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Schází nám včasné termíny

Česká muzea i galerie jsou tradičně oblíbená jak ze strany 
domácích, tak zahraničních turistů. Svědčí o tom i žebříček 
návštěvnosti turistických cílů České republiky za rok 2009 
zpracovaný Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTou-
rism. V první pětce se umístilo Národní muzeum v Praze, šes-
té místo obsadilo v návštěvnosti pražské Židovské muzeum. 

Národní galerie s roční návštěvností 337 tisíc osob klesla 
oproti předchozím létům až na 17. místo. 

Není třeba připomínat, že během dvacetileté polisto-
padové éry muzea a galerie ušly kus cesty stejně jako celá 
česká společnost. V roce 1990 bylo podle zdroje NIPOS evi-
dováno 200 muzeí, galerií a památníků, dnes jich zájemce 
může navštívit 479. Počet expozic se za tu dobu ztrojnásobil  
a množství výstav uspořádaných během roku vzrostlo o téměř  
1 300. Změnilo se pojetí výstav, nové projekty jsou díky no-
vým technologiím mnohem interaktivnější, snaží se návštěv-
níkovi exponáty co nejvíce přiblížit a zatraktivnit. Vzniká celá 
řada zajímavých muzeí i galerií a my jsme rádi, že na ně Česká 
centrála cestovního ruchu může upozorňovat svým dvojja-
zyčným webem Kudy z nudy.cz nebo je propagovat pomocí 
svých zahraničních zastoupení.  

Trendem doby jsou především technická muzea, která se 
snaží návštěvníky zbavit strachu z dlouhodobě obávaných 
školních disciplín, jakými jsou fyzika, chemie či královna 
exaktních věd matematika. V Plzni láká návštěvníky Tech-

mania, v Liberci IQ park, v Brně připravují podobný projekt  
v jednom z pavilonů tamějšího výstaviště. 

Českým výletníkům, ale i zahraničním turistům se ovšem 
otvírají i starší expozice v novém kabátě. Vzorovým příkla-
dem může být Památník Velké Moravy ve Starém městě na 
Uherskohradišťsku netradičně seznamující zájemce s tradič-
ním životem Slovanů. 

Přesto se nám nedaří lákat do českých muzeí, ale především 
galerií tolik zahraničních turistů, kolik bychom si představo-
vali. V žádném případě si nemyslíme, že by to bylo špatnou 
kvalitou expozic, naopak připomeňme výstavu v Národní 
galerii Jana Zrzavého, Alfonse Muchu v Moravské galerii  
v Brně a mnoho dalších. Problém vidíme v pozdních termí-
nech oznamování výstav. Zejména cestovní kanceláře zpro-
středkovávající turistům zájezdy za uměním potřebují znát 
data konání s více než ročním předstihem. To se bohužel  
u nás zatím neděje. Potencionální návštěvník si pak raději 
vybere vídeňskou Albertinu, Kunsthaus v Curychu či několik 
výstav v Paříži či Berlíně. Prosíme proto, plánujte dříve. 

Filip Remenec
(autor je vedoucí mediálního oddělení 

a tiskový mluvčí CzechTourism)
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Zápis ze zasedání Senátu 
AMG dne 16. září 2010 
v Národním muzeu

Přítomni: 30 z 55 s hlasem rozhodovacím, 4 z 21 s hlasem 

poradním

Dne 16. září 2010 se v přednáškovém sále budovy býva-

lého Federálního shromáždění konal Senát Asociace muzeí 

a galerií ČR. I. místopředseda PhDr. Luděk Beneš všechny 

přítomné přivítal a seznámil je s návrhem na složení man-

dátové a návrhové komise. Mandátovou komisi tvořili Ing. 

Vlastimil Vykydal, Mgr. Zdeněk Freisleben a Mgr. Marek Po-

korný. Členy Návrhové komise byli Ing. Milena Burdychová, 

RNDr. Miroslava Šandová a Ing. Ivo Štěpánek. Senát AMG 

tento návrh svým hlasováním přijal.

Slova se ujala předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová, 

která přítomné seznámila s činností Exekutivy od minulého 

zasedání Senátu. Ta se sešla celkem třikrát a na všech svých 

jednáních se zabývala zejména muzejní legislativou, muzej-

ní statistikou, přípravou kolokvia na téma „Muzea, autorský 

zákon a digitalizace“ i Národní soutěží muzeí Gloria mu-

saealis. AMG zaslala na Archivní správu MV ČR připomínky  

k metodickému návodu k vedení evidence NAD; Mgr. Tomá-

ši Wiesnerovi, řediteli OMG MK ČR, byly zaslány připomínky 

k návrhu Koncepce účinnější péče o ochranu movitého kul-

turního dědictví v ČR na léta 2009–2014; oddělení kultury  

a památkové péče Pardubického kraje byly na základě jejich 

žádosti zaslány připomínky AMG k Muzejní koncepci Pardu-

bického kraje na období 2010–2015. Exekutiva zhodnotila 

plnění dohody mezi AMG a NPÚ o recipročním uznávání 

volných vstupů členů AMG, NPÚ a ICOMOS s platností od 

1. dubna 2010. Česko-sasko-bavorsko-rakouského setkání 

muzejních pracovníků ve Freistadtu na téma církevní pro-

blematiky v muzeích, které se uskuteční ve dnech 30. září 

– 2. října 2010, se za AMG zúčastní dr. Beneš. Dr. Dittertová 

také zmínila, že se změnil vlastník budovy, kde sídlí sekre-

tariát AMG; novým vlastníkem domu se stala firma EDEN 

PARK RESORT s. r. o. 

Ze společného jednání Exekutivy AMG a Českého výbo-

ru ICOM, které se konalo ve dnech 20.–21. července 2010  

v Kutné Hoře, byla kromě tradičních témat jako muzejní le-

gislativa, muzejní statistika a Národní soutěž muzeí Gloria 

musaealis, projednávána zejména příprava na následující 

Festival muzejních nocí 2011 – o místě slavnostního Národ-

ního zahájení bylo jednáno se Zlínským krajem, který nako-

nec projevil zájem o jeho pořádání až v roce 2012. Z tohoto 

důvodu byl osloven radní pro kulturu Plzeňského kraje Vác-

lav Koubík. Termín slavnostního zahájení byl stanoven na 

20. května 2011, Pražská muzejní noc 2011 se uskuteční dne 

11. června 2011, Brněnská muzejní noc 2011 se uskuteční 

14. května 2011. Projekt Muzejní a galerijní akademie Meto-

dického centra pro muzejní pedagogiku při MZM bude po-

drobněji představen na příštím zasedání Senátu, v této fázi 

se s otevřením kurzů počítá až pro školní rok 2011/2012. 

Exekutiva se zabývala také Integrovaným systémem sprá-

vy sbírek (I3S) – projektem Moravského zemského muzea 

i programem semináře Českého komitétu Modrého štítu 

„Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu“, který 

AMG spolupořádá dne 14. října 2010 v nové budově Národ-

ního muzea. Byl zaslán dopis na Ministerstvo zemědělství 

ČR s nabídkou spolupráce při obsazení postu generálního 

ředitele Národního zemědělského muzea Praha. Exekutiva 

rovněž zhodnotila plnění Usnesení IX. Sněmu AMG a došla 

k závěru, že většina bodů je plněna dle stanovených cílů. 

Předsedkyně ICOM PhDr. Zuzana Strnadová se zúčastní 

Generálního shromáždění ICOM v Šanghaji, které se koná 

ve dnech 7.–12. listopadu 2010, kde bude zastupovat také 

AMG. ICOM a AMG se rovněž dohodly na vydání společné-

ho propagačního letáku obou organizací, ten je v současné 

době těsně před vytištěním. 

Po úvodním seznámení s činností exekutivy se slova ujal 

ředitel Moravského zemského muzea PhDr. Martin Reissner, 

který představil projekt Integrovaný systém správy sbírek 

(I3S). I3S by měl být alternativou či nástupcem systémů 

jako je DEMUS, ProMuseum atd. V jednom prostředí bude 

vedena veškerá agenda související s muzejními sbírkami, 

tj. včetně akvizičního řízení, CES, přípravy výstav, konzervá-

torsko-restaurátorské agendy, ale i povolování vývozů, ko-

munikace s databází SEUD u Policie ČR, prezentace sbírek 

na internetu (též Europeana) apod. Projekt je financován  

v rámci Integračního operačního programu a je rozvržen na 

roky 2010–2013. MZM má v současné době před sebou vý-

běrová řízení na softwarové firmy, dr. Podolníková (vedoucí 

CITEMu) doplnila, že již nyní jsou k projektu informace na 

doméně http://www.i3s.cz. 

MZM chce na projektu s AMG spolupracovat, dr. Reissner 

proto požádal AMG o nominování členů do expertní skupi-

ny, v rámci níž by měly být zohledněny věci praktické, uživa-

telské i legislativní. Zároveň požádal o zasílání připomínek 

a podnětů s cílem vytvořit software, který bude vyhovovat 

všem, velkým i malým muzeím. 

Na jeho slova navázal PhDr. Pavel Douša, Ph.D., který 

představil vlastní systém správy sbírek Národního muzea 

ESMUS, prezentoval rovněž portál eSbírky.cz. Generální ře-

ditel Národního muzea PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. dodal, že 
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MZM a NM budou na vývoji obou projektů spolupracovat, 

v úvahu připadá i alternativa propojení obou projektů, aby 

fungovaly na bázi jednoho. 

Anna Komárková, DiS. seznámila přítomné s přípravami 

na VI. Kolokvium na téma „Muzea, autorský zákon a digita-

lizace“, které bude probíhat ve dnech 2.–3. listopadu 2010 

v Brně. Slavnostní část kolokvia bude zasvěcena letošnímu 

20. výročí vzniku AMG, příspěvky v úvodu pronese dr. Dit-

tertová, dr. Šebek, osloven byl také RNDr. Jiří Žalman a PhDr. 

František Frýda. K problematice autorského zákona byl mj. 

osloven odbor autorského práva MK ČR; v části věnované 

digitalizaci zazní příspěvky o projektu I3S i o současném 

stavu projektu Athena. V prvním cirkuláři se přihlásilo 167 

účastníků, do muzeí bude zaslán druhý cirkulář. Vzhledem 

k tomu, že Národní muzeum chystalo na podzim praktický 

seminář k projektu Athena, bylo domluveno, že tento work-

shop se uskuteční v rámci druhého jednacího dne kolok-

via.

O muzejní legislativě referoval dr. Beneš. V otázce zákona 

o účetnictví seznámil přítomné s jednáním na OMG MK ČR 

k návrhu vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků, kterou 

předložilo MF ČR. Na jednání byly znovu projednány připo-

mínky AMG a MK ČR k návrhu vyhlášky. Bylo domluveno, že 

dr. Kervicerová zašle konečné stanovisko MK ČR na sekreta-

riát AMG. AMG byla také požádána o zpracování podklado-

vého materiálu pro OMG k přípravě metodického pokynu 

pro muzea, který zpracoval dr. Beneš s tím, že se k němu 

vyjádří ještě ekonomický odbor Národního muzea.

AMG znovu zaslala připomínky k aktuálnímu znění archiv-

ního zákona na Archivní správu MV ČR. AMG bude iniciovat 

další jednání s OMG s cílem vytvoření jednotného stanovis-

ka k problematice archiválií v muzeích. 

PhDr. František Šebek informoval v otázce muzejní sta-

tistiky o připomínkování dotazníků V-Kult. Návrhy AMG na 

změnu dotazníku pro rok 2011 byly NIPOS až na výjimky 

přijaty. NIPOS dokončil SW pro sledování výkonnosti mu-

zeí v ČR (benchmarking). Pro jeho pilotní fázi je potřeba 

oslovit nejméně 20 krajských či městských muzeí, která 

by byla ochotna software vyzkoušet a která by souhlasila  

s použitím údajů z dotazníku V-Kult za rok 2009 s doplně-

ním chybějících deseti údajů. Dr. Šebek apeloval na to, že 

tento úkon je potřeba v co nejkratší době uskutečnit, aby 

se projekt mohl rozběhnout a pro příští rok již fungoval. Ter-

mín, do kterého se mohou muzea hlásit, je 24. září. V říjnu 

by měl být projekt představen na společném zasedání exe-

kutivy a předsedů krajských sekcí AMG. 

Aktuální situaci v Národní soutěži muzeí Gloria musaea-

lis 2010 představila její ředitelka Mgr. Irena Chovančíková. 

Přihlášených projektů v soutěži je zatím 12, z tohoto důvo-

du zdůraznila, aby muzea a galerie své projekty přihlašova-

ly již nyní, a nečekaly na datum konce ročníku.

V bodě Příprava plánu činnosti a rozpočtu na rok 2011 

Anna Komárková informovala senátory o tom, že se změnil 

termín pro odevzdání žádostí o dotace z 15. ledna 2011 již 

na 15. říjen 2010. Apelovala proto na předsedy komisí, aby 

podávaly své žádosti o příspěvcích z rozpočtu AMG na rok 

2011 do 24. září, na později podané žádosti nebude brát 

zřetel. Plán činnosti pro příští rok zahrnuje tradiční témata 

jako muzejní legislativa, statistika, Národní soutěž muzeí 

Gloria musaealis, Festival muzejních nocí, kurzy Školy mu-

zejní propedeutiky, přípravu Kolokvia 2011 na téma handi-

capovaní a dobrovolníci. 

O Stavu a změnách členské základy referovala rovněž 

Anna Komárková. Za řádného člena AMG bylo přijato Zo-

ologické muzeum v Protivíně, jehož přijetí doporučil Mgr. 

Pavel Šafr a Muzeum techniky v Sokolově, které doporučil  

k přijetí Ing. Jaromír Bartoš. Za individuálního člena byl při-

jat Martin Simandl (přijetí doporučuje Mgr. Antonín Reček) 

a Tomáš Hartman (doporučil MgA. Jiří Jedlička). Senát svým 

hlasováním rozhodl o nepřijetí za individuálního člena Mgr. 

Eduarda Garcii Salase a za čestného člena PhDr. Miloslavu 

Hoškovou. Rozhodnutí o přijetí Martina Halaty, Marka Vá-

chy a Marcel Alferiho bylo odloženo na příští jednání Sená-

tu, neboť se neozvali příslušným krajským senátorům kvůli 

zpracování odborného stanoviska k jejich přijetí. Předsed-

kyně AMG dr. Dittertová navrhla na čestné členství PhDr. 

Zdeňka Zahradníka, o jehož přijetí rozhodli senátoři jedno-

hlasně. 

V bodě Různé dr. Reissner představil změny v MZM, Me-

todické centrum pro muzejní pedagogiku nově vede Mgr. 

Hana Němcová, Dětské muzeum nyní funguje odděleně od 

MC. Zároveň pozval všechny přítomné na vernisáž výstavy 

„Poklady Moravy“, která se uskuteční jako společný projekt 

MZM a NM 20. září v Národním muzeu. 

Dr. Lukeš představil personální změny v NM, České mu-

zeum hudby nyní řídí Dtt. Emanuel Gadaleta, který vystří-

dal Mgr. Dagmar Fialovou, nově náměstkyni pro centrální 

sbírkotvornou a výstavní činnost. Náprstkovo muzeum asij-

ských, afrických a amerických kultur řídí od srpna tohoto 

roku PhDr. Eva Dittertová. 

Ing. Ivo Štěpánek sdělil přítomným, že Komise konzervá-

torů-restaurátorů odsouhlasila Dokument o profesi konzer-

vátora-restaurátora. Zároveň upozornil na to, že existuje Ev-
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ropská komise pro standardizaci, která by měla v nejbližší 

době vydat normu o pojmosloví v evropském muzejním 

prostředí. PhDr. Helena Koenigsmarková vyzvala přítomné, 

pokud mají dotazy pro evropské záležitosti, ať se na ní ob-

rátí, neboť se zúčastní konference NEMO v Kodani (24.–27. 

listopadu 2010). Přítomným se představila PhDr. Štěpánka 

Běhalová, Ph.D., nová předsedkyně komise knihovníků. Dr. 

Douša pozval na seminář „Prezentace přírodních věd v (Ná-

rodním) muzeu“ (19. října 2010). PhDr. Jan Mohr, předseda 

Komise pro dějiny umění, informoval o povodních na Libe-

recku, které zasáhly zejména muzea v Chrastavě, Frýdlantu, 

a také v Raspenavě. V této souvislosti poděkoval dr. Koe-

nigsmarkové a Uměleckoprůmyslovému museu za pomoc 

při řešení následků povodní. Nastínil rovněž situaci, která 

by nastala pro muzejní pracovníky při schválení platových 

změn navrhovaných vládou. Dr. Koenigsmarková uvedla, 

že AMG by měla zaujmout k této záležitosti stanovisko,  

a rovněž se vyjádřit k tomu, jak je kultura obecně podhod-

nocována a zkresleně interpretována. Exekutiva se tedy za-

vázala, že zpracuje argumentační materiál z pozice profesní 

organizace. Dr. Beneš vyzval senátory k včasnému informo-

vání AMG o jednáních jednotlivých krajských sekcí, aby se 

jich zástupci exekutivy mohli také účastnit. 

Následovala prezentace usnesení, které bylo plénem 

schváleno. Dr. Beneš se rozloučil s přítomnými senátory  

a připomněl prosincové jednání, na kterém, doufáme, bude 

větší účast členů Senátu AMG.

Zapsala Malvína Brychová

Usnesení senátu AMG ze 16. září 2010

Senát schvaluje:

1. mandátovou komisi ve složení: Vlastimil Vykydal, Marek Pokorný, Zdeněk Freisleben

2. návrhovou komisi ve složení: Milena Burdychová, Miroslava Šandová, Ivo Štěpánek

3. přijetí za řádného člena AMG Muzeum techniky v Sokolově

4. přijetí za řádného člena AMG Zoologické muzeum v Protivíně

5. přijetí Martina Simandla za individuálního člena AMG

6. přijetí Tomáše Hartmana za individuálního člena AMG

7. jmenování Zdeňka Zahradníka čestným členem AMG

Senát neschvaluje:

1. přijetí Eduardo Garcia individuálním členem AMG

2. jmenování Miloslavy Hoškové čestnou členkou AMG

 

Senát bere na vědomí:

1. zprávu o činnosti exekutivy od minulého zasedání senátu AMG

2. zprávu o projektu I3S 

3. zprávu o přípravě IV. celorepublikového kolokvia na aktuální téma „Muzea, autorský zákon a digitalizace"

4. zprávu o stavu muzejní legislativy

5. informaci o vývoji muzejní statistiky 

6. zprávu o průběhu IX. ročníku národní soutěže Gloria musaealis 2010

7. zprávu o přípravě plánu činnosti a rozpočtu na rok 2011 a výzvu pro předkládání projektů komisí, zkrácení termínu pro 

podání žádostí komisí do 24. září 2010  

8. informaci o personálních změnách v MZM a NM

9. informaci o existenci evropské komise pro normalizaci a standardizaci

Senát pověřuje exekutivu zpracováním stanoviska a postupu AMG jako profesní organizace k současnému přístupu a ne-

gativní medializaci činností příspěvkových organizací spravujících kulturní dědictví státu a k návrhům změn v oblasti odmě-

ňování zaměstnanců v muzeích a galeriích.

Milena Burdychová
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Exkurze do firmy iGuzzini 
v Recanatti

Na otázku: Jak získat zkušenosti ohledně funkčního  

a moderního osvětlení v muzeích a galeriích, splňujícího 

potřebné parametry z důvodu ochrany předmětů, nám 

dala odpověď exkurze do výzkumného a výrobního centra 

firmy iGuzzini v italském Recanatti. 

Na přelomu měsíce května a června se skupina pracovní-

ků z českých a moravských muzeí a galerií vydala na exkurzi 

do Itálie. Exkurzi zorganizovala firma ETNA spol. s r. o., která 

je výhradním zástupcem firmy 

iGuzzini pro Českou republiku. 

A musím konstatovat, že na 

exkurzi dobře organizovanou 

a připravenou. Hlavním cílem 

cesty bylo výzkumné a výrobní 

centrum na východním pobřeží 

Itálie u města Recanatti. Po po-

někud úmorné noční cestě au-

tobusem z Prahy jsme zakotvili 

v městečku Porto Recanatti, kde 

jsme se ubytovali v hotelu umís-

těném přímo na pláži Jaderské-

ho moře. Podvečer zpestřený 

návštěvou historického centra 

města Loretto se světoznámou 

Santa Casou a chutná večeře 

nám dodali síly a chuť do dalšího 

poznávání. Druhý den byl zcela 

věnován návštěvě centra iGu-

zinni. Odborné přednášky nás 

vtáhly do teorie problematiky osvětlení exponátů a prostor, 

doplnily je ukázky z realizovaných projektů ve světě i prak-

tické ukázky v předváděcích sálech, kde jsme se seznámili 

s konkrétními druhy a typy osvětlovacích těles a osvětlení. 

Abychom si ve skutečnosti dovedli představit, jak taková 

osvětlovací tělesa a prvky vznikají, navštívili jsme i testovací  

a výrobní provozy továrny. Trochu zaskočeni jsme byli velikostí  

i počtem zaměstnanců této firmy, která navrhuje a realizuje 

osvětlení a dodává jej do celého světa. Na závěr jsme obdr-

želi katalogy produktů a propagační materiály firmy. Večer 

patřil společné večeři se zástupci firmy. Třetí den exkurze 

jsme se přemístili z Porto Recanatti přímo do Říma. První 

cesta v Římě vedla do Galerie Palazzo delle Esposizioni, kde 

jsme si prohlédli výstavy v prostorách nasvětlených firmou 

iGuzzini. Zajímavé bylo i setkání s ředitelkou této galerie  

a její zástupkyní. Obě čelily velké řadě našich dotazů, týka-

jících se provozu a funkce této galerie. Z odpovědí jsme se 

dozvěděli, že tato galerie je pouze výstavním prostorem  

a nevlastní žádné umělecké sbírky. Trochu jsme záviděli výši 

dotace, kterou galerie získává ročně na provoz. Večer patřil 

individuálnímu programu, kde většina účastníků vyrazila 

z hotelu poznávat krásy Říma. To jsme ovšem nevěděli, že 

druhý den slaví Itálie výročí svého sjednocení a hlavním 

programem oslav je velkolepá přehlídka vojenských sil  

a dalších subjektů. A celé Forum Romanum, pomník Viktora 

Emanuela, Koloseum i další významné památky byly k naší 

lítosti uzavřeny. Stejně tak chrám sv. Petra, kde se konala 

na náměstí před chrámem bohoslužba. Odpoledne jsme se 

rozloučili s Římem a naše cesta vedla zpět do České repub-

liky. Cestou domů jsme ještě diskutovali o tom, jak bychom 

změnili a zkvalitnili osvětlení našich prostor expozic a vý-

stav, a jak budeme přesvědčovat naše zřizovatele o naléha-

vosti a nutnosti těchto změn. I když současná ekonomická 

situace velkým změnám nepřeje, věříme přesto, že postup-

nými, pomalými kroky se naše organizace v budoucnosti 

začlení mezi moderní funkční instituce s technikou, která 

nebude škodit exponátům a návštěvníkům zprostředkuje 

dokonalý prožitek.

Milena Burdychová   

zprávy, aktuality, informace
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Karlovarská krajská sekce se 
sešla ve Františkových 
Lázních

V Městském muzeu ve Františkových Lázních se dne  

24. června 2010 sešla Karlovarská krajská sekce AMG. Jed-

nání se zúčastnili 4 členové krajské sekce z celkového počtu 

6. Omluvena byla paní ředitelka chebského muzea PhDr. 

Eva Dittertová a na poslední chvíli se z jednání omluvila ře-

ditelka Knihovny a muzea Aš, paní Jitka Zelinková.

Prvním bodem jednání měly být informace o sloučení 

Městského muzea Aš s Knihovnou Aš do jedné společné 

příspěvkové organizace Knihovna a muzeum Aš a potvrze-

ní členství této nové instituce v AMG, ten se však vzhledem  

k nepřítomnosti paní ředitelky Zelinkové neprobíral. 

Ing. Jaromír Bartoš informoval o jednání Senátu AMG, pře-

devším o problematice využívání členských průkazů AMG, 

jejich evidenci a problémech, týkající se  vzájemné dohody 

o využívání průkazů z NPÚ. Informoval taktéž o přijetí pivo-

varu Chodovar za člena AMG.

Ing. Michael Rund informoval o nově vznikajících soukro-

mých „muzeích“ a podobných iniciativách v sokolovském 

okrese, především o vzniku železničního muzea v Kraslicích 

– Muzea Kraslické dráhy, které bylo otevřeno 29. května 

2010, a které provozuje občanské sdružení Železniční spo-

lek Klub M 131.1. Další iniciativou v Kraslicích je Spolek přá-

tel Kraslic, který usiluje o získání hrázděného domu a vytvo-

ření muzejní expozice reprezentující historii Kraslic a okolí.

Diskutována byla přihláška soukromého sběratele Jiřího 

Zubka do AMG. O vyjádření byl požádán ředitel sokolovské-

ho muzea Ing. M. Rund, neboť pan Zubko své aktivity provo-

zuje na území sokolovského okresu. Jiří Zubko je sběratelem 

motocyklů a starého vybavení domácností a zemědělských 

nástrojů. Své sbírky hodlá vystavovat v bývalém protitanko-

vém krytu v Sokolově, v současné době je má vystaveny na 

statku Bernard, jedná se o snahy chvályhodné, ale krajská 

sekce se shodla v názoru, že jako minimální podmínku pro 

souhlasné stanovisko krajské sekce pro přijetí nového člena 

AMG by mělo být např. zapsání sbírek do CES.

Vzhledem k přihlášce pana Zubka jsme diskutovali obec-

ně podmínky pro přijetí řádných členů AMG, vzhledem  

k velkému množství soukromých „muzeí“, která nemají cha-

rakter muzeí, ale spíše stálých expozic předmětů bez evi-

dence a další muzejní činnosti. Krajská sekce se shodla na 

potřebě vyjasnění podmínek pro přijímání nových členů 

tak, aby neklesal profesionální kredit celé AMG, který v mi-

nulých letech asociace získala. Dále jsme se shodli na potře-

bě vytvoření marketingové značky pro AMG, podobné jako 

mají např. (potraviny A-Klasa apod.), kterou by mohly mu-

zea splňující standardy muzejní práce využívat vzhledem ke 

své propagaci a odlišení. S ohledem na zápis sbírek do CES 

bylo diskutováno i obecní Minimuzeum ve Třech Sekerách, 

které bylo otevřeno v roce 2009, ale nemá sbírky žádným 

způsobem spravované a ředitel mariánskolázeňského mu-

zea byl pověřen v tomto smyslu jednáním s paní starostkou 

Třech Seker.

Na závěr jednání se členové sekce rozhodli, i přes její ne-

přítomnost, poděkovat paní ředitelce chebského muzea 

PhDr. Evě Dittertové za dlouholetou obětavou práci v kraj-

ské sekci a propagaci muzeí v regionu.

Jaromír Bartoš

Moravskoslezská krajská 
sekce zasedala ve Slezském 
zemském muzeu

Setkání Moravskoslezské krajské sekce AMG se uskutečni-

lo v prostorách ředitelství Slezského zemského muzea dne 

27. dubna 2010.

Na programu jednání bylo projednání rezignace Mgr. 

Hany Garncarzové na funkci předsedkyně Moravskoslezské 

krajské sekce AMG a volba nového předsedy. Byla navržena 

a následně v závěru jednání předsedkyní Moravskoslezské 

krajské sekce AMG zvolena ředitelka Muzea Novojičínska 

PhDr. Sylva Dvořáčková.

Komise dále projednávala postup spolupráce muzeí 

Moravskoslezského kraje v projektu Slezská muzejní noc 

2010. Byla provedena kontrola plnění úkolů z předcháze-

jící schůzky dne 18. března 2010. Byla projednána podoba 

plakátu Slezské muzejní noci 2010, byl dohodnut počet 

plakátů, který obdrží jednotlivá muzea, dále byl dohodnut 

termín vyzvednutí zapůjčených roll-upů pro propagaci  

v jednotlivých zúčastněných muzeích. Byly podány infor-

mace o spotu připraveném pro vysílání rádia Orion – 3 va-

rianty spotů v délce 30 vteřin budou vysílány dle termínů 

konání muzejních nocí. Byla projednána otázka finanční 

spoluúčasti jednotlivých zúčastněných muzeí.

Na závěr se uskutečnila prohlídka rekonstruované budovy 

ředitelství Slezského zemského muzea v Opavě.

 Hana Garncarzová

   sekce, komise, kolegia
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Konference konzervátorů-
restaurátorů proběhla 
v Uherském Hradišti

Ve dnech 7.–9. září 2010 se uskutečnilo pravidelné celo-

republikové setkání konzervátorů-restaurátorů v rámci stej-

nojmenné konference konané v Uherském Hradišti. Pořada-

telem této konference je tradičně Technické muzeum v Brně  

a Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a gale-

rií ČR (dále jen Komise), hostitelskou institucí bylo Slovácké 

muzeum v Uherském Hradišti. Rádi bychom touto cestou 

poděkovali panu řediteli PhDr. Ivo Frolcovi a dalším pracov-

níkům Slováckého muzea v Uherském Hradišti za pomoc při 

zajištění konference a vytvoření zázemí pro hladký průběh 

akce. Konference se finálně zúčastnilo 215 z přihlášených 

236 konzervátorů-restaurátorů a dalších pracovníků příbuz-

ných profesí z oblasti památkové péče, archivů, knihoven, 

výzkumných ústavů a vysokých škol včetně jejich studen-

tů. Na konferenci se prezentovala celá řada firem dodáva-

jících přístroje a materiály pro konzervátory a restaurátory, 

konkrétně se jednalo o firmy Ceiba, Siemens, Perfektum, 

Měříme, TR instruments a Labimex. Náplní konference byla 

prezentace nejnovějších poznatků a zkušeností z oblasti 

materiálového průzkumu, konzervátorských a restaurátor-

ských zásahů, nových technologií a materiálů pro ochranu 

kulturních památek. Zaznělo 22 referátů domácích i zahra-

ničních autorů a bylo prezentováno 23 posterů. Pozornost 

byla věnována nejrůznějším materiálům – kovům, keramice, 

sklu, textilu, dřevu i fotografiím a pigmentům. Diskutovány 

byly jednotlivé metody používané při záchraně památek, 

jejich vliv na míru zachování autenticity a celistvosti před-

mětů v rámci etických zásad a standardů. Úvodní příspěvek 

seznámil přítomné s novou podobou expozice Památníku 

Velké Moravy, která byla vytvořena nejen na základě fun-

dovaného archeologického rozboru, ale též dle moderních 

muzeologických a prezentačních přístupů. Mezi stěžejní 

příspěvky patřila prezentace průzkumu a konzervátorského 

zásahu na Svatováclavské přilbě, která je součástí pokladu 

chrámu sv. Víta v Praze. Dále lze jmenovat například rozsáh-

lou restaurátorskou práci na cínovém sarkofágu kardinála 

Františka z Dietrichsteina, realizovanou pasířstvím Houska 

§ Douda, vyhodnocení opakovaných restaurátorských zá-

sahů na souboru unikátního středověkého skla či citlivou 

opravu a stabilizaci poškozených textilií dobového praporu 

a uniformy. Odrazem interdisciplinárního charakteru oboru 

byly další příspěvky z oblasti materiálových analýz, shrnují-

cí nejnovější poznatky a výsledky aplikace sofistikovaného 

přístrojového vybavení umožňujícího další poznání o pro-

cesech poškozování a vlastnostech daných materiálů (např. 

identifikace barevných vrstev, nové postupy povrchových 

úprav kovů apod.). Součástí odborného programu byla  

i exkurze po významných pamětihodnostech v okolí Uher-

ského Hradiště – účastníci konference navštívili mimo jiné 

Památník Velké Moravy, muzeum pálenic ve Vlčnově, ven-

kovní expozici letadel v Kunovicích, baziliku na Velehradě  

a skanzen slovanského hradiska v Modré. Hlavním přínosem 

konference je zejména vytvoření a poskytnutí platformy 

pro odbornou diskusi a vyhodnocení aktuálních konzervá-

torsko-restaurátorských prací. Stejně tak je důležité prová-

zání jednotlivých oborů zasahujících do ochrany kulturního 

dědictví a formulování dalších směrů vzájemné spolupráce. 

V rámci konference také proběhlo zasedání výboru i pléna 

Komise konzervátorů-restaurátorů AMG, na kterém došlo 

ke schválení aktualizovaného Dokumentu o profesi konzer-

vátora-restaurátora.  

Ivo Štěpánek

Výroční setkání NEMO v Kodani

První setkání zástupců evropských asociací muzeí (nebo 

v případě neexistence asociace reprezentovanými pracov-

níky ministerstva kultury atp.) se konalo v roce 1992 právě 

v Kodani, takže letošní setkání ve dnech 25.–26. září 2010 

bylo i svědkem pocty a rozloučení s aktivní činností něko-

lika zakládajících členů výboru. Největší ovace sklidil Frank 

Birkebaek, který byl autorem návrhu na založení NEMO  

v roce 1992, kdy Dánsko předsedalo EU. Hlavním cílem je 

tedy především hledání společných témat a podpora ře-

šení společných aktuálních problémů, zejména pak přímý 

kontakt s evropskými orgány zodpovědnými za kulturu, 

aby se zabývaly i problematikou institucí jako jsou muzea. 

V letošním roce byla jednání vcelku úspěšná a na projekty 

NEMO byl získán i evropský grant, přesto byl v závěrečném 

jednání odsouhlasen roční příspěvek každého člena ve výši 

150 Euro, z něhož bude kryt především provoz sekretariátu 

NEMO, jemuž sídlo poskytuje Německý svaz muzeí v Ber-

líně. 

Hlavním tématem setkání bylo „Muzea a finanční krize“. 

Zásadní příspěvek „Přežití krizí: strategická perspektiva“ 

přednesl Yudhishthir Raj Isar, v současné době působící na 

Americké univerzitě v Paříži, ale se zkušeností z USA i z Velké 

Británie. V zásadě doporučil využít krizi ke změnám přístu-

z konferencí, seminářů
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pu muzeí ve svých nárocích a očekáváních na společnost. 

Každá instituce musí obhájit svoji „hodnotu“, zde je prioritní 

digitalizace a prezentace sbírek, která zdůrazní, proč je důle-

žité je chránit a podporovat. To může každé muzeum učinit 

v rámci své lokality i tím, že bude aktivní s informační kam-

paní a akcemi „otevřených dveří“, má dokázat, že muzeum 

je reprezentantem své komunity, naplňováním estetických, 

ale i sociálních standardů, aniž by však opustilo zásady své-

ho poslání. Důležitá je spolupráce a výměna nejen s dalšími 

muzei, ale i jinými kulturními institucemi, sdílení resp. po-

dílení se na vytváření finančních zdrojů. Samozřejmě, že by 

měla mít muzea garance i od státu a jeho složek, ale nesmí 

se klást požadavek, že jen stát je zodpovědný za kulturu. 

Politický tlak by měl být zejména na povinnost státu po-

skytnout daňové úlevy těm, kteří kulturu podporují. Ve stej-

ném duchu se nesly i příspěvky z Nizozemí, Velké Británie 

a dalších západoevropských zemí, které konstatovaly velké 

škrty v rozpočtech jednotlivých institucí, vedoucí někdy  

i k rušení či slučování muzeí v regionech pod jeden manage-

ment (probíhající projekt v Dánsku). Jak řekl další zakládají-

cí člen NEMO, představitel Britské asociace Mark Taylor, „Je 

to tvrdé, ale zvládneme to.“ Z tohoto pohledu se jevila vy-

stoupení zástupců ze zemí bývalého komunistického bloku 

méně optimistická. Spojovalo je vědomí, že muzea v těchto 

zemích doufala, že se zapojí do progresivního proudu zá-

padoevropského muzejnictví rychleji a po 20 letech úsilí, 

když se např. podařilo aspoň mzdy zaměstnanců muzejní 

sféry dostat na úroveň průměrné mzdy toho kterého státu, 

zasáhla současná finanční krize. Společenský konsenzus je 

v těchto zemích také obtížnější, neboť se více potýkají se 

sociálními problémy, které před kulturními dostávají priori-

tu. Přesto všichni zúčastnění nalezli shodu v nutnosti vidět 

budoucnost optimisticky a hledat řešení ve vlastním po-

tenciálu sbírek a spojených služeb pro veřejnost, zejména  

v edukativní a kultivační roli muzeí. Zdůrazněna byla i soci-

ální role muzeí s možností poskytnout své služby i ohrože-

ným skupinám (např. starší generace, nemocní, jiné komu-

nity). Proto se také muzea shodla, že cestu z krize rozhodně 

netvoří omezování služeb muzea a zvyšování vstupného, 

neboť tím si instituce odstřihne cestu k těm, kteří jinak 

mohou jejich fungování podpořit, např. vlivem na politiky  

a jejich program pro kulturu. 

V závěrečném shrnutí stávající předsedkyně ze Slovinska 

Elizabeta Petruša Strukelj představila dvě nové publikace 

jako výsledek aktivity NEMO: Mobility of Collection a Vo-

lunteeres in Museums and Culture Heritage a také vyzvala 

členy, aby aktivně sledovali stránky NEMO, kde jsou uve-

řejňovány všechny informace o probíhajících projektech či 

nabídkách ke spolupráci v evropských projektech (http://

www.ne-mo.org).

Na konci jednání byl zvolen nový výbor v čele se Siebe 

Weide, předsedou Nizozemské asociace muzeí. Jeho zá-

stupcem se stal Peter Assmann, předseda Asociace rakous-

kých muzeí. Oba projevili zájem zúčastnit se konference 

AMG v listopadu v Brně.

Helena Koenigsmarková

Seminář Oborové komise 
muzejních archeologů ČR

Seminář spojený s výročním plenárním zasedáním ko-

mise a s volbami nového předsednictva OKMA na roky 

2010–2013 se tentokrát konal ve dnech 9.–11. června 2010 

v Mělníku ve spolupráci s tamním Regionálním muzeem, 

které bylo hostitelem celé akce. Jeho hlavním tématem byly 

„Možnosti laboratorního zpracování archeologického ma-

teriálu v muzeích“. Jednání a dalších akcí s ním spojených 

se zúčastnilo 47 archeologů z muzeí, ústavů archeologické 

památkové péče a dalších památkových institucí i z občan-

ských sdružení a soukromých společností zabývajících se 

archeologickou činností. 

První den byl věnován jednání v sále Regionálního muzea 

v Mělníku. Po poradě výboru OKMA, zaměřené především 

k organizaci navazujícího semináře, bylo zahájeno vlastní 

zasedání. V zastoupení nepřítomné ředitelky uvítala účast-

níky Mgr. Naďa Černá. Po stručné informaci předsedy OKMA 

PhDr. Karla Sklenáře, DrSc. o činnosti komise v uplynulém 

období byly na programu volby nového předsednictva; 

vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných byly odlo-

ženy o 30 minut a přestávka vyplněna řešením oprávněnos-

ti voličů, přičemž bylo konstatováno, že jednak řada muzeí  

s archeologickými pracovníky se dosud buď vůbec nepři-

hlásila do Oborové komise a nejmenovala své zástupce, 

takže jejich pracovníci, ač zúčastnění, nemohli volit ani být 

voleni, dále pak některá muzea neaktualizovala své nomi-

nace, takže jsou formálně zastoupena pracovníky, kteří už 

dávno nejsou u nich zaměstnáni. Tím se samozřejmě znač-

ně zužuje voličská základna i výběr kandidátů. Bylo navrže-

no, aby AMG vyzvala své členy s archeologickými pracovišti 

k přihlášení do OKMA a k aktuální nominaci zástupců.

Po volbě volební komise (PhDr. B. Štauber – předseda, 

PhDr. M. Tymonová) pokračovalo zasedání volbami, v nichž 

byli podle stanov 20 oprávněnými voliči zvoleni:

a) předseda: PhDr. Karel Sklenář, DrSc. (aklamací), 

b) členové (tajnou volbou podle kandidátní listiny): PhDr. 

Martina Beková (Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov 

n. Kn. (17 hlasů), PhDr. Alena Humpolová (Moravské zemské 

muzeum, Brno (16)), PhDr. Ondřej Chvojka (Jihočeské muze-
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um, České Budějovice (17)), PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc. 

(Moravské zemské muzeum, Brno (15)), Mgr. Milan Metlička 

(Západočeské muzeum, Plzeň (15)), doc. PhDr. Martin Oliva, 

Ph.D. (Moravské zemské muzeum, Brno (15)), PhDr. Bedřich 

Štauber (Oblastní muzeum, Louny (19)), PhDr. Markéta Ty-

monová (Slezské muzeum, Opava (17)), PhDr. Jarmila Va-

lentová (Národní muzeum, Praha (15)) a Mgr. David Zimola 

(Muzeum Vysočiny, Jihlava (18)). 

c) Náhradníci: Mgr. Veronika Dudková (Západočeské mu-

zeum, Plzeň (10)), Mgr. Dana Menoušková (Slovácké mu-

zeum, Uherské Hradiště (15)), Mgr. Ondřej Tůma (Muzeum 

Těšínska, Český Těšín (13)) a PhDr. Petr Zavřel (Jihočeské 

muzeum, České Budějovice (13)).

Následoval úvodní referát B. Štaubera (ve spolupráci  

s J. Valentovou) k hlavnímu tématu semináře „Možnosti la-

boratorního zpracování archeologického materiálu v mu-

zeích“, na který navázala diskuse, v níž se účastníci vyjádřili 

k podnětům z referátu vzešlým. 

Program jednání v sále pak pokračoval aktualizací adresá-

ře archeologů působících v muzeích a institucích památko-

vé péče a byl zakončen informaci dr. Sklenáře o archeolo-

gických nálezech a pravěkém i raně středověkém osídlení 

Mělnicka. Poté se účastníci věnovali prohlídce expozic Re-

gionálního muzea (vedla PhDr. Alena Veselá) a zcela na zá-

věr podal dr. Sklenář výklad archeologických aspektů na 

vyhlídce na soutok Labe s Vltavou a do Mělnické kotliny od 

mělnického zámku.

Druhý den semináře byl věnován exkurzi, kterou pro 44 

účastníky organizačně zajistila dr. Veselá (jíž patří stejně 

jako dalším pracovníkům mělnického muzea poděkování 

za pečlivé zajištění průběhu a operativní řešení drobných 

problémů k úplné spokojenosti účastníků) a výkladem 

provázel dr. Sklenář. Jejími hlavními body byl skalní byt ve 

Lhotce (součást Regionálního muzea), raně středověké hra-

diště Hradsko, muzeum na radnici ve Mšeně, hrad Houska 

(kde podrobný výklad archeologický a stavebně-historický 

podal doc. PhDr. František Gabriel), Bělá pod Bezdězem 

(oběd, prohlídka muzea, z níž bohužel pro časový skluz 

sešlo), Březinka (rodný domek V. Krolmuse) a Skalsko (spe-

ciálně zpřístupněné historické sklepení, považované po 

objevu v polovině 19. stol. za „poslední božiště Černoboha“  

v Čechách; na této lokalitě bylo přijato usnesení semináře). 

Společenský večer s neformálními diskusemi proběhl po-

tom opět v Regionálním muzeu v Mělníku. 

Dopoledne posledního dne byla ještě uskutečněna pro 

zájemce prohlídka města (chrám sv. Petra a Pavla včetně 

věže a kostnice, sousední zámek, hradba a příkop), kterou 

vedl pracovník muzea Mgr. Lukáš Snopek.

Usnesení semináře uložilo výboru OKMA výběr místa  

a námětu a organizaci semináře 2011. O námětu bude de-

finitivně rozhodnuto jako obvykle na počátku příštího roku 

předsednictvem podle aktuální situace; jako místo konání 

bylo předběžně dojednáno Masarykovo muzeum v Hodo-

níně. 

Karel Sklenář   

Seminář Komise zoologů 
AMG a zoologů Státní 
ochrany přírody

Dne 6. září 2010 se v prostorách autokempu ATC Merkur 

Pasohlávky na okraji Horní nádrže Vodního díla Nové Mlý-

ny pod Pálavou sešlo ke společnému jednání 25 zoologů,  

z toho 17 bylo z muzeí, 7 z orgánů a organizací státní ochrany 

přírody a 1 z jiných institucí. Organizaci semináře provázely 

bohužel od prvopočátku rozporuplné informace ohledně 

organizační pomoci ze strany Moravského zemského mu-

zea Brno, a proto uvítal účastníky semináře předseda zoolo-

gické komise AMG Ing. Ivo Rus a bývalý zoolog Moravského 

zemského muzea Brno Ing. Václav Prášek. Vlastní jednací 

část semináře vedli střídavě oba jmenovaní.

K 1. září 2010 měla zoologická komise při AMG oficiálně 

45 řádně zaregistrovaných členů. Od posledního jednání 

komise v Orlických horách (září 2009) obdržel výbor ko-

mise prostřednictvím AMG tři nové přihlášky. Přítomnými 

členy zoologické komise (plenární zasedání) byli tak ofi-

ciálně přijati za nové členy: RNDr. Václav Pavel z Městské-

ho muzea Nové Město nad Metují; Tomáš Sládek z Muzea  

a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou a Libor Dvořák  

z Městského muzea v Mariánských Lázních. Dále byl za 

člena neoficiálně (neobdrželi jsme novou přihlášku či in-

formaci o změně) přijat nový zoolog Muzea Komenského  

v Přerově RNDr. Josef Chytil, který zde nahradil Mgr. Zdeňka 

Vermouzka (nový vedoucí České ornitologické společnos-

ti). Dále jsme přijali informaci od Ing. Václava Práška, že již 

není zaměstnancem Moravského zemského muzea v Brně, 

a tudíž jsme ho neoficiálně vyřadili ze zoologické komise 

AMG.

V této souvislosti vyzýváme vedení AMG, aby upozornilo 

své členy (jednotlivá muzea) na plnění stanov AMG, tj. aby 

včas provedly příslušné změny v přihláškách svých zaměst-

nanců do jednotlivých komisí AMG!

Předseda komise Ing. Ivo Rus seznámil přítomné s činností 

ve vztahu k AMG za uplynulý rok. Jediným bodem byla dis-

kuse ohledně nového návrhu vládního nařízení na změny 

v platových tarifech zaměstnanců ve veřejných službách  

a státní správě od 1. ledna 2011, neboť podle takto vytvoře-
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ných tarifních tabulek by byly sníženy platy nejzkušenějších 

kurátorů muzejních sbírek ne o 10 %, nýbrž až o 30–40 %! 

Pak již byly na programu přihlášené referáty s použitím 

projekční techniky: RNDr. Dušan Trávníček (Muzeum jiho-

východní Moravy ve Zlíně): Projekt příhraniční spolupráce 

„Západné Karpaty – spoločná hranica“; Pavel Bezděčka 

(Muzeum Vysočiny Jihlava): „Roubanalie 2010“; RNDr. Vladi-

mír Lemberk (Východočeské muzeum v Pardubicích): „Ex-

pedice Habeš 2010“.

Druhý den 7. září 2010 byl věnován celodenní terénní 

exkurzi po území CHKO Pálava a NPR Lednické rybníky. Za 

doprovodu a odborného výkladu vedoucího Správy CHKO 

Pálava RNDr. Jiřího Matušky absolvovali účastníci semináře 

pěší trasu po NPR Děvín-Kotel-Soutěska se zastávkami za-

měřenými především na ukázky managementu keřových 

a bylinných ploch (likvidace náletu pajasanu, akátu atd.).  

V odpoledních hodinách po přesunu do Lednicko-valtic-

kého areálu absolvovali účastníci za odborného výkladu 

RNDr. Petra Macháčka z Regionálního muzea v Mikulově 

pěší trasu kolem Prostředního a Hlohoveckého rybníka 

(NPR Lednické rybníky). Atrakcí bylo především velké hej-

no hus velkých, racek malý či ostříž. Po večeři proběhla  

v prostorách autokempu další naplánovaná přednáška: Ing. 

Václav Prášek (Brno): „Výzkum zoogeografického rozšíření 

ptáků v Makedonii v letech 2006–7 a 2009–10“.

Závěrečný den byl bohužel poznamenán nepřízní poča-

sí – déšť, větrno a chladno. A proto byl seminář předčasně 

ukončen.

Ivo Rus 

Seminář muzejních knihovníků 
se konal v České Lípě

Letošní seminář muzejních knihovníků se konal ve dnech 

7.–9. září 2010 v České Lípě. Organizace semináře a péče  

o 112 účastníků se letos ujali pracovníci Vlastivědného mu-

zea a galerie v České Lípě v čele s knihovnicí, paní Janou 

Fridrichovou.

Před začátkem semináře se konala valná hromada komi-

se knihovníků, na které byla schválena zpráva o činnosti za 

uplynulý rok, kterou přednesla odstupující předsedkyně ko-

mise PhDr. Jarmila Okrouhlíková. Novou předsedkyní byla 

zvolena PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. z Jindřichohradec-

kého muzea a novou tajemnicí komise Mgr. Jana Čerešňová 

z Národního technického muzea v Praze. Místopředsedou 

komise zůstává PhDr. Ilo Šedo ze Západočeského muzea  

v Plzni. Členové komise schválili další členy výboru z navr-

žených zástupců jednotlivých krajů.

Účastníky semináře uvítala starostka České Lípy paní Mgr. 

Hana Moudrá, a pořadatelé semináře. Po krátké hudební 

produkci žáků umělecké školy, ve které seminář probíhal, 

následoval samotný program semináře.

Odpolední blok jednání prvního dne byl věnován infor-

macím a novinkám z jednotlivých muzejních knihoven. 

Mgr. Kremla z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře infor-

moval o světelných a dalších podmínkách nutných při 

budování expozice s rukopisnými a tištěnými knihami, 

Mgr. Čerešňová přiblížila probíhající stavební rekonstrukci 

Národního technického muzea v Praze i to, jak tato rekon-

strukce zasáhla do provozu knihovny. Pan Mgr. Jiří Blažek 

seznámil účastníky s knihovnou Zámku Slavkov-Austerlitz 

i s jejím obsahovým zaměřením. Dr. Božena Kabelíková  

z Muzea Vysočiny představila nový knihovní depozitář, kte-

rému předcházela rekonstrukce budovy a stěhování fon-

du. Mgr. Gabriela Chromcová z Muzea Těšínska seznámila 

účastníky s významnou knihovnou Silesiak, která v roce 

2009 po celkové revitalizaci depozitáře zařadila tuto mu-

zejní knihovnu mezi nejšpičkovější pracoviště svého druhu 

v Moravskoslezském kraji. PhDr. Ilo Šedo zdůraznil přínosy 

členství knihovníků v profesní organizaci SKIP spočívající  

v možnosti stálého a dalšího vzdělávání, zajišťování a pod-

poře odborných knihovnických činností a v neposlední 

řadě i v možnosti navazování kontaktu a spolupráce mezi 

různými typy knihoven.

Následující den odborného programu byl rozdělen do 

dvou bloků. Dopolední blok byl věnován problémům di-

gitalizace, odpolední blok byl už tradičně zaměřen na 

sbírkové fondy v muzejních knihovnách. Před započetím 

samotného programu první ranní hodinu probíhaly kon-

zultace a praktické ukázky zpracování dokumentů v muzej-

ních knihovnách v různých knihovnických systémech, které 

předváděli zástupci jednotlivých firem. Konzultace pokra-

čovaly v polední přestávce.

V bloku „Digitalizace" byly předneseny dva zcela zásadní 

příspěvky od PhDr. Polišenského z Národní knihovny a od 

Mgr. Jana Huťaře, rovněž z Národní knihovny. Účastníci se-

mináře se dozvěděli o nejnovějších trendech v digitalizaci, 

o různých formátech, o způsobech digitalizace, o vytváře-

ní metadat k digitalizovaným dokumentům, o způsobech 

archivace a řadě dalších problémů, které digitalizaci prová-

zejí. Rovněž i o možnostech státní podpory digitalizování 

ohrožených knih a časopisů degradací papíru z programu 

VISK (Veřejná informační síť knihoven) Ministerstva kultury 

ČR.

Mgr. Pujmanová představila digitalizované textilní vzor-

níky ze sbírek Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě  

a Mgr. Slovik z Fakulty restaurovaní ukázal postupy a úskalí 

práce při jejich restaurování. Pan Mgr. Krušinský seznámil 
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účastníky semináře se službou výroby digitálních knih na 

zakázku, kterou začala poskytovat svým uživatelům Krajská 

vědecká knihovna v Olomouci. Ing. Míka ze Státní vědecké 

knihovny v Kladně poukázal na možnosti využívání autorit.

Tento blok zakončil příspěvek zahraničního účastníka, 

pana Uwe Kahla, který mluvil o českých rukopisech a sta-

rých tiscích ve sbírkách knihovny Christian Weise Bibliothek 

v Žitavě. Jeho příspěvek byl tlumočen.

V bloku „Sbírkové fondy v muzejních knihovnách" vystou-

pila PhDr. Vacínová s příspěvkem o rukopisech knihovny 

Národního muzea. MgA. Kulíšková mluvila o novém zisku 

velké knihovny i sbírkových předmětů, které byly předány 

muzeu Českého ráje v Turnově jako pozůstalost národo-

pisných badatelů – manželů Schejbalových. Mluvila o tom, 

jak se museli pracovníci muzea a knihovny při nedostatku 

pracovníků a času a v zimě vypořádat se sepsáním, ulože-

ním a uspořádám tohoto převodu. Dr. Bosáková z Národní 

knihovny hovořila o zpracovávání kalendářů v knihovních 

sbírkách. Jak vypadá sbírka školních obrazů a jak se uklá-

dá, zpracovává a vystavuje, seznámila přítomné paní Mgr. 

Šustová z Pedagogického muzea J. A. Komenského v Pra-

ze. Dr. Michlová pohovořila o tom, jak zpracovali sbírku 

divadelních cedulí, které se nacházejí v knihovně muzea  

v Teplicích. O sbírce předloh, která byla vytvořena v knihov-

ně Uměleckoprůmyslového musea v Praze a je v ní uložena, 

mluvila Dr. Okrouhlíková. Se zajímavými sbírkami a archivá-

liemi v muzejních knihovnách, které se vážou k osobnosti 

K. H. Máchy seznámily přítomné J. Fridrichová z České Lípy 

a Mgr. Petruželková z Památníku národního písemnictví  

v Praze. Mgr. Slovik informoval o činnosti Metodického  

a poradenského centra pro správce sbírek. 

Tentokrát naštěstí v programu semináře chybělo „policej-

ní okénko". Nebyla totiž hlášena žádná krádež ve sbírkách 

muzejních knihoven. Místo toho Dr. Turková seznámila pří-

tomné s přípravou výstavy „Staré pověsti české", která bude 

poslední výstavou před uzavřením a rekonstrukcí budovy 

Národního muzea.

Program semináře byl doplněn společenským setkáním 

s vystoupením pěveckého sboru Severočeské filharmonie. 

Další den si mohli účastníci poslechnout Báru Hrzánovou, 

která v místním divadle úžasně recitovala Máchův Máj. I od-

borná exkurze poslední den semináře byla vedena do míst 

spojených s Karlem Hynkem Máchou, především do jeho 

památníku v Doksech.

Závěrem se dá konstatovat, že se seminář vydařil, zazně-

la na něm řada zajímavých příspěvků, které jistě přispěly  

k větší informovanosti a přehledu o problémech muzejních 

knihoven i o současných trendech v knihovnictví. Setká-

ní muzejních knihovníků na semináři posílilo již existující  

a umožnilo navázat nové vzájemné kontakty. O významu 

pořádání těchto seminářů svědčí jejich dlouhá tradice  

a obliba. Právě skončený seminář v České Lípě byl v pořadí 

již 34.!

Všechny přednesené příspěvky ve formě prezentací, mo-

hou zájemci najít na webových stránkách knihovny Umě-

leckoprůmyslového musea v Praze v rubrice „Muzejním 

knihovnám" (http://www.knihovna.upm.cz) a fotografie 

ze semináře na webových stránkách Vlastivědného muzea  

a galerie v České Lípě (http://www.muzeumcl.cz).

Závěrečné poděkování patří všem, kteří se na zdárném  

a plynulém průběhu semináře podíleli.

Jarmila Okrouhlíková

Rozhovor s Emanuelem 
Gadaletou
ředitelem Českého muzea hudby

Od poloviny letošního roku stojí včele Českého muzea 

hudby Emanuele Gadaleta, který vystřídal na místě ředi-

tele Mgr. Dagmar Fialovou. Sedíme spolu v jeho pracovně  

v Karmelitské ulici v Praze na Malé Straně, odkud je jedinečný 

výhled na malostranské věže a Pražský hrad. Co ho napadá 

při pohledu na pražské panorama, na co myslí Ital, který žije  

a pracuje v České republice? Emanuele Gadaleta je asi jedním 

z prvních cizinců, kteří pracují v českém muzejnictví. 

Emanueli, můžeš našim čtenářům a kolegům v muzeích  

a galeriích představit svůj profesní život ? 

Můj profesní život začal s prvním kontaktem s hudbou, 

a to na základní škole. Tam jsem hrál na zobcovou flétnu. 

Když mi bylo sedm let, začal jsem studovat violoncello 

na Základní umělecké škole Antonína Dvořáka (Scuola di 

musica popolare Antonín Dvořák) v Molfettě. Pak jsem po-

kračoval ve studiu na pedagogickém lyceu a zároveň jsem 

pokračoval ve studiu na Konzervatoři Niccola Piccinniho  

v Bari u profesora jménem Vito Paternoster. Konzervatoř  

v Bari je velice významná a jejím ředitelem byl skladatel fil-

mové hudby Nino Rota. Po studiích na konzervatoři jsem 

pokračoval na vysoké škole ve studiu oboru „Conservatione 

dei beni musicali“ na Fakultě literatury a filozofie v Lecce  

v Itálii. Tam jsem se věnoval studiu organologie, diskografie, 

videografie, hudební ikonografie, restaurátorství, muzej-

ních zákonů atd.

rozhovor
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Studia jsem ukončil a hrál jsem v orchestru, učil jsem na 

Základní umělecké škole v Giovinazzo v Itálii. Tam jsem pe-

čoval i o hudební archiv. V roce 2001 jsem se přestěhoval 

do Prahy a zde jsem spolupracoval s barokním souborem 

Pražští madrigalisté, kde jsem hrál na barokní violoncello, 

a zároveň jsem se staral o noty a archivy tohoto souboru.  

V roce 2007 jsem úspěšně absolvoval konkurz v Českém 

muzeu hudby na pozici kurátor oddělení hudebních ná-

strojů a v roce 2008 jsem byl jmenován vedoucím oddělení. 

A od 1. července 2010 jsem byl jmenován ředitelem České-

ho muzea hudby.

Co tě vedlo k tomu, že jsi přišel do Prahy? 

Prahu jsem poprvé navštívil v roce 1992 a pak v roce 1998, 

kdy jsem dostal kontakt na profesora Rudolfa Lojdu, který 

učil na HAMU. U něho jsem chtěl pokračovat ve hře na vio-

lončelo a od roku 2001 jsem k němu začal chodit na soukro-

mé hodiny. To je asi najdůležitější důvod, proč jsem přišel 

do Prahy. Byl jsem fascinovný zdejší kulturou a hudebním 

prostředím. 

Muzeum hudby v posledních letech otevřelo nové expo-

zice, je o něm stále více slyšet v médiích i v návštěvnic-

ké obci. Lidé, nejen cizinci, začínají muzeum objevovat.  

V roce 2004 bylo po přestěhování a rekonstrukci ote-

vřeno pro veřejnost. Byly zde prezentovány mimořádně 

úspěšné výstavy „Bohuslav Martinů“ nebo „Betlemanie!“. 

Jaké výstavní projekty chystáte pro nejbližší roky? 

V Českém muzeu hudby zatím plánujeme na příští rok vý-

stavu o Antonínovi Dvořákovi a jeho díle u příležitosti 170. 

výročí jeho narození. Dvořák je osobností, která si bude 

věčně zasluhovat pozornost široké veřejnosti. A určitě bych 

chtěl podporovat nadále i výstavy populární hudby jako je 

výstava „Beatlemánie!“. 

Jak vnímáš hudbu českých skladatelů v kontextu Evro-

py? Zprostředkuješ také českému muzejnímu světu něco  

z italských hudebních vlivů? Chystáš nějaký projekt s té-

matem ze své vlasti? 

Čeští hudební skladatelé mají zásadní místo nejenom  

v evropském, ale celosvětovém kontextu. Vždyť moje zá-

kladní umělecká škola, kde jsem začal se studiem hry na 

violoncello, byla pojmenována po Antonínovi Dvořákovi,  

a také si pamatuju pohádky od Walta Disneyho, kde se ob-

jevují hudební motivy právě od českých skladatelů. Také 

je velice známý skladatel Mysliveček „Il divino bohemo“. 

Samozřejme Smetana, Janáček, Martinů jsou celosvětově 

známé ikony hudebního nebe. 

Co se týče projektu s tématem z mé vlasti, tak doufám, že 

rozvineme spolupráci s Italským kulturním institutem nebo 

s Associazione amici dell´Italia. Myslím, že v budoucnosti by 

mohla vzniknout zajímavá a plodná spolupráce. 

Máš nějaké zkušenosti z italských muzeí. Jaké z nich bys 

rád uplatnil v Čechách nebo čím pro nás mohou být zku-

šenosti italských muzeí přínosem?

Zkušenosti s italskými muzei mám, a to například s Fonda-

zione A. Stradivari a s muzeem v Cremoně. Již v roce 2008 

jsme v rámci Národního muzea – Českého muzea hudby  

a výstavy „Nell´olimpo della liuteria“ spolupracovali s muze-

em v Cremoně a zlepšili jsme navzájem naše kontakty i zku-

šenosti. Snažím se také aplikovat moje vědomosti z muzea 

hudebních nástrojů v Římě a zároveň si myslím, že České 

muzeum hudby má veliký potenciál a na základě návštěv 

jiných evropských muzeí můžu říci, že máme rozhodně 

vysokou úroveň. Interakce s jinými muzei určitě obohacu-

je všechny strany. To, co se člověk naučí v rámci osobního 

kontaktu s představitely, restaurátory a kurátory muzeí, se 

z knížky nebo článku člověk naučí jenom ztěžka. Již od dob 

renesance existuje mezi Itálií a Českou republikou velmi 

těsný kontakt – v umění, kultuře nebo architektuře. Příkla-

dem může být i budova, v které sídlí České muzeum hudby 

na Karmelitské ulici, kterou navrhl italský architekt – Fran-

cesco Carrati. 

příběh muzejního
předmětu
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Co děláš v Praze, když nejsi v muzeu? Jak zde trávíš volný 

čas? 

Ve volném časee se věnuji hudbě. Spolupracuji se soubo-

rem Pražští madrigalisté, učím na Základní umělecké škole 

v Kralupech nad Vltavou. Tam taky hraji s Komorním orches-

trem Dvořákova kraje. Spolupracuji se souborem Archioni 

plus a se sborem Dismančata v Českém rozhlase. Jinak rád 

vařím a cestuji po České republice. Chybí tady však moře.

Za rozhovor děkuje Eva Dittertová

Příspěvek k Roku Karla 
Hynka Máchy 2010
aneb Svědectví ukryté v krabičce od 
cigaret

Muzejní depozitáře uchovávají i předměty zdánlivě oby-

čejné či méně zajímavé, které nebývají často vystavovány, 

ale mohou mít velkou vypovídací hodnotu nebo vyvolat 

téměř detektivní pátrání. Tak v depozitáři Regionálního 

muzea v Chrudimi, v obyčejné krabičce od cigaret Dames  

z roku 1938, je již 72 let uložen (avšak zapsán do přírůst-

kového seznamu až v roce 1980) kousek ztrouchnivělého 

dřeva o velikosti 4 x 1,5 cm. Jde o úlomek z rakve Karla 

Hynka Máchy se záznamem, že byl muzeu darován 31. října 

1938 dr. Janem Markalousem. Pro nás však přínosnější než 

předmět sám je připojený složený list papíru se zajímavým 

svědectvím – seznamem osob, které se podílely, jak je zde 

zapsáno, na vyzdvižení ostatků básníka 1. října roku 1938.

K němu se však vrátíme později. Nejdříve, pro oživení pa-

měti, si zrekapitulujeme známé události z té vzrušené doby, 

plné nejistot. 

Dne 29. září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda  

o odstoupení pohraničních území Československé repub-

liky obývaných německou menšinou Německu. První ně-

mecké jednotky začaly obsazovat území 1. října a veške-

ré sudetské území mělo být postoupeno do 10. října. Již  

1. října, ještě před záborem Litoměřic, došlo na místním 

hřbitově k exhumaci Máchových ostatků (uložených zde 

od Máchovy smrti roku 1836), aby nezůstaly na německém 

území, a to zásluhou a díky razantnímu jednání guverné-

ra Národní banky Karla Engliše. K zdárnému průběhu akce 

byli zainteresováni další lidé, jako např. primátor Prahy  

dr. Zenkl, kulturní referent města Prahy prof. Alois Žipek, 

který téhož dne, v sobotu 1. října, dostal v 10.15 pokyn, aby 

vše obstaral. Ministerstvo školství a národní osvěty se za-

vázalo uhradit náklad spojený s exhumací básníkova těla  

a jeho převezením do Prahy, ministerstvo vnitra pak dalo  

k této exhumaci souhlas.

Příkaz z Prahy přišel do Litoměřic po 12. hodině a již mezi 

12.30 a 15. hodinou došlo k exhumaci, kterou provedli dva 

němečtí hrobníci Hans Knobloch a Franz Drake. Podle svě-

dectví Hanse Knoblocha nebyl samotné exhumaci nikdo 

jiný přítomen, jen nějaká jim neznámá česká paní, která se 

chtěla rozloučit s Máchou a dostala od hrobníka kousek dře-

va ze ztrouchnivělé rakve. Máchovy ostatky byly uloženy do 

papírového (někdy se uvádí plátěného) sáčku, odneseny do 

márnice a po příjezdu auta z pražského pohřebního ústavu 

přeneseny do černé kovové rakve, následně pak převezeny 

do Prahy. Odvezen byl ze hřbitova i Máchův náhrobek, kte-

rý rozebrali vojáci československé armády. 

Máchovy ostatky pak byly uloženy v krematoriu v Praze-

Strašnicích a od 3. října vystaveny. Od 11. října 1938 byly 

podrobovány antropologickému zkoumání. Až 7. května 

1939 došlo k druhému pohřbu Karla Hynka Máchy na Vy-

šehradě. Do nohou rakve byly uloženy urny s prstí z litomě-

řického hrobu a se ztrouchnivělým dřevem a drtí z původní 

rakve. Tento pohřeb se stal manifestací českého národa pro-

ti německým okupantům a zúčastnilo se ho velké množství 

lidí. 

Tolik známá fakta. Nyní však k našemu dokumentu. Uve-

řejňujeme zde přesný přepis, jak sdělení dr. Jana Markalou-

se zapsali tehdejší muzejní pracovníci.

„Úlomek z rakve K. H. Máchy

Dar Dr. Jan Markalous 31.10.1938

Vojenská asistence za vedení nadp. m. s. Frant. Šetka, řed. 

měst. důchodu v Ml. Boleslavi, náměstka starosty m. Litomě-

řic, majora v. v. Edmunda Donka, zástupce obce Václ. Kouřím, 

řed. stát. měšť. školy v Litoměřicích, za státní policii štáb. stráž-

mistr Josef Beran, za pohřeb. ústav Tomáš Stejskal, zástup-

ce pohř. úst. hl. m. Prahy, šofér Alois Peřina (vůz auto Praga  

č. P 8118), pomník vezl Václ. Hejna, šofér na autu nákl. Škoda-

Diesel P 11003.

Přítomen Frant. Říha, zřízenec pohř. úst. hlav. m. Prahy.

Mužstvo: Rotmistr Václ. Strupl, četař Stanisl. Kratochvíl, vojíni 

drag. pl. č. 1: Humpl, Stříbrný, Soukup, Volštát, Hrouda, Zápo-

tocký, Morávek, Průša a Szaly.

příběh muzejního
předmětu
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Vyzdvižení ostatků K. H. Máchy, dne 1. října 1938 ve 3 hodiny 

odpoledne na hřbitově v Litoměřicích.

Sdělil Dr. Jan Markalous“

Jde tedy o seznam lidí, kteří byli přítomni nebo se zúčast-

nili, již po vlastní exhumaci, přípravy odvozu ostatků a ná-

hrobku. Dokument ovšem vybízí k dalšímu zkoumání.

K osobám, zde uvedeným na prvních místech, můžeme 

říci, že při pátrání po Františku Šetkovi jsme nalezli údaje, že 

F. Šetek, v době 1. světové války poručík c. k. pěšího pluku 

č. 83, byl od roku 1922 ředitelem městské účtárny v Mladé 

Boleslavi. V době 2. světové války byl vězněn v Mladé Bole-

slavi, v Malé pevnosti v Terezíně a v Osvětimi, kde zemřel. 

Edmund Donek, major ve výslužbě a vlastivědný pracov-

ník, byl představitelem českého muzejního spolku v Lito-

měřicích a místostarostou města a Václav Kouřim byl ředi-

telem měšťanské dívčí školy v Litoměřicích.

Dále jsme zjišťovali, zda byl pu-

blikován seznam zúčastněných 

osob. Nejpodrobnější údaje 

jsme nalezli v knize Jiřího Malé-

ho (antropologa, jenž zkoumal 

Máchovy pozůstatky) a Milo-

slava Novotného (literárního 

historika) Návrat Karla Hynka 

Máchy z roku 1939. Autoři jme-

nují 7 hlavních osob, o kterých 

víme z prvního odstavce naše-

ho dokumentu, není jmenován 

jen řidič Václav Hejna a zcela 

chybí jména vojáků. Můžeme 

tedy předpokládat, že náš se-

znam je autentický a doplňuje 

svědectví účastníků uvedené  

v knize o dalších 12 jmen. Na roz-

díl od něho však (podle svědec-

tví E. Donka) pomáhal rozebírat 

náhrobní pomník a kamennou 

obrubu záložní oddíl z dělo-

střeleckých kasáren, my máme 

uvedeny vojáky dragounského 

pluku č. 1. Zajímavá pro nás však je další informace autorů 

knihy, že „jeden z vojínů zaznamenával podrobnosti této prá-

ce, např. jména účastníků, aby byl patrně získán materiál pro 

zpravodajství. Kde je uložen tento neúřední protokol, nepoda-

řilo se nám dosud zjistit.“ 

Ještě se musíme zmínit o osobě dárce. JUDr. Jan Marka-

lous se narodil 7. ledna 1896 v Chrudimi, byl synem Václa-

va Markalouse, profesora na chrudimském gymnáziu, a to  

z druhého manželství. Z prvního manželství jeho otce po-

cházel mj. také syn Bohumil, známý později pod pseudo-

nymem Jaromír John, český spisovatel, novinář a výtvarný 

kritik. Jan Markalous byl tedy nevlastním bratrem Jaromíra 

Johna. Po studiích na chrudimském gymnáziu a univerzit-

ních studiích v Praze byl notářským koncipientem v Chru-

dimi, Nových Benátkách, notářem v Dolních Kralovicích  

a od roku 1941 notářem ve Skutči. Zemřel náhle 25. září 

1944. Nepodařilo se nám však zjistit, jak dárce získal úlo-

mek z rakve a doplňující údaje. Nevíme, byl-li osobně příto-

men (není však nikde, ani v našem dokladu, uveden), další 

možností je, že jiný zprostředkovatel, přímý účastník aktu, 

který si jména, dokonce i poznávací značky aut, zapsal, je 

následně předal našemu dárci. Od data exhumace k daru 

uběhl měsíc, což ale není mnoho, uvážíme-li, že v té době 

byl pravděpodobně zaměstnán mimo Chrudim (čemuž na-

svědčuje i to, že dcera Milada Markalousová, mimochodem 

později autorka krátkých próz, se narodila v květnu roku 

1938 v Pelhřimově), avšak on i jeho manželka pocházeli  

z Chrudimi a část rodiny ve městě zůstala.

Zdá se tedy, že ještě není vše objasněno a příběh předmě-

tu nekončí. Pokud někdo z muzejních pracovníků, historiků 

nebo rodin pamětníků bude moci přispět přesnějšími údaji 

a pokud tento dokument bude přínosný pro detailnější po-

znání naší historie, budeme rádi.

Alena Dufková

muzeologie
a muzejnictví
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Muzea a galerie 20 let po 
vzniku AMG

Čtení příspěvku pana doktora Žalman k 20. výročí založe-

ní AMG „Vzpomínky na budoucnost českého muzejnictví“ 

je čtením beze sporu zajímavým a v mnohém nelze než 

souhlasit. Skutečně rozdíl mezi muzei a galeriemi (= mu-

zei umění) není z odborného muzeologického hlediska 

tak zásadní, aby byl důvod stanovovat mezi těmito dvěma 

typy sbírkotvorných institucí dělicí čáru i v rovině profes-

ních organizací. Svědectví pamětníka vzniku AMG a Rady 

galerií ČR navíc ukazuje, že snaha po tomto dělení vzešla  

z řad galerijních a nikoli muzejních. I kdyby však nebylo to-

hoto svědectví, už samotný název Asociace muzeí a galerií 

ČR ukazuje na to, že přístup ze strany „muzejní“ (ale i z řad 

galerií, které jsou členy AMG) byl od počátku jiný. Také v čin-

nosti AMG za 20 let její existence lze vysledovat řadu důkazů  

o tom, že galerie jako specifické sbírkotvorné instituce bere 

na vědomí a jejich zájmy zastupuje stejně jako zájmy „kla-

sických“ muzeí. Možnost vstupu jakékoli galerie do AMG 

není nijak omezena. Lze však také souhlasit s tím, že určitá 

specifika v činnosti galerií existují a že je jistě na škodu věci, 

pokud „hlas galerií“ není slyšet. Uvědomuje si to řada členů 

AMG i její vrcholné orgány. Potud tedy, co se týče souhla-

sů. Domnívám se však, že s navrženým řešením fúze Rady 

galerií ČR a AMG se zaručeným zastoupením galerií ve vo-

lených (!) orgánech AMG nelze souhlasit. Galerie samy mají 

v ruce nástroj, aby byl jejich hlas v AMG vždy slyšet. V rámci 

AMG existuje od roku 1990 Kolegium galerií, které však již 

delší dobu nevykazuje žádnou výraznější činnost. Trvání  

a činnost kolegia byla potvrzena po revizi stavu a činnosti 

kolegií působících v rámci AMG v roce 2007. Platforma pro 

muzea umění tedy již v AMG existuje od samého počátku 

fungování tohoto největšího profesního sdružení sbír-

kotvorných institucí a osob činných v oboru muzejnictví  

v České republice. Je tedy možné do čela kolegia zvolit vý-

raznou iniciativní osobnost, která jako řádný účastník jed-

nání senátu, krajských sekcí, dalších setkání v rámci AMG, 

příspěvky do Věstníku atp. osloví širokou členskou základnu 

a na řádném sněmu pak bude členy zvolena do vrcholných 

orgánů. Stejnou cestu ostatně musejí volit zástupci všech 

skupin muzeí, které jsou v AMG zastoupeny. Co do počtu 

organizací jsou nejpočetnější tzv. „malá muzea“ s počtem 

zaměstnanců do 10 a specifika jejich práce jsou také výraz-

ná, významná specifika mají i ta největší muzea, stejně jako 

muzea bývalá okresní. Je dobře, že jejich hlas je v AMG sly-

šet. Nemají to však nijak zaručené, musí se o to snažit sama 

skrze své zástupce. Ti pak obvykle osloví členskou základnu 

a na sněmu bývají do exekutivy zvoleni. To je demokratic-

ký postup v demokratické instituci. Nejde o to, vy jste to 

tak chtěli, tak to teď máte. Jde o to, že práce v exekutivě 

AMG i v dalších funkcích je práce náročná na čas i nasazení  

a i při popsaném demokratickém principu se občas stane, 

že volbami projde osoba, která si tuto skutečnost dostateč-

ně neuvědomuje a činnost volených orgánů svou neúčastí 

a nečinností komplikuje. Stává se to však výjimečně. Jaká 

by byla četnost takových výskytů při zaručeném členství? 

Obávám se, že podstatně větší. Hlas galerií by tak stejně sly-

šet nebyl a činnost AMG by ztrácela na kvalitě. Z hlediska 

věcného by bylo jistě dobré, kdyby sbírkotvorné instituce  

v ČR zastupovala jedna velká a silná profesní organizace. 

Řešení existuje a bylo popsáno výše, teď jen záleží na akté-

rech děje. Sněm je už za dva roky.

Jana Hutníková

Prázdninový týden pro děti 
v Regionálním muzeu 
v Chrudimi

Regionální muzeum v Chrudimi uspořádalo již třetím ro-

kem příměstský prázdninový tábor pro děti od 7 do 11 let. 

Program proběhl na přelomu července a srpna a konal se 

každý den od 9 do 15 hodin v prostorách muzea, ulicích 

města i v jeho nejbližším okolí. 

Naše regionální muzeum uchovává historické, archeolo-

gické, výtvarné a přírodovědné sbírky. Jeho úkolem je stej-

ně jako i v jiných muzeích tyto sbírky vytvářet a uchovávat 

je pro budoucí pokolení. Důležitou funkcí muzea je však 

i vzdělávat. Ve většině muzeí tvoří děti a mládež více než 

polovinu návštěvníků a není tedy náhodou, že se často ob-

racejí právě k dětem, ve kterých si tak vychovávají generaci 

„muzeu otevřenou“.

Z nedávné minulosti si ještě pamatujeme, že návštěva 

muzea se školou byla často nezáživným chozením kolem 

vitrín, které doprovázel zdlouhavý výklad učitele nebo mu-

zejního pracovníka. Často je tomu tak v některých muzeích 

muzeologie
a muzejnictví

koho to napadlo

Pokračování na str. 18 
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    Kalendárium kulturních událostí
Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Tři výtvarníci – P. Flak, M. Kitzberger, P. Rydl 22.9. – 22.11.2010
Vánoční výstava Klubu lidové tvorby 1.12. – 17.12.2010
Benešov 
Muzeum umění a designu Benešov
Zdeněk Mrkvička – Kresba světlem 2.9. – 14.11.2010
Beroun
Muzeum Českého krasu, p. o. Středočeského kraje
Nevšední geologie všedního dne 16.6. – 21.11.2010
Od jara do jara 4.9. – 28.10.2010
Malá výstavní síň v přízemí
Lži vepsané v kameni aneb Temná minulost českých skalníků
 16.6. – 21.11.2010
Bílovec
Muzeum v Bílovci
Stanislav Lubojacký – Obrazy, Milan Bureš – Fotografie  
 12.10. – 22.10.2010
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Péče muzea o sbírkový fond listopad – prosinec 2010
Spolkové prapory listopad – prosinec 2010
Vlkov Babiny – Eneolitické výšinné sídliště září – říjen 2010
Boskovice
Muzeum Boskovicka
Malá Haná – Krajina a člověk říjen 2010
Krása, která hřeje listopad – prosinec 2010
Brandýs nad Labem
Oblastní muzeum Praha – východ
Hasiči Brandýs nad Labem 16.9. – 7.11.2010
Cínová armáda 30.9. – 14.11.2010
Jak krtek uzdravil myšku 11.11.2010 – 23.1.2011
Betlémy – Tentokrát trojrozměrně 18.11.2010 – 10.1.2011
Brno
Biskupství brněnské – Diecézní muzeum
Křtiny – Santiniho perla Moravy 29.4. – 17.10.2010
Moravská galerie v Brně
Místodržitelský palác
Plakát, firemní, informační a reklamní grafika 23.6. – 24.10.2010
Dostaveníčko 1.9.2010 – 28.2.2011
Nejkrásnější české knihy roku 2009 8.10.2010 – 9.1.2011
Krásná linie 15.10.2010 – 16.1.2011
Vojtěch Jasný – Fotografie 22.10.2010 – 9.1.2011
Donátoři, mecenáši a sběratelé 18.11.2010 – 13.2.2011
Pražákův palác
Cosi tísnivého: Surrealismus a grafický design 
 23.6. – 24.10.2010
Dostaveníčko 1.9.2010 – 28.2.2011
Jan Haubelt 6.10.2010 – 6.1.2011
Günther Förg – Moderní architektura v Čechách a na Moravě
 21.10.2010 – 9.1.2011
Jan Nálevka: „Ráda bych totiž i podotkla, že…"  
 21.10.2010 – 16.1.2011
… a nezapomeňte na květiny 26.11.2010 – 27.2.2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
24. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2010  
 22.6. – 24.10.2010
Výstava členů mezinárodní poroty 23.6. – 24.10.2010
R2: Artur Rebelo / Lizá Ramalho – Laureáti Bienále Brno 2006
 23.6. – 24.10.2010

Plakát, firemní, informační a reklamní grafika 
 23.6. – 24.10.2010
Objevy a návrty. Barokní textilie z kláštera premonstrátů na 
Strahově 30.6. – 24.10.2010
Dostaveníčko 1.9.2010 – 28.2.2011
Květomluva 27.10.2010 – 31.1.2011
Vladimír Jindřich Bufka 12.11.2010 – 13.2.2011
Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky 2.12.2010 – 3.4.2011
Umění nebo řemeslo? Sklářství na Moravě   
 9.12.2010 – 13.3.2011
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
Pokladnice drahokamů – Pegmatity od 14.7.2010 
Dietrichsteinský palác
Moravský kras známý neznámý 5.5.2010 – únor 2011
Česká tištěná loutková divadla a dekorace od 20.10.2010
Etnografický ústav 
„Ďábel, smrt a Schwarzenegger“ – Filmové plakáty z Ghany
 23.6. – 30.10.2010
Koloniál u pana Bajzy od 3.11.2010
Plesy, bály, masopusty od 1.12.2010
Památník Leoše Janáčka 
Druhotvary II, interpretace partitur Leoše Janáčka 
 od 21.11.2010
Pavilon Anthropos
Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici
 od 18.5.2010
Tibet – Thangka od 6.10.2010
Muzeum města Brna, p. o.
Dámská volenka 10.6. – 31.12.2010
Adol Loos – Dílo v českých zemích 19.8. – 24.10.2010
Měnínská brána
Nová stálá expozice: Muzeum hraček     od 5.10.2010
Muzeum romské kultury, s. p. o. 
Bylo, nebylo...; Kaj sas, kaj nasas, guleja bachtaleja... Svět rom-
ských pohádek 9.9.2010 – 20.3.2011
D/ROMové – Fotografie Lukáše Houdka 9.9. – 19.11.2010
Jan Petránek – Fotografie z Indie 26.11.2010 – 27.2.2011
Technické muzeum v Brně
Nanotechnologie 29.12.2009 – 17.10.2010
Tajemství depozitářů 1.1. – 31.12.2010
10 let střediska TEIRESIÁS 2.3. – 31.12.2010
Masec aneb 80 let Masarykova okruhu 5.10.2010 – 28.2.2011
50 let Veteran automotoclubu Brno 16.11. – 31.12.2010
Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hofmann – Dorit Margreiter Přepisy prostoru  
 4.5. – 31.10.2010
Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.
Čtyři jedničky 10.9. – 31.10.2010
Břeclav
Městské muzeum a galerie
Radek Buk – Obrazy a fotografie září – říjen 2010
Synagoga
Cyril Urban – Dřevořezby říjen – prosinec 2010
Bučovice
Muzeum Bučovice
140 let ochotnického divadla v Bučovicích říjen 2010
Fotografie J. Vykydala a V. Kotulána od 10.9.2010
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Kalendárium kulturních událostí
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Olga Vychodilová – Grafika 15.11. – 28.11.2010
Jindřich Hradil, Ludmila Kociánová, Jitka Christiánová 
– Fotografie a keramika 6.12. – 19.12.2010
Muzeum zemědělské techniky
Industria Wichterlensis červen – říjen 2010
Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Výstava k výročí významných osobností Čelákovic 
 listopad 2010 – leden 2011
Od Husa k Církvi husitské 25.9. – 17.10.2010
Naši obojživelníci ve fotografii 1.10. – 31.10.2010
Putování za předky 23.10. – 21.11.2010
Vánoční výstava od 27.11.2010 
Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Park-Landschart-Kunstraum 18.9. – 17.10.2010
Fenomén Ploučnice 22.9. – 21.11.2010
Aneta Holasová, Hana Vávrová – Grafika 25.9. – 5.11.2010
Martin Kuriš – Smutný rybář a jiné pohádky 7.10. – 30.11.2010
Císař Karel I. (1916–1918) v památkách a vzpomínkách
 1.12. – 31.12.2010
Galerie vlastivědného muzea
Wilhelm Reichelt – Obrazy 15.5. – 21.11.2010
Galerie Jídelna
Jan Prošek a Jan Krtička – Výlet 2.10. – 7.11.2010
Jana Glaserová – Keramický atelier Česká Lípa  
 12.11. – 31.12.2010
Česká Třebová
Městské muzeum
Výstava betlémů 12.12. – 30.12.2010
České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Obdivuhodný svět hornin 30.6. – 24.10.2010
Svět velehor očima horolezce 17.7. – 31.12.2010
Wortnerův dům AJG
Richard Konvička 2.9. – 17.10.2010
Jaroslav Valečka 21.10. – 5.12.2010
Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Obyčejová tradice středních Čech 7.9. – 31.10.2010
Český Krumlov
Egon Schiele Art Centrum o. p. s.
Ona B. 17.4. – 31.10.2010
Bernadette Huber 17.4. – 31.10.2010
Alois Mitter 17.4. – 31.10.2010
Lucie Novotná 17.4. – 31.10.2010
Robert Schad 17.4. – 31.10.2010
Roman Týc 17.4. – 31.10.2010
Egon Schiele (1890–1918) 17.4. – 31.10.2010
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Příběh města Český Krumlov 23.9.2010 – 31.12.2011
Český Těšín
Výstavní síň Muzea Těšínska
Školství na Těšínsku 19.10.2010 – 20.3.2011
Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
Alfons Mucha – Malíř našich srdcí 15.9. – 15.11.2010
Josef Stegl – Malíř domova 13.10.2010 – 30.1.2011

Desná v Jizerských Horách
Muzeum – Riedlova vila
Ladislav Tomič říjen – listopad 2010
Ing. Zdeněk Joukl prosinec 2010
Dobrá Voda u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
Makrosvět ve fotografiích 1.9. – 30.10.2010
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Ze světa zvířat 4.10. – 21.11.2010
Půjdem spolu do Betléma 3.12.2010 – 4.1.2011
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Beskydy – Domov velkých šelem 22.9. – 21.11.2010
Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Slavné vily Moravskoslezského kraje 9.9. – 14.11.2010
7. beskydské trienále neprofesionálních řezbářů 16.9. – 21.11.2010
Barevná krása minerálů 14.10.2010 – 20.3.2011
Říše pohádek 16.12.2010 – 16.1.2011
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Malíř Kravařska – František Kledenský 18.9. – 14.11.2010
Havířov
Památník Životické tragédie
Havířov před Havířovem od 5.8.2010
Výstavní síň Musaion
Peníze v proměnách věků 22.7. – 31.10.2010
České loutkové divadlo – Historie a současnost  
 18.11.2010 – 6.3.2011
Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Petr Hejný – Obrazy, objekty, pastely do 17.10.2010
Karel Doležal – Obrazy, akvarely 23.9. – 31.10.2010
Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Co skrývá depozitář 2.10. – 14.11.2010
NPÚ UOP v Pardubicích, Soubor lidových staveb 
Vysočina
Vánoce na Veselém kopci 4.12. – 12.12.2010
Betlém
Pomocníci v kuchyni 1.7. – 31.10.2010
Betlém vánoční 14.12.2010 – 2.1.2011
Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Přírůstky AJG v období let 2000–2010 18.9.2010 – 31.1.2011
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Lesnické mapy jižních Čech a Šumavy 3.9. – 31.10.2010
Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
Miluše Pagáč – Portréty 23.9. – 21.11.2010
Eva Tvrdá – Zámecké parky na Hlučínsku 23.9. – 21.11.2010
Když se krása snoubí s šikovností 26.11.2010 – 23.1.2011
Ten vánoční čas 4.12.2010 – 2.2.2011
Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Malujeme barvami země listopad 2010
Slovácký fotokošt září – říjen 2010
František Štěpán Lotrinský prosinec 2010 – únor 2011
Dřevěná krása středověku 22.11.2010 – leden 2011
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    Kalendárium kulturních událostí
Hořice
Městské muzeum
Oskar Teimer 1932–2010 16.9. – 31.10.2010
Hrabyně
Památník II. světové války
Budujeme Slezsko 28.4. – 31.12.2010
Plastikové modely letadel bojové techniky II. světové války
 1.7. – 30.10.2010
Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Sny a vize – neuskutečněné projekty Josefa Gočára pro Hradec 
Králové do 31.10.2010
Secese do 24.10.2010
Komoda – Od baroka po secesi do 17.10.2010
Zvonařství do 31.10.2010
Projekt Můj Gočár – Fotografie studentů SUPŠ HNN v Hradci 
králové do 31.10.2010
Ex libris Emila Orlika 18.9. – 14.11.2010
Japonské ex libris 18.9. – 14.11.2010
Od hradeb na náměstí středověkého Hradce  
 14.10. – 31.12.2010
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích
Meziprostor 1.7. – 31.10.2010
Humpolec
Městské kulturní a informační středisko – Muzeum 
dr. Aleše Hrdličky
Vladimír Hůla – Fotografie říjen 2010
Josef Burkhard – Obrazy prosinec 2010
Alena Ratajová – Keramika, obrazy listopad 2010
Výstavní sál
Vladimír Nosek – Obrazy říjen 2010
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Veronika Fišová – Projekt 17.10. – 7.11.2010
Alfons – výtvarná skupina Hustopeče – výstava členů sdružení
 14.11. – 5.12.2010
Zdeněk Bažant – Fotografie 12.12.2010 – 2.1.2011
Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Antonín Slavíček 1870–1910 23.9.2010 – 2.1.2011
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
Slavné vily Karlovarského kraje říjen 2010
Vánoční výstava listopad 2010 – leden 2011
Zbraně orientu 22.5. – 21.11.2010
Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Po stopách lidové zbožnosti 4.9. – 31.10.2010
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic 9.9. – 31.10.2010
Chotěboř
Městské muzeum Chotěboř
Vánoční pečení 25.11.2010 – 30.1.2011
Keramické plastiky Aleny Dvořákové a obrazy významného 
chotěbořského malíře Zdeňka Rykra 25.11.2010 – 30.1.2011
Chrudim
Kabinet ex libris – umělecké sbírky PNP
Ilustrace Martina Manojlína prosinec 2010 – leden 2011
Grafika Evy Vlasákové září – listopad 2010
Ilustrace Jaroslava Šerých dětem světa 29.9. – 19.12.2010

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Z loutkářova pakováku 4.3. – 30.12.2010
Od Ústředního loutkového divadla k Minoru 4.3. – 30.12.2010
Divadélka na hraní 4.3. – 30.12.2010
Václav Kábrt – Portrét výtvarníka 4.3. – 30.12.2010
Proměny muzea 4.3. – 30.12.2010
Hrajeme si se zvířaty – Hračky inspirované čínským horoskopem
 9.9. – 31.10.2010
Dřevěná výstava Jiřího Rűckera 11.11. – 30.12.2010
Regionální muzeum v Chrudimi
Miloslav Lesný – Obrazy 9.9. – 31.10.2010
Tajemství kostela sv. Josefa 30.9. – 21.11.2010
Kouzlo patchworku 11.11.2010 – 9.1.2011
Co přinášel Ježíšek 2.12.2010 – 30.1.2011
Výstavní síň v Divadle Karla Pippicha
Chrudimské inspirace 11.9. – 31.10.2010
Ivančice
Muzeum v Ivančicích
150. výročí narození A. Muchy 22.7. – 31.10.2010
Vánoční zvykoslovná výstava 16.11.2010 – leden 2011
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Skleněné vánoční ozdoby. Minulost, současnost   
 19.11.2010 – 10.4.2011
Galerie Belveder
Otcové města Jablonce VII. Adolf Heinrich Posselt. V obecním 
zájmu 8.10. – 9.11.2010
Zdeněk Daniel – Architekt 3.12.2010 – 28.1.2011
Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Ze života hmyzu 14.10.2010 – 13.2.2011
Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Integrovaná střední škola Jesenice – 50 let 7.10. – 31.10.2010
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Jičínsko na plátnech z trauttmansdorffského archivu  
 25.9. – 7.11.2010
Lidová řemesla 12.11.2010 – 9.1.2011
Galerie
Měkkohlaví 7.10. – 21.11.2010
Pozdraveno budiž světlo 2.12.2010 – 16.1.2011
Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Nová stálá expozice: Archeologické nálezy a kamenné artefakty 
    květen 2010
Svět loutek 10.9. – 14.11.2010
Ta jihlavská, naše Dukla 17.9. – 28.11.2010
Hornictví na Vysočině ve světle archeologických pramenů
 30.9. – 15.11.2010
Mosty a lávky kraje Vysočina 4.10. – 30.11.2010
Barvy Mexika – Colores de Mexico 2.11. – 23.11.2010
Photographia Natura 1.12.2010 – 1.1.2011
Vánoční výstava – Betlémy 1.12.2010 – 6.1.2011
Pěvecké sdružení Campanula Jihlava 1985–2010  
 3.12.2010 – 6.1.2011
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
K pramenům duše Františka Dörfla a Cesta Vysočinou Pavla 
Petrova 9.9. – 24.10.2010
Řeč umění IV od 25.11.2010
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Kalendárium kulturních událostí
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Filatelistická výstava 8.10.2010 – 14.1.2011
Vánoční výstava – Loutky 16.11.2010 – 28.2.2011
Betlémy, vánoční kuchyně od 27.12.2010 
Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
110 let posázavského pacifiku do 31.10.2010
Nepřestávají nás evokovat do 7.11.2010
Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Hejej, dadej, broučku malej 6.5. – 30.12.2010
Emmy Destinn – Cognita et incognita 27.5. – 30.12.2010
Fotoskupina Fokus 11.9. – 17.10.2010
Betlémy a plastiky Jiřího Netíka 13.11. – 30.12.2010
Národní muzeum fotografie, o.p.s.
Michal Tůma – Sahara, Tomáš Kotouč – Téthys – Podmořský 
svět, Viktor Sýkora – Tajemství rostlin 27.6. – 31.10.2010
Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova
Nová stálá expozice: Venkov v proměnách staletí     od 20.5.2010 
Nová stálá expozice: Noste na stůl   od 23.8.2010
Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí 6.4. – 31.10.2010
Houby stokrát jinak 10.9. – 31.10.2010
Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
Vánoční výstava prosinec 2010
100. výročí založení brusičského oddělení při Sklářské škole  
v K. Šenově 8.6. – 30.11.2010
Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje
3000 let knižního umění 7.10. – 14.11.2010
Karviná – Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Rychleji! Výše! Silněji! 15.7. – 21.11.2010
Takoví jsme 2.12.2010 – 17.4.2011
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Dvě muzejní výročí 18.6. – 17.10.2010
Kladenský salon 2010 8.10. – 14.11.2010
Území Liliputů a SEM! Nanopilot VI. 29.10.2010 – 13.2.2011
Pojďte, budeme si hrát 26.11.2010 – 5.3.2011
Klatovy
Galerie Klatovy/Klenová – Galerie U Bílého jedno-
rožce v Klatovech
Diamantová těla, 4 + 4 3.10. – 14.11.2010
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Pohádky, loutky, kulisy a knížky pro děti 
 prosinec 2010 – leden 2011
Chceš-li poznat náš kraj více, nestačí jen pohlednice – IV
 23.6.2010 – 7.1.2011
Klatovsko pod útlakem fašismu 29.9. – 12.12.2010
Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Vladimír V. Modrý a Jiří Modrý – 2 generace 3.10. – 31.10.2010
Jiří Novák – Retrospektiva 20.11.2010 – 30.1.2011
Kolín
Červinkovský dům
Jiří Karásek – Fotografie 7.9. – 20.10.2010
Keramické setkání 27.10. – 5.12.2010

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici o. p. s.
Lašské muzeum
Michal Kalman – Kambodža očima Evropana 11.8. – 11.11.2010
Muzeum Fojtství
Historie sportu v Kopřivnici 9.9. – 7.11.2010
Dějiny udatného českého národa 11.11.2010 – leden 2011
Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství
Magda Štajnerová – Grafika a obrazy říjen 2010
Výstava sester Bartůňkových prosinec 2010
Marcela Honsová – Vitráže listopad 2010
Kouřim
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Bitva u Kolína ve výtvarném umění 1.7. – 31.10.2010
Vánoční betlémy 27.11. – 30.12.2010
Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Malíř Georges Kars 11.9. – 14.11.2010
Vánoce s betlémy – Výstava s dílnami 2.12.2010 – 9.1.2011
Krnov
MIKS – městské muzeum
Nová stálá expozice: Minorité v Krnově     od 12.5.2010
Minorité v Krnově 6.8.2010 – 27.2.2011
Renáta Charousková 23.10. – 21.11.2010
Malované nebe aneb Umění v životě našich prababiček 
 od 1.12.2010
Kroměříž
Muzeum Kroměřížska, p. o.
Za dlouhých zimních večerů 16.9. – 21.11.2010
Pravěk počítačů 30.9. – 28.11.2010
Strašáci – Ochránci polí a zahrad 6.10. – 21.11.2010
Krásy trenčianského kraja 25.11.2010 – 30.1.2011
Kunovice
Letecké muzeum Kunovice
Spříznění s ptáky do 30.10.2010
Kutná Hora
České muzeum stříbra
Co nového v muzeu 28.10. – 30.11.2010
Kamenný dům
Nová stálá expozice: Lapidárium     od 9. května 2010
Od obilí ke chlebu 1.4. – 30.11.2010
Barevná kresba – Jaroslava Bičovská, Grafika – Eva Adamcová
 16.9. – 30.10.2010
Tylův dům
Barevná kresba 16.9. – 30.10.2010
Grafika – Eva Adamcová 16.9. – 30.10.2010
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Karel Hanák – Fajáns 9.11.2010 – 9.1.2011
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Galerie
Pavel Popelka – Fotografie – Inspirace folklorem a přírodou
 16.10. – 21.11.2010
Betlémy – Čas vánoční 4.12.2010 – leden 2011
Ledeč nad Sázavou
Městské muzeum
Obrazy – olej, akvarel, akryl listopad 2010
Fotografie – Islandský študýrum říjen 2010
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Letohrad
Kulturní centrum Letohrad
Kyšperk/Letohrad město železnice 1.10. – 24.10.2010
Vánoční výstava 28.11. – 23.12.2010
Liberec
Oblastní galerie v Liberci, p. o.
Figurální náměty v čínském a japonském umění ze sbírek NG
 30.9.2010 – 9.1.2011
Sběratel Anton Randa 30.9. – 28.11.2010
Galina Miklínová – Ilustrace pro děti 28.11.2010 – 30.3.2011
Ilustrace ze sbírek OGL 30.11.2010 – leden 2011
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Klenoty našich domácností aneb To jsme doma měli taky
 24.8. – 17.10.2010
Biologické invaze 14.10. – 28.11.2010
Lidice
Národní kulturní památka – Památník Lidice
Barnett Stross 11.11.2010 – 28.2.2011
Lidická galerie
38. ročník mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2010
 26.5. – 31.10.2010
Jeskyně nymf od 18.11.2010
Ležáky
Návraty lidických dětí 1.9. – 31.10.2010
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Pocta K. H. Máchovi a Ludvíku Kunderovi 
 5.10. – 28.11.2010
Vánoční výstava od 2.12.2010 
Severočeská galerie výtvarného umění 
v Litoměřicích, p. o.
Václav Špale – Rekognoskace 12.8. – 17.10.2010
Jan Autengruber (1887–1920) 23.9. – 7.11.2010
Kouzelný svět Karla Franty 18.11.2010 – 6.2.2011
Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Hlavolamy – Dobrodružství na hradě 15.10. – 17.11.2010
Rodný byt Bedřicha Smetany
Kresby Bedřicha Smetany do 31.10.2010
Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
J. Kábrt – J. Holý –Výstava obrazů 10.10. – 2.11.2010
Zdeněk Vonásek – Obrazy 7.11. – 28.11.2010
9. ročník vánoční výstavy betlémů 4.12.2010 – 6.1.2011
Loštice
Památník Adolfa Kašpara
Čas vánoční listopad – prosinec 2010
Louny
Galerie Benedikta Rejta
Zdeněk Sýkora 2.10.2010 – 3.2.2011
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Plakáty z kina 18.9. – 21.11.2010
Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Příběh vyšívaného šátku 21.1. – 31.10.2010
Mariánské Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně
Zázračné prameny – Lázeňské a upomínkové sklo  
 9.9. – 31.12.2010

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Až zvoneček zacinká aneb Děti v čase vánočním  
 26.11.2010 – 2.1.2011
Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Krásy zahrad 9.9.2010 – 28.2.2011
Obrazy fantazie – Z grafického díla Jana Konůpka  
 16.9. – 31.10.2010
Milevsko
Milevské muzeum
Jindřich Stehlík 17.9. – 21.11.2010
Mladá Boleslav
Kultura Města Mladá Boleslav a. s.
Galerie Sbor českých bratří
František Gellner – Básník, malíř, karikaturista 
 21.4. – 7.11.2010
Salon 2010 7.10. – 7.11.2010
Dárky z galerie 27.11. – 5.12.2010
Městský palác Templ
Božena Klavíková – Plastické keramické obrazy  
 14.10. – 21.11.2010
Iva Hüttnerová – Obrazy 25.11.2010 – 9.1.2011
Muzeum Mladoboleslavska
Dětství na kolečkách 11.9. – 14.11.2010
František Segert – Obrazy 16.9. – 31.10.2010
Podmalby na skle 4.11.2010 – leden 2011
Skleněné Vánoce 4.11.2010 – leden 2011
Moravský Krumlov
Městské muzeum
A. Mucha v paličkové krajce 18.10. – 11.11.2010
50 let SOŠ a SPUŘ v Moravském Krumlově 22.11.2010 – 15.1.2011
Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Jindřich Růžička 10.9. – 31.10.2010
Náchodský výtvarný podzim 12.11.2010 – leden 2011
Nejdek
Národopisné muzeum v Nejdku
II. světová válka 1.10. – 7.11.2010
Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Tomáš Edl – Obrazy září – říjen 2010
Pohledy ze Stroomu prosinec 2010
Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Oldřich Štěpánek – (Komorní plastika, objekty, reliéfy, malba) 
 září – listopad 2010
Studio ZVON 16.9.2010 – 2.1.2011
Horácké muzeum
Maličkosti pro každého prosinec 2010 – leden 2011
Obrazy z hlubin 19.8. – 13.11.2010
Tomáš Smetana 14.10. – 27.11.2010
Nové Strašecí
Městské muzeum
Kouzlo starých gramofonů 7.10. – 21.11.2010
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Karolína a Pavel Kopřivovi listopad – prosinec 2010
Práce ze sympózia uměleckoprůmyslových škol říjen 2010
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Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Luděk Majer 2.9.2010 – 9.1.2011
Jaroslav Randus – Skleněné artefakty 3.9. – 31.10.2010
Vídeňská architektura kolem roku 1900 17.9. – 21.11.2010
Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Olomoucké baroko – Výtvarná kultura let 1620–1780  
 2.12.2010 – 27.3.2011
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Olomoucké baroko 2.12.2010 – 27.3.2011
Adonisova zahrada 3.12.2010 – leden 2011
Opava
Slezské zemské muzeum
Esprit moderny 3.9.2010 – 10.1.2011
Mechorosty světa ve fotografii 9.9. – 8.11.2010
20 let muzeologie na Slezské univerzitě 21.9.2010 – 15.1.2011
Rákos 9.10. – 30.11.2010
Největší motýl 4.11.2010 – 4.1.2011
Vánoce se Slezskou tvorbou 25.11.2010 – 6.1.2011
Památník Petra Bezruče
VÁŠ(Ž)NĚ – Igor Piačka – grafika, ex libris 8.9. – 24.10.2010
Comestor Otec Tří králů 9.11.2010 – 7.1.2011
Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Historie Orlové očima dětí 7.10. – 30.12.2010
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Daniel Libeskind – Architektura je řeč 17.9. – 28.11.2010
Ostravské muzeum, p. o.
Moravskoslezské pomezí v době Jana Lucemburského  
 15.12.2010 – 31.3.2011
Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Miloš Švarc 14.8. – 17.10.2010
Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Klukovský sen, holčičkám vstup dovolen 16.4. – 17.10.2010
Ochrana přírody a krajiny v ČR 4.10. – 24.10.2010
Století autoškoly 15.10.2010 – 9.1.2011
Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců
Svatební fotografie přelomu 19. a 20. století  
 10.4.2010 – 31.3.2011
Velké prádlo – Jak naše babičky praly, žehlily a mandlovaly
 1.5.2010 – 24.2.2011
Petřvald u Karviné
Technické muzeum 
Kouzlo krystalu 4.5. – 17.10.2010
Kočárky 4.11.2010 – 28.2.2011
Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Nová expozice: Písecký venkov v 19. století     od 18.5.2010
Nová expozice: Obrazová galerie českých panovníků  
    od 18.5.2010
Daniel Schroll a Vladimír Teringl – Fotografie listopad 2010
Výstava k 75. narozeninám Vladimíra Mülera, řezbáře 
a betlémáře prosinec 2010
Josef Velemouský listopad – prosinec 2010
Jitka Petrášová – Jeder kann malen 6.10. – 31.10.2010

Galerie
La Strada – cesty v současném umění 12.10. – 14.11.2010
Malé výstavní síně
Václav Toušek – Fotografie a fotografika 1.10. – 31.10.2010
Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
VII. Bienále kresby Plzeň 2010 7.10. – 14.11.2010
Celda Klouček – Sochař, návrhář, paleontolog 
 15.10. – 5.12.2010
Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni
Slovenské dědictví UNESCO a tradiční slovenské umění
 8.10. – 14.11.2010
Betlémy 2.12. – 9.1.2011
Praha
Galerie hl. m. Prahy 
Dům U Kamenného zvonu
Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 
1310 4.11.2010 – 6.2.2011
Městská knihovna
Václav Boštík 15.10.2010 – 9.1.2011
Staroměstská radnice
Tomáš Císařovský – Žlutá skvrna 15.9.2010 – 21.1.2011
Andrej Sacharov 15.12.2010 – 27.2.2011
Muzeum hlavního města Prahy
Pražské výletní restaurace 22.9.2010 – 30.3.2011
Pražské čtvrti – Libeň 13.10.2010 – 20.2.2011
Čtyřlístek – 500. dobrodružství 1.12.2010 – 27.2.2011
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Ladislav Novák – Objevitel nových metod 1.10. – 5.12.2010
Muzeum Policie ČR
Papírová fantazie 30.7. – 31.10.2010
Národní galerie v Praze
Valdštejnská jízdárna 
Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo 26.11.2010 – 10.4.2011
Veletržní palác
Karel Pauzer říjen – březen 2010
Grafický kabinet – Jan Štursa – kresby 21.9.2010 – 27.3.2011
Monet – Bacon / Batlinerova sbírka z vídeňské Albertiny
 7.10.2010 – 7.1.2011
Cena NG 333 a Skupiny ČEZ – 4. ročník
 9.12.2010 – 28.2.2011
Schwarzenberský palác
Grafický kabinet – Umění kresby v německu 1540–1650  
 3.8. – 31.10.2010
Národní muzeum
Nejen suchá věda 3.12.2008 – 31.12.2010
Smrt pravých neštovic 21.4. – 17.10.2010
České muzeum hudby 
Beatlemánie! 4.6.2010 – 10.1.2011
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
Narodila jsem se v Americe 6.5.2009 – 31.12.2010
České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
Pražský pěvecký sbor Semtana – 100 let 1.1.2009 – 27.3.2011
Chvalský zámek
O pivovarnictví a pivu 10.9. – 28.11.2010
Lapidárium Národního muzea
Královský sňatek sochařství posledních Přemyslovců 
a 1. Lucemburka 21.9. – 30.11.2010
Musaion
Malujeme po síti: z truhly našich prababiček 9.6. – 31.10.2010
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Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických 
kultur
Gejša a samuraj 21.10.2010 – 3.4.2011
Národní památník na Vítkově
Bernhardt KONCENTRÁT květen – říjen 2010
Zlatá šedesátá 30.9.2010 – 15.5.2011
Nová budova Národního muzea – budova bývalého 
Federálního shromáždění
Poklady Moravy – Příběh jedné historické země  
 21.9.2010 – 6.7.2011
Národní zemědělské muzeum Praha
Pod korouhví stříbrného lva (řeznictví v Čechách)  
 16.6. – 12.12.2010
Co skrývá něžná krása květin 15.7. – 31.10.2010
Salačova sbírka a Africké cesty Adolfa Schwarzenberga
 3.9.2010 – 30.1.2011
Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
K. H. Mácha 29.6. – 31.10.2010
Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského 
v Praze
Rod De Geerů očima malířů 30.7. – 16.11.2010
Škola v pohádce a pohádka ve škole aneb Zachráněné školní 
obrazy 9.12.2010 – 1.2.2011
Správa Pražského hradu
Tereziánské křídlo
České stopy v Brazílii 15.9. – 30.11.2010
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Výstavní sál UPM a Galerie Rudolfinum
Decadence now! Za hranicí krajnosti 
 30.9.2010 – 2.1.2011
Valdštejnská jízdárna
Klasicismus a biedermeier z knížecích lichtenštejnských sbírek
 6.5. – 17.10.2010
Židovské muzeum v Praze
Od té doby věřím na osud… Transporty protektorátních Židů do 
Běloruska v roce 1941–1942 29.7.2010 – 30.1.2011
Ženu statečnou kdo nalezne… Příběh Hany Volavkové 
(1904–1985) 14.9. – 29.10.2010
Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Cesta na severní pól 14.4. – 17.10.2010
Prachatické muzeum
Sůl nad zlato 4.6. – 30.12.2010
Věci první a poslední 21.9. – 30.12.2010
Prostějov
Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Ivan Ambrož – obrazy 23.9. – 21.11.2010
Velký Kosíř – Příroda a lidé 1.4. – 14.11.2010
Jiří Netík 9.9. – 7.11.2010
Špalíček
Historické radiopřijímače 23.9. – 28.11.2010
Prostřední Lhota u Nového Knína
Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota – 
Muzeum života venkovského obyvatelstva 
středního Povltaví
Poutní řemesla do 31.10.2010
Protivín
Památník města Protivína
Zbyšek Čižmař – Jemen – 1431 hidžry 30.9. – 31.10.2010

Předklášteří
Podhorácké muzeum
Školní kabinet 25.4. – 17.10.2010
Zdenka Ranná. Malba 17.10.2010 – leden 2011
Loutky 21.11.2010 – leden 2011
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o
Ornitologická stanice
Péro, peří, opeření 2.4. – 31.10.2010
Přeštice
Dům historie Přešticka
Fotografie Lucie Kaslové 14.9. – 24.10.2010
Hola, hola, škola volá 14.9. – 24.10.2010
Milan Kasl, obrazy 9.11.2010 – 6.1.2011
Papíové Vánoce 9.11.2010 – 6.1.2011
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Dědictví dovedností lidských rukou 11.9. – 25.11.2010
Příbram
Hornické muzeum Příbram
Důl Vojtěch
Doba spalovačů mrtvol 1.6. – 31.10.2010
Galerie Františka Drtikola, Zámeček – Ernestinum Příbram
Příbramské betlémy 6.12.2010 – 9.1.2011
Hornický domek a důl Anna
Vánoce v hornickém domku a nadílka v Prokopské štole
 6.12.2010 – 22.12.2011
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Musilové – Alois a Robert 7.10.2010 – 2.1.2011
Moravská nakladatelství se představují 14.10. – 28.11.2010
Listování + Co rok dal 2.12.2010 – 2.1.2011
Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Jindřich Richter – Fotografie – Voda a kámen 
 29.9. – 30.10.2010
Václav Vágner – Keramika 6.10. – 7.11.2010
Výtvarná skupina Brány – Obrazy a plastiky 
 13.10. – 7.11.2010
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Znovuobjevené poklady z muzejního depozitáře  
 25.9.2010 – 9.1.2011
5. bienále grafiky Rokycany 7.10. – 28.11.2010
Čas vánoční 9.12.2010 – 9.1.2011
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Otakar Slavík a vzpomínka na 1. Mezinárodní malířské sympo-
zium v Roudnici nad Labem 9.9. – 24.10.2010
Olga Vaicová 7.10. – 24.10.2010
Eva Brodská – Gobelíny 4.11. – 5.12.2010
Jan Brodský – Fotografie 4.11. – 5.12.2010
Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad 
Labem 16.12.2010 – 6.2.2011
Mariana Alasseur – Říp 16.12.2010 – 6.2.2011
Podřipské muzeum
Vzácné druhy hub na Podřipsku II. říjen – prosinec 2010
Jan Kalous – Malíř Podřipska 1.6. – 20.11.2010
Alfred Piffl (1907–1972) – Navzdory času a lidem…  
 10.6. – 29.10.2010
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Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Loutky ze sbírky Jiřího Vorla 11.6. – 21.11.2010
Rituální plastika západní Indie 6.8. – 17.10.2010
Brána do říše mrtvých 5.11.2010 – leden 2011
Skleněné Vánoce 27.11.2010 – únor 2011
55 + oděvní tvorba studentů a pedagogů VOŠON a SPŠO
  10.12.2010 – březen 2011
Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoš-
těm
Krásná jizba 17.6.2010 – 28.2.2011
Živé muzeum 3.8. – 31.12.2010
Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex
 18.10. – 2.11.2010
Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou
Blanka Kaločová – Krátké ohlédnutí 3.6. – 31.10.2010
Ludvík Vacátko – Plavení koní 3.7. – 31.10.2010
Stůj! Finanční stráž! 5.9. – 28.11.2010
Ilias a Odyssea v ilustracích J. Konůpka, A. Paderlíka a K. Vodáka
 24.9. – 31.10.2010
Orlický fotosalon ´10 24.9. – 31.10.2010
Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Výstava zbraní 4.10. – 31.10.2010
Svatopluk Klimeš 6.11. – 26.11.2010
Josef Žáček 6.11. – 26.11.2010
Staré hračky 1.12. – 31.12.2010
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Sedlčanští včelaři 14.9. – 17.10.2010
Květinové aranžmá 19.10. – 21.11.2010
Příbramské betlémy 23.11.2010 – 7.1.2011
Semily
Muzeum a Pojizerská galerie
Muzejní ohlédnutí 22.9. – 21.11.2010
Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Jan Netušil 19.10. – 14.11.2010
České a moravské betlémy 30.11.2010 – 9.1.2011
Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Dvořákova Rusalka 8.6. – 18.11.2010
Tak jde čas 6.7. – 10.11.2010
Patchwork – Textilní technika 2.9. – 31.10.2010
Keramika k užitku i pro potěšení 4.11. – 11.12.2010
Fotografie z rekonstrukcí bitvy u Slavkova 13.11. – 12.12.2010
Pohlednice s napoleonskou tématikou 
 27.11.2010 – 31.5.2011
Sokolov
Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje 
Sinice a řasy v potravě člověka 3.9. – 31.10.2010
Jiří Černý – Obrazy a sochy 17.9. – 28.11.2010
Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Svět šišek 3.3. – 30.11.2010
Počátky lesnictví v USA 31.3. – 31.12.2010
Přírodní motivy v malbě a grafice 1.10.2010 – 31.1.2011

Strakonice
Muzeum středního Pootaví
Církevní plastiky do 31.10.2010
Historické kočárky a kolébky 11.9. – 21.11.2010
Strašice
Muzeum Středních Brd – Areál zážitkové a pozná-
vací turistiky Střední Podbrdsko Strašice
Nová stálá expozice: Expozice ubikace mužstva v objektu 
bývalých kasáren     od 22. května 2010
Čas se zastavil na Papui 19.8. – 20.11.2010
Strážnice
Městské muzeum
Šperky a keramika 3.10. – 2.12.2010
Ten vánoční čas 12.12. – 5.1.2011
Národní ústav lidové kultury – Muzeum vesnice 
jihovýchodní Moravy
Nástroje lidové hudby v České republice 1.5. – 31.10.2010
50. Výročí činnosti Národního ústavu lidové kultury  
 1.5. – 31.10.2010
Ze zámeckých salonů 1.5. – 31.10.2010
Radujme se, veselme se… 4.12. – 8.12.2010
Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Království panenek 13.6. – 31.10.2010
Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Lidé Severu – Inuité, Sámové a Čukčové 17.9. – 28.11.2010
Co by si děti přály... (nejen o Vánocích) 
 od 10.12.2010 – leden 2011
Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
České krajinářství 1. poloviny 20. století listopad – prosinec 2010
Chléb náš vezdejší 15.10.2010 – 31.1.2011
Galerie Šumperska
BLAZE.CZ 10.9. – 31.10.2010
Hollarova galerie
Nechte na hlavě 28.8. – 28.11.2010
Tábor
Muzeum fotografie Šechtl a Voseček
Zmizelý tábor 27.7. – říjen 2010
Marie Šechtlová – Fotografie 1960–1970 9.9. – 28.10.2010
Telč
Muzeum Vysočiny Jihlava
Stříbro z Přibyslavi za Zachariáše z Hradce 3.8. – 31.10.2010
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Arkádie rok dvacátý 8.10. – 7.11.2010
Pod značkou zkřížených mečů – Míšeňský porcelán  
 15.10.2010 – 9.1.2011
František Kornalík – Fotografie 12.11. – 5.12.2010
Jak vypadá Ježíšek? 25.11.2010 – 9.1.2011
Knižní ilustrace 10.12.2010 – 30.1.2011
Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Lenka Vilhelmová – Prázdná krajina, krajina bez lidí     
 5.8. – 31.10.2010
Martin Tomášek – Kresby, obrazy, plastiky  2.9. – 27.10.2010
Radek a Zdeněk Květoňovi – Fotografie 16.9. – 31.12.2010
Terezinália 24.9.2010 – 28.2.2011
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Muzeum ghetta
Denisa Abrhámová, Dalia Barkey, Ivana Grimmová, Yvonne 
Livay – obrazy, kresby, grafika 7.10.2010 – 28.2.2011
Trutnov
Galerie města Trutnova
Hráči na nábřeží 7.6. – 31.10.2010
Jan Červinka – Květy hor 1.9. – 29.10.2010
Třebíč
Muzeum staré zemědělské techniky při 
SŠ řemesel Třebíč
Didacta 2010 říjen 2010
Třešť
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť
Cesta Vysočinou… 29.10. – 28.11.2010
Čaj – Jak ho správně připravit a konzumovat  
 25.11.2010 – 30.1.2011
Třinec
Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města Třince
Vzpomínky a zajímavosti I. a II. světové války 
 10.9. – 21.11.2010
Potápění – Můj osud 10.9. – 21.11.2010
Lenka Kovalová 10.9. – 21.11.2010
Milan Kohut 7.12.2010 – 30.1.2011
Betlémy Jarmily Haldové 7.12.2010 – 31.1.2011
Dřevěné kostely ve Slezsku 7.12.2010 – 30.1.2011
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Výstava betlémů listopad – prosinec 2010
Kučera, Kučerová září – říjen 2010
Experimentální archeologie 7.10– 30.12.2010
Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Poldi Habermann – Skulptury 10.4. – 31.10.2010
Týn nad Vltavou
Městské muzeum
Výtvarné práce žáků ZŠ M. Strana Týn n. Vltavou 
 září – říjen 2010
Perokresby – K. Koukol září – říjen 2010
Výstava fotografií J. Luxemburk listopad – prosinec 2010
Vůně Vánoc – Výstava perníků listopad – prosinec 2010
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Ach, ty ženy marnivé 21.10. – leden 2010
Folklorní šat. Z lásky k Mexiku 18.11.2010 – 2.1.2011
Galerie Slováckého muzea
Jaroslav Koléšek – Archeologie stroje 2.9. – 31.12.2010
Zima s Josefem Ladou 4.11.2010 – 16.1.2011
Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Staré tisky a mapy 22.10. – 5.12.2010
Dřevění herci od 3.12.2010 
Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Ctibor Košťál – Fotografie 19.10. – 19.11.2010
Za vůní perníku 30.11.2010 – 10.1.2011
Valtice
Muzeum zahradnictví a životního prostředí
Plody z polí, zahrad a sadů   18.10. –12.11.2010
Chvála síle motoru… (od lidské námahy ke stroji)  
 1.4. – 31.10.2010

Od nektaru k medu – Včela a její význam v přírodě  
 4.4. – 31.10.2010
Šel zahradník… 1.6. – 31.10.2010
Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Bartolomějské náměstí – Pohled do historie 
 23.8. – 28.11.2010
Dušan Zeman – Krajina jižní Moravy 16.12.2010 – 20.2.2011
Vimperk
Muzeum při Správě národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava
60 let muzea 1.5. – 31.10.2010
Vodňany
Městské muzeum a galerie
Z Vodňan do Jeruzaléma 19.9. – 31.10.2010
101 let sboru dobrovolných hasičů na Pražáku  
 4.10. – 31.12.2010
Galerie
Vladimír Komárek 19.10. – 21.11.2010
Klub vodňanských výtvarníků 28.11. – 31.12.2010
Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami
Sochy Jiřího Sozanského do 31.10.2010
Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Josef Bolf – Už tě neuvidím do 27.3.2011
Marcela Vichrová – Podlesí ve větru 25.9. – 9.11.2010
Jan Pešťák – Pod Ždánovem 9.10.2010 – 20.3.2011
Vandroval jest soukeníček… 30.10.2010 – 10.4.2011
Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Augustiniánský klášter
Svět tropů, hor a severské tundry 25.6. – 31.10.2010
Drobní savci 7.9. – 7.11.2010
Krajina Viktora Vorlíčka 14.9. – 21.11.2010
Na památku z Krkonoš od 9.11.2010
Fotolovy Rostislava Stacha 16.11.2010 – 6.1.2011
Tři historické domy
Vánoční výstava od 30.11.2010
Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou 
a okolí
Výstava ke stému narození malíře Oldřicha Vodseďálka  
 11.6. – 17.10.2010
Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických 
staveb středního Povltaví
Sekery a sekernické řemeslo v životě vesnického člověka
 1.5. – 31.10.2010
Nejstarší roubené domy 1.5. – 31.10.2010
Lidová architektura a sídla na Sedlecku 1.5. – 31.10.2010
Život obyvatel kolem Vltavy 1.5. – 31.10.2010
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Paličková krajka říjen 2010
Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Václav Nasvětil - S paletou v přírodě 4.9. – 17.11.2010
Retro v našich domácnostech 8.10. – 27.11.2010
O perníku 25.11.2010 – 8.1.2011



Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Jan Vaněk (1891–1962). Civilizované bydlení pro každého.
 14.9. – 14.11.2010
Karel Machálek – Zlín 23.11.2010 – únor 2011
Grafický kabinet
Projekt nového kurátora 21.9. – 21.11.2010
Sklářské školy – Euroregion 30.11.2010 – únor 2011
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Klášťov – Hora čarodějů 9.9. – 14.11.2010
Abnormalizace – Fotografie Jindřicha Štreita 
 16.9. – 14.11.2010
Stromečku, rozsviť se! 25.11.2010 – 6.1.2011
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
140 let železné dráhy ve Znojmě 3.9. – 31.10.2010
Vladimír Klein – Sklo 22.10. – 20.11.2010
Mokřady Znojemska 5.11.2010 – leden 2011
Historické panenky, nábytek, kočárky (1890–1955)  
 1.12.2010 – únor 2011

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Zaváté stopy – Život v Krkonoších na rytinách Ericha Fuchsa
 30.4. – 31.10.2010
Zahradní keramika 3.9. – 31.10.2010
Prosper Piette – Otec Krkonoš 3.12.2010 – 31.3.2011
Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Výtvarný Žamberk V. ročník 2.10. – 20.10.2010
Mozaika podzimních barev 22.10. – 21.11.2010
Vánoční dobroty 4.12. – 19.12.2010
Ždánice
Městské Vrbasovo muzeum
Pomůcky a výtvory starších řemesel září – říjen 2010
Žďár nad Sázavou
Muzeum knihy
Dílo Karla Hynka Máchy v ilustracích 8.4. – 31.10.2010
Žebrák
Muzeum v Žebráku
Dětství na čtyřek kolečkách 1.5. – 28.10.2010

Kalendárium kulturních událostí

 X

Vážení čtenáři,

rádi bychom Vás informovali, 

že AMG vydala v roce 2009

Sborník z mezinárodní 
muzeologické konference

Muzeum a změna III. /
The Museum and Change III

K dostání: Sekretariát AMG, Jindřišská 
901/5, Praha 1 – Nové Město, 110 00

Cena: 150,- Kč
Pro členy AMG zdarma.
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doposud. Mnozí z nás už ale vědí, že současný trend, a to  

i u nás v České republice, spěje opačným směrem. Ještě 

nedávno byl zájem škol o naše muzejní programy téměř 

nulový. Pomalu se nám ale daří nedůvěru učitelů překoná-

vat a přesvědčovat je, že nabídka muzea je pro ně výhodná  

a že návštěva v muzeu se jim a dětem určitě vyplatí. Vzdě-

lávací funkce muzea nemusí být zaměřena pouze na školy. 

Návštěvu muzea mohou děti absolvovat i během prázdnin. 

A nemusí to být nutně s rodiči...

Muzejní tábor není škola. Děti se během něj neučí na-

zpaměť žádné nové učivo a nejsou tu ani ze svých znalostí 

zkoušeny, tak jako ve škole. Nové znalosti si děti osvojují 

jakoby mimochodem prostřednictvím 

nevšedního zážitku. Během týdne se mají 

možnost dozvědět spoustu zajímavostí 

o minulosti i o současnosti místa, ve kte-

rém žijí. Často jsme byly letos s kolegyní 

překvapené, kolik si toho děti dokázaly 

zapamatovat z minulého ročníku. Pro ně-

které z nich je tento prázdninový pobyt  

i prvním bližším seznámením se s insti-

tucí muzea a s jeho pracovníky. Byly jsme 

potěšeny, když jsme od rodičů slyšely, že 

děti se po tomto týdenním zážitku do 

muzea rády vracely i během roku – vytáh-

ly do něj dokonce i celou rodinu. Podob-

né ohlasy jsou nám příslibem, že se tábor 

nekonal nadarmo.

S letními tábory začala v chrudimském 

muzeu v roce 2008 Mgr. Kateřina Palato-

vá, muzejní pedagožka. Připravila tehdy 

týdenní zábavný program v muzeu, při 

kterém se děti každý den zabývaly ji-

ným tématem. Objevily Chrudim plnou 

strašidel, luštily tajemné písmo, hrály si 

na dámy a rytíře ve středověku, na vlast-

ní kůži si vyzkoušely práci archeologa,  

a také se vydaly na výpravu za taji příro-

dy, při které navštívily muzejní depozitář 

s přírodovědnými sbírkami. Od roku 2009 

připravuje táborový týden muzejní peda-

gožka Mgr. Barbora Chmelíková ve spolu-

práci s botaničkou muzea Mgr. Simonou 

Vylíčilovou. Protože se první ročník tábora setkal u dětí  

i rodičů s velikým ohlasem, konají se od roku 2009 dva běhy. 

Kapacita jednoho běhu je asi 15 dětí.

V loňském roce jsme s dětmi cestovali do středověku, 

zakládali jsme a stavěli královské město, přesně tak, jak se 

to asi mohlo dít v počátcích města Chrudim. Každý den 

zahajoval pan král, který nás vždy vyzval k nějakému dů-

ležitému úkolu. První den jsme se stali lokátory, uspořádali 

jsme výpravu na neprozkoumané území plné neznámých 

nebezpečí a zjišťovali jsme, zda je vhodné k osídlení. Poda-

řilo se nám založit šest nových měst, mezi nimi například 

Habrhrad, Orlík Králů nebo Vináry. Ve středu jsme hledali na 

stavbách chrudimských kostelů kamenické značky a pomo-

cí šifer pátrali po poselství mistra stavební huti. Na pokyn 

krále jsme se pustili do stavby „kamenné knihy města“ – 

gotického chrámu a seznámili jsme se s prací středověkých 

řemeslníků a jejich výrobky. Týden nakonec vyvrcholil při 

pátečním jarmarku, na který se přišli podívat rodiče i za-

městnanci muzea. 

Stavitelé chrámu

Letos jsme se s dětmi vypravili do Chrudimi v období baro-

ka. Společně jsme pátrali po stopách legendy o svatém Sal-

vátorovi, která je zaznamenána ve staré městské kronice se-

psané kronikářem Josefem Ceregettim. Pátrání nás na jedno 

odpoledne zavedlo i do chrudimské Městské knihovny, kde 

se nás ujala paní knihovnice Iveta Novotná. Jeden den jsme 
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se jako poutníci vydali na nelehkou pouť za léčivou bylinou, 

díky které se nám podařilo zachránit město před epidemií 

moru. Na pouť nás vyslal sám svatý Salvátor, kterému jsme 

poté, jako dík za záchranu města, postavili oslavný morový 

sloup. S velikým nadšením se setkala noc v muzeu, kterou si 

děti náležitě užily. Ti, kteří se pro ni rozhodli, podnikli stejně 

jako mladí šlechtici v 17. a 18. století kavalírskou cestu do 

Itálie, země, ve které se zrodilo baroko. Během cesty sklá-

dali tzv. kavalírskou zkoušku, při které prověřili všech svých 

pět smyslů. Táborový týden završila staročeská Salvátorská 

pouť, na kterou se přišli podívat snad všichni rodiče i praro-

diče. Na pouti mohli za papírové dukáty nakoupit například 

papírové růže, modelínová žužu a lízátka, cukrovou vatu  

z pravé vaty, papírová srdce a další pouťové drobnosti, které 

děti po celý týden vyráběly. Nechyběla ani jedna zaručeně 

pravá mořská panna a další pouťové atrakce.

V loňském i letošním roce jsme s dětmi podnikli výlet do 

přírodní rezervace Habrov, při kterém se děti seznámily 

s přírodou v okolí města. Letos se výletu zúčastnil i Tibor 

Schwarz z Ekocentra Zelený dům Chrudim, které má pří-

rodní rezervaci pod dohledem. Většina dětí byla v Habrově 

úplně poprvé v životě a skoro žádné z nich tuto cestu ješ-

tě nikdy neabsolvovalo „po svých“. Rezervace se nalézá asi  

3 km od centra města a cestička vede klidným prostředím 

podél toku Chrudimky. Rezervace je chráněna především 

pro smíšený dubohabrový les a vzácné druhy rostlin a živo-

čichů. Součástí rezervace je tůň a nejstarší známé neolitické 

hradiště v Čechách – Na hradě. Cestou jsme také minuli pří-

rodní památku „Ptačí ostrovy“. Toto místo Chrudimáci znají 

spíše jako park Střelnice. Sídlí zde jedinečná havraní kolonie 

a také se zde vyskytuje hnízdiště ledňáčka říčního a žluvy 

hajní. 

Symbolický poplatek prvních dvou ročníků jsme letos 

museli zvýšit. Přestože si děti zajišťují jídlo samy, spotře-

buje táborový provoz víc peněz, než umožňuje obvyklý 

rozpočet muzea. I přes toto zdražení rodiče neváhali a své 

ratolesti přihlašovali, a tak jsme bohužel museli opět mno-

ho zájemců odmítnout. Na přípravu a realizaci tábora jsou 

přeci jen potřeba nějaké ty pomůcky, především papírnické 

potřeby, barevný tisk a další drobnosti, které děti dostávají 

na památku. Bez velkého nasazení muzejních pracovníků,  

z nichž mnoho zapůjčilo nebo věnovalo na tábor pomůcky 

na vlastní náklady, by se tábor neobešel. 

Sponzorským darem nám letos pomohla také chrudim-

ská firma Velkoobchod papírem FAMOS v. o. s. Doufáme, že 

se nám do příštího roku podaří najít další sponzory, třeba  

i z řad rodičů, a tábor se tak bude moci konat v nezměněné 

podobě i příští prázdniny. Povzbudivý je pro nás zájem ro-

dičů a především veliký ohlas u dětí. 

Barbora Chmelíková

Fórum pro konzervátory-
restaurátory

Technické muzeum v Brně vydává Sborník z konference 

konzervátorů-restaurátorů, který vychází při příležitosti ko-

nání stejnojmenné konference, pořádané rovněž Technic-

kým muzeem v Brně – Metodickým centrem konzervace ve 

spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG a hos-

titelskou institucí. Na letošní konferenci, o níž je referováno 

na jiném místě ve Věstníku, se sešla redakční rada tohoto 

periodika, nově ustavená ředitelem Technického muzea  

v Brně. V červenci Ing. Vlastimil Vykydal jmenoval do redakč-

ní rady tyto významné osobnosti oboru: Ing. Ivo Štěpánek, 

(vedoucí redakční rady; náměstek odboru vědy a techniky 

TMB a předseda Komise konzervátorů-restaurátorů AMG), 

Ing. Pavel Jirásek (nezávislý expert v oblasti ochrany kul-

turního dědictví), Doc. Petr Kuthan, akad. soch. (vedoucí 

restaurátorského ateliéru Národní galerie), prof. RNDr. Jiří 

Příhoda, CSc. (garant studia Chemie konzervování-restau-

rování Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity  

v Brně). Na jednání Komise konzervátorů-restaurátorů AMG 

byl pak jmenován poslední člen redakční rady – delegát Ko-

mise KR – Ing. Jan Josef (oddělení preventivní konzervace 

Národního muzea v Praze), přičemž Komise KR si zachová 

status poradního orgánu redakční rady. Domníváme se, že 

odborná fundovanost členů redakční rady bude dostateč-

ně výmluvnou a odpovídající záštitou úrovně periodika.

Záměrem vydavatele a redakční rady je, jak se všichni 

zúčastnění na setkání shodli, vytvořit z publikace vysoce 

kvalitní odbornou platformu oboru konzervování-restauro-

vání, která by měla nabízet nejen příspěvky z konference, 

jako tomu bylo doposud, ale též aktuální informace a krátké 

statě spíše časopiseckého charakteru. Tento formální a ob-

sahový posun se odrazí též v názvu publikace, sborník od 

příštího ročníku ponese název Fórum pro konzervátory-

restaurátory. Vydavatel usiluje o to, zařadit periodikum do 

Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydá-

vaných v ČR Komisí pro hodnocení výsledků výzkumných 

organizací a ukončených programů Rady pro výzkum, vývoj 

a inovace (případně do databáze Journal Citation Reports/

Science Edition agentury Thomson-Reuters). V posledních 

letech je publikace připravována tak, aby bylo vyhověno 

všem požadavkům a náležitostem, které jsou na neimpak-

tovaná i impaktovaná periodika kladeny, k zařazení na Se-

znam dosud nedošlo víceméně z formálních důvodů. Zařa-

zení na Seznam přinese autorům příspěvků možnost získat 

publikace
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body pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a to 

nemalé hodnoty, jelikož oborově periodikum spadá do Ná-

rodního referenčního rámce excelence.

Ale zpět k obsahové náplni Fóra pro konzervátory-restau-

rátory. Samozřejmě, že jeho základem budou i nadále pří-

spěvky, které zároveň odezní na konferenci, tedy původní 

vědecké práce a odborné statě procházející recenzním ří-

zením dvěma nezávislými oponenty a schválením redakč-

ní radou. Tematicky je lze rozdělit do okruhů: materiálové  

a technologické průzkumy – konzervátorsko-restaurátorské 

zásahy – nové metody a technologie v oblasti konzervo-

vání-restaurování a ochrany kulturního dědictví. Formální 

požadavky na zpracování textů jsou vyvěšeny na stránkách 

Technického muzea v Brně a redakce již přijímá příspěvky 

do ročníku 2011. Cílem editorů Fóra pro konzervátory-

restaurátory není pouze předkládat dokumentaci rutinní 

konzervátorsko-restaurátorské praxe (i když i tyto příspěv-

ky zde mají své místo vzhledem ke snaze udržet tradiční 

rovnováhu publikace a zaznamenávat pozoruhodné kon-

zervátorsko-restaurátorské počiny), ale předkládat výsled-

ky nejnovějších trendů v oboru, a tak jej posouvat vpřed. 

Inspirací Fóru pro konzervátory-restaurátory jsou zahra-

niční periodika, např. Studies in Conservation (vydává The 

International Institute for Conservation of Historic and Ar-

tistic Works – IIC). Fórum je určeno konzervátorům-restau-

rátorům z rozličných typů pracovišť, včetně soukromé sféry, 

a studentům. Je snahou neopomíjet žádný z materiálů, se 

kterými se lze setkat v konzervátorské praxi, velkým téma-

tem je také preventivní konzervace a otázky metodologie, 

teorie a etiky. Příspěvky mívají často interdisciplinární cha-

rakter, souvisejícími obory jsou jednak široká škála oborů 

přírodovědných a technických, jednak humanitní vědy, 

např. historie, archeologie, dějiny umění, muzeologie. Do 

ročníku 2011 je již možné zasílat také náměty posterových 

prezentací, vítány jsou též informační články a nabídky slu-

žeb soukromých i státních institucí související s oborem, 

firemní prezentace, nabídky vzdělávání, seminářů a kurzů, 

recenze na literaturu a podobně.

Neopomeňme ale ještě poreferovat o ročníku současném, 

který je možné objednat rovněž prostřednictvím webu 

Technického muzea v Brně nebo e-mailem info@technical-

museum.cz. Na téměř 250 stranách přináší 16 kvalitních re-

cenzovaných odborných statí na rozličná témata, 6 článků 

informačních a 23 posterových prezentací. Je složité vybrat 

některý z titulů jako zástupce všech, tematika je opravdu 

pestrá. Jsou zastoupeny studie materiálové a technologické 

(např. Vliv barviv na degradaci textilií z rostlinných vláken, 

Stárnutí barevné fotografie, Srovnání separačních a spek-

troskopických technik pro identifikaci organických bar-

viv), i shrnutí a prezentace konkrétních konzervátorských  

a restaurátorských zásahů na pozoruhodných artefaktech 

(např. Konzervace přilby zvané Svatováclavská, Restaurová-

ní cínového sarkofágu kardinála Františka z Dietrichsteina). 

Věříme, že nástupce tohoto sborníku – Fórum pro kon-

zervátory-restaurátory – bude stejně kvalitním ba ješ-

tě lepším médiem, které bude přinášet všem, kdo pečují  

o kulturní dědictví, informace a užitek.

Pavla Stöhrová

Hovory a hrátky se zvyky 
a svátky
Petr Kukal, Jan Vinduška

Nakladatelství Portál vydalo v letošním roce zajímavou 

publikaci pro rodiče, učitele i děti „Hovory a hrátky se zvyky 

a svátky“, jakéhosi moderního průvodce celým českým ka-

lendářním rokem. 

Z autorského spojení Petra Kukala, úspěšného autora dět-

ské literatury s mimořádným vztahem k jazyku, a renomo-

vaného etnografa Jana Vindušky, dnes ředitele Polabského 

muzea v Poděbradech, vznikla kniha, která v mnohém pře-

sahuje standardní tvorbu obdobného typu. 
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Autoři vyšli nejen z tradic křesťanské kultury, vzpomenuli 

kulty a symboly pohanské či připomenuli zvyky a tradice vy-

cházející z historického kalendáře hospodářského roku. Od 

Nového roku do Silvestra, přes tradiční Tříkrálovou koledu, 

Masopust, Velikonoce, poutě i posvícení, Dožínky, Dušičky, 

Advent, Mikulášskou nadílku či Vánoce a jejich zvyky. Ze-

jména objevné a přínosné je zahrnutí svátků a zvyků vychá-

zejících z dnešního životního stylu. Zde připomenou zimní 

plesy i zabijačky, Svatého Valentýna i aprílové žertování, 

pálení čarodějnic, 1. máj, Den matek či svátky související se 

školním rokem. Loučení se školkou, oslavu vysvědčení, na-

rozeniny, Drakiádu či sběr šípků.

Každou z 50 kapitol uvádí jednoduchá a výstižná říkan-

ka, jakési motto následně vyprávěného příběhu, následuje 

popis zvyku, náměty pro rozhovor s dětmi i pro vlastní čin-

nost a vše doprovází vysvětlující slovo etnografa. Závěrečná 

ikona definuje i to, co které téma a říkánka rozvíjí a k čemu 

směřuje.

Myslím si, že kniha je zajímavá a podnětná nejen pro uči-

tele a rodiče, ale i pro ty pracovníky muzeí, kteří se zabý-

vají programy pro děti a mládež či muzejní pedagogikou. 

Zejména pro ty, kteří se specializují na programy pro děti 

ve věku 5–8 let. Vždyť právě řada akcí v muzeích vychází 

z tradic a zvyků kalendářního roku stejně jako tato kniha. 

A doprovodné programy muzeí se již staly nedílnou a po-

pulární součástí těchto akcí, prohlídkou expozic či tematic-

kých výstav.

Eva Dittertová 

Tradiční jídla česko-
bavorského příhraničí
Josef Nejdl

Nakladatelství Českého lesa vydalo spolu s Muzeem Chod-

ska v Domažlicích a s podporou Plzeňského kraje dvojjazyč-

nou publikaci „Tradiční jídla česko-bavorského příhraničí“. 

Historické fotografie a prameny poskytlo Muzeum Chodska 

v Domažlicích a archiv města Furt im Wald, Walfartsmuse-

um Neukirchen bei Heiligen Blut.

Autor Josef Nejdl si za svého dlouholetého působení v re-

gionu jako ředitel chodského muzea a etnograf byl dobře 

vědom skutečnosti, že právě v dnešní uspěchané době je 

příprava tradičních jídel časově náročná, často pracná, ale 

především pomalu mizí její znalost i v tradičních místních 

rodinách. Dokázal využít své výtečné vztahy s partnery za 

„hřebenem“, a tak vznikla kniha poutavá nejen obsahem, 

ale i vzhledem. Podařilo se mu shromáždit k nevyčerpávají-

címu tématu velmi výstižný výběr „klasických“ regionálních 

pokrmů. 

Kvalitní, přesné a výstižné fotografie Zdeňka Procházky 

jsou podřízeny textu, stejně jako výběr dobových archivních 

fotografií. Překladatelka Marie Schöntagová při sjednocení 

často lidových nářečních názvů jídel neměla jednoduchou 

práci a velmi dobře se zhostila úskalí odlišnosti a nepřenosi-

telnosti názvů pokrmů, ztížené navíc nářečními variantami 

na Chodsku, v Bavorsku či v Horní Falci. To bývá u většiny 

etnografických kuchařek v příhraničních regionech velmi 

složitý překladatelský úkol.

Výtvarná podoba knihy a původní kresby Jany Šlechtové 

navozují samy o sobě příslušnost k regionu a zároveň činí  

z knihy pozoruhodný výtvarný knižní počin. A jsem pře-

svědčena, i podle ohlasu svých přátel, kterým jsem knihu 

věnovala, i milý, půvabný a nádherný dárek.

Jsem velmi potěšena úspěchem této knihy a jsem osob-

ně ráda, že v našich muzeích se začínají za zájmu veřejnosti 

připravovat a vydávat, i v této ekonomicky složité době, ob-

dobné publikace. 

Eva Dittertová
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Centrum Bavaria-Bohemia

Kulturní Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee, 

jehož činnost byla zahájena 30. března 2006, se nachází 

ve zrekonstruované budově bývalého obecního pivova-

ru města Schönsee. Zřizovatelem střediska je od 1. ledna 

2006 spolek Bavaria Bohemia, který byl založen roku 2004. 

Projekt chce přispět k ještě většímu prohloubení přeshra-

ničních kulturních a partnerských vztahů v bavorských  

a českých sousedních regionech. Centrum Bavaria Bohemia 

nabízí nositelům kulturního života z obou stran hranice 

veřejné dvoujazyčné fórum prezentace a dialogu, spojuje 

kulturní nabídky a spolupracuje se všemi aktivními články 

přeshraničního porozumění. Cílem vzájemného propojení 

je výrazně užší spolupráce pořadatelů kulturních akcí všech 

oblastí v bavorském a českém sousedství. Výrazným způso-

bem tak dochází k posílení vnímání bavorských a českých 

sousedních regionů. 

Aktivity, které v Centru Bavaria Bohemia probíhají od  

1. listopadu 2008, jsou realizovány pod názvem „Kultur ohne 

Grenzen | Kultura bez hranic". Cílem tohoto tříletého pro-

jektu, který byl finančně podpořen dotačním programem 

Evropské unie Cíl 3 Svobodný stát Bavorsko – Česká repub-

lika, je zintenzivnění výměny mezi bavorskými a českými 

sousedními regiony, podnícení spolupráce a přeshraniční 

kulturní prezentace za účelem zvýšení zájmu veřejnosti  

o sousední zemi. Centrum Bavaria Bohemia také pravidelně 

poskytuje prostor k prezentaci muzeí. Z českých muzeí této 

možnosti využilo již Západočeské muzeum v Plzni, Muze-

um v Rokycanech, Tachově, Mariánské Týnici a Domažlicích. 

V měsíci květnu a červnu se v CeBB prezentovalo také Pi-

vovarské muzeum v Plzni. Od 7. října 2010 bude v Centru 

čtyřdílná výstava „Umění v minulosti a současnosti“, která 

seznamuje s uměním bavorských a českých sousedních 

regionů, a to jak s uměním „zděděným“, tak s uměním sou-

časným.

Aktuální informace o projektu jsou pravidelně zveřejňo-

vány na dvoujazyčném internetovém portálu http://www.

bbkult.net, který umožňuje pořadatelům kulturních akcí  

a partnerských a kulturních projektů z českých a bavorských 

sousedních regionů bezplatnou dvoujazyčnou propagaci 

na internetu. Od roku 2006 má Plzeňský kraj v CeBB svého 

zástupce Mgr. Václava Vrbíka.

Václav Vrbík

   nové expozice
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Lidové umění západních 
Čech

Národní muzeum navazuje touto výstavou na svou tradici 

pořádání zahraničních výstav tentokráte v Poutním muzeu 

v Neukirchenu beim Heiligen Blut. Toto unikátní muzeum 

mariánských poutí v příhraniční oblasti německé Horní 

Falce stojí vždy i svými dalšími výstavami připravovanými 

tradičně s českými muzejními partnery za 

zhlédnutí, a to nejen pro svoji náplň, ale 

i způsob prezentace. Z bohatých sbírek 

Historického muzea Národního muzea 

bylo tentokrát vybráno 150 historických 

exponátů k dokumentování vzájemného 

prolínání české a německé lidové kultury 

a umění v regionu Západních Čech.

Je dostatečně známo ono nacionální 

vzedmutí zájmu související s prezentací 

plzeňského kroje jako symbolu „češství“, 

navždy spojeného s „národní“ operou 

„Prodaná nevěsta“ Bedřicha Smetany či 

demonstrace a propagace chebského li-

dového kroje představovaného naopak 

jako výraz ryzího němectví, které mělo  

v minulosti sloužit jako důkaz kulturní 

svébytnosti a odlišnosti obou zemských 

národností. Tato výstava se snaží přede-

vším nalézat ony vnitřně sjednocující prv-

ky obou národnostních kmenů Českého 

království a ukázat jejich staleté prolínání 

a vzájemné ovlivňování v lidové kultuře.

Výstava je velmi vhodně doprovázena 

připomínkou „malíře Plzeňska“ Augus-

tina Němejce, absolventa Akademie vý-

tvarných umění v Mnichově, m. j. vyso-

ce ceněného autora opony Plzeňského 

divadla, či lunet v Západočeském muzeu  

v Plzni, který systematicky zachycoval od konce 19. století 

do třicátých let 20. století především život a tradice pro-

stých lidí na Plzeňsku.  

Vlastní výstava tak ve zkratce představuje jednotlivé re-

gionální podoby lidové kultury západočeské oblasti mezi 

Domažlicemi a Chebem v 19. a na počátku 20. století. 

Zhlédneme zde takřka klipový průřez věnovaný bydlení a li-

dovému kroji na Domažlicku, chodské keramice a tradicím, 

podmalbě na skle, nechybí prezentace plzeňského kroje, či 

připomínka lidové zbožnosti a svatých poutí. Ale jsou zde 

prezentovány i německy hovořící oblasti západních Čech 

– Tachovsko, Stříbrsko, Chotěšovsko a zejména bydlení  

a lidový kroj na Chebsku.

Výstava byla připravena v rámci evropského Projektu 

„Dialog/Muzeum“, který má za cíl budování přeshraniční 

spolupráce v oblasti základních muzejních činností, a který 

zajišťuje Referát muzeí okresu Cham a Vlastivědné muzeum 

Dr. Hostaše v Klatovech. 

Tachovsko

Mě osobně výstava potěšila i mile archaickým připome-

nutím českého překladu tohoto místa konání z  19. století 

– Nové Kostely u Sv. Krve. Takže Vás upřímně zvu na výsta-

vu, kterou máte možnost zhlédnout až do 20. března 2011. 

Vždy mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, v neděli 

od 10 do 16 hodin. Od 1. listopadu až do 15. prosince však 

pouze v pracovní dny!

Eva Dittertová

z muzejních cest
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Staré pověsti české
Národní muzeum

6. říjen 2010 – 6. červenec 2011

Národní muzeum přichystalo v říjnu letošního roku výstavu 

„Staré pověsti české", která si klade za úkol představit nejstar-

ší české mýty ve všech projevech minulosti i současnosti.

Soubor legend o nejstarších dějinách Čechů vznikal 

postupně v průběhu pěti století, a čím byli kronikáři od 

popisovaných dob vzdálenější, tím o nich věděli více po-

drobností. Názory laiků i odborníků na autenticitu těchto 

příběhů se měnily a různily – od přesvědčení o jejich nepo-

chybné pravdivosti až po naprosté odmítání a opovržení. 

Autoři dávných kronik byli oslavováni jako vzácní historici 

nebo zatracováni jako fantastové a obviňováni z falšování 

skutečností.

Ať tyto příběhy vznikly jakkoliv a stvořil je kdokoliv, žily 

v českém národě a pomáhaly mu formovat si svou vlastní 

identitu po mnoho staletí. Staly se součástí státní ideolo-

gie a pronikly i do ceremoniálu korunovace českých králů. 

Zpestřovaly náš svět a v nepříznivých dobách se k nim lidé 

utíkali a zaštiťovali se jejich mýtickou symbolikou.

Inspirovaly bezpočet domácích i zahraničních literárních  

a výtvarných umělců od hlubokého středověku až po nej-

žhavější současnost. Byly využívány i zneužívány, protože 

byly všeobecně známé a každý obyvatel naší země jim ro-

zuměl.

Není důležité, zda něco z oněch legend se zakládá či neza-

kládá na skutečnosti, protože staré pověsti české se během 

staletí skutečností samy staly.

Je paradoxem, že dnes máme o životě našich předků  

v době, do níž jsou kladeny příběhy starých českých pověstí, 

mnohem více informací, než tomu bylo v dobách, které byly 

bližší období bájného vyprávění starců než současnosti.

Antonín Machek: Učiliště v Budči.

Václav Hanka: Dějiny české v kamenopisných obrazích. Praha 1824.

   pozvánky na výstavy
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Díky rozvoji archeologie a dalších historických disciplín 

známe řadu předmětů, kterými se staří Slované obklopo-

vali, ať už se jednalo o běžné užitkové výrobky nebo draho-

cenné šperky, určené pro ty nejbohatší. Umíme si předsta-

vit, jak bydleli, jak hospodařili, jak bojovali, v co věřili a jak 

se starali o své mrtvé. Dokážeme vytvářet vlastní příběhy  

o jejich dávné společnosti, založené na odborné erudici 

mnoha generací badatelů. I ony však budou budoucími 

generacemi upravovány a měněny. Postavme proto naše 

objevy a interpretace vedle starých legend a vyprávějme 

společně barvitý příběh o počátcích českých dějin – o tom, 

jak byl rozvíjen generacemi kronikářů i o tom, jak je ztvár-

něn v dnešní době.

Rudolf Adámek: ...nás zachovej bez pohromy a rozmnožuj 

naše potomstvo od pokolení do pokolení!

František Roubík: Národní kronika česká. Praha, 1940.

Vystaveny jsou slavné i zcela neznámé obrazy, sochy, 

knihy, ilustrace, grafika, střelecké terče, divadelní kostýmy 

a scénografické návrhy, mince a medaile, ale i reklamy, ka-

rikatury 19. a 20. století. Zastoupena jsou díla Josefa Ber-

glera, Mikoláše Alše, Artuše Scheinera, Jiřího Trnky, Felixe 

Jeneweina, Alfonse Muchy, Františka Ženíška, Adolfa Lieb-

schera, Karla Svolinského, Josefa Václava Myslbeka, Václava 

Brožíka, Maxe Švabinského a mnoha dalších.

Důležitou součástí výstavy jsou skutečné archeologické 

nálezy, které naši předkové v 6.–10. století používali, včetně 

nálezů z hrobu kolínského knížete. Zároveň jsou vystaveny 

i některé omyly a falza, které bádání o nejstarší české minu-

losti doprovázely.

Výstava je doplněna a oživena řadou interaktivních her, 

které slouží k tomu, aby se divák více vžil do příběhů mý-

tických hrdinů.

Na výstavě je také promítán kouzelný loutkový stejno-

jmenný film Jiřího Trnky.

Petr Mašek

Foto na titulní straně: Artuš Scheiner: Příkrou cestou kráčí 

sem, na hřbetě nese stvůru zabitou (Bivoj). 

Julius Zeyer: Vyšehrad. Praha, 1931.

Jsi bytost pozemská či 
nebeská?
Žena v indické výtvarné tradici

Moravské zemské muzeum

Pavilon Anthropos

18. květen 2010 – 16. leden 2011

Pavilon Anthropos představuje další z výstav zaměřených 

na mimoevropské kultury, tentokrát věnovanou indické 

ženě: bohyni, polobožské bytosti a ženě pozemské – milen-

ce čekající na milého, spěchající na schůzku, ale i opuště-

né. Téma ženy se v indickém umění stalo velmi silným in-

spiračním zdrojem, námět ženy v nejrůznějších podobách  

a rolích prochází celými dějinami indické výtvarné kultury. 

Vstupní část výstavy představuje ženu v klasickém indic-

kém sochařství 10.–13. století, které hýří postavami bohyň, 

polobožských bytostí i žen tohoto světa a které dosáhlo vr-

cholu především v chrámové architektuře. Polobohyně tvo-

řící spojnici mezi světem lidí a bohů nejlépe vyjadřují kon-

cept a ideál ženskosti. K nejstarším sochařským památkám 

patří jednoduché hliněné figury bohyně matky z prvních 

staletí našeho letopočtu – podobné nacházíme dodnes na 

vesnických oltářích. Podoby hlavních bohyň, jak je známe  

z hinduistické mytologie, představuje další část výstavy. 

Setkáváme se s nimi v nejrůznějším provedení, materiálech 

i formátech, jak odpovídá potřebám uctívajících. Ženské 

bohyně vystupují jako partnerky mocných bohů, těmi jsou 
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například Párvatí a Lakšmí, nebo samostatně jako Durga či 

Kálí, které slučují v jediné bytosti vlastnosti původní bohy-

ně matky, ženskost a plodnost, ale zároveň obsahují i prvek 

destruktivního násilí a krutosti. 

Paňčam rága, malba na námět hudebního motivu, Indie, 

lokální mughalská škola, kolem roku 1775, tuš, barvy a zlato 

na papíře, 19,5 x 13,3 cm, s bordurou 31,6 x 21,8 cm, Národní 

galerie v Praze, inv. č. Vm 1173. 

Ženy z dvorského prostředí, manželky, milostnice, slu-

žebné, tanečnice i hudebnice provázejí dalším oddílem 

výstavy, představujícím malířská díla 17.–19. století a mi-

mořádné ukázky uměleckého řemesla, které bylo nezbyt-

nou součástí kultivovaného dvorského interiéru. Následuje 

vstup do barevného světa, jak jej známe z malířství západní 

Indie. Prostředí, které malby ukazují, se zhmotňuje v před-

mětech denního užití, v nádobách, schránkách, drobném 

nábytku, textilu nebo špercích jako nezbytných součástech 

prostoru, kde ženy žily, kde se zdobily, jedly a bavily se. Ty 

tvoří poslední, nejpestřejší část výstavy. Téma ženy se tak na 

výstavě představuje v celé škále pro-

jevů, reprezentujících rozmanitost  

a bohatství indické výtvarné tradice 

od vztahu k ženě tohoto světa až po 

polobožské a božské bytosti.

Výstava vznikla díky již tradiční 

spolupráci s Národním muzeem – 

Náprstkovým muzeem asijských, 

afrických a amerických kultur a Ná-

rodní galerií v Praze. V čisté instalaci 

je představeno více než tři sta origi-

nálních exponátů. Sbírky Náprstkova 

muzea konkrétně zahrnují předmě-

ty vážící se k ženě, jako jsou šperky 

(především náušnice, spony, náram-

ky a náhrdelníky) a další předměty 

ke krášlení – kosmetické schránky, 

schránky na černidlo, škrabky, jeh-

lice, hřebeny. Dále předměty do-

tvářející prostředí, ve kterém ženy 

žily – doplňky interiéru, nejrůznější 

nádoby, umyvadla, vykuřovadla, 

rozprašovače vůní, nádoby k vod-

ním dýmkám. Významnou součástí 

výstavy jsou textilní exponáty, na-

příklad luxusní sárí s náročným bro-

kátovým dekorem, oděvy zdobené 

aplikací zrcátek a dalšími speciálními 

technikami. Zvídavému návštěvníku 

je k dispozici i originální indické sárí, 

které si každý může dle přiloženého 

návodu obléknout. Národní galerie 

v Praze do výstavy přispěla zejména 

unikátními malířskými díly, na kterých se ženy věnují nej-

různějším činnostem, zábavě a odpočinku. 

Autorky výstavy Zdenka Klimtová (NG) a Dagmar Pospí-

šilová (NM-NpM) mimo doprovodné tiskoviny připravily  

i česko-anglický katalog s bohatým fotografickým doprovo-

dem. Přicházející ekonomické restrikce se však v průběhu 

příprav podepsaly již i na této výstavě právě tím, že tato vel-

mi důležitá složka každého výstavního projektu nemohla 

být prozatím vydána… 

Petr Kostrhun s přispěním Dagmar Pospíšilové 

a Zdenky Klimtové



Dnes Vám přinášíme rozhovor s ředitelkou společnosti PROMOTION 
AND EDUCATION s. r. o. (člena skupiny firem zabývající se problema-
tikou audio průvodců GALLERY SERVICE GROUP) – Ing. Miroslavou 
Kholovou. Položili jsme jí několik dotazů týkajících audio průvodcov-
ských služeb, se kterými má již dlouholeté zkušenosti. 

Rádi bychom se Vás zeptali na problematiku audio průvodců, 
které se již řadu let věnujete.

Produkty a služby v oblasti audio průvodců poskytujeme již téměř 15 
let. Kromě vlastního prodeje technického zařízení, poskytujeme i sou-
visející služby při zavádění a provozování audio průvodců. Znamená 
to, že spolupracujeme se zadavatelem při přípravě scénáře prohlídky, 
zabezpečujeme překlady do požadovaných jazyků a nahrávky rodilými 
mluvčími. Pomáháme také radami při zahájení provozu a zejména při 
propagaci nově vzniklé služby. Můžeme poradit či realizovat označení  
v expozici, tisk plánků s prohlídkouvou trasou, tisk a distribuci propa-
gačních letáků. 

Takže vy zákazníkovi vyfakturujete ještě nějakou tu poraden-
skou činnost navíc?  

Takto to neděláme. Marketingový servis je součástí naši péče o zá-
kazníka. Máme zkušenost, že v českých podmínkách nestačí jen vy-
bavit muzeum či památku moderní technologií. Je nutné také „naučit“ 
navštěvníky do moderně vybavených muzeí, galerií či informačních 
center chodit a tyto nové technologie používat. Vycházíme zde z vlast-
ní zkušenosti. Zařízení a nahrávky nejen prodáváme, ale sami je také  
v několika významných muzeích, galeriích a památ-
kách provozujeme. Naši zaměstnanci jsou v kontak-
tu s návštěvníky, kteří jim často sdělí, co se jim líbilo  
a co je nudilo. Ostatně nejnovější typ zařízení, které 
nabízíme, má možnost jakési oboustranné komunika-
ce. Umožňuje nejen pasivní statistiku typu – co ná-
vštěvníka nejvíc zajímá, které jazyky se nejčastěji po-
užily a jak dlouho návštěvník objekt procházel – další 
možností je i krátký dotazník kvízového typu, na který 
návštěvník, má-li chuť, vybere odpovědi.  

Jak tedy vypadá v praxi příprava na zavedení 
audio průvodců?

Hned od začátku dbáme na to, abychom vybrali zá-
kazníkovi typ sluchátek, který bude pro jeho potřeby 
co nejpříhodnější. Dodáváme zařízení několika typů, 
která se liší použitou technologií, rozsahem poskyto-
vaných služeb, ale samozřejmě i cenou. Vše funguje 
systémem stavebnice. Je možné začít s minimální investicí – levné zaří-
zení s menším počtem sluchátek, jedním dvěma jazyky, kratší nahráv-
kou. Podle zájmu návštěvníků a dostupných financí lze přidávat zařízení, 
jazyky, rozšiřovat nahrávku. Při přechodu na technicky dokonalejší typ 
audio průvodce odkoupíme starší typ.

Audio průvodce a nahrávka prý není nijak levná záležitost.  
Může si jej menší muzeum, galerie či město vůbec dovolit? 

Umíme poradit i s tím, jak získat prostředy z grantů Evropské unie.  
V některých případech pomáháme i sami. Například v Kutné Hoře jsme 
pro první rok provozu zařízení bezplatně zapůjčili. Zákazník si zaplatil 
pouze nahrávku. V prvním roce užívání má tak zákazník prostor vy-
zkoušet, zda mu zařízení vyhovuje a případně získat potřebné finanční 
prostředky.

 Takže se zaměřujete na menší zákazníky?
Tak úplně to není. Našimi největšími klienty jsou Pražský hrad, Národní 

galerie, Národní muzeum, Židovské muzeum, Uměleckoprůmyslové mu-
seum, Pražská informační služba či Český Krumlov, Jihlava, Cheb a další. 

Náš okruh klientů se každým rokem rozšiřuje a jsme hrdí na to, že dnes 
už to není jen pár největších klientů v Praze. Mimo již zmíněné Kutné 
Hory máme „sluchátka“ např. také v Olomouci, na brněnském Petrově, 
na zámku v Ctěnicích, Kamenici nad Lipou, Děčíně, na státním zámku 
Kozel, v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště 
a připravujeme další místa (Mikulov aj.).   

A co byste nabídla zákazníkovi, který by nemusel šetřit finan-
cemi?

Ano, to je můj sen najít u nás zákazníka, který by si koupil „mercedes“ 
v naši nabídce. A měli bychom co nabídnout! Naše firma je součástí  
zastoupení velké mezinárodní firmy, která má svá zařízení ve stovkách 
muzeí a galerií po celém světě. Také proto nabízí špičkovou technolo-
gii. Mimo interaktivních sluchátek nabízí např. systém propojení audio 
průvodce s dalšími technologiemi. Tak například: Návštěvník muzea si 
může při poslechu na prohlídkové trase vybrat ty exponáty, které ho 
mimořádně zaujaly a zvolené objekty si uloží do paměti sluchátka. Na 
konci prohlídky, když sluchátko vrací, zkontroluje spolu s obsluhou svůj 
výběr a nechá si ze zvolených exponátů vytisknout vlastní zcela indivi-
duální katalog. Pokud si to přeje, na obalu bude uvedeno i jeho jméno 
a datum, kdy muzeum navštívil. A pokud se zahledí např. do jednoho 
obrazu, nechá si ho vytisknout jako plakát. A tisk nemusí být jen na pa-
pír. Může být vytištěn na plátno. Muzea, která tuto technologii používají, 
jsou povinna umístit označení, že neprodávají originál ani kopii díla, ale 
pouze reprodukci na plátně. Tak je tisk na plátně přesvědčivý! 

 
Vraťme se ale do našich domácích poměrů. Proč 
myslíte, že je zařízení audio průvodce v poslední 
době tolik žádané i u nás? Není to jen módní zá-
ležitost?

Dle mého názoru zejména proto, že zařízení splňuje ně-
kolik funkcí najednou:

V menším městě nahradí audio guide živého průvod-
ce. Městskému informačnímu středisku se nevyplatí mít  
v pohotovosti živé průvodce v mnoha jazycích. Audio 
průvodce se ostatně ani nenachladí, nepohádá se s man-
želkou, je stále dobře naladěn, je stále stejně bezchybný 
a výklad kdykoliv ochotně zopakuje.

V galerii zase návštěvník nemusí hledat brýle při luštění 
popisků u exponátů a při pohledu na obraz s odstupem. 
Dostane vždy a všude stejně perfektní výklad ve svém 
jazyce.

V hradu nebo zámku může dvojice zbloudilých Fran-
couzů, kteří nepřijeli se skupinou a nechtějí čekat až se 

skupina objeví, absolvovat prohlídku se skupinou Čechů nebo Němců, 
kteří mají živého průvodce. Výklad přesto dostanou ve svém jazyce  
z audio průvodce.

Ukázkou pěkného využití audio průvodce byla výstava, kterou před 
časem připravila Moravská galerie v Brně. Byla to výstava současných 
umělců, určená zejména pro nevidomé. Audio průvodce doplňoval hma-
tový prožitek zvukovým komentářem. V tomto případě jsme nahráli hla-
sy samotných umělců. 

Další možností audio průvodce je, že výklad lze různě strukturovat – 
třeba pro české návštěvníky lze udělat odlišný výklad než pro cizince. 
Zcela jiný výklad lze připravit pro děti. Přitom všichni mohou jít společ-
ně, aniž by se navzájem zdržovali.

Jsou i další možnosti využití, o kterých jsem se nezmínila.
Samostatnou kapitolou je možnost zrealizovat pomocí našich nových 

sluchátek (na kterých je také malá obrazovka pro zobrazení fotografií, 
obrázků a videí) i speciální průvodcovský okruh pro handicapované ne-
slyšící návštěvníky – ve znakovém jazyku.

Děkujeme za inspirativní rozhovor. 

 AUDIO PRŮVODCE
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Dámská volenka
Muzeum města Brna

9. červen – 31. prosinec 2010

Na brněnském hradě Špilberku se ve dnech 9. června – 

31. prosince 2010 koná výstava s názvem „Dámská volen-

ka“. Návštěvníky seznamuje s výběrovou kolekcí dámských 

toalet a módních doplňků společenského odívání zejména 

z 19. a 20. století, pocházející ze sbírek Muzea města Brna. 

Pouze zlomek vystavených exponátů je především z Muzea 

jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Obuvnického muzea. Na 

výstavě lze spatřit také několik zdařilých replik, skvostný 

renesanční oděv Anny Habsburské z dílny manželů Hřibo-

vých a kopie renesančního měšce, kterou zhotovil odborný 

pracovník Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Václav Gřešák. 

Výstava dále upozorňuje na spolkovou činnost v Brně, na 

akademický čtenářský spolek Zora při brněnské technice, 

a věnuje pozornost historii pořádání plesů. Připomenut 

je také taneční orchestr Gustava Broma, taneční kavárny, 

Zemský dům a Besední dům, jež byly významnými centry 

kulturního dění. 

Část expozice navozuje atmosféru dámských krejčov-

ských salonů, informuje o oděvní tvorbě 2. poloviny 20. sto-

letí a věnuje se retro-stylům, včetně prezentace bižuterie, 

klobouků, kabelek a dalších módních doplňků. Je zde mož-

né spatřit i soutěžní taneční kostýmy, plakáty a informace  

o tanečních školách a soutěžích, mimo jiné i o věhlasné me-

zinárodní soutěži ve společenském tanci Brno Open. 

Na přípravě výstavy spolupracovala Střední umělecko-

průmyslová škola textilní a vyšší odborná škola oděvního 

designu a managementu, která zde předvádí ukázky stu-

dentské tvorby společenských oděvů. V letošním roce škola 

oslaví 150 let svého trvání.

V průběhu konání výstavy se celá řada vystavených expo-

nátů – oděvních modelů obměňuje z důvodů jejich ochra-

ny před působením nepříznivých teplotních i světelných 

vlivů. 

Výstavu doprovází řada akcí. Kromě komentovaných prohlí-

dek se uskutečnily již dvě módní přehlídky dobových kostý-

mů z různých 

histor ických 

období a v září 

se bude konat 

přehlídka pod 

názvem Oděv-

ní kreace výše 

zmíněné tex-

tilní školy. Na 

přelomu září 

a října budou 

vystaveny také 

taneční kostý-

my ze známé 

soutěže Star-

Dance, které 

zapůjčuje Čes-

ká televize. Od 

30. listopadu 

do 31. pro-

since 2010 se  

v doprovod-

ném projektu představí skleněný šperk 21. století Marie  

a Ladislava Olivových.

Součástí výstavy je i dětská dílna zařízená jako krejčovský 

salon. Konají se zde programové aktivity pro školní děti, 

ale i příležitostné programy pro rodiče s dětmi. Jednotlivé 

nedělní akce mají názvy: „Hedvábná neděle“, „Dokolečka, 

dokola“, „Smím prosit“, „Taneční neděle“, „Perleťová neděle“, 

„Korálková neděle“.

K výstavě bylo vydáno Forum Brunense 2010 jako mono-

tematické číslo s příspěvky k Dámské volence.

Ludmila Růženecká
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Monet-Warhol
Mistrovská díla z Albertina Museum 

a Batlinerovy sbírky

Národní galerie v Praze

Veletržní palác

13. říjen 2010 – 7. leden 2011

Batlinerova sbírka

Rita a Herbert Batlinerovi sbírají umění téměř půl století. Jest-

liže na samém začátku se zaměřovali zejména na díla svých 

součastníků a Alberta Giacometiho, brzy následovala díla 

mistrů klasického moderního umění. Jejich další sběratelské 

úsilí a zájem se v posledních dvou desítiletích upřel k součas-

nému umění a podařilo se jim vytvořit mimořádnou sbírku, jež 

je zpravidla reprezentována vrcholnými díly umělců jako jsou 

C. Monet, P. Signac, P. Picasso, H. Matisse a Max Ernst, Francis 

Bacon, Yves Kleine a ze současných Alex Katz, Gerhard Richter, 

Anselm Kiefer, Georg Baselitz. S postupným zájmem o součas-

nější umění vykrystalizoval také náhled Herberta Batlinera, že 

sbírání uměleckých děl není cílem, ale cestou k lepšímu poro-

zumění umění.

Na počátku roku 2007 Herbert a Rita Batlinerovi svou sbírku, 

jež byla začleněna do nadace, odkázali Albertině.

Jedna z nejvýznamnějších evropských sbírek švýcarských 

manželů Rity a Herberta Batlinerových společně s díly  

z Musea Albertiny představí v Národní galerii v Praze sou-

bor 80 děl moderního světového umění zahrnující výběr 

stěžejních děl od počátku 20. století až po tvorbu prvého 

desetiletí 21. století. Sbírka manželů Batlinerových vznikala 

téměř půl století, kdy v počátcích jejich zájmu byla tvorba 

současných umělců, následně obohacená o cenná díla mis-

trů klasického moderního umění. V posledních desetiletích 

se zájem sběratelů výrazněji orientoval k aktivitám součas-

ného umění. pro Herberta Batlinera není další vytváření 

podoby sbírky umělckých děl pouze cílem, ale má se stát 

cestou k lepšímu porozumění umění. Od roku 2007 je pak 

tato sbírka, která obsahuje 300 děl prezentována ve výstav-

ních prostorách Albertina museum ve Vídni. 

Představený soubor z děl z Batlinerovy sbírky a Albertina 

muzeum zahrnuje tak slavná díla jako jsou Lekníny C. Mo-

neta hlavního představitele impresionismu, obrazy fauvis-

tů H. Matisse, P. Bonnarda, práce německých expresionistů  

E. L. Kirchnera, A. Javlenského, představitelů ruské avantgardy  

a abstrakce El Lisického, K. Maleviče, V. Kandinského, i surre-

alismu R. Magritta, M. Ernsta. Z poválečného období pak vy-

stavený soubor zahrnuje velké osobnosti evropského a ame-

rického umění druhé poloviny 20. století s  díly J. Dubuffeta, 

Y. Kleina, L. Fontany F. Bacona, M. Louis, R. Lichtensteina,  

J. Dina, A. Warhola a ze zcela současných A. Kiefra, A. Katze,  

A. Rainera, G. Richtera, Sol Le Witta a další. Do pražského vý-

běru děl R. a H. Batlinerových nebyla zahrnuta díla umělců P. 

Picassa a Františka Kupky vzhledem k jejich relativně četné-

mu zastoupení ve sbírkách Národní galerie v Praze. 

Skutečnost, že výstava „Mistrovských děl z Albertina Mu-

seum a Batlinerovy sbírky“ se v Praze představuje, je z jedné 

strany výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi Albertinou 

a Národní galerií v Praze. Ze strany druhé je projekt i pro-

jevem znovunavázání na tradici intelektuálního regionu 

Rakouska-Uherska, ze kterého vycházely takové osobnosti, 

jako byl G. Mahler, A. Loos, S. Freud, F. Kafka a mnozí další.

Claude Monet – Lekníny
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Výstava „Monet-Warhol Mistrovská díla z Albertina Mu-

seum a Batlinerovy sbírky“ v Praze je významnou událos-

tí v českém kulturním prostředí vzhledem ke skutečnosti, 

že prezentování obsáhlých sbírek moderního světového 

umění v českém prostředí v letech 1948–1989 bylo značně 

obtížné pouze s vyjímkou krátkého období Pražského jara  

a nekolika výstav v 80. letech zejména výstavou „Pokla-

dy moderního umění ze sbírek Guggenheimovy Nadace“ 

(1988). Změněná situace umožnila v řadě českých galerií  

a muzeích mnohdy ve spolupráci se zahraničními kultur-

ními institucemi představit důležité monografické a sku-

pinové výstavy. Dnešní prezentace v Národní galerii chce 

toto úsilí obohatit a umožnit české a zahraniční veřejnosti 

v tomto souboru mistrovských děl sledovat proces vývoje 

světového moderního umění 20. a 21. století.   

Olga Uhrová

Rada Královéhradeckého 
kraje

vyhlašuje výběrové řízení na funkci

ředitele – ředitelky 
Muzea východních Čech 

v Hradci Králové, p. o.

Požadavky na uchazeče:

– VŠ vzdělání, praxe v oboru výhodou

– občanská a morální bezúhonnost

– znalost právní problematiky v oblasti kultury a muzej-

nictví

– znalost minimálně jednoho světového jazyka na komu-

nikační úrovni

– komunikační schopnosti, schopnost vést pracovní ko-

lektiv

– základní přehled o ekonomických zásadách řízení pří-

spěvkové organizace, praxe na vedoucím místě příspěvko-

vé organizace v oblasti kultury výhodou

– orientace v oblasti dotační politiky státu, Evropské unie  

a dalších subjektů výhodou

– aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační  

a podobná činnost výhodou

Požadované doklady k přihlášce:

– písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul, 

datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 

pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní a e-mailové 

spojení, datum a podpis uchazeče

– strukturovaný životopis s přehledem dosavadních za-

městnání a praxe, členství v orgánech profesních organi-

zací, odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity 

v oboru

– kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně 

kopie vysvědčení ze státních závěrečných zkoušek

– kopie lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 

Sb., v platném znění, nebo souhlas s jeho vyžádáním  

(u uchazečů, na něž se tato povinnost vztahuje)

– výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

– souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona  

č. 101/2000 Sb., v platném znění

– návrh koncepce řízení organizace v rozsahu cca 5 stran 

strojopisu

Přihlášky přijímá:

PhDr. Pavel Mertlík, vedoucí oddělení kultury a památkové 

péče, tel.: +420 495 817 310, Krajský úřad Královéhradec-

kého kraje, oddělení kultury a památkové péče, Pivovarské 

náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové nejpozději do 12. lis-

topadu 2010.

Předpokládaný nástup dohodou.

Metody a techniky 
dramatické výchovy v muzeu

Asociace muzeí a galerií ČR, Komise pro muzejní manage-

ment pořádá dne 8. prosince 2010 od 9 hodin workshop 

„Metody a techniky dramatické výchovy v muzeu" v sále 

Muzea hl. města Prahy, Na Florenci.

Zájemci budou vybráni podle pořadí přihlášení se sta-

novením náhradníků. Účastnický poplatek ve výši 200 Kč 

bude vybírán při prezenci (poplatek zahrnuje náklady na 

občerstvení během workshopu a materiály pro účastníky). 

Protože 2. část semináře bude zaměřena zejména prakticky, 

je maximální počet  účastníků 40.

volná místa

pozvánka 
na seminář

mediální akce 
roku 2011



Svoji účast potvrďte e-mailem na adresu.amg@cz-museu-

ms.cz nejpozději do 22. listopadu 2010.  

Program workshopu:

1. Příprava doprovodného programu – teoretický blok

a) Co je dramatická výchova a k čemu je nám v muzeu dob-

rá?

b) Pedagogické minimum – věkové charakterizace a odliš-

nosti a jak je respektovat při přípravě programu. 

c) Druhy muzejních programů, ve kterých lze využít princi-

py dramatické výchovy.

d) Hledání struktury programu pomocí principů dramatické 

výchovy.

 e) Diskuse

2. Vedení doprovodného programu dle zvolených metod  

a technik – praktický blok 

a) Herní principy – pojďme si hrát.

b) Role a vstupy do rolí.

c) Materiálově-věcné metody (kostým, loutka, exponát, re-

kvizita, obraz, apod.).  

d) Graficko-písemné metody (doplňovačky, nedopsané do-

pisy, skryté informace, apod.).

e) Vedení konkrétního programu – účastníci semináře v ro-

lích návštěvníků.

Odhad časového rozvrhu

Teoretický blok  9 – 12,00 hod.

Přestávka na oběd  12,00 – 13,00 hod.

Praktický blok  13,00 – 17,00 hod.

 Mediální akce roku 2011

Asociace muzeí a galerií ČR připravuje na příští rok 2011 

řadu mediálních akcí, k jejichž realizaci bychom Vás již 

nyní rádi přizvali. Slouží především k propagaci Vašeho 

muzea či galerie na stránkách Věstníku AMG a na našich 

internetových stránkách http://www.cz-museums.cz – ne-

jen v sekci Dění v oboru.

Především se jedná o Národní soutěž muzeí Gloria mu-

saealis a Festival muzejních nocí. V letošním roce vstou-

pila Národní soutěž muzeí Gloria musaealis již do devá-

tého ročníku. Slavnostní akt vyhlášení výsledků soutěže 

proběhne dne 19. května 2011 jako již tradičně v Panthe-

onu Národního muzea od 17 hodin. Jsme toho názoru, že 

soutěž může být zajímavým a živým tématem v mediální 

sféře, avšak váha tohoto tématu závisí na tom, kolik sou-

těžních projektů muzea a galerie přihlásí. Nabízíme Vám 

pomoc při vytipování vhodných soutěžních projektů ve 

Vaší činnosti a konzultace při zpracování přihlášky, která 

je ke stažení na stránkách http://www.gloriamusaealis.cz. 

Rovněž je od tohoto ročníku možné vyplnit on-line for-

mulář přihlášky přímo na našich stránkách. Nezapomeňte 

prosím, že uzávěrka přihlášek IX. ročníku soutěže je 28. 

února 2011! Věříme, že stejně jako v ročnících předcháze-

jících, se i v devátém ročníku Národní soutěže muzeí Gloria 

musaealis 2010 setkáme s celou řadou Vašich vynikajících 

projektů. Kontaktní osobou pro Národní soutěž muzeí je 

Mgr. Malvína Brychová (vestnik@cz-museums.cz).

Pro rok 2011 vyhlasí Asociace muzeí a galerií ČR ve spo-

lupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem již 

sedmý ročník Festivalu muzejních nocí 2011, který pro-

běhne ve dnech 20. května – 11. června 2011. Akce tohoto 

typu jsou již řadu let obvyklé ve velkých evropských měs-

tech – jde vlastně o velice jednoduchý princip, kdy muzea 

a galerie v daném městě zůstanou otevřeny do pozdních 

nočních hodin a nabídnou svým nočním návštěvníkům 

něco, co není v jejich denním programu běžné. Volným 

vstupem počínaje a speciálními akcemi konče. Novinkou 

od čtvrtého ročníku akce je Národní zahájení festivalu, 

pořádané ve spolupráci s Asociací krajů ČR jako oficiální 

začátek téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. 

Muzea a galerie v České republice se mohou k Festivalu 

muzejních nocí 2011 kdykoli v jeho průběhu připojit, a to 

tím, že se zaregistrují se „svou“ muzejní nocí do společné-

ho informačního serveru a zašlou na adresu sekretariátu 

AMG řádně a ve stanoveném termínu, kterým je 31. ledna 

2011, vyplněnou přihlášku. Zároveň od nás obdržíte spo-

lečný grafický prvek – logo festivalu – pro Vaše propagační 

materiály. Kontaktní osobou pro Festival muzejních nocí 

je Anna Komárková, DiS. (amg@cz-museums.cz).

V roce 2008 byl v nové aktualizované verzi spuštěn na 

internetových stránkách AMG elektronický Adresář muzeí  

a galerií ČR, který jsme postupně doplňovali a aktualizovali 

dle Vámi zaslaných podkladů. Následně byl Adresář vydán 

i v tištěné podobě a je k dispozici na sekretariátu AMG. Ad-

resář je vítaným pomocníkem nejen při vzájemné komuni-

kaci muzeí a galerií, ale slouží i subjektům činným v oblasti 

cestovního ruchu, školám, ostatním kulturním institucím 

apod. V zájmu každé organizace proto je, aby aktualizaci 

pozvánka 
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údajů věnovala náležitou pozornost, neboť Adresář je jed-

nou z efektivních cest k propagaci Vaší instituce. Dotazník 

pro aktualizaci údajů je ke stažení na internetových strán-

kách AMG http://www.cz-museums.cz, kde je k dispozici  

i návod pro jeho vyplnění. Vyplněné dotazníky nebo pou-

ze výčet údajů, které se o Vašem muzeu/galerii změnily, 

zasílejte prosím Michaele Buriánkové, BBus (Hons) na e-

mailovou adresu buriankova@cz-museums.cz. Tímto by-

chom Vás chtěli opět vyzvat ke kontrole prezentovaných 

dat o Vaší instituci – zda jsou aktuální všechny kontaktní 

údaje, publikované informace o otevírací době, o vstup-

ném, o jednotlivých pobočkách atd. 

Na našich stránkách můžete rovněž najít formuláře „Ka-

lendárium výstav a kulturních událostí 2011“ a „Kalendá-

rium akcí muzeí a galerií 2011 pro prezentaci na interne-

tových stránkách AMG“. Formuláře vztahující se k výstavám  

a kulturním akcím slouží jako podklad pro zveřejnění 

výstav muzeí a galerií v aktuálním čísle – příloze Věstní-

ku AMG „Kalendáriu kulturních událostí“. Do formuláře 

vyplňte prosím všechny plánované výstavy ve Vašem 

muzeu či galerii pro rok 2011. Aktuální přehledy výstav, 

změn a aktualizací zasílejte na e-mailovou adresu: vest-

nik@cz-museums.cz s předstihem minimálně tří měsíců, 

nejpozději vždy do následující uzávěrky aktuálního 

čísla Věstníku AMG, která je uvedena v tiráži každého 

čísla. Jen takto budou Vaše aktuální výstavy propagová-

ny na stránkách Věstníku AMG. Formulář „Kalendárium 

akcí muzeí a galerií 2011 pro prezentaci na interneto-

vých stránkách AMG“ slouží jako podklad pro zveřejně-

ní akcí muzeí a galerií na internetových stránkách AMG  

– v sekci Dění v oboru. Do formuláře vyplňte prosím 

všechny plánované akce ve Vašem muzeu/galerii pro rok 

2011 – termíny seminářů, konferencí, přednášek atp. Aktu-

ální přehledy těchto akcí, změny a aktualizace zasílejte na 

e-mailovou adresu: buriankova@cz-museums.cz. Zároveň 

je možné na internetových stránkách AMG prezentovat 

nově vydané publikace, sborníky z konferencí a seminářů  

a další zajímavé informace z Vaší činnosti.
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 Asociace muzeí a galerií České republiky
ve spolupráci 

s Národním muzeem,

Mendelovým muzeem MU

a oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky

pořádá VI. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví

při příležitosti 20. výročí vzniku 

největšího profesního svazu sbírkotvorných institucí a osob činných v oboru muzejnictví

Muzeum, autorský zákon a digitalizace
Brno, Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo nám. 6

2.– 3. listopadu 2010

Předběžný časový plán a program kolokvia:

2. listopadu 2010 – první jednací den kolokvia
 

9.00–10.30 Registrace účastníků kolokvia (foyer Sálu Břetislava Bakaly)

 

prostor: Velký konferenční sál

10.30–10.40 Společné slavnostní zahájení VI. celorepublikového kolokvia (PhDr. Eva Dittertová, předsedkyně 

   Asociace muzeí a galerií ČR)

10.40–12.00 I. blok přednášek: 1990–2010 : 20 let od vzniku AMG (Moderátor: PhDr. Luděk Beneš, I. místopředseda 

   AMG, Muzeum Mladoboleslavska)

10.40–11.00 Dvacet let činnosti AMG: Bilance a výhled aneb AMG v průsečíku desetiletí (PhDr. František Šebek, čestný

   člen AMG, Východočeské muzeum v Pardubicích)

11.00–11.20 Přínos AMG k transformaci muzejnictví v 90. letech minulého století (RNDr. Jiří Žalman, individuální 

   člen AMG, Ministerstvo kultury ČR – odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií)

11.20–11.40 Význam AMG pro české muzejnictví optikou uplynulého dvacetiletí (PhDr. Eva Dittertová, předsedkyně

   AMG, Národní muzeum)

11.40–12.00 Diskuse k I. bloku kolokvia

12.00–13.00 přestávka na oběd

13.00–15.00 II. blok: Muzea a autorský zákon (Moderátor: PhDr. Zita Suchánková, Středočeské muzeum v Roztokách

   u Prahy)

13.00–13.30 Aktuální otázky autorského práva (Mgr. Adéla Faladová, Ministerstvo kultury ČR – odbor autorského práva)

13.30–14.00 Autorský zákon a digitalizace (JUDr. Libor Vašíček, LegalPartners.cz)

14.00–14.30 Regionální tisky a autorské právo. Problémy a perspektivy (PhDr. Ladislav Čepička, Regionální muzeum

   a galerie Křivoklátska)

14.30–15.00 Diskuse k II. bloku kolokvia

15.00–15.30 Přestávka na kávu a občerstvení



15.00–18.00 III. blok: Digitalizace muzejních sbírek a strategie digitalizace kulturního obsahu (Moderátor: 

   PhDr. Pavel Douša, Ph.D., Národní muzeum)

15.00–15.30 Nástin strategie digitalizace v muzejnictví (Michal Janiš, Ministerstvo kultury ČR – odbor ochrany movitého 

   kulturního dědictví, muzeí a galerií)

15.30–16.00 Současný stav projektu Europeana (Mgr. Kateřina Musílková, Národní muzeum)

16.00–16.30 Webová aplikace www.eSbirky.cz (Mgr. Jakub Hauser, Národní muzeum)

16.30–17.00 I3S – geneze a perspektivy (Mgr. David Cigánek, Moravské zemské muzeum)

17.00–17.30 I3S – rámcové technické řešení (RNDr. Jarmila Podolníková a Mgr. Zdeněk Lenhart, Moravské zemské muzeum)

17.30–18.00 Diskuse k III. bloku kolokvia a závěrečná diskuse k I. jednacímu dni konference

18.00  Závěr I. jednacího dne kolokvia

19.00–20.00 Volné prohlídky stálých expozic a právě probíhajících výstav v Moravském zemském muzeu 

   – Dietrichsteinském paláci a v Biskupském dvoře pro účastníky kolokvia (Dietrichsteinský palác, Zelný

   trh 8 a Biskupský dvůr, Muzejní 1) 

20.00  Společenské setkání účastníků kolokvia (Moravské zemské muzeum – Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8)

 

3. listopadu 2010 – druhý jednací den kolokvia

prostor: Velký konferenční sál

 

9.00–10.30 III. blok: Digitalizace muzejních sbírek – pokračování I. část (Moderátor: Ing. Milena Burdychová, 

   Regionální muzeum v Chrudimi)

9.00–9.30 Příležitost pro regionální paměťové instituce – informace o evropském projektu Europeana Local 

   a jeho pozici v rodině projektů Europeany (Mgr. Ivana Haladová, Cross Czech a. s.)

9.30–10.00 Technické aspekty zpřístupňování digitálního obsahu v rámci Europeany za asistence projektu 

   Europeana Local (Mgr. Ivana Haladová, Cross Czech a. s.)

10.00–10.30 Politika paměti, digitalizace kulturního dědictví a virtuální muzea v roce 2042 (doc. RNDr. Andrej Ferko,

   Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislavě – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky)

10.30–11.00 Přestávka na kávu a občerstvení

11.00–13.00 III. blok: Digitalizace muzejních sbírek – pokračování II. část (Moderátor: Mgr. Irena Chovančíková,

   Masarykovo muzeum v Hodoníně)

11.00–11.30 Digitalizace sbírek z pohledu muzeologie (PhDr. Jan Dolák, Katedra UNESCO pro muzeologii a světové

   dědictví, Masarykova univerzita v Brně)

11.30–12.00 Digitalizace muzejní sbírky ve Slezském zemském muzeu (Mgr. David Váhala, Slezské zemské muzeum)

12.30–13.00 Digitalizace textilních vzorníků ze sbírky Technického muzea v Brně (PhDr. Petra Mertová, Ph.D., 

   Technické muzeum v Brně)

13.00  Závěrečné společné jednání – resumé nejzajímavějších otázek a odpovědí a slavnostní zakončení kolokvia

 

 prostor: Malý konferenční sál (kapacita: max. 40 osob)

9.30–13.00  Workshop: Evropský digitální prostor a zapojení českého muzea (Moderátor: Mgr. Kateřina Musílková, Národní muzeum)

9.30–10.00 Vývoj on-line aplikace eSbírky a způsob její administrace (Marek Kotala, Genes Media / Mgr. Jakub Hauser,  

   Národní muzeum)

10.00–10.30 Značkovací jazyk XML pro začátečníky (Mgr. Vojtěch Sedláček, DevoTeam s. r. o.) 

10.30–11.00 Přestávka na kávu a občerstvení

11.00–11.20 Základní standardy metadat v oblasti muzejnictví (Ing. Naděžda Andrejčíková, Ph.D., Cosmotron Bohemia s. r. o.)

11.20–11.40 Představení formátu LIDO a seznámení s jeho účelem (Mgr. Vojtěch Sedláček, DevoTeam s. r. o.)

11.40–12.00 ATHENA tool (Mgr. Vojtěch Sedláček, DevoTeam s. r. o.)

12.00–13.00 Praktická část semináře

13.00  Závěrečné společné jednání – resumé nejzajímavějších otázek a odpovědí a slavnostní zakončení kolokvia

Více na http://www.cz-museums.cz


