelů (za polygrafické zpraco-

vání), SČUG Hollar (za ilustraci) a TypoDesignClub (za grafic-

ké řešení). Podruhé byla udělena Cena Vojtěcha Preissiga, 

kterou navrhuje Spolek českých bibliofilů. Získává ji kniha, 

která splňuje kriteria bibliofilie a vykazuje znaky mimořád-

ného experimentálního edičního počinu. 

Vleklým problémem soutěže je nízká účast v kategorii 

Učebnice a didaktické pomůcky v tištěné podobě. Letoš-

ních 13 přihlášených titulů znamenalo pokles oproti loň-

ským 18. Porota se rozhodla dvě studentské práce přeřadit 

do této kategorie. Vykazovaly více invence a nápaditosti, 

nutné právě pro tuto kategorii, než tituly přihlášené nakla-

datelstvími.

Ve srovnání s minulými ročníky porota shledala, že kate-

gorie Dětská literatura zaznamenala nejen kvantitativní, ale  

i kvalitativní nárůst. Do užšího výběru bylo v loňské soutěži 

vybráno pouze pět titulů, letos to bylo 11.

Porota konstatovala, že letošní účastníci soutěže, pokud 

se týká kvality, laťku průměru zvýšili. Chyběly však špičky 

– práce, které by zjevně vyčnívaly. Kolekci vítězných knih  

i titulů, které postoupily do užšího výběru, si mohou zájem-

ci prohlédnout v Malé výstavní síni Památníku národního 

písemnictví v Praze na Strahově od 21. dubna do 30. května 

2010 nebo na letošním květnovém veletrhu Svět knih na 

Výstavišti v Praze – Holešovicích.

Zdeněk Freisleben 

Dny evropského dědictví / 
European Heritage Days / 
EHD

Jako každým rokem, tak i letos se začínají ozývat vlastníci 

nemovitých památkových objektů, kulturních a občanských 

společností, církevních majetků a i úřady měst a obcí, aby se 

přihlásili k letošnímu ročníku Dnů evropského dědictví čili, 

jak jsme si zvykli zkratkovitě říkat, k EHD.

EHD je rozsáhlá akce, jejíž myšlenka vyšla v roce 1984  

z Francie a už na 2. evropské konferenci ministrů odpověd-

ných za architektonické dědictví, která se konala v roce 1985 

ve Španělsku, francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada 

Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působnos-

tí. Některé evropské země jako Nizozemí, Lucembursko, 

Malta, Belgie, Velká Británie (Skotsko) a Švédsko brzy poté 

zorganizovaly podobné akce jako Francie. Po této konfe-

renci začala Rada Evropy uvažovat o založení seskupení 

všech těchto různorodých iniciativ, a od roku 1991 probíhá 

pod záštitou Rady Evropy. K myšlence EHD se dnes hlásí 49 

zemí Evropské kulturní konvence: Evropská kulturní úmlu-

va (The European Cultural Convention) vytváří základy pro 

mezivládní spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, pamá-

tek a kulturního dědictví, sportu a mládeže. „Každá smluvní 

strana bude považovat předměty evropské kulturní hodno-

ty nacházející se pod její kontrolou za součást společného 

evropského kulturního dědictví, podnikne odpovídající 

opatření k jejich ochraně a zajistí k nim přiměřený přístup." 

(Článek 5)

Česká republika se k EHD přihlásila již v roce 1991. Prv-

ní Dny vyhlásilo pod názvem „Den otevřených památek“ 

v roce 1991 ve spolupráci s SURPMO, Nadací Charty 77 – 

projekt Míša – Lekselův Gama nůž – v té době nově vzniklé 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy Slezska. V násle-

dujících ročnících probíhaly ještě pod názvem „Den/Dny 

otevřených památek“ a od roku 1994 se konaly již první 

EHD organizované tak, jak probíhají i v současnosti. Jejich 

hlavním garantem je Sdružení historických sídel Čech, Mo-

ravy a Slezska, které každoročně vydává katalog přihláše-

ných objektů. Katalog obsahuje všechny údaje o objektu, 

jeho popis, náplň i fotografii, otevírací dobu a kontakty.

Objekty, které se každým rokem v polovině září otevíra-

jí návštěvníkům, mají upozornit nejen na svoji existenci  

a potažmo i na národní kulturní a historické dědictví, ale  

i na svůj stav, ochranu a využití. Proto jsou v rámci EHD po-

řádány i nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncer-

ty, městské slavnosti, také vědomostní a poznávací soutěže, 

zejména pro děti a mládež a další kulturní programy. EHD by 
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měly být organizovány tak, aby se staly samozřejmým do-

provodem rozvoje a propagace trvale udržitelného cestov-

ního ruchu (tj. citlivého vztahu ke kulturním hodnotám).

Katalog EHD najdete jednak ve formě Online na stránkách 

http://www.ehd.cz, a to za ročníky od roku 2004, kdy se za-

čaly údaje, které byly vydávány v tiskové podobě, zpracová-

vat elektronicky, a dále katalog ve formě CD (letos už DVD) 

rozesílá Sdružení každoročně na 800 adres. Stránky Online 

katalogu EHD navštívilo např. v loňském roce přes 40.000 

návštěvníků. Podle ohlasů stránky využívají kromě indi-

viduálních návštěvníků i např. cestovní kanceláře, hotely, 

turistické a skautské oddíly atd. V katalogu jsou nejrůznější 

vyhledavače a výhodou je, že z nich návštěvník může zjistit 

základní údaje o objektech nezávisle na dny EHD.

Na webovém portále http://www.ehd.cz doporučujeme 

prohlédnout si Online katalog EHD třeba některého z mi-

nulých ročníků. Registrovat se do letošního ročníku můžete 

prokliknutím na Registrace k EHD. 

Podle metodik Rady Evropy je hlavní myšlenka EHD zdů-

razněna také poskytnutím volného vstupu. V naší republice 

není toto bohužel všude možné, a proto se Sdružení jako 

garant EHD snaží i o to, aby expozice alespoň ve dnech EHD 

byly doplněny speciální nabídkou např. vystavením expo-

nátů z depozitářů.

V Online katalogu 2009 naleznete 1.052 památek (mezi 

nimi je i 13 muzeí a galerií). Domníváme se, že EHD jsou – 

kromě jiného – i další možností zviditelňování a propagace 

činnosti muzeí a galerií a nabízíme vám spolupráci.

- dle zaslaných materiálů

Cena NG 333 a Skupiny ČEZ 

V prosinci loňského roku vypsala Národní galerie v Praze 

již 4. ročník Ceny NG 333 a Skupiny ČEZ pro mladé uměl-

ce. Cílem této aktivity je podchycení mladých talentů z řad 

umělců a výtvarníků. Díla jedenácti finalistů včetně vítěz-

ného exponátu budou po dobu dvou měsíců vystavena  

v respiriu 5. patra Veletržního paláce. 

Cena je vyhlašována každoročně. Mladí umělci z České  

a Slovenské republiky do 33 let mohou přihlásit svá díla již 

nyní. Vítěz ceny získává částku 333.000 Kč. Cenu do soutěže 

poskytuje mecenáš ceny – spol. SECURITAS ČR s. r. o. 

Uzávěrka 4. ročníku je 13. září 2010, partnerem ceny je 

Skupina ČEZ, a. s. Podrobnější informace a podmínky sou-

těže na http://www.ngprague.cz. 

Petra Jungwirthová

Program Národního zahájení 
Festivalu muzejních nocí 2010 
v Jihlavě

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2010 proběhne 

dne 14. května 2010 v Jihlavě pod záštitou hejtmana kraje 

Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a primátora statutárního 

města Jihlavy Ing. Jaroslava Vymazala.

Oficiální zahájení na radnici Statutárního města Jihlavy

- 17:00 – 18:00 prezence účastníků 

- 18:00 – 18:40 slavnostní zahájení v gotické síni jihlavské 

radnice 

- 18:40 –19:00 prezentace vítězů 8. ročníku Národní soutěže 

muzeí Gloria musaealis

- 19:00 raut v prostorách radnice 

- 20:00 komentovaná prohlídka reprezentačních prostor 

jihlavské radnice

Program pro veřejnost a hosty dle individuální volby

- 18:00 divadelní představení „Oprašovačka" v Oblastní ga-

lerii Vysočiny v Jihlavě

- 19:00 – 19:45 vystoupení P. Píši a skupiny Zatrestband na 

Masarykově náměstí

- 20:00 vernisáž výstavy Sáry Saudkové „Fotografie III.“ v Mu-

zeu Vysočiny Jihlava, p. o.

- 20:15 – 20:45 vystoupení P. Píši a skupiny Zatrestband na 

Masarykově náměstí

- 21:00 performance Víta Krause v Oblastní galerii Vysočiny 

v Jihlavě 

- 21:00 rozhovor se Stanislavem Motlem v Muzeu Vysočiny 

Jihlava, p. o.

- 21:15 – 22:00 vystoupení P. Píši a skupiny Zatrestband na 

Masarykově náměstí

- 22:00 ohňová show Společenství ohně a šermu AD INFINITUM

V rámci Národního zahájení Festivalu muzejních nocí bu-

dou zdarma návštěvníkům zpřístupněny:

- Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

- Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

- Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba

- Brána Matky Boží

- Dům Gustava Mahlera

- Jihlavské podzemí

Návštěvníci se budou moci osvěžit ve stánku jihlavského 

pivovaru Ježek a ochutnat historické občerstvení připrave-

né Společenstvím ohně a šermu AD INFINITUM.
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Vzpomínky na budoucnost 
českého muzejnictví
(k 20. výročí založení Asociace muzeí 
a galerií České republiky)

V květnu, roku 1990, se konal v Anežském klášteře v Praze 

ustavující sněm občanského sdružení, které tehdy přijalo ná-

zev Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií.  

I když ještě před zahájením sněmu, na který přijelo více než 200 

delegátů, nebylo jasné, zda bude asociace ustavena, nakonec 

všechno dobře dopadlo a málokdo si už dnes vzpomene, že 

myšlenka založit „něco na způsob někdejšího Svazu česko-

slovenských muzeí“ měla i řadu odpůrců. Když jsme s dr. Lu-

bošem Antonínem – jako fyzické osoby – podepisovali žádost  

o registraci občanského sdružení na Ministerstvu vnitra (tře-

tím podepsaným byl dr. František Šebek, ředitel Východočes-

kého muzea v Pardubicích), počítali jsme i s tím, že proti nám 

v Národním muzeu možná budou uplatněny nějaké sankce, 

protože zakládání asociace bylo v tehdejším Ústředním muze-

ologickém kabinetu Národního muzea, kde jsme byli s Lubo-

šem zaměstnaní, považováno za „zradu a rozvracení kabinetu 

zevnitř“. Nestalo se a uvádím to jen pro ilustraci tehdejší situa-

ce pro později narozené, k navození atmosféry doby, která je 

už pro spoustu současných muzejníků dobou dětství či raného 

mládí. Asociaci je dvacet let a bylo by namístě hodnotit, čím se 

vepsala do moderních dějin českého muzejnictví. To ode mne 

ale nečekejte, je přece známo, že vlastní dítě rodič buď příliš 

chválí, anebo je k němu naopak přehnaně kritický. Zmíním 

se ale o jednom klíčovém rozhodnutí, které padlo ještě před 

ustavením asociace a podle mého soudu významně ovlivni-

lo, ovlivňuje a ještě nejspíš nějaký čas zřejmě bude ovlivňovat 

dění v oboru. Bohužel, spíše negativně.

Kdy padlo toto rozhodnutí, si pamatuji jen přibližně, kde 

padlo, vím zcela přesně. Bylo časné jaro roku 1990 a seděli 

jsme v bytě Jiřího Plose v Korunní ulici na  Pražských Krá-

lovských Vinohradech (tehdy se ještě jmenovala Wilhelma 

Piecka) a formulovali stanovy asociace. Zazvonil telefon, vo-

lající chtěl mluvit s dr. Janem Sekerou, který v naší pracovní 

skupině zastupoval galerie. Hovor byl dlouhý, a pak nám 

dr. Sekera oznámil, že už dál na stanovách asociace spolu-

pracovat nebude a odchází, protože se zástupci galerií, t. j. 

muzeí výtvarného umění, rozhodli založit sdružení vlastní. 

Od té chvíle už veškeré přípravné práce směřující k založení 

asociace (AMG) pokračovaly bez oficiální účasti zástupců 

muzeí výtvarného umění – galerií.  Toto rozhodnutí jsem 

považoval od samého počátku za nešťastné. Proč? Protože 

nešťastná byla myšlenka, na jejímž základě k rozhodnutí do-

šlo, totiž že se galerie natolik od muzeí liší, že pro ně bude 

výhodnější mít vlastní reprezentaci a i vůči veřejné správě  

a veřejnosti vystupovat samostatně. Ta myšlenka se rodila už 

někdy v 50. a 60. letech minulého století, kdy byla postup-

ně založena celá řada regionálních galerií, např. v Jihlavě,  

v Litoměřicích, v Hluboké nad Vltavou, v Olomouci, v Hradci 

Králové, v Karlových Varech, v Liberci, v Pardubicích, v Plzni 

a do konce 60. let dále galerie v Hodoníně, Chebu, Lounech, 

Náchodě, Roudnici nad Labem, v Rychnově nad Kněžnou  

a další. Tento – dnes bychom řekli projekt – byl podporován 

tehdejším Ministerstvem školství a kultury a právě tam měla 

myšlenka, že galerie jsou „něco jiného“ než muzea, velkou 

oporu. Násilné vymezování se tohoto typu sbírkotvorných 

organizací, a ze své podstaty tudíž specializovaných muzeí 

výtvarného umění, šlo tak daleko, že i na ministerstvu byly 

nelogicky na nějakou dobu galerie vyčleněny z působnosti 

odboru, který se zabýval muzejnictvím, a přešly do působ-

nosti odboru umění. Osobně to pokládám za omyl jedné 

generace, ale můj názor není rozhodující. Mnohem horší 

bylo, že v době, kdy byl v 90. letech zahájen proces transfor-

mace státních organizací („odstátňování“) vzniklo sdružení 

státních organizací. Pravda, pokud galerie chtěly mít své 

vlastní sdružení, nic jiného jim ani tehdy nezbývalo, pro-

tože prakticky všechny byly tehdy státními příspěvkovými 

organizacemi zřizovanými Ministerstvem kultury (většina) 

nebo okresními úřady (galerie v Benešově, v Rakovníku  

a v Karlových Varech). Na rozdíl od muzeí, z nichž většina 

byla již tehdy zřizována obcemi. Vznikl tak jakýsi nepočetný 

klub stejnorodých organizací, jejichž problémy i zkušenosti 

byly velmi podobné, lišily se povýtce jen podle velikosti or-

ganizace a početnosti sbírky, který doplňovala velká muzea 

výtvarného umění typu Národní galerie v Praze a Moravské 

galerie v Brně, jejichž svazek s tímto klubem regionálních 

galerií byl od počátku spíše jen formální. Na rozdíl od AMG 

se Radě státních galerií nikdy nemohlo podařit zřídit si pla-

cený sekretariát, takže veškerou práci pro Radu vykonávali 

zaměstnanci (většinou ředitelé) galerií mimo svou práci, 

spoléhání na to, že Radě nezbytný servis zajistí Národ-

ní galerie v Praze, se logicky ukázalo být nereálné. Příjmy  

z členských příspěvků vlivem málo početné členské základ-

ny byly nízké, zajímavých projektů, jakými byly např. spo-

lečné výstavy s vydáním katalogu či semináře s vydáním 

sborníků, na jejichž realizaci Rada získala dotace z Minister-

stva kultury, se podařilo připravit jen několik. Od dění v čes-

kém muzejnictví se tak galerie spíše vzdalovaly, vlastně se 

    téma: 20 let AMG
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tak trochu „odstřihly“ i od komunikace s muzei, spravujícími 

sbírky výtvarného umění (v některých případech početněj-

ší i kvalitnější než sbírky některých galerií), jen okrajově se 

podílely na jednáních celostátních oborových seminářů  

a konferencí. Radě se také nepodařilo, aby byla vnímána 

jako významný partner státní správy, což někdy někteří její 

zástupci zdůvodňovali tím, že Radě Ministerstvo kultury, na 

rozdíl od AMG, nepřeje. Pravou příčinou ale bylo, že Rada 

jednak zastupovala jen malý počet sbírkotvorných organi-

zací (řádově desítky) a jednak šlo až do roku 2001 většinou 

o organizace zřizované Ministerstvem kultury. Se „svými“ 

organizacemi komunikovalo Ministerstvo kultury přímo  

a v „pracovním pořádku“ a nebyl žádný důvod komunikovat 

s týmiž organizacemi prostřednictvím Rady. Když většina 

galerií přešla v rámci reformy veřejné správy do působnosti 

krajů, skutečnost, že Rada zastupuje jen nepočetný a ho-

mogenní klub organizací s podobnými problémy se nijak 

nezměnila – zatímco před tím byly všechny státní, nyní byly 

povýtce všechny krajské. Zatímco AMG se výrazně podílela 

a podílí např. na přípravě zákona o ochraně sbírek muzejní 

povahy, na připomínkování právních norem týkajících se 

správy archiválií, péče o kulturní památky či zákona o účet-

nictví, hlas Rady zazníval jen sporadicky anebo vůbec. Jsou 

to už tři roky, co byl jmenován nový ředitel odboru ochrany 

movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva 

kultury, ale zástupci Rady dosud nepožádali o schůzku, na 

níž by informovali o záměrech sdružení a navázali spoluprá-

ci…

Stopa, kterou Rada zanechala ve vývoji českého muzej-

nictví, není příliš viditelná a dále slábne, i to pozitivní, čeho 

dosáhla, je téměř zapomenuto, současný stav je velmi neu-

těšený. Na webové stránce Rady byly v době psaní tohoto 

článku poslední dokumenty a informace z roku 2007, v roce 

2010 Rada poprvé ani nepožádala o dotaci Ministerstva kul-

tury… To, že rozhodnutí z jara roku 1990, že se galerie vy-

dají vlastní cestou, nebylo šťastné, se potvrdilo, ale to samo 

o sobě by nebylo nic mimořádného. Nešťastných nebo 

dokonce vyloženě špatných rozhodnutí se nelze nikdy zce-

la vyvarovat. Mnohem závažnější je skutečnost, že z toho 

galerie ani po dvaceti letech nedokázaly vyvodit důsledky, 

snad kromě toho, že přibývá těch, které Radu opouštějí  

a vstupují do AMG, anebo jsou členy obou těchto sdru-

žení. Dochází tak k jakémusi „rozpouštění“ Rady, což není 

dobré řešení, opakovaně jsem v minulosti navrhoval lepší,  

a to fúzi obou sdružení na základě smlouvy (poprvé jsem  

s tímto návrhem vystoupil na sněmu Rady v Hradci Králo-

vé). Ačkoliv si nemyslím, že by galerie byly něčím jiným než 

specializovanými muzei, jsou typem specializovaných mu-

zeí u nás nejpočetnějším a shromažďují a uchovávají speci-

fické sbírky, vyžadující některé specifické pracovní postupy 

jak při jejich správě, tak při poskytování veřejných služeb. 

Proto si myslím, že by k prospěchu muzejnictví měly exis-

tovat nějaké záruky, aby jejich hlas byl vždy slyšet. Takové 

záruky ale nelze zajistit při „rozpuštění“ galerií v AMG, kdy 

nelze zaručit, že se jejich zástupci při demokratických vol-

bách dostanou do volených orgánů, ale mohly by být zajiš-

těny v případě dobře připravené fúze obou sdružení. Otáz-

ka fúze byla ostatně (konečně!) otevřena na sněmu Rady  

v roce 2007 s tím, že bude tak či onak vyřešena v roce 2008, 

ale nestalo se nic... V roce 2009 se konal Sněm AMG, který 

mohl fúzi schválit a vyvodit z toho případně i potřebnou 

změnu stanov AMG, zajišťující ony záruky. K tomu ale ne-

došlo, na Sněmu AMG dokonce ani žádný představitel Rady 

nevystoupil, a to ani se „zdravicí“, jak tomu bývá u spřátele-

ných sdružení zvykem. Další příležitost bude až na dalším 

Sněmu, pokud se ho Rada ovšem „dožije“. 

Až dosud se ve Věstníku psalo jen o nápadech dobrých, ná-

pad z roku 1990, aby se galerie nepodílely na činnosti AMG, 

ale založily samostatné sdružení tehdy státních galerií, dobrý 

nebyl. A koho to napadlo? Vsadil bych si na to, že to byl onen 

volající do vinohradského bytu Jiřího Plose, který „odvolal“ dr. 

Sekeru z práce na stanovách AMG. Tuším, kdo to byl, ale nade 

vší pochybnost to nevím. Jisté je jen to, že nápady, dobré i špat-

né, roztáčejí kola osudu – dopředu i dozadu.  

Jiří Žalman                   

Z jednání krajské sekce 
Zlínského kraje

Jednání krajské sekce Zlínského kraje se konalo 4. února 

2010 ve Zlíně. Přítomni byli PhDr. Ivan Plánka, předseda, 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, PhDr. Ivoš Frolec, 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Ing. Jiří Stránský, 

Muzeum Kroměřížska. Na programu jednání byly informace 

o přípravě závěrečné zprávy za rok 2009, důvodová zpráva 

o činnosti sekce a přímá volba nového předsedy, jimž se stal 

Ing. Jiří Stránský.

Ivan Plánka   

sekce, komise,
kolegia



Kuchařka, která se skutečně 
povedla

V Muzeu Českého ráje v Turnově probíhala od listopadu 

2009 do konce února 2010 výstava „V babiččně kuchyni od 

Tří králů do Vánoc“. Výstava, jen zdánlivě připomínající ob-

dobné výstavy vycházející z prezentace muzejního inven-

táře dobového zařízení kuchyní – nádobí, nástrojů 

a náčiní, které se při přípravě pokrmů používaly na 

počátku 20. století, připomenula i tradiční výroční 

obyčeje celého kalendářního roku v Pojizeří. Co 

však přesáhlo obvyklé rozměry obdobných výstav, 

byly tvůrčí dílny pod názvem „Týden lidové kuchyně 

Pojizeří“, kde si žáci a studenti škol mohli osvojit pří-

pravu tradičních pokrmů. K výstavě se také konaly 

doprovodné Dny pojizerské kuchyně. V restauraci 

U Muzea – přímo naproti přes ulici – byla každou 

středu v lednu 2010 možnost ochutnat jídla, která 

kdysi připravovaly zdejší babičky a prababičky ve 

všední den a o svátcích během roku. Ať už to byly 

polévky Hladká Anča, Couračka, Chundelka či Chle-

bovka s bejlím nebo hlavní jídla Dráčky s bandory 

se zelím, Muzikanti s uzeným, Kapr na jablkách  

s dukátky nebo Bandorník s ovocem.

Dalším počinem v této akci je vydání populárně 

naučné publikace „V babiččině kuchyni od Tří králů 

do Vánoc“. Jedná se o první psanou kuchařku, kte-

rá je lidové stravě v tomto regionu komplexně vě-

nována. Je zde uvedena na základě mnohaletého 

sběru materiálu nejen kvalitní charakteristika stravy 

všedního dne a stravy, která je vázána na tradiční 

výroční obyčeje – Nový rok, Masopust, Velikonoce, 

Posvícení, Svatodušní svátky a Vánoce, ale čtenář 

zde nalezne také pasáže věnované přímo těmto 

výročním obyčejům. Jednotlivé kapitoly jsou dopl-

něny o charakteristiku nejběžnějších surovin, pou-

žívaných při přípravě jídel. Zvláštní oddíl je věnován 

přípravě tradičního pečiva a perníků. Unikátní publikace 

obsahuje více než 300 původních receptů, sesbíraných ze 

starých místních kronik a zapsaných z výpovědí pamětníků. 

Publikaci doplňují tematické ilustrační kresby J. V. Scheyba-

la a mimořádně kvalitní a vypovídající fotografie B. Jakou-

bě, pořízené v objektu Dlaskova statku v Dolánkách. 

Autorka výstavy i publikace PhDr. Vladimíra Jakouběová 

zde zúročila léta poznávání, sběrů i využití často netra-

dičních pramenů i zkušeností s projekty, které realizovala  

v Muzeu Českého ráje v Turnově a na Dlaskově statku v Do-

lánkách. Cílem autorky je populární formou přiblížit čtená-

řům kapitoly z dějin tradiční lidové kultury a zároveň jim 

poskytnout jednoduchý návod, jak tyto jevy převzít a udr-

žovat. Se znalostí mnohé regionální literatury a publikací 

zabývajících se tradičními obyčeji a s nimi spojenou gastro-

nomií se domnívám, že vznikla kniha doslova vzorová, která 

nasazuje laťku obdobným titulům velmi a velmi vysoko.

Knihu Vladimíry Jakouběové „V babiččině kuchyni od Tří 

králů do Vánoc" si můžete zakoupit na pokladně Muzea 

Českého ráje a nabízet ji budou také ostatní muzea Liberec-

kého kraje a všechna regionální knihkupectví. Také ji může-

te získat na dobírku, pokud si ji objednáte na tel.: +420 481 

322 106 či e-mailem: mail@muzeum-turnov.cz.

Eva Dittertová
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Příběh planety Země

Kdo zavítal do Národního muzea ještě i pár týdnů po ver-

nisáži nové výstavy „Příběh planety Země“, musel si u po-

kladen vystát nemalou frontu. Na konci září loňského roku 

totiž měla vernisáž zcela ojedinělá výstava věnovaná příbě-

hu planety Země.

Díky této výstavě můžete nahlédnout do výsledků nejno-

vějších vědeckých výzkumů, které se autorský tým snažil 

laické veřejnosti podat co nejsrozumitelnější formou za po-

moci zajímavých sbírkových exponátů, názorných a funkč-

ních modelů, dioramat, videosekvencí i počítačových her.

V historii českého výstavnictví jde o nejmodernější expo-

zici plnou interaktivních a multimediálních prvků. Jedná se 

například právě o několik zabudovaných počítačů s interak-

tivními obrazovkami, na nichž mohou návštěvníci hrát hry, 

pomocí nichž si vyzkouší, kolik znalostí o historii planety 

mají nebo kolik nového se na výstavě dozvěděli. Mezi dal-

ší zajímavosti patří akvárium. Návštěvníci stisknou tlačítko  

a postupným přiléváním vody zkouší, při jakém zdvihu 

hladiny oceánů dojde k zaplavení jednotlivých evropských 

měst. Pokud byste chtěli vědět, jaké zemětřesení můžete 

způsobit vlastní silou, zavítejte k seismografu, na kterém si 

svou sílu sami můžete vyzkoušet…

Výstava zabírá plochu 3 největších výstavních sálů o roz-

loze 900 m² a na její přípravě spolupracovali kurátoři i s od-

borníky z dalších významných vědeckých i nevědeckých in-

stitucí, např. s Astronomickým a Geologickým ústavem AV 

ČR, v.v.i., Českou inspekcí životního prostředí, ekologickou 

organizací Greenpeace a mnoha dalšími.

Součástí výstavy je i bohatý doprovodný program, doto-

vaný finančními prostředky ESF z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost, díky kterému se (ne-

jen) děti seznámí s fungováním procesů utvářejících naši 

krásnou planetu zevnitř i na jejím povrchu. Program má ně-

kolik rovin. Tou první jsou aktivity, které provádějí vyškolení 

lektoři s dětmi přímo v muzeu. Děti se seznamují se základ-

ními metodikami geověd. Druhou částí je tzv. e-learning. 

Smyslem tohoto typu vzdělávání je propojení muzejních 

expozic s výukou ve školách. K tomu slouží jednoduchá 

webová aplikace. Pokud však škola nemá takové technické 

možnosti, mohou učitelé využít „ukázkových hodin“, které 

si z webové aplikace stáhnou a se svými žáky pak mohou 

pracovat jen s využitím vytištěných pracovních listů.

Úvodem je také nutno podotknout, že se Národní mu-

zeum po přibližně dvousetletém provozu připravuje na 

rekonstrukci hlavní budovy, která tak bude pro veřejnost 

uzavřena na dlouhých sedm let. Jeho pracovníci se vlastně 

touto výstavou s veřejností i starou podobou expozic v nej-

větším muzeu v Čechách loučí. 

Podívejme se na jednotlivé části expozice:

Náš příběh začíná v době před více než 4,5 miliardy let. 

Bylo to období, kdy se Země začala utvářet z prachových 

částic obíhajících kolem rodící se hvězdy – Slunce. Informa-

ce o této etapě utváření vesmíru získáváme například na zá-

kladě studia meteoritů a na výstavě máte možnost spatřit 

různé meteority pocházející z Marsu či Měsíce a vaši pozor-

nost již u vchodu upoutá dosud největší u nás vystavovaný 

meteorit – Muonionalusta, objevený ve Švédsku, daleko 

za polárním kruhem. Do muzea byl zapůjčen ze soukromé 

sbírky a váží úctyhodných 950 kg.

Vaše první kroky budou směřovat přímo do středu Země  

a poznáte její vnitřní stavbu i horniny, ze kterých se skládá. 

Po té se na chvíli stanete astronauty a až si ze speciální plo-

šiny prohlédnete povrch Země, budete možná překvapeni, 

jak výrazně se v různých časových obdobích lišil. Z vesmíru 

zamíříte do nitra sopky a na vlastní kůži pocítíte zemětřese-

ní. Prožitek je umocněn skutečnými záběry padajících bu-

dov i s patřičnými zvuky.

O pár metrů dál se již můžete seznámit s dalšími projevy 

vnitřních geologických pochodů Země na jejím povrchu. 

Uvidíte např. různé typy lávy – provazovitou z dalekého 

Mongolska a Islandu nebo sopečné pumy z Uhlířské sopky 

na Bruntálsku.

S rozmanitými geologickými pochody se detailněji sezná-

míte i v obou přilehlých výstavních sálech – v levém to jsou 

především endogenní (vnitřní) geologické procesy, jako je 

například horninový cyklus, desková tektonika anebo vrás-

nění – to si dokonce každý z vás může vyzkoušet na jed-

noduchém modelu. Exogenní (vnější) geologické jevy jsou 

představeny v pravém sálu. Poznáte nejen to, jak povrch 

země přetváří voda a ledovce, jak vznikají jeskyně, ale i to, 

co se může stát, když na Zemi dopadne meteorit, jako se 

tomu stalo na konci druhohor, kdy vymřeli dinosauři. Au-

toři samozřejmě neopomněli ani jednu z nejzajímavějších 

novodobých událostí, týkající se dopadu vesmírného tělesa 

– tzv. tunguzskou událost, ke které došlo 30. června 1908 

na Sibiři.

Na život na naší planetě se teď do obou výstavních sálů 

podíváme trochu podrobněji.

Levý sál expozice vás zavede do doby, kdy Zemi začaly 

obývat živé organismy. Z rakouského Landesmuseum Jo-

anneum v Grazu byli do výstavy zapůjčeni tzv. černí kuřáci 

– objekty, které vznikají na mořském dně v okolí středoo-

ceánských hřbetů, v hloubce okolo 2,5 km. Teplota u nich 

dosahuje až 400 °C a podle jedné z teorií se první živé orga-

nismy vyvinuly právě v takovýchto podmínkách.

Určitě víte, že i Čechy kdysi mívaly svá moře. Během prvo-

hor se tu dokonce vytvářely korálové útesy a právě spod-

nodevonský korálový útes z okolí dnešních Koněprus patří  
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k nejstarším a druhově nejbohatším útesům své doby na 

světě. Před 410 miliony let, kdy útes vznikl, ležely dnešní Če-

chy v tropické oblasti a díky příhodným geologickým pod-

mínkám se jeho zbytky zachovaly až do dnešní doby. O jeho 

výjimečnosti věděli badatelé již v polovině 19. století. Vždyť 

se také na jeho zkoumání podílel i významný paleontolog 

Joachim Barrande. Model koněpruského útesu pro výstavu 

vytvořil preparátor Národního muzea Radek Labuťa. Mezi 

tropickými koráli a podmořskými houbami se tu proplétají 

nejen různobarevní trilobiti, ale i ramenonožci, plži  

a další živočichové, z nichž mnozí již dávno vyhynuli. 

Z podmořského útesu se během chvilky přenesete 

na konec prvohor – do období, kdy pevniny porůs-

taly pralesy tvořené obřími přesličkami, plavuněmi, 

po zemi běhaly gigantické stonožky a vzduchem, 

který byl tenkrát na kyslík mnohem bohatší, létaly 

obří vážky. Karbon si dobře zapamatujete jako ob-

dobí, kdy se hromadila tlející těla rostlin, ze kterých 

postupem času vznikly zásoby černého uhlí. V raše-

liništích tvořily porost z 80 % výtrusné rostliny, zby-

tek zaujímaly rostliny nahosemenné. Největší rozvoj 

zaznamenaly právě Lycopodiophyta (skupina zahr-

nující i současné plavuně) – objevovaly se v prales-

ním podrostu a tvořily jeho dominantní složku např.  

v podobě lepidodender – stromovitých plavuní do-

sahujících výšky až 30 m. Celkový dojem z rostlin, 

které jsou vyvedeny v životní velikosti, umocňuje 

malba karbonské krajiny od Jiřího Svobody, který se 

rekonstrukcemi pravěkého života, a především rost-

lin již delší dobu zabývá.

Následující doba druhohor (ocitli jsme se již v pravém vý-

stavním sálu) bývá často označována jako věk dinosaurů. 

Amargasaurus, který na vás v expozici shlíží z výšky nece-

lých 3 metrů, patří mezi plazopánvé dinosaury. Jeho cha-

rakteristickým rysem jsou rozdvojené neurální trny obratlů, 

takzvané spiny, umístěné podél krku a hřbetu. Spiny dorůs-

taly délky až 80 cm a jejich účel není doposud objasněn. 

Kostru tohoto býložravce odkryl roku 1984 v Argentině Luis 

Cazau a do expozic Národního muzea byla zakoupena tepr-

ve nedávno. Veřejnosti je představena poprvé.

Za zmínku ale nestojí jen dinosauři. Na území Čech se 

hojně nacházejí fosílie, dokumentující obyvatele druhohor-

ních moří. Několik zkamenělin obrovských amonitů spatříte 

hned u vchodu do těchto prostor. O bouřlivém rozvoji dra-

vých plžů a těžkém životě jejich kořisti se poučíte z komiksu 

Jana Sklenáře „Trpělivý predátor“.

K velkému rozkvětu savců došlo během třetihor. Na pou-

tavém dioramatu hnědouhelného močálu plného tisovců, 

patisovců a bažinných dubů, kde bojuje samice rodu Schi-

zotherium o život svého mláděte spolupracoval s R. Labu-

ťou i známý akademický malíř a výtvarník Jan Sovák. Tato 

zvířata dosahovala hmotnosti 1 tuny a nohy měly opatřeny 

velkými drápy. Jednalo se o předchůdce dnešních koňo-

vitých. Na pozadí dioramatu uvidíte rod Amphicyon. Tito 

medvědovití predátoři patřili mezi největší třetihorní lovce 

a jejich fosilní zbytky se nacházejí v okolí dnešní Bíliny.

Národní muzeum se od loňského roku pyšní i odlitkem 

kostry slavné „Lucy“, která byla objevena v roce 1974 an-

tropologem Donaldem Johansonem a v té době se jedna-

lo o nejúplnější kostru jednoho z našich předků – austra-

lopitéka. Dochovalo se z ní totiž téměř 40 %. Že se jedná  

o samici je zřejmé z tvaru pánevní kosti. Své půvabné jmé-

no dostala Lucy podle písně od Beatles „Lucy in the Sky 

with Diamonds“, kterou během oslavy jejího nálezu bada-

telé poslouchali.

U člověka ještě zůstaneme i na závěr. Už ale ne u člověka, 

který bojoval o přežití mezi šelmami či v drsných podmín-

kách dob ledových, ale především u člověka jako ekologic-

kého činitele. Můžete si vybrat (v životě, i ve výstavě), kterou 

cestou se vydáte. Zvolíte si ekologickou či neekologickou? 

Jaké důsledky vaše chování může mít? Jak člověk ovlivňuje 

svoje prostředí a co může i jednotlivec pro Zemi udělat?

Výstavu, mapující historii naší modré, živé planety, která 

vás srozumitelnou formou seznamuje s jejím vznikem a vý-

vojem pro vás připravil autorský tým pod vedením Milana 

Libertína a komisařky výstavy Petry Burdové, bude otevře-

na do konce června letošního roku a bližší informace najde-

te na webových stránkách Národního muzea http://www.

nm.cz a na stránkách doprovodného programu http://

www.pribehplanetyzeme.cz.

Jiřina Dašková
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Kalendárium kulturních událostí
Bechyně
Mezinárodní muzeum keramiky AJG
Zdeněk Manina, Helena Samohelová 1.5. – 16.7.2010
Ateliér designu keramiky Fakulty umění a designu Univerzity  
J. E. Purkyně Ústí nad Labem  1.5. – 30.9.2010
Mezinárodní keramická sympozia 1966 / 2008 1.5. – 30.9.2010
Bělá pod Bezdězem
Muzeum v Bělé pod Bezdězem
Tomáš Lohin – Obrazy 1.5. – 30.5.2010
Bělsko očima pamětníků: Roky 1945–1960 ve vzpomínkách 
pamětníků 3.5. – 31.5.2010
70 let Muzea v Bělé p. B. v bělském zámku 8.5. – 4.7.2010
Karel Sekenný – Obrazy 5.6. – 30.6.2010
„Čímpak posloužím?“ 12.6. – 30.9.2010
Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Nová stálá expozice: Jan z Werthu – generál třicetileté války 
  od 28.10.2009
Husovo náměstí 1.5. – 29.8.2010
Hana Antošová – Keramika 1.5. – 22.6.2010
Jiří Lhoťan – Fotografie 30.6. – 12.9.2010
Benešov
Muzeum umění a designu Benešov
Fotografie studentů VŠUP 18.3. – 11.7.2010
Michal Tomek – Obrazy z posledních let 30.3. – 15.5.2010
Beroun
Muzeum Českého krasu, p. o. Středočeského kraje
Průkopník podnikání na Berounsku aneb Nahlédnutí do podni-
katelského světa 19. a 1. poloviny 20. stol. 20.1. – 6.6.2010
Dějiny udatného českého národa 7.4. – 30.5.2010
Bílovec
Muzeum v Bílovci
Adolf Zábranský – malíř a ilustrátor do 7.5.2010
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Kouzelný svět šumavských skřítků červen – srpen 2010
Pozdrav ze Šumavy červen – srpen 2010
Spaní na čtyřech kolečkách 3.4. – 5.9.2010
1939–1945 na jižním Plzeňsku 15.4. – 16.5.2010
Boskovice
Muzeum Boskovicka
Poutě a putování – Svaté obrázky 4.3. – 26.4.2010
Gymnázium Boskovice – 110 let 3.6. – 30.6.2010
Brandýs nad Labem
Oblastní muzeum Praha – východ
Vetřelci 1.4. – 13.6.2010
Ohromen mikrosvětem 8.4. – 16.5.2010
Nový Zéland – život na ostrovech 3.6. – 15.8.2010
Vazba knih 17.6. – 18.7.2010
Brno
Biskupství brněnské – Diecézní muzeum
Křtiny – Santiniho perla Moravy květen – září 2010
Moravská galerie v Brně 
Místodržitelský palác
Johan Babtist Straub 18.12.2009 – 23.5.2010
Možnosti záznamů 19.2. – 16.5.2010
Laboratoř + Kolektiv Automat 11.3. – 30.5.2010
Pražákův palác
Jiří Thýn – Fotografie 3.2. – 23.5.2010
Viktor Pivovarov: Oni 25.2. – 23.5.2010

Uměleckoprůmyslové muzeum
Krása antických gem 29.1. – 16.5.2010
Úniky a návraty 12.2. – 23.5.2010
Thonet–Mundus a ti další 12.2. – 23.5.2010
Šperkovnice jako šperk 24.2. – 27.6.2010
24. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2010  
 22.6. – 24.10.2010
Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Dora Müllerová 2.4.– 19.6.2010
Příběhy věcí kolem nás 14.4.– 18.9.2010
Moravský kras známý neznámý od 5.5.2010
Etnografický ústav MZM
Josef Šíma – kreslíř a fotograf 2.12.2009 – 22.5.2010
Adresát Oldřich Mikulášek 2.6. – 9.10.2010
Mozart ve Vídni a v Brně 9.6. – 30.7.2010
„Smrt, ďábel a Schwarzenneger“ – Filmové plakáty z Ghany
 23.6. – 30.10.2010
Pavilon Anthropos
Skalní umění a život kočovníků Střední Asie ve fotografiích 
Pavla Lisého 17.2. – 16.5.2010
Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici
 od 14.5.2010
Karel Absolon – Fotografie 26.5. – 12.9.2010
Muzeum města Brna, p. o.
Zlato Inků – 1000 let prokletí 20.11.2009 – 30.4.2010
Krása, které hřeje 19.2. – 16.5.2010
Milan Magni – Rám příštích obrazů 11.3. – 18.4.2010
Muzeum romské kultury, s. p. o.
Plátna pro velké černé oči Cikáni v díle Míly Doleželové  
 9.4. – 15.8.2010
Technické muzeum v Brně
Nová stálá expozice: Kabinet elektronové mikroskopie   
 od 9.11.2009
Nanotechnologie 29.12.2009 – 17.10.2010
Svoboda na dvou kolech II 1.1. – 5.9.2010
Tajemství depozitářů 1.1. – 31.12.2010
Jak se rodí panenky 1.2. – 30.5.2010
10 let střediska TEIRESIÁS 2.3. – 31.12.2010
Technické objekty na pohlednicích 30.3. – 20.6.2010
Design 30.6. – 19.9.2010
Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hofmann – Dorit Margreiter: Přepisy prostoru  
 4.5. – 31.10.2010
Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.
Rostlinné barvení 23.3. – 2.5.2010
František Vízner – Sklo 8.4. – 2.5.2010
Břeclav
Městské muzeum a galerie
Fotografie Michaela Cibulková květen 2010
Loutky celého světa červen – srpen 2010
Synagoga
Historie Židů v Čechách a na Moravě 30.3. – 13.6.2010
Nepál – Tance v maskách 22.6. – 10.10.2010
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Kamila Ženatá: Vzpomínky II 22.3. – 30.5.2010
Kantorský úlet 22.3. – 31.5.2010
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Přelet nad historií školy 22.3. – 31.5.2010
Zdeněk Strejšek: A léta letí, vážení 22.3. – 18.4.2010
Loutkářská tradice na Čáslavsku 26.4. – 30.5.2010
Marie Manová – vosková batika 7.6. – 20.6.2010
Muzeum zemědělské techniky
Industria Wichterlensis červen – říjen 2010
Čeladná
Památník Josefa Kaluse
Regionální umělci květen – červenec 2010
Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Výstava pohlednic Čelákovicka duben – květen 2010
Malý salón ZUŠ Jana Zacha Čelákovice 24.4. – 16.5.2010
Botanická výstava 29.5. – 22.8.2010
Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Vladimír Dvořáček – Fotografie červen – červenec 2010
Příroda ve fotografii RNDr. Františka Pelce 
 duben – květen 2010
Sklářské muzeum a sklářská škola v Kamenickém Šenově 
 duben – červen 2010
Slavnosti a zábavy českolipských 1.4. – 13.6.2010
Muzeum na rozcestí dějin 23.6. – 12.9.2010
Galerie vlastivědného muzea
Májové inspirace 9.4. – 9.5.2010
Wilhelm Reichelt – Obrazy 14.5. – 31.12.2010
Galerie Jídelna
Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 9.4. – 9.5.2010
Atelier skla akad. mal. Ilja Bílek 9.4. – 9.5.2010
Richard Homola, Karel Kuklík – Fotografie 14.5. – 13.6.2010
Jana Švábová – Pastely 18.6. – 18.7.2010
Česká Skalice
Muzeum textilu v České Skalici
Spolupráce výtvarníků s textilním tiskem 9.5. – 20.6.2010
Backovský – Foto z Karnoly Krnov 18.5. – 27.6.2010
České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Volby duben – září 2010
85 let budějovického národopisu 31.3. – září 2010
Wortnerův dům AJG
Míla Preslová 25.3. – 9.5.2010
Není plotna jako plotna 13.5. – 27.6.2010
Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Jak se žije ve Středočeském kraji 8.3. – 18.4.2010
Venezuelou křížem krážem 4.5. – 29.8.2010
Český Těšín
Výstavní síň Muzea Těšínska
Zámek Ropice 14.1. – 2.5.2010
Krása lidového oděvu – Krojové součástky a výtvarná díla
 18.5. – 10.10.2010
Dačice
Městské muzeum a galerie
Pomlázka se čepejří 21.3. – 18.4.2010
Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
Dřevěné povídání 10.2. – 30.4.2010
Spirála času 12.5. – 5.9.2010
Vladimír Klein – Sklo 26.5. – 22.8.2010

Desná v Jizerských Horách
Muzeum – Riedlova vila
Sbor dobrovolných fotografů duben – květen 2010
Jaroslav Michálek – Památné stromy 
 červen – červenec 2010
Doksy
Památník Karla Hynka Máchy
Místa spatřená a milovaná 1.5. – 30.5.2010
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Slavné vily Královéhradeckého kraje 19.3. – 18.4.2010
Zločin a trest ve Dvoře Králové n. L. 21.6. – 5.9.2010
ŽIVÉ/NEŽIVÉ. O přírodě a člověku jak je možná neznáte
 22.6. – 5.9.2010
Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Obrázkový ostrov 22.1. – 28.4.2010
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Plastiky Karla Vašuta 16.3. – 30.5.2010
Indonésie 16.4. – 16.5.2010
Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Jan Zoričák – Sklo 8.4. – 30.5.2010
Železniční modely 25.4. – 19.9.2010
Frýdecký zámek 10.6. – 24.8.2010
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Miss Kompost a nulový odpad 6.4. – 2.5.2010
Medailonky statečných 30.4. – 23.5.2010
Havířov
Památník Životické tragédie
Kapličky, kříže, boží muka 27.4. – 22.7.2010
Výstavní síň Musaion
Mapa je klíčem světa 4.3. – 30.6.2010
Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Josef Saska – Obrazy, kresby, grafiky 2.4. – 16.5.2010
Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Jiří Křiklava – Obrazy a fotografe, Jaroslav Pochop – Kované 
plastiky 7.5. – 6.6.2010
Gustav Macoun 25.6. – 6.9.2010
51. výtvarné Hlinecko – Jakub Schikaneder (1855–1924)
 25.6. – 5.9.2010
Husův pomník v Hlinsku duben – květen 2010
NPÚ UOP v Pardubicích, Soubor lidových staveb 
Vysočina
Stojí, stojí domeček 11.4. – 23.5.2010
Homo Faber 1.6. – 29.8.2010
Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Výstava prací výtvarného oboru Základní umělecké školy Hlinsko 
 1.5. – 13.6.2010
Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Ve zvířecí kůži 31.3. – 18.4.2010
Karel Machálek 1.5. – 5.9.2010
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Josef Ressel – lesník a vynálezce 1.4. – 30.6.2010

    Kalendárium kulturních událostí
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Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
Hlučínsko – život na hranici 4.2. – 30.5.2010
Předjaří v muzeu 16.2. – 18.4.2010
Kraslice 29.3. – 6.6.2010
Umění a motocykly – akademický sochař Miroslav Rybička
 30.4. – 13.6.2010
Pro ženu, Lenka Hudečková – Autorský šperk 8.6. – 5.9.2010
Čisté prádlo 24.6. – 12.9.2010
Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Tomáš Garrigue Masaryk a rodina 5.3. – 21.5.2010
Maturanti vystavují 26.5. – 13.6.2010
Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Myšlenky 1.6. – 30.9.2010
65. výročí osvobození – Americká armáda v Horažďovicích
 1.6. – 30.9.2010
Horní Slavkov
Muzeum Horní Slavkov
ZUŠ Horní Slavkov 23.4. – 20.6.2010
Hrabyně
Památník II. světové války
Perzekuce – Příběh zla: Vypálené Lidice 28.4. – 30.6.2010
Budujeme Slezsko 28.4. – 31.12.2010
Jedna oprátka za druhou: Heliodor Píka – Tragický osud vlastence 
 19.6. – 30.9.2010
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích
Dívčí sen 2009: testosteron 12.3. – 2.5.2010
Humpolec
Městské kulturní a informační středisko – Muzeum 
dr. Aleše Hrdličky
Lucie Novotná – Obrazy duben 2010
Jan Valenta – Fotografie červen 2010
Jelena Ondroušková – Fotografie květen 2010
Výstavní sál
Barbora Obstová – Fotografie duben 2010
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Výstava výtvarných prací žáků hustopečských škol  
 4.4. – 25.4.2010
Tradiční výtvarná kultura hanáckého Slovácka 
 13.6. – 12.9.2010
Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Slunce orientu 25.4. – 16.5.2010
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
Zbraně orientu 22.5. – 17.10.2010
Voda a světlo – Fotografie Jaromíra Míčky 16.3. – 9.5.2010
Chotěboř
Městské muzeum Chotěboř
Výstava prací žáků ZUŠ Chotěboř 9.4. – 16.5.2010
Slavné vily Vysočiny 21.5. – 27.6.2010
Chropyně
Zámek Chropyně a Památník Emila Filly
Soumrak zemské hotovosti 1.6. – 30.9.2010
Chrudim
Kabinet ex libris – umělecké sbírky PNP
Ilustrace Petra Nikla 11.2. – 18.4.2010

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Václav Kábrt – Portrét výtvarníka 4.3. – 30.12.2010
Od Ústředního loutkového divadla k Minoru 4.3. – 30.12.2010
Z loutkářova pakováku 4.3. – 30.12.2010
Divadélka na hraní 4.3. – 30.12.2010
Proměny muzea 4.3. – 30.12.2010
Přelet nad loutkářských hnízdem (20 let festivalu)  
 27.5. – 29.8.2010
Galerie muzea Břetislavova ul. 75
Zkus si s námi divadlo (60 let Divadla Lampion) 
 4.3. – 16.5.2010
Regionální muzeum v Chrudimi
Jak sežilo v Bohaté čtvrti 18.2. – 16.5.2010
Větrná kalamita v Železných horách a Dary lesa  
 25.2. – 25.4.2010
II. světová válka a Chrudim 6.5. – 27.6.2010
To pivečko je boží dar 10.6. – 29.8.2010
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Jiří Šuhájek. Sklo – obrazy – kresby 26.2. – 24.6.2010
Ars Longa 25.6. – 10.10.2010
Galerie Belveder
Co se děje nad a pod hladinou 19.2. – 23.4.2010
Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Starší doba železná 4.2. – 16.5.2010
Jablunkov na skle malovaný 1.6. – 30.9.2010
Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Vladimír Pokorný – Fotografie 14.4. – 28.5.2010
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Eva Kubinová – Dřevořezby, fotografie 25.3. – 2.5.2010
Karel Pařík architekt Bosny i Hercegoviny 6.5. – 13.6.2010
Adolf Kašpar 18.6. – 19.9.2010
Galeire
Sdružení pražských malířů a jejich hosté 16.4. – 23.5.2010
Jak se točí Fimfárum 5.6. – 28.9.2010
Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Šaty dělaj pračlověka květen – červen 2010
Venezuela – Pestrý svět tropů 5.3. – 25.4.2010
Podyjí – Údolí za bývalým ostnatým drátem 16.3. – 23.4.2010
Neznámý svět drobných savců 14.4. – 30.5.2010
Sára Saudková, fotografie III 14.5. – 14.6.2010
Mahlerovské dívání objektivem Jana Černo 14.5. – 11.7.2010
Netolička: obrazy 24.6. – 15.8.2010
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Řeč umění III. – Umění z let 1948–1970 
 26.11.2009 – prosinec 2010
Re arte et marte 4.3. – 2.5.2010
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Len, konopí, kopřiva 19.3. – 2.5.2010
J. Hladík – Ilustrace 6.5. – 6.6.2010
Nablýskaná krása 18.6. – 30.9.2010
Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Zajímavosti ze života Emy Destinnové 1.4. 2010 – 6.1.2011
Historické kočárky pro malé i velké 6.5. – 30.12.2010
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Kamenné fontány manželů Svátkových 13.5. – 11.7.2010
Emmy Destinn – Cognita et incognita 27.5. – 30.12.2010
Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova
Nová stálá expozice: Venkov v proměnách staletí    
  od 6.4.2010 
Noste na stůl     od 23.8.2010
Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí 6.4. – 31.7.2010
Kadaň
Městské muzeum v Kadani
Loutky pana řídícího 16.3. – 30.5.2010
Keramická plastika 12.6. – 28.9.2010
Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
Jiří Tesař – Setkání 3.4. – 23.5.2010
100. výročí založení brusičského oddělení při Sklářské škole v K. 
Šenově 29.5. – 31.12.2010
Karlovy Vary
Krajské muzeum Karlovy Vary, p. o.
Slavné vily Karlovarského kraje 18.3. – 25.4.2010
Romantické cesty zanikající krajinou 5.5. – 13.6.2010
Příběh Grandhotelu Pupp 23.6. – 26.9.2010
Karviná – Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Amoniti 13.4. – 30.6.2010
Kladno 
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Keltové ve středních Čechách 5.3. – 6.6.2010
Ozvěny času 12.3. – 23.5.2010
Literární záře nad Kladnem 4.6. – 30.9.2010
Dvě muzejní výročí 18.6. – 17.10.2010
Hornický skanzen Mayrau
Co jsme si zbořili 21.3. – 20.6.2010
Stará kola 30.6. – 31.8.2010
Klatovy
Galerie Klatovy/Klenová 
– Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Lukáš Jasanský, Martin Polák – Fotografie 6.3. – 9.5.2010
Milan Kunc – obrazy 15.5. – 25.7.2010
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Lidová architektura na Klatovsku do 13.6.2010
Svítidla 30.3. – 13.6.2010
Muzea okresu Cham 7.4. – 13.6.2010
Archeologie Klatov a okolí 7.4. – 13.6.2010
Klatovy – 750. výročí založení města 23.6. – 12.9.2010
Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Výstava ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová 
 10.4. – 31.7.2010
Umění ve veřejném prostoru jihozápadních Čech po roce 1989
 10.4. – 31.10.2010
Cesta 2010 / 6. přehlídka výtvarných oborů ZUŠ Plzeňského 
kraje 10.4. – 30.5.2010
Started 2010 12.6. – 25.7.2010
Kolín
Regionální muzeum v Kolíně 
Červinkovský dům
Do Mexika za přírodou a lidmi 4.3. – 2.5.2010
Jan Kubíček a Kateřina Zvelebilová – Obrazy a grafika  
 19.3. – 2.5.2010
Lidé doby bronzové 13.5. – 29.8.2010

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici o. p. s. 
Lašské muzeum
Komunikujeme 14.1. – 25.4.2010
Zdeněk Burian – (st)Opět 29.4. – 22.7.2010
Muzeum Fojtství
Emil Zátopek běžící vítězící 27.5. – 5.9.2010
Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství
Martina Musilová – Obrazy květen 2010
Olga Voštinárová – Fotografie duben 2010
Kouřim
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Symfonie ohňů – Jaroslav Kašpar 1.4. – 19.6.2010
Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Řemesla našich předků II. aneb Kouzlo tkaní 13.4. – 5.6.2010
Josef Holub – Osobnost a dílo 22.6. – 22.8.2010
Krnov
MIKS – městské muzeum
Nová stálá expozice: Minorité v Krnově od 12.5.2010
Město v proměnách 9.3. – 30.4.2010
Rekordy a kuriozity ze světa zvířat – Ptáci 13.4. – 11.5.2010
Velké prádlo 25.5. – 31.8.2010
Kroměříž
Muzeum Kroměřížska, p. o.
Soužití s velkými šelmami 1.4. – 2.5.2010
Branou muzea do středověku aneb Doba měst a hradů, jak ji ještě 
neznáte 9.4. – 13.6.2010
Ladislav Jalůvka: Variace na téma přírody, života a času
 15.4. – 16.5.2010
Salvádor Dalí: Božský komediant 20.5. – 15.8.2010
Stará Kroměříž ve fotografiích 17.6. – 12.9.2010
Kutná Hora
České muzeum stříbra
850. výročí korunovace knížete Vladislava II. českým králem
 16.4. – 27.6.2010
UNESCO – Světové dědictví v Porýní – Falci 23.4. – 30.5.2010
Hrádek
Zmizelá Kutná Hora 2.12.2009 – 18.4.2010
Kamenný dům
Od obilí ke chlebu 1.4. – 30.11.2010
Kresby a malby 2.4. – 1.5.2010
Minerály Kutnohorska 11.5. – 10.6.2010
Tylův dům
Kresby a malby 2.4. – 1.5.2010
Minerály Kutnohorska 11.5. – 10.6.2010
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Vlašský dvůr
Ondřej Maleček – Obrazy 5.3. – 30.4.2010
Luděk Filipský – Obrazy 6.5. – 10.6.2010
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Platím!!! 19.4. – 30.6.2010
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Historické kočárky 16.1. – 25.4.2010
Bienále ZUŠ J. Pravěčka Lanškroun – Zostřeno na detail
 2.5. – 23.5.2010
Záviš z Falknštejna a jeho doba 29.5. – 29.8.2010
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Galerie
Libuše Pilařov-Kverková – Obrazy – krajiny a zátiší  
 29.5. – 29.8.2010
Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Šlechta ve službách Masarykovy republiky 6.3. – 2.5.2010
Ledeč nad Sázavou
Městské muzeum
Galerie muzea
Výstava obrazů „Krajina" duben – květen 2010
Výstava obrazů „Olejomalba" červen – červenec 2010
Letohrad
Kulturní centrum Letohrad
Výstava obrazů 19.4. – 8.5.2010
Výstava modelů hradů a zámků Východočeského kraje  
 24.5. – 17.6.2010
Krajkářská výstava 25.6. – 4.7.2010
Liberec
Oblastní galerie v Liberci, p. o.
Vladimír Véla 15.4. – 13.6.2010
Přírůstky 2000–2010 15.4. – 19.9.2010
Šimon Brejcha 17.6. – 19.9.2010
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Královny na Nilu 18.3. – 16.5.2010
Modrá krása / Příběh tetování od mumií a lidojedů až po umění 
i Angelinu Jolie 30.3. – 2.5.2010
Lodí z Hamburku až na konec světa – Historické cestovní plakáty  
 1.4. – 2.5.2010
Oldřich Plíva a Václav Machač 13.5. – 27.6.2010
Bakalaureáty 2010 27.5. – 6.6.2010
SOUN 10.6. – 20.6.2010
Vojenské stavby Euroregionu Nisa 29.6. – 15.8.2010
Lidice
Národní kulturní památka – Památník Lidice
Mnichov, okupace, osvobození 1.3. – 5.6.2010
Zapomenutí hrdinové 23.3. – 16.5.2010
Heydrichiáda 2.6. – 15.6.2010
Lidice očima studentů FAMU 2.6. – 30.7.2010
Lidická galerie
Pocta Adolfu Zábranskému 18.11.2009 – 2.5.2010
38. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy   
 26.5. – 31.10.2010
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Ohře, řeka pozoruhodná 1.4. – 6.6.2010
Místa utrpení, smrti a hrdinství 10.6. – 1.8.2010
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměři-
cích, p. o.
Zdena M. Nováková – Obrazové cykly 22.4. – 6.6.2010
Richard Konvička a Jan Hendrych 24.6. – 12.9.2010
Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Dr. Emil Holub – Africký cestovatel 20.3. – 25.4.2010
Putování Pobaltím 17.4. – 9.5.2010
Barbie a její svět 8.5. – 31.7.2010
Lišov
Muzeum F. M. Čapka
Výstava obrazů J. Probošta     7.5. – 2.6.2010
Výstava obrazů VSUJČ     4.6. – 4.7.2010

Litovel
Muzeum Litovel
Bílá Lhota – obec Mikroregionu Lotovelsko 14.1. – 18.4.2010
Ležáky
Národní kulturní památka Ležáky
Tragédie v Telavägu 26.3. – 15.6.2010
Heydrichiáda 17.6. – 30.6.2010
Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
140 let Sokola Lomnického 21.3. – 15.7.2010
Retro 80 1.5. – 23.5.2010
200 let tradice Suchardů z Lomnice 30.5. – 13.7.2010
Louny
Galerie Benedikta Rejta
Kosmos Kamila Linharta 20.3. – 29.8.2010
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Mapy a plány našeho regionu 27.4. – 27.6.2010
Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Příběh vyšívaného šátku 21.1. – 31.10.2010
Mariánské Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně
Fenomén Martinů květen – srpen 2010
Prostorem a časem 2.3. – 30.4.2010
Mělník
Regionální muzeum Mělník
Brouci 14.5. – 27.6.2010
Bezdězsko 20.5. – 13.6.2010
Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Dr. Karel Jüttner 25.9.2009 – 10.5.2010
Vladimír Železný – Můj Eretz 1.4. – 30.5.2010
Milevsko
Milevské muzeum
Kouzelný svět modelů 4.3. – 2.5.2010
Mladá Boleslav
Kultura Města Mladá Boleslav a. s.
Galerie Sbor českých bratří
Výstava dětské výtvarné tvorby žáků ZUŠ Mladá Boleslav
 21.4. – 30.5.2010
František Gellner – básník, malíř, karikaturista 21.4. – 7.11.2010
Dominika Michailidisová 2.6. – 30.6.2010
Městský palác Templ
Libor Král – Výstava obrazů 25.3. – 18.4.2010
Václav Zoubek – Výstava obrazů 22.4. – 23.5.2010
Irena Křivánková – Výstava obrazů 27.5. – 27.6.2010
Muzeum Mladoboleslavska
Architekt Karel Mauermann 4.3. – 18.4.2010
Nápojové sklo 10.4. – 30.5.2010
1. Máje v Mladé Boleslavi 21.4. – 30.5.2010
Vladislav Krédl – Fotografie a koláže 3.6. – 11.7.2010
Rudolf Turek – Archeolog a historik 5.6. – 3.10.2010
Orient 12.6. – 5.9.2010
Škoda Auto Muzeum
110 let motorů z Mladé Boleslavi 18.11.2009 – květen 2010
Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichova Hradiště
Stavebnice Merkur červen – září 2010
Mnichovo Hradiště a okolí v dřevořezbách Vratislava Kolínského
 duben – květen 2010
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Mohelnice
Vlastivědné muzeum
Významné historické osobnosti Mohlenicka 
 únor – červen 2010
Max Švabinský – Portréty 17.2. – 1.5.2010
Moravský Krumlov
Městské muzeum
Moravský Krumlov – Portrét města 7.4. – 21.5.2010
Spolky v Moravském Krumlově 9.6. – 20.8.2010
Most
Oblastní muzeum v Mostě, p. o.
Emil Uhl – malíř, cestovatel a mostecký rodák 16.3. – 4.7.2010
Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Dana Holá – Retrospektiva 16.4. – 13.6.2010
František Matoušek (1901–1961) 24.6. – 29.8.2010
Věra Frömlová-Zezuláková (1924–1998) – Výběr z díla  
 24.6. – 29.8.2010
Martin Salajka 29.6. – 25.7.2010
Nejdek
Národopisné muzeum v Nejdku
Spolu a hravě 11.3. – 25.4.2010
Herec Vladimír Ráž 6.5. – 13.6.2010
Romantické cesty zaniklou krajinou 17.6. – 26.9.2010
Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Věra Dytrichová – Kresby červen 2010
Pošumavské lokálky – 115 let železnice Netolice 
 1.5. – 30.9.2010
Holub Antonín – Z Netolic do světa a zpět do Netolic  
 1.5. – 31.5.2010
Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Miloš Cvach – Cestou výtvarnou 18.2. – 2.5.2010
Jana Švábová – Pastely 15.4. – 30.5.2010
Jiří Bašta – Aluminium 13.5. – 22.8.2010
Jan Vondra aj. – Vysočinou 13.5. – 22.8.2010
Proměny tvorby na Horácku od 3.6.2010 
Horácké muzeum
65. výročí ukončení 2. světové války 16.4. – 23.5.2010
Světy v kameni 24.6. – 5.10.2010
Nové Strašecí
Městské muzeum
O nejkrásnější novostrašeckou kraslici 18.3. – 18.4.2010
Lucia Suchá – Obrazy 22.4. – 23.5.2010
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
140. výročí založení Sklářské školy v Novém Boru 
 červen – září 2010
Vladimír Klein 28.3. – 23.5.2010
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Zkamenělé stopy 12.3. – 6.6.2010
Lovecké trofeje za sezónu 2009 7.4. – 2.5.2010
Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Milan Kunc / Amor a Psyche – Kresby a obrazy 1976–2009
 25.2. – 9.5.2010
SEFO III / Maďarsko 29.4. – 23.5.2010
Zdeněk Sýkora / Barva a prostor 13.5. – 12.9.2010

SIAL (Sdružení inženýrů a architektů Liberec) 3.6. – 19.9.2010
Sochař a designér Josef Vinecký (1882–1949)    
 17.6. – 3.10.2010
Umělec čisté pravdy tvaru a materiálu
Arcidiecézní muzeum Kroměříž / zámek
Josef Ignác Sadler (1725–1767) 6.5. – 3.10.2010
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Zbožných duší úl / Náboženská bratrstva v kultuře raněnovově-
ké Moravy 28.1. – 25.4.2010
Josef Winterhalder mladší (1743–1807) 20.5. – 29.8.2010
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Obnovená krása květen – srpen 2010
Zapomenuté Javoříčko duben 2010
Hry a klamy 26.2. – 18.4.2010
Stalo se v zemi České… Jak se učí dějepis 21.5. – 1.8.2010
Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše 21.5. – 1.8.2010
Opava
Slezské zemské muzeum
Město na bruslích 25.1. – 3.5.2010
Bronzové poklady 22.2. – 10.5.2010
Albioničtí savci 27.2. – 20.4.2010
Opava na přelomu 19. a 20. století 18.3. – 9.5.2010
Opavský střelecký spolek ve sbírkách SZM 24.4. – 15.6.2010
Drobní savci České republiky ve fotografiích 13.5. – 22.8.2010
Španělská keramika 20.5. – 15.8.2010
Bizarní tvary kamení 19.6. – 10.8.2010
Památník Petra Bezruče
Futurismus, dadaismus, kubismus 5.2. – 25.5.2010
Město literatury 4.6. – 22.8.2010
Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? 18.3. – 26.9.2010
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
František Kupka: Čtyři příběhy bílé a černé 17.2. – 25.4.2010
Měkkohlaví 31.3. – 6.6.2010
Orbis Pictus 2.4. – 4.7.2010
Mladí architekti z Německa 23.4. – 6.6.2010
Start Point – Juraj Jakubčák 28.4. – 6.5.2010
Ostrava-Poruba
Nová síň v Ostravě-Porubě
Start point Juraj Jakubčák 28.4. – 5.6.2010
Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Josef Čapek 3.3. – 30.5.2010
Východočeské muzeum v Pardubicích
Musika Etnika – hudba jako zrcadlo kultury 4.2. – 18.4.2010
Vážky České republiky ve fotografii 13.3. – 9.5.2010
Klukovský sen, holčičkám vstup dovolen 16.4. – 17.10.2010
Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců
Malovaný nábytek paseckých Čermáků 2.5.2009 – 25.4.2010
Svatební fotografie přelomu 19. a 20. století 
 10.4. – 31.3.2011
„Velké prádlo" – jak naše babičky praly, žehlily a mandlovaly
 1.5. – 24.2.2011
Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Školství na Těšínsku 27.10.2009 – 15.4.2010
Kouzlo krystalu 4.5. – 17.10.2010
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Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Památka dr. Milady Horákové (1901–1950) červen 2010
Jaromír Zemina červen 2010
Teodor Buzu – Obrazy červen 2010
Cestou zvuku aneb Proč to mluví, proč to hraje 3.3. – 23.5.2010
Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
Doba ledová – giganti 19.2. – 30.5.2010
Zločin a trest 25.2. – 18.4.2010
Současné medailérské umění 1997–2007 2.4. – 2.5.2010
Grebeníčková-Handl – SKLO 23.4. – 1.8.2010
65. výročí Brigáda Západ 6.5. – 25.7.2010
Jan Saudek – Fotografie 13.5. – 31.7.2010
Loutka-bratří Formanové 13.6. – 21.8.2010
Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni
Tajemný svět lišejníků 19.3. – 25.4.2010
Zdeněk Doležal – etnolog a malíř 20.5. – 4.7.2010
Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Probouzení jara ve třídě Bohuslava Martinů 1.3. – 25.4.2010
Výstava ZUŠ Bohuslava Martinů 7.4. – 5.5.2010
David Bartoň – Obrazy 10.4. – 30.4.2010
Praha 
Galerie hl. m. Prahy 
Dům U Kamenného zvonu
Zdeněk Sklenář 17.3. – 6.6.2010
Bienále mladých 25.6. – 26.9.2010
Městská knihovna
Zdeněk Sýkora 90 19.2. – 2.5.2010
České umění 1945–1958 28.5. – 19.9.2010
Staroměstská radnice
Marek Kvetán 5.3. – 2.5.2010
Ouka Leele 12.5. – 26.7.2010
Galerie kritiků – palác Adria
Alena Foustková – Mumbo Jumbo 24.3. – 18.4.2010
Muzeum hlavního města Prahy
Nová stálá expozice: Slabikář návštěvníků památek
      od 3.11.2009
Jan Vaněk – Civilizované bydlení pro každého 3.3. – 22.8.2010
Vietnam v Praze 31.3. – 12.9.2010
Muzeum Policie ČR
Kriminalistický kabinet 1954–1970 do 30.6.2010
Kriminalistika proti zločinu do 30.6.2010
Svět očima dětí 2.3. – 25.4.2010
Afrika 3.3. – 25.4.2010
Fashion Design Zlín 7.5. – 23.5.2010
Barevný vodní svět – dětská výtvarná díla E-dílna 
 4.6. – 31.8.2010
Obrazy z Čech 9.6. – 4.7.2010
Národní galerie
Klášter sv. Jiří
August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi  
 6.11.2009 – 30.4.2010
Žena a grafika v Čechách 19. století 16.3. – 13.6.2010
Veletržní palác
Grand Prix Obce architektů červen – září 2010
Mistrovská díla grafiky a kresby duben – červen 2010
Petr Pavlík – Poutnice v Labyrintu 1.4. – 31.5.2010
Diplomanti AVU 15.6. – 31.7.2010

Národní muzeum
Nejen suchá věda 3.12.2008 – 31.12.2010
Příběh planety Země 30.9.2009 – 6.7.2010
Kníže Václav, světec a panovník 24.3. – 2.5.2010
České muzeum hudby 
Eduard Haken 22.3 – 26.4.2010
Musik + X 20.3. – 19.4.2010
Chvalský zámek
Výstava české knižní kultury 3.3. – 2.5.2010
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických 
kultur
Gejša a samuraj 19.5. – 27.2.2011
Národní památník na Vítkově
Bernhardt KONCENTRÁT květen – říjen 2010
Zlatá šedesátá květen – únor 2011
Hradní fotoarchiv 1918–1933 28.10.2009 – 6.7.2010
Nová budova Národního muzea – budova bývalého 
Federálního shromáždění
Za svobodu! Be free! 17.11.2009 – 6.7.2010
Historické skvosty 9.2. – 18.4.2010
Nejstarší stříbrné poklady 17.2. – 9.5.2010
Musaion
Český Banát 11.9.2009 – 2.5.2010
Národní zemědělské muzeum Praha
Patřičný a hosté – O dřevě 30.9.2009 – 30.6.2010
Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové nebe 
 12.3. – 30.5.2010
Kouzlo zemědělské techniky IV. – kresby studentů ČVUT
 23.4. – 27.6.2010
Pod korouhví stříbrného lva – Řeznictví v Čechách  
 18.6. – 10.12.2010
Památník národního písemnictví
Nejkrásnější české knihy roku 2009 duben – květen 2010
Letohrádek Hvězda
200 dm3 dechu – Petr Nikl: Dialog s maminkou 
 31.3. – 30.5. 2010
K. H. Mácha 29.6. – 31.10.2010
Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského 
v Praze
Evropský humanista Přemysl Pitter (1895–1976)  
 26.3. – 11.7.2010
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
200 dm3 dechu – Hračky Libuše Niklové 1.4. – 6.6.2010
100 SKLO – 90 let sklářské školy v Železném Brodě / 1920–2010
 17.6. – 19.9.2010
Galerie Josefa Sudka
Ateliér Schlosser a Wenisch 21.1. – 18.4.2010
Galerie Rudolfinum
Double Fantasy 22.4. – 4.7.2010
Valdštejnská jízdárna
Klasicismus a biedermeier z knížecích Lichtenštejnských sbírek   
 6.5. – 17.10.2010
Židovské muzeum v Praze
A vypravuj synu svému… Hagady ve sbírkách Židovského 
muzea v Praze 25.3. – 27.6.2010
Prachatice
Prachatické muzeum
Ex libris – Příběh kněhoznaček Josefa Váchala 
 8.4. – 6.6.2010
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Prostějov
Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Slavné stavby Prostějovska 25.3. – 23.5.2010
Via Baltica 1.4. – 23.5.2010
Velký Kosíř 1.4. – 23.5.2010
Špalíček
JARO – výstava květinových vazeb a dětských  18.3. – 25.4.2010
110. výročí založení LŠU v Prostějově 29.4. – 13.6.2010
Předklášteří
Podhorácké muzeum
Školní kabinet 25.4. – 17.10.2010
Dobrodružství vertikál 23.5. – 28.9.2010
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Štětcem, rydlem, dlátem… Přerovští výtvarníci 20. století
  5.2. – 18.4.2010
Přerovské povstání a konec 2. světové války na Přerovsku
 12.3. – 9.5.2010
Ptáci 2010 2.5. – 29.8.2010
Josef Kočí 15.5. – 18.7.2010
Řemeslo a zlaté dno 1.6. – 29.8.2010
Pověst o Ječmínkovi dětskýma očima 1.6. – 27.6.2010
Ornitologická stanice 
Péro, peří, opeření 2.4. – 31.10.2010
Přeštice
Dům historie Přešticka
Lékař léčí, příroda uzdravuje 27.4. – 29.8.2010
Řezbáři K. Tittl, J. Tykvart 27.4. – 30.5.2010
Písmák Mašek z Vodokrt, 215. výročí narození 1.6. – 27.6.2010
Dana Raunerová – kresby, obrazy 29.6. – 29.8.2010
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Příbor město malířů 19.3. – 18.5.2010
Příbram
Hornické muzeum Příbram
důl Vojtěch
Havířská bašta 20.4. – 26.5.2010
Doba bronzová 1.6. – 31.10.2010
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Ludvík Kundera 18.3. – 26.9.2010
Ex libris z Moravy 1.4. – 26.9.2010
Rukopisy královny Rejčky 20.5. – 30.5.2010
Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Rakovník v době 1. republiky do 9.5.2010
Prezident T. G. Masaryk 5.3. – 30.5.2010
Miloš Švarc – Obrazy 16.3. – 17.4.2010
Emil Pejša – Obrazy a plastiky 20.4. – 15.5.2010
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Petr Beran – obrazy z Rokycanska 4.3. – 18.4.2010
Domácí odboj na Plzeňsku 6.5. – 6.6.2010
Obrazy z dějin královského města Rokycany 6.5. – 19.9.2010
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
August Švagrovský a jeho sbírka 30.1. – 18.4.2010
Výstava jednoho obrazu: Otakar Nejedlý Ceylon 1910–11
 1.4. – 18.4.2010
Antonín Slavíček 6.5. – 29.8.2010

Podřipské muzeum
100 let od slavnostního otevření nového roudnického mostu 
 duben – červen 2010
Historie Lobkowiczkého pivovaru v Roudnici n. L.  
 březen – červen 2010
Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Kde se zub času vylomil 26.2. – 23.5.2010
Lego – hračka i hobby 21.3. – 25.6.2010
Co slušelo prababičkám 2.4. – 18.7.2010
Loutky ze sbírky Jiřího Vorla 11.6. – 21.11.2010
Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdké muzeum
Příroda Brd – Fotografie červen 2010
Světla Hásková – Obrazy červen 2010
Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm, národní kulturní památka
Homo Faber 4.3. – 31.5.2010
Řezbář Gajda 1.6. – 31.7.2010
Krásná jizba 1.6. – 28.2.2011
Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Divadelní spolek Mahen 6.4. – 30.4.2010
Miroslav Sychra 5.5. – 28.5.2010
Kontrasty 2.6. – 30.6.2010
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Rozmanitosti světa v nás 15.4. – 16.5.2010
Nicky v hlavě 18.5. – 13.6.2010
Merkur – Nestárnoucí stavebnice 17.6. – 12.9.2010
Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Planeta země mocná a zranitelná 13.4. – 9.5.2010
Česká krajina a pražské motivy 21.5. – 20.6.2010
Krása tahem štětce 29.6. – 29.8.2010
Sokolov
Muzeum Sokolov, p. o.
Green story 26.2. – 18.4.2010
FOS Sokolov 7.3. – 18.4.2010
Totemy – Indiánské symboly 2.5. – 13.6.2010
Druhá světová válka na Sokolovsku 2.5. – 29.8.2010
Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Rostliny bez půdy 1.8.2009 – 30.6.2010
Svět šišek 3.3. – 30.11.2010
Počátky lesnictví v USA 31.3. – 31.12.2010
Motýli v arboretu 1.6. – 30.6.2010
Strakonice
Muzeum středního Pootaví
Duchovní krajina 24.4. – 30.5.2010
Všední život 1939–1945 5.5. – 30.6.2010
Strážnice
Městské muzeum
Terapeutická dílna kotva 1.4. – 29.4.2010
Co dokáže příroda 1.4. – 29.4.2010
Národní ústav lidové kultury – Muzeum vesnice 
jihovýchodní Moravy
50. výročí činnosti Národního ústavu lidové kultury  
 1.5. – 31.10.2010
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Kalendárium kulturních událostí
Nástroje lidové hudby v České republice 1.5. – 31.10.2010
Ze zámeckých salonů 1.5. – 31.10.2010
Abeceda řemesel 3.6. – 5.6.2010
Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2010 24.6. – 27.6.2010
Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Ptactvo lesů, vod a strání 20.2. – 30.5.2010
LX Miroslav Sychra – výstava fotografií 14.3. – 9.5.2010
Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Merkur je věčný 19.3. – 22.8.2010
Tak dlouho se chodí se džbánem… 2.4. – 2.5.2010
Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Usnadňovaly práci květen – červen 2010
Nech na hlavě červen – srpen 2010
Günter Hujber 11.2. – 26.4.2010
Člověk tvůrce – Dřevo 18.2. – 2.5.2010
Cesta do pravěku 25.2. – 29.8.2010
Antonín Suchan – Odívání tvaru 5.5. – 30.6.2010
Tábor
Muzeum fotografie Šechtl a Voseček
Svědectví diapozitivů – pěší pluk č. 75 ve Velké válce   
 14.4. – červen 2010
Telč
Muzeum Vysočiny Jihlava
Maturitní tabla Jana Floriana 30.4. – 25.7.2010
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Pavel Mizera – sochy květen – červen 2010
Vamberská krajka 1.4. – 3.5.2010
ANIFEST 15.4. – 15.5.2010
Karel Zeman – filmové plakáty a dobové dokumenty  
 23.4. – 23.5.2010
Barvy přírody 14.5. – 12.7.2010
ZŠ Plynárenská 28.5. – 3.6.2010
Terezín
Památník Terezín 
Malá pevnost
Lenka Vilhelmová – Grafika   14.1. – 30.4.2010
Martin Tomášek – Kresby, obrazy, plastiky 4.3. – 28.4.2010
Jaromír Másler – Obrazy, Karel Peřina –Sochy 15.4. – 31.8.2010
Výstava z přírůstků do sbírek Památníku Terezín 
 6.5. – 31.7.2010
Výstava k 65. výročí osvobození 6.5. – 12.9.2010
Muzeum ghetta
Hana Alisa Omer – Obrazy, kresby 11.2. – 20.5.2010
Nadia Rovderova (fotografie, obrazy) & Jim Schantz (obrazy) – 
Terezín mezi zemí a nebem 25.5. – 22.9.2010
Těšany
Kovárna v Těšanech
Nepál v Těšanech 25.5. – 6.6.2010
Třešť
Muzeum Vysočiny Jihlava
Nová stálá expozice: Třešťský průmysl  od 22. prosince 2009
Rod Radkovských 13.5. – 20.6.2010
Třinec
Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města Třince
Jak se rodí Večerníčky 2.2. – 25.4.2010
Houby v lidovém léčitelství a medicíně 2.2. – 25.4.2010

Stavebnice Merkur, kdo by ji neznal… 2.2. – 25.4.2010
Adamus Vít – Obrazy 12.5. – 22.8.2010
Pásli ovce Valaši 12.5. – 22.8.2010
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o. 
Výstava restaurátorského oddělení SUPŠ a VOŠ Turnov
 11.3. – 9.5.2010
Hračky nejen pro děti 10.4. – 29.8.2010
Žáci akademické sochařky Aleny Zetové 22.4. – 30.5.2010
Divadelní svět 18.5. – 26.9.2010
Trutnov
Galerie Dračí ulička
Yvetta Stránská – Fotografie   19.3. – 23.4.2010
Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Kraslice a Zuberská výšivka 3.4. – 25.4.2010
Poldi Habermann – Skulptury 10.4. – 31.10.2010
Týn nad Vltavou
Městské muzeum
Panenky z košíku květen – červen 2010
Skauting na Vltavotýnsku květen – červen 2010
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Výstava k Letní filmové škole v Uherském Hradišti do 12.9.2010
Výsledky kurzu výroby vizovického pečiva 26.3. – 2.5.2010
Jindřich Štreit: (AB)NORMALIZACE 1969–1989 9.4. – 30.5.2010
Pozdraveno budiž světlo 22.4. – 20.6.2010
Galerie Slováckého muzea
Ferdiš Duša 11.2. – 18.4.2010
Vladimír Vašíček – obrazy 11.3. – 18.5.2010
Tomáš Vosolsob – obrazy 13.5. – 15.8.2010
Vratislav Varmuže – keramika 17.6. – 10.10.2010
Gabriela Nováková – kresba, grafika 17.6. – 10.10.2010
Karel Bartošík – Kapesní stříbro 17.6. – 3.10.2010
Státní zámek Buchlovice
Eduard Timko – Fotografie 28.5. – 3.10.2010
Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Rod De Geerů očima malířů 16.4. – 13.7.2010
Újezdec v historii a lidových tradicích 5.6. – 29.8.2010
Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
J. W. Mezerová, obrazy a kresby 13.4. – 30.4.2010
Tenkrát v pětačtyřicátém 7.5. – 11.6.2010
Kočárky a panenky našich babiček 22.6. – 31.8.2010
Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně – pobočka 
Valašské Meziříčí
CHKO Beskydy – Domov velkých šelem do 6.6.2010
Bez jízdenky kolem světa 1.4. – 4.7.2010
Valtice
Muzeum zahradnictví a životního prostředí
Šel zahradník… 1.4. – 31.10.2010
Od nektaru k medu – Včela a její význam v přírodě 1.4. – 29.8.2010
Chvála síle motoru… (od lidské námahy ke stroji)  
 1.4. – 31.10.2010
Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Nejstarší národopisné sbírky veselského muzea 
 28.4. – 8.8.2010



 X

    Kalendárium kulturních událostí
Vimperk
Muzeum při Správě národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava
60 let muzea 1.5. – 31.10.2010
Iva Hüttnerová – Obrázky 1.5. – 30.6.2010
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Dřevěné variace II. – Oldřich Jahodář, Obrazy – Libuše Ladianská  
 14.4. – 9.5.2010
Výtvarné práce žáků a studentů ZUŠ Vlašim 13.5. – 6.6.2010
Obrazy – Gilda Solis, mexická malířka 27.5. – 13.6.2010
Obnovená staletí 10.6. – 5.9.2010
Vodňany
Městské muzeum a galerie
Rybářská tradice ve Vodňanech 1.5. – 30.9.2010
Vodňanské rybářské dny: 20letá tradice 2.5. – 20.6.2010
Tomáš Záborec – Obrazy 27.6. – 8.8.2010
Galerie
Michal Tůma – Fotografie 21.3. – 2.5.2010
Výstava ZUŠ Vodňany 9.5. – 27.6.2010
Infocentrum
Hra na madony 5.4. – 27.6.2010
Vrchlabí
Správa KRNAP, Krkonošské muzeum 
– Augustiniánský klášter
Proměny krajiny 26.3. – 16.5.2010
Práce žáků ZUŠ Vrchlabí 20.5. – 16.6.2010
Louky Krkonoš 25.5. – 29.8.2010
Svět tropů, hor a severské tundry 25.6. – 31.10.2010
Krkonošské muzeum – Tři historické domy
Boleslavecká kamenina 2.4. – 13.6.2010
Práce žáků Speciální školy Vrchlabí 16.6. – 30.6.2010
Vsetín
Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Významné osobnosti české vědy a techniky do 25.4.2010
Zbojnický mýtus 4.4. – 5.9.2010
Fotoklub Vsetín 2010 30.4. – 27.6.2010
Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
O lásce a milování anebo erotika v muzejních sbírkách  
 21.3. – 1.5.2010
Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou 
a okolí
Kolem Kokrháče 3.4. – 6.6.2010
Předvádění rukodělných výrobních technik – Klub lidové tvorby 
Praha 15.4. – 17.4.2010
Výstava ke stému narození malíře Oldřicha Vodseďálka  
 11.6. – 13.10.2010
Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických 
staveb středního Povltaví
Nejstarší roubené chalupy 1.5. – 31.10.2010
Sekery a sekernické řemeslo v životě vesnického člověka
 1.5. – 31.10.2010
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Krásná Barbora – Odvážná Božena do 2.5.2010
Výtvarné práce žáků ZUŠ Vyškov 4.5. – 13.5.2010
Karel Lochman – Fotografie 6.5. – 30.5.2010

Setkání – Fotografie a grafika 7.5. – 20.6.2010
Sdružení PIAFA Vyškov 18.5. – 23.5.2010
Proměny Vyškova 24.5. – 21.6.2010
Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Pocta profesoru Zdeňku Sklenářovi 10.2. – 24.4.2010
Jaroslav Prokop – Krajiny 30.4. – 26.5.2010
Zbiroh
Městské muzeum ve Zbiroze
Ručně tkaná móda Věnceslavy Drábkové 6.4. – 17.4.2010
Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Fenomén Baťa – zlínská architektura 1910–1960  
 13.4. – 29.8.2010
Grafický kabinet
Prostor Zlín – čeští a slovenští umělci 4.5. – 12.10.2010
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Zkameněliny. Archiv života 4.2. – 25.4.2010
Za ussurijským tygrem 18.2. – 25.4.2010
Fotografie Rusko 18.2. – 25.4.2010
Chránené územia trenčianskeho kraja 14.4. – 30.5.2010
Ilustrace a kresby – Ladislav Pálka 29.4. – 29.8.2010
Otrokyně módy 6.5. – 29.8.2010
Nevstupovat-vyvolávám 10.6. – 5.9.2010
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Hospodářský rok na vsi ze sbírek JMM 18.3. – 22.8.2010
Jindřich Štreit – Fotografie 9.4. – 8.5.2010
Práce žáků ZUŠ Znojmo 14.5. – 26.6.2010
Minoritský klášter
Putovní výstava Comestor – Otec Tří králů 20.4. – 19.5.2010
Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Zaváté stopy – Život v Krkonoších na rytinách Ericha Fuchsa
 30.4. – 31.10.2010
Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Jan Pokorný – Krajinomalby a zátiší 18.4. – 16.5.2010
Příběhy pláten s výjevy z oper a divadelních her 
 22.5. – 20.6.2010
Deset let pocty dřevu v Žamberku 25.6. – 27.6.2010
Josef Kubíček – Plastiky a řezby 25.6. – 31.8.2010
Ždánice
Městské Vrbasovo muzeum
Dobové fotografie ze Ždánic 1.4. – 30.6.2010

Nový ročník kursů Školy muzejní propedeutiky
Ve školním roce 2010/2011 otevírá Asociace muzeí a galerií 

ČR s podporou Ministerstva kultury ČR již IX. běh základního 

kursu Školy muzejní propedeutiky a IV. běh nástavbového 

kursu – Muzejní výstavnictví.

Pro nový ročník dochází ke zvýšení školného – pro členy 

AMG ze 700 Kč na 1500 Kč, pro nečleny z 1200 Kč na 2000 Kč.

Podrobné informace naleznete na http://www.cz-museums.cz. 
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Muzeum obuvi a kamene ve 
Skutči

Městské muzeum ve Skutči můžete znát v souvislosti se 

stálým památníkem hudebního skladatele Vítězslava Nová-

ka nebo s pamětní síní Václava Jana Tomáška. Od minulé-

ho roku se však prezentuje jako Muzeum obuvi a kamene.  

V sobotu 3. října 2009 zde byla otevřena nová stálá expo-

zice. Tato výrazná změna přišla právě včas, neboť předchá-

zející historicko-vlastivědná výstava by letos „oslavila“ již 30 

let své existence. Po dvanácti měsících stavebních úprav  

a budování nové výstavní scény se veřejnost vrátila do úpl-

ně jiného prostoru.

Nové expozice reflektují a rozvíjejí dva nosné pilíře dějin 

Skutče v míře, kterou laik i odborník v této době očekává. 

Investorem bylo Město Skuteč, vizualizaci a návrh zpraco-

val ak. arch. Karel Lapka. Generálním dodavatelem se stala 

firma SKOS Skuteč a fundus dodala firma Výstavní realizace 

Praha – Zdeněk Prošek. Scénáře obou částí byly zpracová-

ny ve spolupráci s obuvnickými a kamenickými odborníky. 

Projekt v hodnotě 18 mil. Kč byl podpořen dotací ve výši 

14,5 mil. Kč z Regionálního operačního programu NUTS II 

Severovýchod. V rámci stavební rekonstrukce budovy bylo 

do vestibulu vhodně včleněno informační centrum.

Obuvnická expozice se skládá ze tří částí. První z nich se-

znamuje návštěvníky s nejstaršími dějinami a památkami 

ševcovského cechu. K ozdobám nepochybně patří cechov-

ní prapor z roku 1855, který prošel náročným restaurátor-

ským zásahem. V imitaci světničky z doby před sto lety  

(s figurínou ševce), je vše, co k tehdejšímu vybavení řeme-

slníka náleželo. Repliky ševcovského nářadí umožňují ná-

zorné předvádění některých výrobních postupů, své využití 

nalezly i v rámci pracovních listů pro malé návštěvníky mu-

zea. Figurína vojáka poukazuje na velké objemy vojenských 

dodávek, na kterých kdysi Skuteč bohatla, ale také doplňu-

je scénu polní dílny na opravu obuvi.

Druhá část je věnována éře první republiky, kdy ve městě 

byla celá řada zručných mistrů a několik továren. Výrobky 

putovaly nejen do Čech, ale i daleko za hranice. Poštovní-

mi balíky byly vykrývány objednávky z Francie, Německa, 

Polska, Finska a dalších evropských zemí. Kožené zboží pu-

tovalo i přes oceán do Ameriky. Vitríny obsahují jednak vzo-

ry nejrůznější obuvi, různorodé drobné pracovní pomůcky  

a také informace o tom kte-

rém výrobci. Texty jsou do-

plněny kopiemi z dochované 

obchodní a výrobní doku-

mentace. Kromě botiček, bot 

i jedné maxiboty (vystavena 

je i největší ručně šitá po-

lobotka v ČR) je v expozici 

11 strojů až 140 let starých. 

Několik z nich prošlo restau-

rátorskou dílnou pana Luďka 

Fialy, takže se po dlouhých 

letech deponování v nevhod-

ných prostorách opět zaskvě-

ly v plné kráse. Většinou jsou 

schopné i demonstrativního 

provozu. Mimo kompletních 

šicích strojů, se podařilo do 

expozice umístit i zajímavé 

samotné šicí hlavy. Největ-

ším exponátem je kopírovací 

stroj na dřevěná kopyta. Stroj vyrobený začátkem 20. století 

v Lipsku je doplněn podrobnou historií zdejší kopytářské 

dílny, řeznou stolicí, polotovary i celou řadou kopyt. Docho-

vaný expediční deník uvádí, že na přelomu 19. a 20. století 

zasílala firma Horák Skuteč kopyta Antonínu Baťovi do Zlína 

pro výrobu valašských papučí. 

Třetí část zachycuje fenomén Botasky. Obecný název 

pro sportovní obuv vznikl právě zde, ve skutečské továrně 

Botana. Vznikla v roce 1949 sloučením několika znárodně-

ných provozoven. Spolupráce muzea a továrny je opravdu 

    představujeme
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dlouhodobá, a tak bylo možné provést v depozitáři repre-

zentativní výběr mapující produkci podniku i jednotlivé 

technologické, koncepční a designové zlomy. Obuv je opět 

doplněna škálou pracovních pomůcek, katalogy, doklady  

a fotografiemi z výroby. Pozornost je věnována „botám  

s příběhem“, což je nejen vývoj legendární botasky, ale 

hlavně zachycení úspěchů krasobruslařů, lyžařů, horolezců, 

atletů a dalších sportovců.

Prohlídka je doplněna interaktivním kioskem, kde si 

návštěvník může spustit několik dokumentárních filmů  

o výrobě v Botasu v letech 1966–1976 (získaných z archivu 

KF Praha), dále několik prezentací o vývoji obuvnictví a vi-

deoukázky z ruční výroby bot. Pexesa, kvízy a postřehové 

hry využívají hlavně školní výlety. Na historické ruční razič-

ce si lze na památku vyrazit do kousku usně originální znak 

dávné ruční výroby.

Kamenickou historii přibližuje expozice venkovní a vnitř-

ní. Adaptací sklepů byl vytvořen sál, jehož dvě třetiny jsou 

vyčleněny prezentaci vývoje kamenoprůmyslu a zbylá tře-

tina zachycuje pestrou geologii zdejšího kraje. Prosvětlené 

panely umožnily využít bohatý fotografický archiv muzea. 

Po dobu výstavby expozic se jej navíc podařilo významně 

rozšířit díky pochopení mnohých pamětníků a spolupra-

covníků z řad bývalých kameníků. Vývoj těžby a zpracování 

kamene je sledován po etapách až do úplné současnosti. 

Vitríny pak obsahují celou řadu unikátních dokladů z archi-

vu muzea i archivů státních. Je zde také mnoho nástrojů, 

ochranných pomůcek a výrobků. Kamenickými mistry byly 

mimo jiné zhotoveny i samotné vitríny, které jsou kombi-

nací kamenných soklů a skla. Dominantou prostoru jsou 

velkoformátová fotografie lomu z roku 1931 a mapa oblasti 

Skutečska, Nasavrcka a Hlinecka. Ta za pomoci pěti světel-

ných okruhů znázorňuje rozvoj a pozvolný úpadek loma-

řiny. 

Geologie je návštěvníkovi představována formou popisu 

období, doložitelných nálezů a popisu lokality, kde byly 

vzorky nalezeny. Především pro školní skupiny se osvědčila 

možnost prohlídky vzorků z kolekce, která byla pro tento 

účel speciálně nasbírána. Největší pozornost pochopitelně 

budí minerály a zkameněliny z opukových lomů. I zde je 

k dispozici dotykový panel a LCD obrazovka. V nabídce je 

film o historii kamenictví „Kraj s kamenným srdcem“, který 

byl natočen na zakázku muzea, dále nejrůznější animace  

a prezentace.

Venkovní část kamenické expozice byla vytvořena se zá-

měrem procházky fiktivním kamenolomem. Postupným 

procházením jednotlivých pracovišť se návštěvník seznámí 

s typem lomů, se způsoby lámání kamene, s vývojem pře-

pravy materiálu a samozřejmě s jeho zpracováním. Podařilo 

se získat několik korbových vozíků, postavit zhruba třicet 

metrů polní drážky a točnu. Díky tomu lze demonstrovat 

kolejovou dopravu, včetně vytahování vozíku na tzv. sváž-

né za pomoci historického elektrického vrátku. Ozdobou 

prostoru je i ruční vrátek zachráněný na poslední chvíli  

z vagónu železného šrotu, nebo plně funkční beranová ští-

pačka kostek poháněná transmisí. Některá zařízení se však 

do dnešních dnů nedochovala, a tak bylo nutno přistoupit 

k výrobě repliky. Za pomoci fotografíí a vzpomínek starých 

kameníků se podařilo zrekonstruovat podobu dřevěného 

jeřábu, podobně bylo vyrobeno ruční páčidlo „cuk“, nebo 

lanovka zvaná „houpačka“. 

Několik figurín, které jsou po expozici rozmístěny, zaujímá 

nejrůznější pracovní postoje a věrně napodobují skutečnou 

práci. Např. výrobu speciální kostky „tramvajky“, ruční seká-

ní kostek na „štontu“, štípání na beranové štípačce, ale také 

ruční výrobu štěrku. Celá trasa je doplněna infopanely s tex-

ty, nákresy a fotografiemi doplňujícími danou situaci. Téměř 

všechny stroje a nářadí si návštěvník může osahat a vyzkou-

šet, nechceme, aby se na expozici hledělo přes pomyslné 

sklo. Vždyť jen při zvednutí žulové kostky „vídeňky“ si každý 

uvědomí, jaká dřina se v lomu skrývala a dosud skrývá.

Libor Aksler

Městské muzeum Moravský 
Krumlov

Muzeum v Moravském Krumlově bylo založeno usnese-

ním obecního zastupitelstva ze dne 4. října 1907, muzeum 

však fungovalo jen formálně. Řádným kurátorem muzea se 

stal až v roce 1911 revírník Josef Stenzl. Mecenáši muzea 

byli většinou krumlovští Němci. Sbírka byla zprvu tvořena 

písemnostmi městského archivu a dalších památek ucho-

vávaných na radnici. První místnosti byly muzeu poskytnu-

ty v zadním traktu radnice. Kvůli Stenzlově úmrtí nemohla 

být otevřena stálá expozice a po dobu první světové války 

zůstalo muzeum bez pracovníka. 

Po vzniku čs. státu přešlo muzeum pod českou správu  

a byla utvořena muzejní komise, ze které se muzeu nejví-

ce věnoval pravděpodobně ředitel měšťanské školy Alois 

Stehlík. Komise měla za úkol uspořádat sbírky a otevřít 

stálou expozici. Toho bylo dosaženo v září 1928, kdy byly 

v zadním traktu radnice zpřístupněny sbírky veřejnosti. Je 

pravděpodobné, že již ve 20. letech s muzeem spolupraco-

val Josef Kaufman, amatérský archeolog, jeho činnost v mu-

zeu je doložena v roce 1929. Během 30. let se muzejní sbírka 

rozrostla na 2000 inventárních čísel (sbírka archeologická, 

numismatická, sbírka fotografií, listin, historická sbírka atd.)  

K inventarizaci už kvůli válečným událostem nedošlo.    
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Po záboru Moravského Krumlova se ujal správy sbírek 

proněmecký regionální historik Erich Sloschek. Při odchodu 

Němců z města měly být i některé předměty muzeálního 

charakteru odvezeny. Ostatní sbírky bohužel také nezůstaly 

ušetřeny, když byla radnice i se sbírkami 7. května 1945 za-

sažena bombou. Představitelé města nepovažovali muze-

um a jeho cennosti za svou prioritu, sbírky zůstaly nezabez-

pečeny v troskách budovy. Po válce opět nacházíme jako 

kurátora Josefa Kaufmana, díky kterému zůstala část sbírek 

uchována. Kaufman je z vlastní iniciativy přestěhoval nej-

dříve na zámek a pak z nutnosti i do svého domu, později 

byly uloženy v klášteře. Uložením ve volně přístupném kláš-

teře, který byl ostatně také bombardován, nedošlo k zabez-

pečení sbírek, naopak k jejich dalšímu rozkrádání. Situace 

se nijak nezlepšila ani v 50. letech 20. století. 

K lepšímu stavu došlo až v roce 1957, kdy bylo muzeum 

reorganizováno na Okresní vlastivědné muzeum a bylo 

přestěhováno do tzv. Knížecího domu na náměstí. Kaufman 

již jako placený zaměstnanec zahájil inventarizaci a založil 

nové inventární knihy. S vlastivědným kroužkem zachra-

ňoval archeologické sbírky v okolí. Při oslavách údajného 

700. výročí založení města v roce 1960 byla muzejní sbírka 

vystavena v zámecké kapli, v roce 1962 byla otevřena stá-

lá expozice v Knížecím domě. Josef Kaufman působil také 

jako průvodce v muzejní expozici a také v Galerii Muchova 

Slovanská epopej, v muzeu působil téměř až do své smrti. 

Další změna nastala v roce 1965, kdy se muzeum stalo 

pobočkou Jihomoravského muzea ve Znojmě. Vedoucím 

pobočky byl do roku 1973 J. Kaufman, později zde působili 

Pavel Koštuřík (1970), Jiří Jaroš (1972–1973), Zdeněk Bína 

(1973–1975), Ivo Rakovský (1975–1977), Alena Humpolová 

(1976–1979), Jaromír Kovárník (1977–1980) a Milan Salaš 

(1979–1981). V roce 1975 byla expozice uzavřena, došlo  

k rekonstrukci budovy, byly zřízeny nové depozitáře. Pro-

běhla inventarizace sbírek. Nová stálá expozice s názvem 

„Moravskokrumlovsko v pravěku až středověku“ byla ote-

vřena v roce 1979, v roce 1983 byla otevřena také stálá 

etnologická expozice „Lidová kultura na Moravskokrum-

lovsku“. Mezi lety 1981 až 2001 nebylo muzeum obsazeno 

odborným pracovníkem.  

Dne 1. dubna 1992 došlo k předání 

muzea pod Městský úřad v Moravském 

Krumlově a muzeum bylo zařazeno 

pod Městské kulturní středisko, jehož 

složkou je dodnes. Přízemní prostory, 

kde byla dříve stálá archeologická ex-

pozice, byly pronajaty soukromým fir-

mám, muzeum bylo spojeno v jeden 

subjekt se vznikající galerií. Muzeum 

s galerií bylo přesunuto do prvního 

patra Knížecího domu, depozitáře 

pak byly přestěhovány do sklepa a do 

nově vzniklého depozitáře na půdě 

Knížecího domu. Od roku 1993 půso-

bil jako pracovník muzea a galerie Jiří 

Šanda, celý subjekt se profiloval spíše 

jako galerie. V tomto období byla čás-

tečně rekonstruována knihovna. Místo odborného pracov-

níka bylo obsazeno až v roce 2001 historikem Petrem Fia-

lou. Ten zde za svého působení v letech 2001–2002 připravil 

výstavu „Kacíři a velmožové nového věku“, uspořádal cyklus 

odborných přednášek, přispíval do místního zpravodaje.  

K dubnu 2003 byly sbírky nahlášeny do CES. Dalším pracov-

níkem se stala archeoložka Alena Hrbáčková (2006–2008), 

která zahájila další rozsáhlou inventuru muzejních sbírek, 

velkou měrou uspořádala sbírky a připravila výstavu „100 

let založení muzea v Moravském Krumlově“, na kterou na-

vazoval odborný sborník. Navázala na cyklus odborných 

přednášek, vedla workshopy pro mateřské a základní školy, 

došlo k lepší propagaci muzea. Po jejím odchodu nebylo 

muzeum obsazeno do srpna 2009, kdy nastoupila součas-

ná pracovnice – historička Hana Prymusová. V období ledna 

až března 2010 byl uspořádán cyklus odborných předná-

šek u příležitosti vydání první moderní odborné publikace  

o dějinách města „Moravský Krumlov ve svých osudech“, 

jsou připravovány dvě muzejní výstavy na jarní a letní obdo-

bí roku 2010. Byla zahájena inventura a řešení stavu sbírek. 

V současné době má muzeum nahlášeny v CES dvě sbírky 

– historickou a archeologickou, ze kterých právě archeolo-

gická má velkou hodnotu pro poznání pravěku regionu.   

 Hana Prymusová
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Milan Knížák – 70 

Pane profesore, k životnímu jubileu Vám za sebe i za čtenáře 

Věstníku AMG přeji hodně zdraví, spoustu tvůrčích sil, hodně dob-

rých nápadů a radosti ze života a prosím Vás o odpovědi na pár 

otázek, které zajímají mne a doufám, že budou zajímat i čtenáře. 

Budu trochu skákat od tématu k tématu, ale snad mi to při „naro-

zeninovém rozhovoru“ odpustíte. 

Mluví-li se o Vás v médiích – a to je často – jste téměř vždy 

představován slovy „Milan Knížák, kontroverzní ředitel Ná-

rodní galerie“. Až se někdy zdá, že tak jako bývaly kdysi zítř-

ky vždy světlé, je ředitel Národní galerie vždy kontroverzní. 

Jak Vy tomu slovu rozumíte? Čím jste si tento epiteton con-

stans vysloužil? A cítíte se být „kontroverzní“? 

Kontroverzní znamená být v opozici vůči něčemu obvyklé-

mu. To v mnoha případech určitě jsem. Naše společnost pře-

devším během totality (to určitě nejvíc) ztratila pocit lidské 

důstojnosti, úcty k odlišnosti a hrdosti nad vlastní historií. Stále 

trpí komplexem zamřížované princezny, kterou vysvobodí bo-

hatý princ z velké země nebo očekáváním švadlenky, kterou  

z kouta vytáhne milionář. 

Takové pocity jsem nikdy neměl, a jsem proto v opozici ke 

všem, jejichž chování a jednání takové elementy obsahují. Pro 

mne to ale není záměrná opozice, je to naprosto přirozený 

způsob jednání. Nikdy jsem se záměrně nestavěl do opozice 

jen pro opozici samu. Navíc nesnáším hlupáky a netalentova-

né ambiciózníky.

V druhém čísle Věstníku z roku 2000, osm měsíců poté, co 

jste byl jmenován generálním ředitelem Národní galerie  

v Praze, jste na moji otázku, co pro Vás plyne z toho, že Ná-

rodní galerie je – ať chce či nechce – také jakousi „vlajkovou 

lodí“ muzeí výtvarného umění v České republice, mimo jiné 

odpověděl: „Pokud se podaří NG v Praze strukturovat do 

funkčního organismu, přál bych si, aby se stala pro ostatní 

galerie modelem především v tom, jak přistupovat ke sbír-

kám, jak vytvářet programy, jak používat servisní mecha-

nismy, jako jsou např. restaurování a registr, atp. NG by také 

měla klást otázky a naznačovat trendy. Spolupráce s ostat-

ními uměleckými muzei by měla být těsnější a asi i propoje-

nější.“ Splnilo se toto Vaše přání? 

To se určitě splnilo. Národní galerie pracuje jako metodické 

centrum pro podobné instituce lokálnějšího významu, které 

nemají šanci věnovat se řešení složitých provozních problémů. 

Tuto roli posílila NG v době, kdy řada institucí odešla z působ-

nosti Ministerstva kultury ČR pod kraje. 

Co se týká vědecké činnosti, jsem hluboce přesvědčen, že 

tam udělala NG největší kus práce svými expozicemi, které 

jsou sebevědomě zaměřené na naši vlastní historii a odkrývají 

to, co minulost, hlavně ta totalitní, zasypala popelem zapo-

mnění. To, že část tzv. kulturní veřejnosti chce, abychom se sta-

li tuctovým muzeem umění, které přebírá již hotové výrobky 

výstav, abychom podléhali módním trendům, atp., považuji za 

projev jejich nevzdělanosti a malosti. 

Musím ještě dodat, že NG v Praze publikuje velkou řadu nej-

různějších textů, dokumentů, katalogů, monografií. Nejvíc ve 

své historii a nejvíc ze všech podobných institucí v republice.

V roce 2002 Národní galerii v Praze postihly povodně.  

O povodních se od nepaměti říká, že přes škody, které pů-

sobí, jsou „požehnáním“, protože dochází k mobilizaci lidí 

a při nápravě škod se často vyřeší problémy, které by jinak 

byly ještě dlouho neřešeny. Lze to dokumentovat třeba na 

příkladu pražské zoologické zahrady, která po povodních 

doslova rozkvetla. Jak to bylo v případě Národní galerie  

v Praze? 

Naštěstí se nestalo nic zásadního, jen jsme se ujistili, že je nut-

né přestěhovat depozitář ze Zbraslavi na bezpečnější místo  

a že je nutné revidovat generel rozvoje kláštera sv. Anežky Čes-

ké, kde minulý ředitel Staré sbírky Jiří Fajt plánoval zahloube-

nou dostavbu nové haly a nástupní tunel vedoucí na náplavku. 

To by v případě povodně znamenalo absolutní devastaci are-

álu. Rovněž nás to vedlo k uvažování o přesunu gotiky zpět na 

Hrad, ovšem do zrestaurovaného Jiřského kláštera, a rozhod-

ně ne do suterénu, jak to bývalo kdysi, ale do prostor patra. 

Tématem v takřka permanentní diskusi o NG, která provází 

celé Vaše dosavadní působení ve funkci generálního ředite-

le, je evrgrýnem míra samostatnosti (autonomie) jednotli-

vých organizačních složek, v NG nazývaných „sbírky“. Pada-

la silná slova typu „atomizace NG“ na jedné straně a „tuhé, 

kontraproduktivní centralistické řízení“ na druhé straně. 

Aniž to bylo vždy vysloveno, ukázalo se, že obě strany mají 

často na mysli povýtce míru samostatnosti ekonomické  

a Váš názor na to je dostatečně znám. Co si ale myslíte o míře 

samostatnosti odborné? U muzeí výtvarného umění (nejen 

v NG) vidím totiž v tomto smyslu rozdíl oproti ostatním ty-

pům muzeí. Je-li např. ředitelem Národního muzea historik 

a má řídit organizační složky typu Přírodovědeckého mu-

zea, je relativně velká míra odborné samostatnosti těchto 

rozhovor
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složek nejen samozřejmostí, ale dokonce nutností, protože 

– velmi zjednodušeně řečeno – ředitel tomu, co tyto složky 

dělají, příliš nerozumí, a nemá tudíž zpravidla ani ambice do 

jejich odborné práce zasahovat. V muzeu výtvarného umění 

je to jinak, jsou to muzea působící v rámci specializace na 

výtvarné umění v oborech přinejmenším příbuzných a ře-

ditel, který má sám s výtvarným uměním co do činění, více 

či méně rozumí všemu, z čehož mohou plynout ambice do 

všeho také mluvit. Jak je to v NG? 

Odborná samostatnost je v NG nedotčena. Samozřejmě, že 

vstupuji do diskusí nejen jako manažer, ale také jako člověk 

pohybující se celý život v umění, ale nikdy v tomto směru ne-

používám právo veta. Právo veta jsem ochoten použít pouze 

v případě, když by nějaká akce ohrozila existenci či rovnováhu 

NG. 

Atomizace sebou vždycky přináší absolutní zvýšení nákladů, 

a zvlášť v současné době. Kdyby NG nebyla tak důsledně eko-

nomicky provázána, mohlo by bývalo dojít ke kolapsu. Co se 

týká programu, Sbírky jsou zcela zodpovědné za to, co dělají, 

ale vše prochází celogalerijní diskusí. 

To, že jsem vedením Sbírky moderního a současného umění 

přizváván k některým projektům, považuji za čest, ale také to 

považuji za samozřejmé, poněvadž mám v této oblasti velmi 

bohatou zkušenost a považoval bych za špatné, kdyby nebyla 

využita. 

V porovnání s jinými muzei má NG bezesporu nadprůměr-

nou publicitu v médiích. Ať už si o ní myslíme cokoliv, mají 

nejen zájemci o výtvarné umění k dispozici nejrůznější ná-

zory i „názory“ na to, co NG dělá a jak to bývá, mnozí je bez 

možnosti ověření přejímají. Nestačím se divit, jak i třeba šta-

mgasti v šumavské hospodě „vědí“, co dělá NG a najmě její 

ředitel špatně, i když v NG někteří nebyli nikdy a jiní před 

mnoha lety. Stará se ale sama NG o to, aby měla nějakou 

zpětnou vazbu, aby znala alespoň rámcově, jak jsou její vý-

stavy a programy veřejností přijímány? A pokud ano, jaké ty 

ohlasy jsou? 

Národní galerie v Praze nemá dostatečný ohlas v médiích, 

dokonce by se dalo říct, že nemá žádný. Média instituci Ná-

rodní galerie záměrně blokují. Objektem médií jsem jen já, 

Milan Knížák osobně. Tuto pozornost jsem měl, i když jsem byl 

na Akademii výtvarných umění. Příklad z nedávné doby – NG 

prezentovala dvě neuvěřitelné čínské výstavy: 1) široký obraz 

současné čínské malby nikdy předtím v naší zemi nevysta-

vený a 2) neuvěřitelnou kolekci historických plošných loutek  

(17.–19. století), které se poprvé dostaly mimo Čínu. Tato fas-

cinující výstava zobrazující vlastně celý čínský životní styl by 

v každé civilizované zemi znamenala až hysterický zájem ve-

řejnosti. Naše levicová a nekulturní média nepřinesla žádnou 

zásadní reportáž. Považují totiž Čínu za politicky nekorektní,  

a proto všechno kolem ní zablokují. To, že kultura je tím nejlep-

ším mostem k porozumění, asi nevědí. Je to odporné. Děláme 

velmi mnoho pro styk s veřejností. Pořádáme ročně více než 

2000 lektorských pořadů, což průměrně znamená více než 

šest pořadů denně a v to počítám i volné dny a svátky.

Ať už jako autor výtvarných děl, pedagog nebo ředitel gale-

rie se celý život zabýváte výtvarným uměním. Zaznamenal 

jste nějakou změnu v přístupu veřejnosti k umění? A jakou 

vlastně, podle Vás, hraje dnes výtvarné umění ve společnos-

ti roli?

Určitě jsem zaznamenal změnu. Zdá se, že výtvarného umě-

ní (myslím toho současného) je tolik a je tak do sebe uzavřené, 

že zůstává na vlastní periferii s vlastním kádrem obdivovatelů 

a zájemců a většinové populace se dotýká jen málo. Je asi na 

vině jak umění, tak společnost. Výtvarní umělci, kteří bývali 

často uzavřeni v ateliérech či dílnách, si dnes nárokují být in-

stantními hvězdami. Idolem současného umělce je být vlast-

ním manažerem, vlastním galeristou a velkým skandalistou, 

abychom na jeho tvář hleděli každý druhý den v televizi či  

v tisku. Samozřejmě, že jsou lidé, kteří takový cíl nemají, ale vi-

dět jsou ti, kteří mají lokty právě takto nastaveny.

Z přirozeného běhu světa plyne, že bez ohledu na to, zda 

si to někdo přeje či nepřeje, se blíží chvíle, kdy v pracovně 

Paláce Kinských na Staroměstském náměstí nebude sedět 

Milan Knížák. Jaký by měl být, podle Vás, budoucí generální 

ředitel NG? 

To, že skončím a přijde někdo jiný, je zcela normální. Nijak mě 

to neděsí. Jen bych si přál, aby to byl člověk, který si uvědomí 

množství práce, které bylo doposavad vynaloženo a nezruší 

nastoupené trendy. Může je jemně modifikovat podle svých 

přiklonění a může objevit ještě další oblasti, kterým by se měla 

NG věnovat. Jen bych si nepřál, aby se do NG dostal někdo  

z těch ignorantských křiklounů, kterým je galerie jako taková 

lhostejná a chtějí jen zvýznamnit sebe sama, nebo někdo, kdo 

neví nic o fungování velké muzeální instituce, a než by se to 

naučil, mohlo by dojít k nenapravitelným chybám. Při existenci 

primitivních politiků, kteří pošilhávají po křesle ministra kultu-

ry se něco takového, bohužel, může stát. Což by byla tragédie. 

Pane profesore, děkuji Vám, že jste si udělal na moje otázky čas  

a ještě jednou Vám přeji do dalších let všechno dobré.

Ptal se člen redakční rady Jiří Žalman 



Nejkrásnější knihy Slovenska
Rozhovor s ředitelem soutěže 

Ing. Peterem Tvrdoněm

Dlouhá léta soutěžily české a slovenské knihy o to, která  

z nich je nejkrásnejší, společně. Stejně jako se rozdělilo Česko-

slovensko, rozdělila se i soutěž. Od roku 1993 se koná česká  

i slovenská soutěž samostatně. „Najkrajšie knihy Slovenska“ 

organizuje mezinárodní dům umění pro děti BIBIANA. O roz-

dílných i podobných cestách kdysi společného klání hovoří 

Ing. Peter Tvrdoň, který poslední čtyři roky stojí v čele této in-

stituce. 

Jak soutěž „Nejkrajšie knihy Slovenska“ pokračovala  

a kdy se vydala vlastní cestou? Změnila se zásadně její 

pravidla? Které instituce se na ní podílejí? 

Aj po roku 1993 súťaž na Slovensku nadviazala na pred-

chádzajúce ročníky. Súťaž „Najkrajšie knihy Slovenska“ orga-

nizuje BIBIANA poverena Ministerstvom kultury SR, ako spo-

luorganizátori sa podieľajú Ministerstvo školstva Slovenskej 

republiky, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na 

Slovensku. Výber kníh do súťaže sa prakticky nemení. Vy-

braté knihy však musia spĺňať určité kritéria dané Štatútom 

súťaže. Prihlásiť knihy do súťaže môže vydavateľ, tlačiareň  

a iné právnické a fyzické osoby zo Slovenskej republiky. Kni-

hy vydané v koprodukcii so zahraničným, partnerom mož-

no prihlásiť iba vtedy, ak sa na ich tvorbe podieľali aj autori 

zo Slovenskej republiky. Podmienkou je, aby boli knihy vy-

dané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendár-

neho roku. O výnimkách súvisiacich s účasťou v súťaži môže 

rozhodnúť direktórium súťaže. 

 

Kdo z odborné veřejnosti zastupuje porotu nebo institu-

ce, která rozhoduje o výběru nejkrásnějších knih Sloven-

ska?

Členov poroty vyberá direktórium súťaže. Členmi poroty 

sú zástupcovia Ministerstva kultúry a Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky. Ďalej sú tam zástupcovia BIBIANY, 

Združenia vydavateľov a kníhkupcov v Slovenskej repub-

like, Zväzu polygrafie na Slovensku, Slovenskej národnej 

knižnice, výtvarníci, grafickí upravovatelia a fotografi.

Kolik má porota členů a jakým způsobem probíhá hod-

nocení?

Porota má 15–20 členov. Každá zúčastnená kniha je bodo-

vaná každým porotcom podľa štyroch kritérií. Prvým krité-

riom je formát, dizajn knihy a vhodnosť papiera, druhým je 

grafická úprava, tretím výtvarná úroveň ilustrácií a štvrtým 

kritériom je celkové polygrafické spracovanie. V každom  

z týchto kritérií má porotca k dispozícii body od 1–5. Knihy 

ktoré získajú najviac bodov postupujú ďalej a z nich vybe-

rie porota najkrajšie knihy Slovenska. Porota udeľuje 8 cien,  

a to:

- vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu kni-

hy,

- autorovi za ilustrácie,

- autorovi sa grafickú úpravu,

- vydavateľstvu za bibliofilské vydanie,

- vydavateľstvu za učebnicu,

- tlačiarni za polygrafické spracovanie,

- vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu,

- autorovi za študentskú prácu.

    

Jakým způsobem se prezentují výsledky „Nejkrásněj-

ších knih Slovenska“. Účastní se vaše kolekce knih i zahra-

ničních výstav a veletrhů?

Po každom ročníku je vydávaný katalóg „Najkrajšie kni-

hy Slovenska“ v trojjazyčnej mutácií (slovensky, anglicky  

a nemecky). Po vyhlásení výsledkov je v BIBIANE vernisáž  
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a otvorenie výstavy „Najkrajšie knihy Slovenska“. Táto vý-

stava potom putuje po Slovensku. V cudzine bola táto vý-

stava v minulom roku v Taliansku v mestách Bologna a Rím  

a stretla sa s veľkým ohlasom. Musíme sa pochváliť, že ver-

nisáže v Bologni sa zúčastnil Romano Prodi, bývalý premiér 

Talianska a predseda Európskej komisie.

Jakou máte s touto soutěží odezvu u veřejnosti a odborníků?

O tom, že táto súťaž má dobrú odozvu medzi verejnosťou 

svedčí aj návštevnosť tejto výstavy nielen v Bratislave a po 

celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Výsledky súťaže sú pra-

videlné hodnotené aj vo všetkých druhoch médií, čo napo-

máha tomu, aby táto súťaž stále kvalitatívne rástla.

Myslíte si, že pomáhá tato soutěž zlepšovat úroveň knižní 

kultury ve vaší zemi?

Osobne si myslím, že áno. Jednotlivým účastníkom súťaže 

stále viac a viac záleží na tom, aby práve ich kniha dostala 

niektorú z udeľovaných cien. O tom svedčí aj stále väčšie 

množstvo kníh prihlásených do súťaže.     

V České republice se v grafickém designu profilují již urči-

té vyhraněné generační názory na pojetí úpravy knih. Je 

to tak i u vás?

Tento trend je vidieť aj u nás. Je to normálny proces. Kaž-

dým rokom sa objavuje veľa mladých talentovaných grafic-

kých upravovateľov, ktorí majú samozrejme iní náhľadna 

dizajn knihy ako má predchádzajúca generácia , a to je dob-

ré. Iba umeleckou konfrontáciou aj v tejto oblasti sa môže 

úroveň kvality knižnej produkcie zvyšovať. 

Máte společné kontakty s českými organizátory soutěže, 

vaše účast v české porotě je již tradiční stejně se tak děje 

nakonec i z druhé strany. Máte představu o spolupráci  

i v jiných společných projektech do budoucnosti?

Spolupráca s našimi českými partnermi, a to si myslím, že 

môžem povedať za obidve strany je veľmi dobrá. O tom, že 

toto konštatovanie nie je fráza svedčí aj tá skutočnosť, že 

spolu s Památníkem národního písemníctvi Praha chystá-

me v roku 2011 spoločnú výstavu pod názvom „Najkrajšie 

detské knihy Česko-Slovenska“. Túto spoločnú výstavu by 

sme chceli odštartovať na jar budúceho roku putovaním po 

Čechách a Slovensku. 

Můžete nám říci, kdy se koná výstava, která představí 

Nejkrásnější knihy Slovenska 2009?

Slávnostné odovzdávanie cien bude v Zrkadlovej sieni Pri-

maciálneho paláca v Bratislave 7. apríla tohto roku. Zároveň 

v ten istý deň bude aj v priestoroch BIBIANY vernisáž tejto 

výstavy, ktorá potrvá do 9. mája. Samozrejme budete u nás 

na tejto akcii srdečne vítaní. 

Děkujeme a přejeme mnoho dalších krásných chvil s krás-

nými knihami

Zdeněk Freisleben

Bydlení 1900–1920 
Nová expozice v Trmalově vile

 

Trmalova vila – Kotěrovo centrum zpřístupnilo pro ve-

řejnost od 2. prosince 2009 novou dlouhodobou expozici 

„Bydlení 1900–1920“. Výstava významným způsobem dopl-

ňuje a obohacuje zde již dříve vystavené soubory nábytku 

architekta Jana Kotěry. Expozice představuje vrcholový de-

sign (Jan Kotěra, Pavel Janák), ale ukazuje i anonymní sério-

vý design předmětů denní potřeby. 

nové expozice

příběh muzejního 
předmětu
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Významný soubor nábytku byl navržen v letech 1919–

1920 pro Dr. Antonína Heverocha, známého psychiatra. 

Kotěra mu vybavil jídelnu s pracovnou. Tento soubor je do-

plněn jídelním servisem, příbory, ale také dobovým domi-

nem a dalšími kratochvilnými pomůckami. 

Soubor bílé ložnice, z doby kolem roku 1911, představuje 

ukázku soukromého prostoru se všemi náležitostmi i dnes 

zapomenutými kuriozitami. Každý si vybaví masážní elek-

trický stroj z filmu Postřižiny, který nechybí ani v Trmalově 

vile. Dobové lavabo reprezentuje důraz na hygienu, který se 

neustále zvyšoval. Neřesti připomíná dřevěná kuřácká sou-

prava, šampusové skleničky nebo secesně zdobený kávový 

servis. 

Hřebem expozice je jedna z kubistických dóz architekta  

a návrháře Pavla Janáka, svého času hlavního architekta 

Pražského Hradu a jednoho z vůdčích osobností české mo-

derní architektury. Janák byl žákem Otty Wagnera, stejně 

jako Kotěra, ale byl o generaci mladší. 

Od května do října je jako samostatný prohlídkový okruh 

zpřístupněna také zahrada, která je díky péčí několika spe-

cialistů uvedena do původního stavu s ukázkou dobových 

bylinkových záhonů.

Ve vile se také nachází knihkupectví architektury s exklu-

zivním prodejem edice „Slavné vily“, „Slavné stavby“, ale 

také s celou řadou dalších publikací o architektuře. Více in-

formací na http://www.trmalovavila.cz.

 

 Ladislav Zikmund-Lender

Vochovská venuše 
Pravěká plastika ženy

Každý významný sbírkový předmět má svoji historii – svůj 

příběh, který je někdy bohatý a dlouhý, než se stal muzejním 

exponátem, a jindy je utvářen až po jeho uložení v muzejní 

sbírce, protože o jeho dřívějších osudech nic určitého neví-

me. U archeologických artefaktů by jistě bylo krásné moci sle-

dovat příběhy předmětů v době, kdy vznikaly a byly užívány 

našimi předky. Bohužel, tento sen každého archeologa je ne-

splnitelný, a tak můžeme jen komentovat, co nám předmět  

o sobě sám napoví. 

Drobná hliněná plastika ženy označovaná v odborné lite-

ratuře jako Vochovská „venuše“ byla objevena v roce 1947  

v hliništi Lobkovické cihelny, které se nacházelo na seve-

rovýchodním okraji Vochova, obce ležící 4 km západně od 

Plzně, na terase na pravém břehu široce rozevřeného údolí 

dolní Mže. Kdysi oblé návrší vybíhající k severovýchodu a ob-

tékané Vochovským potokem bylo již od počátku minulého 

století postupně odkopáváno při těžbě cihlářské hlíny. 

První neolitické nálezy, které se do archeologické sbírky 

Západočeského muzea v Plzni z této významné lokality do-

staly, pochází již z roku 1914 a další pak z 30. let minulého 

století. V roce 1947 

zpozoroval kurátor 

sbírky a archeolog 

tehdy Historické-

ho muzea v Plzni  

V. Čtrnáct ve stě-

nách hliniště něko-

lik sídlištních jam. 

Toto zjištění ozná-

mil na Státní ar-

cheologický ústav 

v Praze s návrhem 

na prozkoumání: 

„….neboť podle 

střepů jámy patří 

kultuře s vypícha-

nou keramikou, 

které jsou v Pl-

zeňské kotlině tak 

vzácné, že od dob 

F. X. France (1883 

ve Šťáhlavicích) 

nebyly žádné zjiš-

těny“. Ve spolupráci 

s muzeem a pod 

vedením J. Kabáta 

ze St. AÚ v Praze 

pak byly jámy pro-

zkoumány. Ve stěně 

hliniště byly vidět celkem tři jámy, jedna byla bez nálezů, třetí 

obsahovala keramiku kultury s vypíchanou keramikou. Při 

vybírání jámy označené číslem 2 byla v jejím neporušeném 

obsahu s keramikou konce starší fáze kultury s vypíchanou 

keramikou nalezena celá hliněná soška stojící ženy. 

Kultura s vypíchanou keramikou (4.900–4.500 př. n. l.), jak 

ji archeologové nazývají podle výzdoby keramických ná-

dob řadami vpichů, je mladší ze dvou neolitických kultur 

rozšířených v Čechách, která zasahuje i na Moravu. Plas-

tiky žen jsou častými nálezy z období neolitu a eneolitu  

v jihovýchodní Evropě, odkud tento kultovní projev zasahuje  

i na naše území. Podobné figurky žen jsou známé z Moravy  

z kultury s moravskou malovanou keramikou. 

nové expozice

příběh muzejního 
předmětu
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Vochovská „venuše“ je dosud jedinou nalezenou celou 

plastikou kultury s vypíchanou keramikou. Protože nemů-

žeme sledovat její osudy v původním prostředí a v době 

kdy byla vymodelována, musíme obrátit pozornost zpět  

k plastice. Hliněná soška nejspíše mladé ženy je vysoká 

8,2 cm a v ramenou široká 2,7 cm. Je jednoduše modelo-

vaná, na obličeji vyniká ostrý profil nosu a hluboké oční 

důlky, které splývají s tváří. Oči ani ústa nejsou vyznačeny, 

hlava je kuželovitě protažena k temeni a splývá s ostatním 

tělem. Krk je naznačen jen nepatrným probráním a ruce  

i nohy splývají s tělem, výrazněji jsou vyznačeny pouze hýž-

dě. Stylem modelace je vochovské „venuši“ nejbližší nález 

horní části těla ženy z Molitorova, okr. Kolín, který patří do 

stejného období.  

Objev této plastiky vyzdvihl zdejší neolitický sídelní are-

ál mezi významné archeologické lokality a byl i podnětem 

dalšího zájmu o tuto lokalitu, která jak se ukazuje, stále ještě 

nevydala všechna tajemství. 

Na závěr můžu jen nastínit, jak se příběh sošky dál roz-

víjí a pokračuje. Připomíná hollywoodský romantický film. 

Rozhodně netrpí nezájmem uzavřená v trezoru muzea. Do 

dnešního dne procestovala mnohé evropské země, kde na 

výstavách osvětlená bodovými světly stála po boku nej-

významnějších archeologických nálezů kontinentu. Vždy 

jsme však rádi (a možná i ona), když se v pořádku vrátí zpět, 

stejně jako v posledních dnech z Itálie.

Milan Metlička

Rostlinné barvení

Co tomu předcházelo

Muzeum v Bruntále ve spolupráci s Výzkumným ústavem 

rostlinné výroby v.v.i., oddělení zelenin a speciálních rostlin 

v Olomouci, připravilo výstavu Rostlinné barvení. Kurátorka 

výstavy Ing. Iveta Svobodová byla okouzlena tímto námě-

tem a instalací na loňské Flóře Olomouc, kde tento výzkum-

ný ústav zajímavě pravidelně prezentuje svou práci. Ing. Ka-

rel Dušek CSc., Ing. Elena Dušková i paní Vlasta Schubertová 

nám přivezli a nainstalovali krásně zbavené košile, šály, trič-

ka i vlnu. Jejich zanícené povídání o rostlinách, mořidlech 

i barvení nás přivedlo na nápad doplnit tuto výstavu ješ-

tě v rámci nadcházejících velikonočních svátků o instalaci  

s rostlině-barvenými kraslicemi.

Ing. Iveta Svobodová nasbírala literaturu a cibulové slup-

ky a já coby výtvarnice jsem tímto dostala silnou motivaci 

ke sběru osobních zkušeností takového barvení vajec. Pře-

ce se nenecháme zahanbit. A tak hned po nákupu surovin, 

neb jaro vyrašilo později, než jsme plánovali, přišlo na řadu 

barvení. O barvité zkušenosti jsem se ráda podělila se všemi 

návštěvníky výstavy.

Příběh velikonočního vejce

Jak obarvit vajíčka – teorie z knih a zkušenost.

Především doporučuji barvit před jarním úklidem (netřeba 

gruntovat nadvakrát). 

Umyjte vejce uvařená natvrdo v teplé mýdlové vodě aby se 

odstranily zbytky mastnoty, které by mohly zabránit obar-

vení vejce.

Použila jsem saponát (Savo jsem zavrhla) a důkladně vejce 

vykartáčovala, odmočila a nechala oschnout.

Do hrnce dejte dle vlastního úsudku množství daného bar-

viva (jedna až tři hrsti s výjimkou koření). 

Množství k barvení obecně – čím více máte materiálu tím 

lépe. Použila jsem běžně dostupné suroviny: červené zelí, špe-

nát, kávu, čaj, červenou řepu, kurkumu a vše důkladně rozva-

řila. 

Každou surovinu zvlášť.

Přidejte vodu, přibližně 1 šálek vody na hrst barvy.

Tady tento bod dopadl úplně jinak…

Přiveďte směs k varu a poté pomalu vařte asi 15 minut. Pod-

le síly barvy, kterou chcete, docílit můžete tak, že dobu varu 

prodloužíte až na 1 hodinu. Mějte na paměti, že barva na 

obarveném vajíčku nebude tak tmavá jak v hrnci. 

Vařila jsem a vařila…

Směs přeceďte. Přidejte 2 až 3 kávové lžičky octa na šálek 

barevné kapaliny a ponořte vejce do barvy.

Použité suroviny jsem ponechala v hrnci, aby barva byla 

sytější a vše udržovala ve velmi mírném varu, aby barva byla 

teplá. (Na rady ostatních a „zkušenějších"). Vejce jsem ozdo-

bila lístečky salátu Rukoly, zavázala do silonové punčochy  

a dala do lázně.

Nechte vejce v barevné lázni dokud nedocílíte požadova-

nou sytost barvy. Obarvení vejce v čaji trvá několik hodin 

nebo i přes noc. Čím déle je vejce v lázni, tím bude barva 

sytější.

Celé odpoledne a noc vejce ležela v barvivu a všude byla cítit 

řepa, zelí i špenát. Výsledky opravdu překvapily.

Obarvené vejce nechte oschnout na stojanu nebo na 

obalu od vajec. Dokud barva neuschne, lehko se stírá. Vejce 

barevné s přírodními barvivy mají matný povrch. Lesku do-

cílíte potřením stolním olejem nebo sádlem.
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Kraslice byly udivující. Z červeného zelí byly bleděmodré, 

z červené řepy do hněda, z kurkumy žluté a z čaje nádherně 

hnědé. Barvení špenátem bylo sotva znatelné. Naše doba 

uvyklá zářivým barvám, jakoby upozadila něžné náznaky 

rostlinných barev a my jsme si s kolegyní uvědomily, že doba 

kdy naše babičky barvily své kraslice, byla opravdu jiná. Že 

po bílo-šedo-černé zimě každý náznak pastelového odstínu 

byl barevný a „zářivý" svou jinakostí. Pokud máte chuť a čas, 

zkuste to také. Třeba se vám podaří kraslice jiné, barevněj-

ší, strakatější. V každém případě to zastavení času prožijete  

v napětí, jak to všechno dopadne… Nebo se přijďte podívat 

k nám na zámek v Bruntále až do 2. května 2010.

Červené zelí:

Vezměte v úvahu množství zelí a velikost hrnce. Delší 

dobu vaření a trpělivost. Tohoto vybarvení jsme docílili po-

zvolným vařením, (cca 3 hodiny) poté rozmixováním zelí  

a 12-ti hodinovým „pobytem" vajec v barevné lázni.

Kurkuma:

Dva sáčky koření vysypané do hrnce s přidaným octem se 

vařily společně s vejci velmi pozvolna tak půl hodiny, a poté 

vše „odpočívalo" do druhého dne. (Po oloupání jsou vejce 

jemně pikantní.)

Černý čaj:

Vajíčka byla ozdobená lístečky „Rukoly"(letos nic neroste), 

uložená napevno svázané v punčoše a vařená společně  

s čajem. Po půl hodině vaření ležela vejce v lázni po celou 

noc. Záleží však určitě na druhu použitého čaje.

Káva:

V tomto případě byl použit 1 a ½ sáčku důkladně uvařené 

kávy. Vejce ležela v lázni den a půl a i přes jemné otáčení 

dostala zvláštní strakatou strukturu. (Mé děti těmto krasli-

cím říkají dřevěné)

Červená řepa:

Rozkrájená červená řepa (3 kusy) se vařila až do měkka. 

Poté jsem ji okyselila, rozmixovala a opět zdobená vejce lis-

tím Rukoly nechala pomalu dvě hodinky povařit. Výsledek 

je i přes celonoční barvení „nečervený". Asi se někde stala 

chyba?!

Špenát:

Balíček zmrazeného špenátu se vařil se zbytkem Rukoly 

(asi půl sáčku) dohromady s vejci 2 hodiny mírného varu 

a poté vše odpočívalo celou noc. Možná kdyby se barvy 

zkombinovaly (batikou z lístků) nebo kdyby byly kopřivy, 

nebo kdyby...

Kateřina Košnovská Járková 

Textil v muzeu
Oděvní doplňky – péče – průzkum – 
prezentace

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Etnografickou 

komisí a Komisí konzervátorů–restaurátorů AMG pořádá 

konferenci na téma „Textil v muzeu / Oděvní doplňky – péče 

– průzkum – prezentace“ ve dnech 16.–17. června 2010.

      

Doporučené okruhy příspěvků:

1. Oděvní doplňky v minulosti a dnes 

2. Konzervace a restaurování oděvních doplňků  

3. Kolekce oděvních doplňků v muzeích, památkových 

ústavech, galeriích 

4. Digitalizace sbírkového fondu a příslušných doprovod-

ných informací 

5. Nové depozitáře pro sbírky oděvních doplňků  

6. Adjustace a ukládání předmětů v depozitářích 

7. Prezentace sbírek výstavní formou 

8. Prezentace sbírek jinou než výstavní formou

Přihlášky je možné zasílat elektronicky nebo poštou do  

9. června 2010, přihlášky přednášejících do 21. května 2010.  

Účastnický poplatek: 

zdarma – přednášející a členové Kruhu přátel TMB 

100 Kč / osoba – studenti a důchodci – na místě

500 Kč / osoba – platba na místě nebo převodem na účet 

TMB do 11. června, číslo účtu: 9035621/0100 (KB Brno), va-

riabilní symbol 1606, specifický symbol – jméno účastníka 

(uvést do kolonky pro text). Při prezentaci předložit potvr-

zení o zaplacení poplatku na účet TMB.  

550 Kč / osoba – konferenční poplatek včetně ceny za kurs 

„Úvod do tvorby střihů“. Způsob platby viz výše nebo http://

www.technicalmuseum.cz.  

Konference bude probíhat v Technickém muzeu v Brně, 

Purkyňova 105, Brno – Královo Pole, ubytování si účastníci 

zajišťují sami.  Podrobné informace o konferenci a předběž-

ný program jsou uveřejněny na http://www.technicalmu-

seum.cz. Kontaktní osobou je PhDr. Petra Mertová, Ph.D., 

Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno. 

E-mail: mertova@technicalmuseum.cz nebo info@techni-

calmuseum.cz, tel.: +420 541 421 428, +420 732 264 594.   

pozvánky na  
semináře, konference
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Prezentace novodobých 
českých a slovenských dějin 
v (Národním) muzeu

Národní muzeum pořádá při příležitosti otevření rekon-

struovaného Národního památníku na Vítkově odborný 

seminář k problematice „Prezentace novodobých českých 

a slovenských dějin v (Národním) muzeu. Výstavní projek-

ty Národního muzea zaměřené na české dějiny 20. století“. 

Seminář se bude konat dne 19. května 2010 od 10.00 do 

16.00 hodin v Nové budově Národního muzea, v sále H.

Program semináře: 

- Zhodnocení a analýza výstavních projektů NM:  „…a při-

jely tanky“, „Republika“, „Křižovatky české a československé 

státnosti“, „Za svobodu“

- Problematika marketingu, doprovodných programů a ak-

tivizace návštěvníka realizovaných výstav NM zaměřených 

na moderní dějiny

- Představení výsledků návštěvnického průzkumu Národní-

ho památníku na Vítkově

- Představení koncepce libreta nové expozice v hlavní bu-

dově Národního muzea

- Řízená diskuze

Úvodní slovo pronese generální ředitel NM PhDr. Michal 

Lukeš, Ph.D., diskuzi moderují děkan FF UK PhDr. Michal 

Stehlík, Ph.D. a ředitel VHÚ Praha plk. Mgr. Aleš Knížek. 

Registrace účastníků je do 1. května 2010 na http://

www.nm.cz/registrace. Příspěvky a koreferáty lze přihlásit 

přes webové rozhraní či u kontaktní osoby do 15. dubna 

2010. Kontaktní osobou je Mgr. Ivana Havlíková, e-mail: 

ivana_havlikova@nm.cz, tel.: +420 224 497 373.

Muzea, památky a konzervace 
2010 – Museums, Monuments 
and Conservation 2010

Ve dnech 11. a 12. května 2010 se v Opavě v prostorách 

Slezské univerzity uskuteční mezinárodní odborná kon-

ference „Muzea, památky a konzervace 2010 – Museums, 

Monuments and Conservation 2010“, kterou pořádá Ústav 

historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě a Slezské 

zemské muzeum ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-

technologickou v Praze, Technickým muzeem v Brně, Statu-

tárním městem Opavou a ve spolupráci s AMG. 

Setkání muzeologů, konzervátorů-restaurátorů, technolo-

gů konzervace a restaurování, historiků umění, architektů, 

archeologů, památkářů a dalších specialistů z řad společen-

ských a přírodních věd proběhne letos již popáté. Předchozí 

ročníky se postupně uskutečnily v Krnově, Opavě, Brně, Pra-

ze a tento rok se opět vrací do místa vzniku konference, do 

Opavy. Během dvou konferenčních dnů zde zazní více než 

třicet příspěvků od českých a zahraničních přednášejících 

(Nizozemí, Rakousko, Německo, Albánie, Polsko a Sloven-

sko) a další budou prezentovány prostřednictvím posterů. 

Na středeční odpoledne je pak pro zájemce připravena 

exkurze do rekonstruované a moderně vybavené budovy 

Centrálního depozitáře s konzervátorsko-restaurátorským 

pracovištěm Valašského muzea v přírodě ve Frenštátě pod 

Radhoštěm. Velký zájem nejen domácích, ale i zahraničních 

přednášejících a účastníků jen potvrzuje skutečnost, že 

ochrana, dokumentace a prezentace našeho společného 

přírodního a kulturního dědictví neustále přitahuje široké 

spektrum odborníků. Právě multioborová konfinace zkuše-

ností a poznatků je bezesporu nejen přínosná, ale ve své 

podstatě i nezbytná pro další rozvoj a zkvalitnění oboru. 

Podrobnější informace o konferenci se můžete dozvědět 

na stránkách konference http://www.szmo.cz/akce/konfe-

renc/konference_mpk.html. 

Zuzana Sedlářová

Musicalia
Časopis Českého muzea hudby

Časopis se zaměřuje na zajímavé sbírkové celky a předmě-

ty Českého muzea hudby, které představuje v rozsáhlejších 

studiích i kratších statích. Příspěvky doplňuje informatori-

um o nových přírůstcích do sbírek, o činnosti muzea a bo-

hatá obrazová dokumentace. Časopis „Musicalia“ ((Musica-

lia. Journal of the Czech Museum of Music, ISSN: 1803-7828) 

vychází v češtině a angličtině dvakrát ročně nebo jednou 

za rok jako dvojčíslo. Ačkoliv se věnuje především hudební 

problematice, není úzce zaměřen, ale má ráz mezioborové-

ho periodika. Témata příspěvků se týkají všech sbírkových 

oddělení Českého muzea hudby: Muzea Bedřicha Smetany, 

Muzea Antonína Dvořáka, oddělení hudebněhistorického  

a oddělení hudebních nástrojů. První dvojčíslo vyšlo v břez-

nu 2009, druhé v únoru 2010. Obsah jednotlivých čísel je 

uveden na http://www.nm.cz/publikace/.

publikace

volná místa
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„Musicalia“ lze zakoupit v prodejně Národního muzea, 

Václavské nám. 68, 115 79 Praha a v pokladně Českého mu-

zea hudby, Karmelitská 2, 118 00 Praha za 160 Kč. Distribuci 

povinných výtisků a výtisků pro předplatitele i objednávky 

a předplatné zajišťuje společnost: Myris Trade s. r. o., P. O. 

Box: 2, V Štíhlách 1311, 142 00 Praha 4, tel.: +420 234 035 

200, fax: +420 234 035 207, e-mail: myris@myris.cz. 

Jana Vojtěšková

Ministerstvo kultury ČR

vypisuje výběrové řízení na obsazení 
místa

ředitele Husitského muzea v Táboře, 
státní příspěvkové organizace

Požadujeme:

- ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně

- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů

- občanskou bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů, lus-

trační osvědčení, čestné prohlášení o činnosti v období 

25.2.1948–17.11.1989) 

- nejméně pětiletou praxi v řízení pracovních týmů

- znalost principů činnosti a fi nancování státní příspěvkové 

organizace

- schopnost řízení náročných systémů, fl exibilitu

- schopnost dlouhodobé koncepční práce

- základní znalost oborové legislativy a Státní kulturní politiky 

- aktivní znalost anglického, případně německého jazyka 

- schopnost komunikace s odbornou veřejností i na mezi-

národní úrovni a schopnost komunikace s médii

- písemnou přihlášku doplněnou profesním životopisem 

a základní představou o dalším rozvoji Husitského muzea 

v Táboře v rozsahu maximálně 5 stran

Nabízíme:

- platové zařazení do tarifní třídy T 15, příplatek za vedení, 

osobní ohodnocení

Přihlášky s přílohami zašlete doporučeně nejpozději 

s datem podání 30. dubna 2010, na adresu:  Ministerstvo 

kultury, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, mu-

zeí a galerií, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1, s označením 

„ŘHMT – neotvírat“.

Přihlášky bez přiloženého písemného souhlasu se zpracová-

ním osobních údajů nebudou přijaty do výběrového řízení.

Rada Olomouckého kraje

vyhlašuje výběrové řízení na funkci

ředitele Vlastivědného muzea 
v Olomouci

Požadavky pro výkon funkce:

- VŠ vzdělání

- znalosti v oboru působení a zaměření organizace výho-

dou

- znalost právních norem v oblasti kultury a ve vztahu k pří-

spěvkovým organizacím

- komunikační schopnosti

- znalost cizího jazyka výhodou

- dobrý zdravotní stav

Podání k výběrovému řízení musí obsahovat:

- písemnou přihlášku s náležitostmi: jméno, příjmení, titul, 

publikace

volná místa



datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 

pobytu, číslo občanského průkazu (jde-li o cizího státního 

příslušníka číslo dokladu o povolení k pobytu), telefonní 

spojení, datum a podpis uchazeče

- povinné přílohy k přihlášce:

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

- životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních 

a o odborných znalostech a dovednostech

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)

- u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující 

bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud domov-

ský stát takový doklad nevydává, je nutno doložit bezúhon-

nost čestným prohlášením

- souhlas s lustrací

- čestné prohlášení ve smyslu § 2 zákona č. 451/1991 Sb.

- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce

- zpracování koncepce dalšího rozvoje muzea – rozsahem 

do 3 stran A4

V rámci výběrového řízení může být na uchazeči požadová-

no absolvování psychologických testů.

Podání budou přijímána v uzavřené obálce označené „Vý-

běrové řízení“ do 28. dubna 2010 na adrese: Krajský úřad 

Olomouckého kraje, k rukám vedoucího odboru kultury  

a památkové péče PhDr. Jindřicha Garčice, Jeremenko-

va 40a, 779 11 Olomouc Kontakt: PhDr. Jindřich Garčic, 

tel.: +420 585 508 202, e-mail: j.garcic@kr-olomoucky.cz

Motýl pro pana Darwina
Doprovodná akce k výstavě Darwin 

v Moravském zemském muzeu

Nejdříve vznikla nádherná interaktivní výstava s lakonic-

kým a výstižným názvem „Darwin“, která provázela návštěv-

níka nejen odborným vývojem geniálního přírodovědce, 

ale také životními osudy člověka hledajícího odpovědi na 

otázky, které před něj život kladl. Ve výstavě autoři – Růžena 

Gregorová, Miroslav Šebela a Jiří Sekerák, odborní pracov-

níci MZM – umístili prosklenou stěnu se stovkami zástupců 

motýlí říše. V úžasu před ní zůstávali stát všichni návštěvníci 

výstavy. Fantastická a neuvěřitelná pestrost přírody a života 

na naší planetě patřila k nejsilnějším zážitkům v expozici. 

A právě tato stěna nás přivedla k myšlence, abychom se 

pokusili hravou formou být tvořiví jako příroda. Společně 

s návštěvníky výstavy, ale i osobnostmi z nejrůznějších ob-

lastí života, jsme dali základ další jedinečné motýlí kolek-

ci, kterou ovšem stvořila lidská ruka. O rozmanitosti lidské 

mysli, lidských představ a lidských tvůrčích schopností jsme 
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pozvánky 
na výstavy

koho to napadlo

U prosklené motýlí stěny stojí ředitel MZM Martin Reissner, 

primátor statutárního města Brna Roman Onderka, velvy-

slanec Slovenské republiky J. E. Petr Brňo, rektor Univerzity 

obrany Rudolf Urban s manželkou.



přinesli důkaz knížkou, která obsahuje všechny motýly, kte-

ří byli na naši adresu zasláni. Listování v ní dává možnost 

žasnout nad přírodou, nad lidmi, nad sebou. 

Naši výzvu přijalo více než šest set návštěvníků výstavy 

a dále např. Václav Havel, ombudsman Otakar Motejl, mís-

topředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, velvy-

slanci Jihoafrické republiky, Mexika, Pákistánu, Slovenska, 

Rakouska, Brazílie, také řada umělců, mj. Petr Sís, Jiří Slíva 

ad. Motýlů bylo nakonec přesně 709, což ověřil a jako re-

kord České republiky zapsal při derniéře výstavy přímo na 

místě komisař agentury Dobrý den.

 Eva Pánková

Cesta do pravěku
25. února – 29. srpna 2010
Vlastivědné muzeum v Šumperku

Vlastivědné muzeum v Šumperku připravilo v prostorách 

Galerie Šumperska velkou archeologickou výstavu s ná-

zvem „Cesta do pravěku“. Instalaci předcházel pečlivý výběr 

těch nejzajímavějších a nejznáměj-

ších nálezů z bohatých archeologic-

kých sbírek šumperského a mohel-

nického muzea – výstava tedy stojí 

především na nálezech z našeho 

regionu.

Další unikátní předměty ovšem 

také zapůjčily instituce z Olomou-

ce, Přerova, Prostějova a Brna. Vý-

stava je koncipována chronologic-

ky. Začíná samozřejmě paleolitem 

(starší doba kamenná), kde je třeba 

zmínit jak nástroje a kopii lebky 

homo sapiens sapiens z Mladeč-

ských jeskyní, tak hlavně originály 

mamutích klů a kostí ze slavné-

ho naleziště Předmostí u Přerova.  

Z neolitu (mladší doba kamenná) 

návštěvníky mimo jiné zaujmou 

zajímavé hliněné plastiky a zvláštní nádoby zřejmě kultov-

ního účelu nebo štípané nástroje z pazourku i vzácného 

obsidiánu. Unikátní náhrdelník z mramorových korálků  

a měděných drátků svinutých do trubiček a též masivní 

měděný sekeromlat, jež vévodí eneolitu (pozdní doba ka-

menná). Výstava pokračuje dobou bronzovou, v této části 

máme nejvíce prezentovaných předmětů z jejího mladšího 

vývoje, kdy u nás žili nositelé tzv. kulturního komplexu po-

pelnicových polí. Zde je velmi těžké vypíchnout konkrétní 

nálezy, ale nemohu nezmínit alespoň jedinečné bronzové 

tepané šálky nebo tzv. bronzové poklady (depoty) – sou-

bory bronzových předmětů, které tehdejší lidé ukrývali 

do země z nejrůznějších důvodů, často rituálních. Některé  

z vystavovaných nálezů byly nově získány pomocí detek-

torů kovů a řádně odevzdány do muzea. Následující hal-

štatské období (starší doba železná) se již nese ve znamení 

nového kovu – železa. Kromě nejstarších železných nástro-

jů a dokonce železných šperků či miniaturní bronzové plas-

tiky beránka jsou zajímavé nálezy keramických štěrchátek, 

různých koleček, trikvetrů, svastik s trnem a dvojnádobek 

pravděpodobně rituálního účelu. Mladší doba železná je 

obdobím známých Keltů, jejichž zručnost nejlépe vyniká 

na vystavených drobných kovových předmětech, obdivo-

vat lze též část skleněného náramku. A celá pouť pravěkem 

končí dobou římskou, k vidění jsou např. římské mince nebo 

jezdecká ostruha germánského bojovníka.

Každé období je uvedeno informačním posterem a poza-

dí k vystavovaným předmětům tvoří velkoformátové ob-

razové archeologické rekonstrukce akademického malíře 

Libora Baláka. Pro ještě větší názornost jsou vystaveny troj-

rozměrné modely pravěkých obydlí, hrobů a figuríny muže 

a ženy z doby bronzové v dobovém oblečení s replikami 

bronzových šperků a doplňků. Ukazuje se ovšem, že zatím 

nejoblíbenější jsou rekonstrukce, na které si lidé mohli sáh-

nout nebo přímo vyzkoušet – mletí zrní na zrnotěrce, vr-
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pozvánky 
na výstavy

koho to napadlo
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tání otvoru do kamenného sekeromlatu pomocí lukového 

zařízení, tkaní na vertikálním stavu, štěrchání kultovním 

štěrchátkem a také sekání replikou typické keltské sekery 

– za první dva týdny trvání výstavy již návštěvníci dokázali 

přesekat dva velké dřevěné kůly! Ti nejmenší mají možnost 

poskládat obrazovou skládačku z doby kamenné a dostat 

pravěkou omalovánku.

Výstava potrvá do 29. srpna 2010 a je určena široké ve-

řejnosti se zájmem o historii a archeologii, zvláště vhodná 

může být pro střední a základní školy. Pro skupiny je mož-

né si předem v muzeu objednat komentované prohlídky. 

K výstavě byl vydán také malý katalog, který lze v muzeu 

zakoupit. 

Jakub Halama

Nanotechnologie
Technické muzeum v Brně
29. prosince 2009 –17. října 2010

Od 29. prosince 2009 je v Technickém muzeu v Brně ve-

řejnosti zpřístupněna výstava pod názvem „Nanotechnolo-

gie“. 

Výstava připomíná padesáté výročí od přednášky vý-

znamného amerického fyzika Richarda Feynmana „Tam 

dole je spousta místa…“, v níž byla nastíněna vize ovlivňo-

vání molekulárních struktur, a která se stala pro obory nano-

technologií mezníkem. Hlavním cílem výstavy je představit 

veřejnosti přístupnou formou naplňování Feynmanovy vize  

a poukázat na možnosti univerzitního studia zaměřeného 

na nanotechnologie na českých vysokých školách.

V prvé řadě je výstava zaměřena na vysvětlení pojmu 

nanotechnologie a na to, čím se tento nový obor zabývá. 

Poukáže na skutečnost, že nanoobjekty existují v přírodě 

už dávno, a že lidé používali výrobní nanotechnologické 

postupy již ve 4. století n. l., aniž by o tomto vědním oboru 

měli tušení.

Kapitola nazvaná „Pohled do nadsvěta“ je věnována sou-

časným možnostem zviditelnit struktury na molekulární  

a dokonce i atomární úrovni a vysvětluje přístroje – řádko-

vací tunelový mikroskop (STM) a mikroskop atomárních sil 

(ATM) – které tyto možnosti poskytují. Zmíněna je i mož-

nost s atomy pohybovat a nanostruktury modifikovat. Oba 

tyto přístroje, zapůjčené laskavostí Ústavu fyzikálního inže-

nýrství strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně  

a Katedry experimentální fyziky Palackého univerzity v Olo-

mouci, jsou návštěvníkům předváděny v činnosti.

V části věnované molekulární nanotechnologii se výsta-

va zaměřuje na uhlík, jako na obzvlášť vhodný materiál pro 

výzkum a vývoj nových materiálů, a to jak na přirozené, tak 

hlavně na umělé formy uhlíku – uhlíkové fullereny a nano-

trubičky – které svými vlastnostmi slibují netušené mož-

nosti takřka ve všech technických oborech.

Velká část výstavy ukazuje praktické využití nanotechno-

logie v různých oborech lidské činnosti: technice: elektro-

nice, medicíně, materiálovém inženýrství, strojírenství, tex-

tilním průmyslu, elektronové litografii aj. Praktické aplikace 

nanotechnologie jsou demonstrovány např. na modelu pro 

přípravu nanovláken, na nástrojích se supertvrdými nano-

vrstvami, na holografických bezpečnostních prvcích vyro-

bených elektronovou litografií a jsou doplněny promítáním 

videí, která poskytují návštěvníkovi podrobnější informace. 

Na závěr jsou zmíněna i možná rizika při nekontrolova-

ném využívání tohoto nového oboru. Úvodní část výstavy, 

umístěná v odděleném prostoru, která je určena pro upou-

tání pozornosti návštěvníků a jejich nasměrování na vlastní 

výstavu, je laděna humorným způsobem ve formě komiksu, 

představujícího osobu „duchovního otce“ nanotechnolo-

gie, profesora Richarda Feynmana.

Libor Procházka
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Národní soutěž muzeí 
Gloria musaealis 2009

Kompletní seznam všech přihlášených projektů do VIII. ročníku soutěže:

Muzejní výstava roku:
1. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Monika Havlíčková – Hippodrom 

2. Moravské zemské muzeum; Nejstarší umění střední Evropy

3. Západočeská galerie v Plzni; Šumava / Alfred Kubin – Josef Váchal

4. Muzeum města Brna; Baroko. Příběhy barokního Brna

5. Památník národního písemnictví; Literatura bez hranic

6. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; Veteš nebo poklad? František Kretz a Slovácké muzeum

7. Muzeum Vysočiny Jihlava; Dolnorakouská zemská výstava 2009. Česko – Rakousko. Rozděleni – odloučeni – spojeni

8. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy; Cesty ornamentu

9. Muzeum Těšínska; Krása ženy

10. Moravské zemské muzeum; Darwin 

11. Východočeská galerie v Pardubicích; Josef Čapek

12. Muzeum romské kultury, s. p. o.; Svaz Cikánů-Romů (1969–1973). Z historie první romské organizace v českých zemích

13. Muzeum hlavního města Prahy; Cesta do hlubin města – 12 nej... objevů pražské archeologie

14. Městské muzeum ve Skutči; Muzeum obuvi a kamene ve Skutči 

15. Muzeum Českého ráje v Turnově; V babiččině kuchyni od tří králů do Vánoc 

16. Muzeum v Bruntále, p. o.; Člověk a les, expozice lesnictví

17. Muzeum Mladoboleslavska; Adina Mandlová aneb Zlatý věk filmových hvězd

18. Mendelovo muzeum (Masarykova univerzita); Gregor Johann Mendel – člověk, opat, vědec 

19. Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje; 1989 – Cesta ke svobodě

20. Regionální muzeum a galerie v Jičíně; Fotoateliéry v Jičíně do roku 1945

21. Muzeum Kroměřížska, p. o.; Historie ukrytá pod dlažbou města

22. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.; Antika. Ke kořenům Evropy

23. Muzea Mladoboleslavska - Muzeum Benátky nad Jizerou; Jan z Werthu – generál třicetileté války

24. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou;  Flámské a holandské malířství 16.–18. století

25. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.; 200 dm³ dechu

26. Muzeum východních Čech v Hradci Králové; Královské město nad soutokem

27. Muzeum Těšínska, p. o.; Střípky z dějin Karviné

28. Ostravské muzeum, p. o.; Uměleckohistorické sbírky a historie města Ostravy a Příroda a krajina Ostravska

29. Slezské zemské muzeum; Památník II. světové války – Expozice Doba zmaru a naděje

30. Muzeum Policie ČR; Kriminalistika proti zločinu

Muzejní publikace roku:
1. Galerie výtvarného umění v Chebu; Umění gotiky na Chebsku

2. Západočeská galerie v Plzni; Šumava / Alfred Kubin – Josef Váchal

3. Muzeum města Brna; Baroko. Příběhy barokního Brna.

4. Slezské zemské muzeum; A monograph of Palaearctic Anthomyzidae (Diptera)

5. Muzeum Novojičínska, p. o.; Klobouk dolů – Klobouky a pokrývky hlavy slavných osobností 19. a 20. století 

6. Muzeum umění Olomouc; Růžová zahrádka – Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století

7. Muzeum Českého ráje v Turnově; V babiččině kuchyni od tří králů do Vánoc

8. Muzeum v Bruntále, p. o.; Katalog Lesnická sbírka Muzea v Bruntále 

9. Muzeum v Bruntále, p. o.; Historie zámku Bruntál 



10. Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích; Netolice Proměny města aneb Jak šel čas 

11. Mendelovo muzeum (Masarykova univerzita); E. A . Poe – katalog výstavy 

12. Památník Terezín; Franz Peter Kien

13. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě; Uherský Brod očima dobových fotografů 1865–1945

14. Regionální muzeum v Mikulově, p. o.; Ptáci Lednických rybníků

15. Městské muzeum a galerie Polička; Sklářství na Horácku

16. Národní galerie v Praze; Otakar Lebeda

17. Národní galerie v Praze; 155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze

18. Národní galerie v Praze; katalogy ke Grafickým kabinetům Národní galerie v Praze

19. Národní galerie v Praze; Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990–2009

20. Muzeum Kroměřížska, p. o.; Kroměříž zmizelá a znovu zrozená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města

21. Oblastní muzeum Praha-východ; Brandýské Polabí v kresbách Zdeňka Gutwirtha. Lidová architektura na Brandýsku

22. Technické muzeum v Brně; Historická vozidla MHD ve sbírce Technického muzea v Brně

23. Technické muzeum v Brně; Evropa ve stereodiapozitivech / Europe in Stereo Slides

24. Technické muzeum v Brně; Dějiny československého hodinářského průmyslu I a II

25. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou; Flámské a holandské malířství od 16. do raného 18. století

26. Památník národního písemnictví; Kam se v Praze chodilo za múzami

27. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.; Zlínská architektura 1910–1960

28. Židovské muzeum v Praze; Nechť mu Bůh dá vyrůst : Narození dítěte v kultuře a zvycích českých a moravských Židů

29. Regionální muzeum v Kopřivnici o. p. s.; Hans Ledwinka – Od Präsidenta do Síně slávy

30. Muzeum umění Olomouc, s. p. o.; Skleník. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969–1989

31. Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.; Ondřej Knoll, fotograf z Vysočiny

32. Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.; DVD Sborník příspěvků ze 14. veletrhu muzeí České republiky

33. Ostravské muzeum, p. o.; A. V. Lebeda nekorunovaný král českých puškařů – Historie puškařské firmy Lebeda

34. Muzeum hlavního města Prahy; Adolf Loos – dílo v českých zemích

 

Muzejní počin roku:
1. Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Návraty paměti

2. Západočeská galerie v Plzni; Řešení interiéru výstavní síně „13“ a nový vizuální styl 

3. Muzeum Cheb, p. o.; Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové nebe

4. Památník Lidice; Stálá expozice Ležáky od vypálení po současnost muzea NKP Ležáky

5. Západočeské muzeum v Plzni; Realizace projektu Muzeum loutek v Plzni

6. Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích; Nový depozitář muzea 

7. Mendelovo muzeum (Masarykova univerzita); Sbírka Masarykovy univerzity

8. Městské muzeum Horažďovice; Návrat k tradicím – interaktivní dílna

9. Městské muzeum a galerie Polička; Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

10. Technické muzeum v Brně; Nová tvář vodního mlýna ve Slupi

11. Židovské muzeum v Praze; Maharalovský rok –400 let od úmrtí rabi Löwa

12. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.; Rekonstrukce Památníku Velké Moravy a instalace nové multimediální expozice

13. Východočeské muzeum v Pardubicích; Záchranná akvizice – sklo ze vzorkovny zrušené sklárny ve Škrdlovicích

14. Muzeum Českého ráje v Turnově; Klenotnice

15. České muzeum stříbra, p. o.; Kutnohorské podzemí a jeho průzkum

16. Muzeum hlavního města Prahy; Výstavba a zprovoznění depozitáře „E“ ve Stodůlkách

17. Národní zemědělské muzeum Praha; Nový vizuální styl Národního zemědělského muzea Praha

18. Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.; Labská královna

19. Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.; Pohled shora

20. Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje; Rekonstrukce školní budovy na centrální depozitář

 

 Od 1. ledna 2010 již probíhá nový IX. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2010.  
Veškeré informace i přihlášky naleznete na našich stránkách http://www.gloriamusaealis.cz.  

Těšíme se na Vaše projekty!


