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Jednání
Veškerá jednání uskutečněná počátkem roku 2015 mezi majiteli zámku a muzeem směřovala
k otázce nové nájemní smlouvy. Toto téma se zpočátku jevilo jako zcela bezproblémové, ale
bohužel opak se stal skutečností. Mezi dva největší problémy patřila jednak doba nájmu,
kterou muzeum chtělo uzavřít na deset let, majitelé však takové délce nájemní smlouvy
nebyli vůbec přístupní. Nejprve nabízeli dvouletou nájemní smlouvu s roční výpovědní
lhůtou, což bylo pro muzeum zcela nepřijatelné. Jednání ještě zkomplikovala otázka dosud
nevydaného zámeckého mobiliáře, který má muzeum ve své správě.
V měsíci dubnu potom muzeum Velké Meziříčí obdrželo dopis z Okresního soudu ve Žďáru
nad Sázavou, že vlastníci zámku chtějí rozšířit žalobu o vydání majetku na muzeum. I přes
ujišťování majitelů, že je to pouze formalita, tato situace komplikovala další jednání o nové
nájemní smlouvě.
Ještě ve druhé polovině května nebylo vůbec jasné, zda-li bude smlouva uzavřena, a když,
tak jaká bude délka nájmu. Nakonec bylo přistoupeno ke kompromisní dohodě, doba nájmu
byla stanovena na pět let, prostory pronajaté muzeu zůstaly ve stejném složení, jako tomu
bylo dosud. Výpovědní doba činí jeden rok. Z pohledu muzea nutno konstatovat, že pětiletá
doba nájmu znamená, že dosavadní plány na úpravy prostor, jako byla plánovaná
rekonstrukce kanceláří na budově „C“, či úprava nevyhovujících sociálních zařízení pro
veřejnost vezmou za své. Přitom obě dvě úpravy by byly více než třeba.
Vzhledem k vývoji situace bylo muzeum počátkem měsíce května nuceno nalézt právního
zástupce, který by ho zastupoval u soudu ve věci vydání zámeckého mobiliáře. Po
kontaktování několika advokátních kanceláři mimo město, byla k tomuto zvolena právní
kancelář JUDr. Aleny Chloupkové v Jihlavě, která má s takovou problematikou zkušenosti.
Jednání neustále probíhají a s jakým výsledkem a v jakém časovém horizontu bude znám
výsledek nelze odhadnout. Samozřejmě pro potřeby muzea by byl nejlepší co nejkratší
časový horizont.
V souvislosti s potřebou zajištění pestré a atraktivní programové nabídky muzea pro rok
2015 byla uskutečněna řada jednání s různými kulturními organizacemi. (Jupiter club,
zástupci uměleckého sdružení STIR UP, zástupci historických šermířských skupin a další)
Již od počátku roku jsou vedena intenzívní jednání s Českou asociací přátel vojenské
historie v Brně, jejíž součinnosti bude třeba při zajištění Historických slavností v měsíci září.
Až do konce pololetí probíhal výběr účinkujících a upřesňování programu. Realizace
Historický slavností v měsíci září proběhla naprosto bez problémů, což byl i výsledek
dlouhotrvajících a pečlivých jednání mezi zúčastněnými subjekty.
Další jednání byla směřována k tradičním partnerům muzea, ať již na poli odborném
(Asociace muzeí a galerií, ministerstvo kultury ČR), tak i na poli ekonomickém (Město Velké
Meziříčí, rada města).
Muzeum se na počátku přihlásilo do grantového programu Ministerstva kultury ČR v rámci
Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) v části D – preventivní
ochrana před nepříznivými vlivy. Cílem toho je získat dotaci na nové policové regály do
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depozitáře č. 11, kde v současnosti je zcela nevyhovující vybavení pro uložení sbírek. Kladné
vyrozumění o přidělení dotace bylo doručeno počátkem měsíce června. Muzeu byla
schválena dotace v plné výši 100.000,- Kč. Počátkem měsíce září byla akce realizována a
v depozitáři č. 11 byly postaveny nové policové regály.

Ekonomika organizace
K čerpání stanoveného rozpočtu muzea je přistupováno se snahou o maximální úspornost
provozu muzea. Do pololetí roku 2015 bylo jeho čerpání vyrovnané a jednotlivé položky
odpovídaly stavu potřebnému k úspěšnému zvládnutí nároků provozu i v druhé polovině
roku, která je vzhledem k sezóně náročnější.
Asi finančně nejnáročnější akcí byly Historické slavnosti, kde vzhledem k několika
okolnostem byl stanovený rozpočet překročen a potřebná částka musela být povýšena o
prostředky z provozních fondů muzea. Zvýšené nároky vznikly jednak požadavkem
pronajímatelů na ostrahu celého areálu bezpečnostní agenturou, a zvýšenými náklady za
pronájem pódia a jeho zvučení. Celkově bylo nutno částku navýšit cca o 100 000,- Kč.
I přes toto rozpočet muzea na koci roku 2015 vykázal kladná čísla. Celkový zlepšený
hospodářský výsledek organizace dosáhl částky 120.408,- Kč. Z toho je 51.584,- Kč výsledek
hlavní činnosti a částka 68 824,- Kč činnosti doplňkové.

Personálie
V měsíci únoru byla obsazena pracovní pozice pokladní jednou pracovnicí, která zajišťuje
provoz výstavního sálu a v měsících květen a září i provoz muzejních expozic. Pro zajištění
sezónního provozu červen až říjen 2015 byly přijati do pracovního poměru celkem čtyři
brigádníci, kteří se budou střídat v pokrytí průvodcovských služeb.
Tito průvodci budou též vypomáhat při zajištění Historických slavností, které se konají
v měsíci září a jsou organizačně velmi náročné, vzhledem k počtu stálých pracovníků muzea.
Akce vyžaduje dostatek osob, které mají znalost historických událostí vážících se k danému
slohovému období, v jejichž duchu se slavnosti konají. Z tohoto důvodu je téměř nemožné
použít jako brigádníky osoby, které by neměly předchozí praxi v muzejních expozicích.
V měsíci březnu se pracovník muzea zúčastnil dvoudenního školení trenérů I. stupně
Českého systému kvality služeb. Koncepce vychází ze zásad řízení kvality, vlastníkem systému
je Ministerstvo pro místní rozvoj. V teoretické části byli účastníci semináře seznámeni se
systémem zkvalitňování služeb, s požadavky zákazníků a jednání s nimi. Následovaly zásady
péče o kvalitu a praktická ukázka, jak vytvořit plán opatření, který je třeba k získání
certifikátu kvality. Po získání informací o chodu systému a závazcích, které by musela
organizace dodržovat, bylo rozhodnuto se do programu nezapojovat.
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Pracovníci muzea se pravidelně zúčastňují odborných konferencí a seminářů, které
pořádají jak Asociace muzeí a galerií, tak i Ministerstvo kultury ČR, nebo jednotlivá muzejní
metodická centra.

Úkoly technické povahy
Na počátek sezóny 2015 připadaly hned dva důležité úkoly technické povahy. V prvním
případě to byl generální úklid expozic a jejich příprava pro letošní turistickou sezónu,
v případě druhém to bylo vybudování nové pokladny muzea a nového zázemí pro průvodce.
Prostory původní pokladny totiž musely být koncem roku 2014 uvolněny, neboť majitelé
zámku se v tomto místě rozhodli vybudovat výtah. Muzeu však nebyla nabídnuta majiteli
žádná náhradní prostora, kde by mohla být vybudována pokladna nová, ve stávající velikosti.
Tímto muzeum přišlo o nejen o šatnu pro návštěvníky, ale i o zázemí pro průvodce.
Generální úklid a reinstalace expozic proběhla v měsíci dubnu, nároky na tento úklid a
reinstalace byly vzhledem k budování výtahu velmi vysoké. Kvůli tomuto musela být na
podzim roku 2014 kompletně vystěhována jedna místnost expozice „Cestou necestou aneb
Od cest k dálnicím“. Po jeho dokončení bylo třeba místnost znovu nastěhovat zpět a expozici
obnovit. Při reinstalaci byly některé panely nahrazeny novými. Rovněž výstavy „Šálek
lahodného moku“ a „Napoleonské karikatury“ prodělaly malou obměnu. Vlivem klimatických
podmínek a slunečního svitu degradovaly vystavené kopie, a tak musely být nahrazeny
jinými. Zároveň byl vyměněn úvodní panel a byla instalována nová textilní draperie do
měšťanského salonku.
Vzhledem k tomu, že práce na výtahu nepostupovaly zcela dle plánovaného
harmonogramu, tak se mírně pozdržely i práce úklidové. V dotčených prostorách totiž
muselo být přistoupeno i k výmalbě, která vzhledem ke klimatickým podmínkám značně
narušila jejich průběh.
Zcela bylo upuštěno od myšlenky ohledně instalace nové pokladny v měsíci květnu, neboť
v dotčené místnosti panovala velmi vysoká vlhkost a nebylo možno instalovat potřebné
vybavení. Pokladna musela být proto přemístěna do náhradních prostor, kde fungovala až do
měsíce června.
Teprve v polovině měsíce června mohlo být přistoupeno k pokládce podlahových krytin a
mohlo započít stěhování nábytku. Bohužel pokladna v současné době neposkytuje
dostatečný komfort pro návštěvníky, neboť je téměř nemožné vzhledem k její velikosti ji
využít jako šatnu pro návštěvníky, či příchozím rodinám s malými dětmi nabídnout umístění
kočárku, jak se tomu dělo v roce loňském.
Také zázemní pro průvodce muselo být přemístěno jinam. Byly vyklizeny přízemní
prostory budovy „C“, a tam byla zřízena šatna a místnost pro průvodce.
Nutno říci, že na stranu druhou vybudování výtahu přineslo větší komfort pro
hendikepované návštěvníky, neboť teď již mohou navštívit expozice muzea ve všech patrech
zámku.
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Do budoucna by bylo ovšem dobré se zamyslet nad možností vybudování i
bezbariérového WC, neboť v současné době sice hendikepovaný návštěvník může navštívit
expozice, ale sociální zázemí muzea je pro něj zcela nedostupné.
Muzejní expozice vyžadují pravidelnou údržbu a obměnu. Kvůli budování výtahu musela být
vloni na podzim kompletně vystěhována jedna místnost expozice „Cestou necestou aneb Od
cest k dálnicím“. Po dokončení výtahu bylo potřeba místnost znovu nastěhovat zpět a
expozici obnovit. Při reinstalaci byly některé nevyhovující panely nahrazeny novými.
Obměny a úpravy se ovšem netýkají pouze budovy muzea, ale i kostelní věže, na jejíž
expozici se muzeum rovněž podílí. V tomto roce byl připraven text k instalaci bydlení v bytě
věžníka.

Výstavy a akce
Během uplynulého roku se ve výstavním sále muzea vystřídalo hned šest výstav, z toho
každá byla zacílena na jiný typ návštěvníka. Hned tři výstavy byly vytvořeny pracovníky
muzea z vlastních muzejních sbírek.
Sezona byla v únoru zahájena výstavou „Hračky malých aristokratů“. Tematika
historických hraček byla zvolena již potřetí, opět ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově
nad Kněžnou. Každý rok se ovšem exponáty obměňují a výstava je vždy zaměřena na jinou
oblast. Tentokrát se věnovala dětem na šlechtických sídlech. V průběhu sedmi týdnů si ji
přišlo prohlédnout 509 návštěvníků.
Následovala výstava k 70. výročí konce druhé světové války. Muzeum se k celostátním
oslavám zapojilo právě výstavou „Stopami války“. Jelikož se jednalo o výstavu z vlastních
sbírek, byly v depozitáři a v archivu vyhledány vhodné předměty, která se k danému tématu
vázaly. Stejně jako v loňském roce, kdy muzeum připravilo výstavu k první světové válce,
zaznamenala i ta letošní u návštěvníků kladný ohlas. Výstavu navštěvovaly i školní skupiny,
pro které byly připraveny speciální pracovní listy, díky kterým se výstava stala pro žáky
srozumitelnější. Pro nižší stupeň základních škol měl pracovní list podobu doplňovačky, pro
starší žáky byly vyrobeny dvě varianty dotazníků, k nimž vyhledávali odpovědi na výstavě.
Poslední výstava prvního pololetí byla zaměřena na oblast výtvarného umění. „Půjčovna
použitých obrazů“ surrealistické skupiny Stir up nabídla netradiční pojetí. Jak již název
napovídá, návštěvníci si mohli vystavené obrazy po skončení výstavy zapůjčit na dobu půl
roku domů. Této bezplatné možnosti využilo sedm zájemců.
Výstava „Ze sbírek muzea aneb Co ukrývá depozitář“ představila návštěvníkům průřez
sbírkovými fondy muzea. Kromě drobnějších předmětů přibližujících dámskou a pánskou
módu z přelomu 19. a 20. století, sklo, porcelán, sbírku militarií či japonských laků byl
vystaven zrestaurovaný nábytek, na kterém v uplynulých letech pracovali studenti Vyšší
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odborné školy restaurátorské v Brně. Po delší době byla představena ukázka z numismatické
sbírky, která prezentovala období od 12. století do roku 1932.
V pořadí druhá výtvarná výstava představila dílo profesora velkomeziříčského gymnázia
Miloslava Fiedlera. Vernisáž byla zahájena úvodním slovem kurátorky výstavy Evy Kočí
Valové, z jejíž hlavy myšlenka na uspořádání výstavy vzešla. Na gymnaziálního profesora
přišla zavzpomínat řada jeho bývalých studentů a kolegů. Na slavnostní vernisáži byla
přítomná i manželka Květoslava Fiedlerová. Výstava zaznamenala velký úspěch především
mezi bývalými studenty velkomeziříčského gymnázia, kteří tak měli možnost zavzpomínat na
svého bývalého profesora. Celkem si ji prohlédlo okolo pěti set návštěvníků.
Poslední výstava uplynulého roku navodila návštěvníkům sváteční vánoční náladu.
Příchozí se mohli těšit na historické betlémy z muzejních sbírek. Návštěvníci mohli nejen
obdivovat zručnou práci předků, ale získali i informace o zásadách tvorby betlémů. K vidění
byl třeba betlém rodiny Plachetských z devatenáctého století, který se skládá z několika
desítek staveb a téměř dvou set figurek lidí a zvířat, většinou řezaných z lipového dřeva.
Kromě tohoto rozsáhlého betlému byl vystaven i deskový betlém rodiny Vorlovy, jehož
nejstarší část je dokonce z osmnáctého století a je tak středoevropským unikátem. Pro děti
byly připraveny pracovní listy, s jejichž pomocí si vyrobily jednoduchý betlém z papíru. Pro
návštěvníky, kteří se chtěli o betlémech dozvědět podrobnější informace, připravila autorka
dvě komentované prohlídky. Vánoční tematika přilákala na výstavu téměř tisíc návštěvníků.
Kladný ohlas zaznamenala i u velkomeziříčských škol, jelikož si ji přišlo prohlédnout 17 tříd
základních a mateřských škol.
Kromě výstavní činnosti se pracovníci muzea věnovali pořádání akcí pro širokou
veřejnost. Stejně jako v minulých letech se velkomeziříčské muzeum zapojilo do
Mezinárodního dne muzeí, který je celosvětově vyhlášen na 18. května. Muzeum ve
výjimečně otevřelo v pondělí, protože 18. květen připadl právě na první pracovní den.
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si všechny expozice zdarma, otevřena byla rovněž
výstava Stopami války. Ačkoli byl všední pracovní den a muzeum bývá v pondělí zavřené,
možnosti bezplatné prohlídky využilo 144 návštěvníků.
Další tradiční akce, které se muzeum pravidelně účastní, je Festival muzejních nocí.
Jedenáctý ročník probíhal od 15. května do 13. června, velkomeziříčské muzeum si zvolilo
sobotu 13. června. Program připravilo ve spolupráci s divadelní a kaskadérskou skupinou
Štvanci. Příchozí mohli zhlédnout ukázky útrpného práva na vnitřním nádvoří a scénky
kombinované se šermem v zámeckých salonech. O oblíbenosti nočních prohlídek svědčí fakt,
že všechny čtyři vystoupení byla beznadějně plná.
Největší akcí, kterou muzeum v uplynulém roce uspořádalo, byly historické slavnosti.
První zářijový víkend se celý zámecký areál přenesl do doby Albrechta z Valdštejna a
třicetileté války. Oproti minulým ročníkům započaly slavnosti již v pátek večer, a to
verbováním vojáků na Náměstí. Průvodem s pochodněmi se diváci přesunuli na zámek, kde
program pokračoval ohňovou show. Po celý víkend bylo pro návštěvníky připraveno
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množství divadelních, tanečních a šermířských vystoupení. V zámeckém parku pak byly
rozestavěny desítky dobových stanů, nechyběla ani rekonstrukce historické bitvy. Po celý
víkend přibližovaly historii v šlechtických salonech průvodkyně v dobových kostýmech, jejich
výklad navíc zpestřovala šermířská a hudební vystoupení. Pro návštěvníky byla zdarma
přístupná výstava „Ze sbírek muzea aneb Co ukrývá depozitář“. Areálem zámku prošlo
během víkendu zhruba 3200 osob, z toho tisícovka si prohlédla výstavu a necelé čtyři stovky
návštěvníků zavítaly do vnitřních expozic.

Programy a přednášky pro veřejnost
Pracovnice muzea připravila pro veřejnost několik tematických přednášek, které zazněly
při Noci kostelů, na zasedání Vlastivědné a genealogické společnosti a v Klubu naděje.
Pro Vlastivědnou a genealogickou společnost byly připraveny dvě přednášky. První
pojednávala o historii velkomeziříčských knihoven a zúčastnilo se jí 75 posluchačů. Druhou
přednášku, která byla zaměřena na velkomeziříčské mosty, vyslechlo 42 osob.
Pravidelně se muzeum podílí na celostátní akci Noc kostelů. V tomto roce byla pro
návštěvníky kostela sv. Mikuláše připravena přednáška „Kostel v průběhu věků“.
V Klubu naděje si pak zhruba třicítka účastníků vyslechla přednášku mapující historii
majitelů velkomeziříčského zámku – rodiny Podstatzký-Lichtenstein.
Školní skupiny mají možnost vybrat si z několika nabízených výukových programů
zaměřených na historii velkomeziříčského regionu. Jedna z přednášek se zabývá tématem
druhé světové války a odboje. Jelikož Vlastivědná a genealogická společnost zorganizovala
pro žáky velkomeziříčských škol besedu s autorem knihy Mnoho sirotků a vdov Ondřejem
Červeným, neprojevily velkomeziříčské školy (výjimkou byla Hotelová škola Světlá) o
nabízenou muzejní přednášku zájem. Naopak se objednaly třídy z Měřína a Borů, které se
programů do této doby nikdy nezúčastnily.
Velkomeziříčské školy ale využily možnost návštěvy výstavy „Stopami války“. Pro školní
skupiny byly navíc připraveny pracovní listy a skládačky, díky kterým bylo možné s výstavou
lépe pracovat a byla pro žáky zajímavější a poutavější.
Kromě programů uvnitř expozic, nabízí muzeum také komentovanou prohlídku města.
Žáci tak mohou výklad historie jednodušeji vstřebat díky názorným ukázkám přímo ve městě.
V rámci komentované prohlídky města si žáci na konkrétních budovách mohli prohlédnout
stavební prvky jednotlivých historických slohů. Svoje znalosti si pak ověřili vyplněním
pracovního listu.
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Archiv a knihovna
V průběhu celého roku shromažďoval pracovník knihovny materiály týkající se
dokumentace současnosti. Zakládány jsou pozvánky, plakáty a novinové výstřižky, které se
vážou nejen k akcím a výstavám v muzeu, ale také k aktuálnímu dění ve městě. Bylo také
roztříděno a založeno zhruba 650 kusů plakátů a pozvánek, které byly v knihovně v minulosti
shromážděny a doposud nebyly zpracovány.
Pracovnice archivu a knihovny zodpověděly 83 badatelských dotazů a poskytly odborné
konzultace 32 badatelům. Spektrum témat bylo opravu široké. S ohledem na sedmdesáté
výročí konce druhé světové války se často objevovaly dotazy související právě s druhou
světovou válkou, květnovými událostmi v roce 1945, generálem Jarošem či Jindřichem
Nováčkem. Kromě toho se badatelé zajímali také o první světovou válku, sarajevské události
či legionáře. Dalšími častými dotazy bývá zámecký park, významní rodáci města, okolní obce,
muzejní sbírky a tematika pozemních komunikací. S obecním úřadem v Netíně pak byly
konzultovány informace týkající se účastníka protinacistické odboje Josefa Pavlase, kterému
byla u netínského rybníka odhalena pamětní deska.
Do muzejního archivu přibyly dvě nové akvizice, a to materiály o Antonínu Jelínkovi
(fotografie, kopie dokumentů) a materiály po bývalém řediteli muzea Bohuslavu Mikuláškovi.
Muzejní knihovna poskytuje především zázemí pro muzejní pracovníky, kteří ke své práci
potřebují odbornou literaturu. Ať už se jedná o zodpovídání badatelských dotazů či přípravu
výstavy. V 66 výpůjčkách bylo vyhledáno 201 knih, publikací a fotografických fondů. Do
programu Clavius bylo v průběhu roku zapsáno 122 knih a 214 novinových a časopiseckých
článků.
V průběhu existence knihovny bylo nashromážděno poměrně mnoho knih a tiskovin,
které někdo daroval a přinesl, část publikací se do knihovny dostala také převodem ze
zrušených institucí. Knihy, které by mohly být v muzeu využity a obohatí stávající knihovní
fondy, byly zapsány do přírůstkové knihy. Část publikací ale není vhodná pro zařazení či
přímo nezařaditelná do fondů knihovny. Důvodem je buď to, že nemají regionální zaměření
nebo nejsou použitelné pro studijní fond či již byly v některém z fondů zapsány.
Neupotřebitelné knihy byly v průběhu celého roku nabízeny muzeím, archivům a dalším
organizacím (Moravský zemský archiv, Sokol Velké Meziříčí, Památník Národního písemnictví
Rajhrad, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeum Tábor, Muzeum Prostějov,
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzeum Kroměříž), kde najdou publikace další
využití. Oslovené organizace si dohromady odebraly zhruba pět set výtisků knih a časopisů.
Část publikací byla nabídnuta i velkomeziříčské veřejnosti. V měsíci říjnu byla v rámci
Týdne muzejních knihoven uspořádaná burza knih, kdy si příchozí mohli zdarma předem
vyčleněné knihy, brožury a časopisy odnést. V průběhu týdne navštívilo burzu 45 osob a
dohromady si odnesli 290 kusů knih a brožur.
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Propagace a fotodokumentace
Propagace muzejních akcí a výstav je pravidelně realizována výlepem plakátů na
plakátovacích plochách, zveřejňováním krátkých pozvánek v tisku a na internetu a
uveřejňováním v „Akcích na Velkomeziříčsku“, které vydává Informační centrum. Všechny
akce jsou zavčas zveřejňovány i na webových stránkách muzea.
Kromě informací o plánovaných akcích jsou na webové stránky muzea vkládány krátké
zprávy o uskutečněných akcích a výstavách včetně fotogalerií. Každý měsíc si návštěvníci
webu mohou prohlédnout také exponát měsíce, kdy jsou ze sbírek vybírány zajímavé
předměty, které nejsou běžně vystavovány.
Celkem bylo napsáno a do médií rozesláno 19 zpráv týkajících se výstav a akcí pořádaných
v prostorách muzea. Díky tomu bylo v novinách a internetových portálech zveřejněno 61
článků. Zprávy o muzeu se pravidelně objevují ve Žďárském deníku, Velkomeziříčsku a
Medřičských listech, dále pak na webových portálech NovinyVM a Vysočina-news.cz.
Před začátkem sezony bylo připraveno 600 kusů propagačních skládaček, z nichž 500 kusů
bylo předáno na informační centrum, kde byly k dispozici turistům.
Po celý rok byla zajišťována fotodokumentace, a to jak muzejních akcí, výstav a vernisáží,
tak samozřejmě i stavebního dění v zámeckém areálu a ve městě. Do muzejního archivu tak
byly založeny digitální snímky z budování výtahu či technického stavu dřevěného krytého
mostu v zámeckém parku. Pro další spolupracující subjekty jsme připravili fotografie sýpky,
kostela a luteránského gymnázia.
Nejnáročnější a nejrozsáhlejší byla příprava propagace k historickým slavnostem. Kromě
muzejních webových stránek byly informace zveřejňovány a aktualizovány také na stránkách,
které byly k této akci zřízeny Česko-slovenskou asociací přátel vojenské historie. Informace a
program byl odeslán do všech regionálních tištěných titulů a na webové portály. Plakáty byly
umístěny na výlepové plochy ve městě, kromě toho byly poštou zaslány do okolních obcí.
Vytištěno bylo 2000 kusů programů ve velikosti A5, které byly před akcí distribuovány na
pokladně muzea, na informačním centru a v den konání akce přímo na historických
slavnostech. Poutač s programem byl dva týdny před slavnostmi umístěn před radnicí, na
bráně u výjezdu z Náměstí byl pověšen banner.
Muzeum se objevilo i v televizním a rozhlasovém vysílání, kde se redaktoři zaměřili na dvě
výročí, a to 70. výročí konce druhé světové války a 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.
Pro zpravodajství České televize byl natočen rozhovor o květnových událostech roku
1945. Tematika konce války se pak objevila i na ČT 24 v pořadu Jaro 1945. Český rozhlas
Region natočil v muzeu příspěvky dva. První se týkal již zmíněného Mistra Jana Husa a
stížnostního listu proti jeho uvěznění, druhý příspěvek se zaměřil na koželužny a rodinu
Jelínkovu.
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Spolupráce s městem
Pracovnice muzea průběžně konzultovala s Ondřejem Červeným obsah jeho knihy Mnoho
sirotků a vdov. Tuto knihu o událostech v květnu 1945 autor připravoval pro Město Velké
Meziříčí.
Pro památkáře města byly zpracovány informace o vybraných významných občanech
pochovaných na starém hřbitově. Tyto údaje posloužily pro vypracování informačních
cedulek na hroby, kde se nedochoval pomník. Informačnímu centru byly poskytnuty
konzultace a korektury týkající se letáčku k odboji a propagačního textu o městě.
Pracovníkem muzea byl vypracován posudek knihy „Turistická encyklopedie Vysočiny“.
Jednalo se o vyjádření k nepřesnostem v líčení událostí v květnu 1945 a k textu o Velkém
Meziříčí. Odbor kultury následně zaslal připomínky autorům.
Muzeum se rovněž podílelo na revizi spotů a zpracování změn u zvukového panelu na
Náměstí. Pro mobilní aplikaci o městě byly vyhledány a naskenovány fotografie.

Práce se sbírkami
V průběhu roku bylo inventarizováno 2551 čísel, což představuje 2941 kusů sbírkových
předmětů. Jednalo se především o sbírky textilu, výtvarného umění a ornitologie. Bylo
zkontrolováno, zda jsou předměty adekvátně uloženy a v případě potřeby byly zabaleny do
nového odkyseleného papíru. V případě ornitologické sbírky byly do elektronické evidence
Bach navíc dopsány i latinské názvy.
Pracovalo se také na rozšíření digitalizace sbírek. Postupně bylo naskenováno a vloženo
do elektronické evidence sbírek 885 fotografií. Vložené fotografie pomáhají v orientaci ve
sbírkách, například při vyhledávání vhodných předmětů na výstavu či na zápůjčku.
Pro Národní ústav lidové kultury ve Strážnici byla připravena zápůjčka ženských a
mužských krojových součástí z oblasti Horácka. Bylo vybráno 16 kusů oděvních součástí
z období 1850–1950. Kroje jsou součástí výstavy Lidový oděv na Moravě, která je otevřena
na zámku ve Strážnici.
Lidové kroje byly rovněž předmětem bádání pracovníků Muzea Vysočiny Třebíč, kteří
fotografovali ženské součástí lidového kroje. Jednalo se o sukně, zástěry, vestičky, spodničky
a kabátky. Celkem jim pracovníci muzea připravili 86 kusů textilních součástí. Pracovníci
třebíčského muzea pořídili detailní fotografie jednotlivých součástí, které následně muzeu
poskytli. Ačkoli krojové součásti byly zdigitalizovány již dříve, do elektronické evidence bylo
k těmto 88 předmětům nahráno dalších 650 barevných fotografií ve vyšší kvalitě, které
pomohou v lepší orientaci ve sbírkové evidenci.
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Pro výstavy „Stopami války“ a „Co ukrývá depozitář“ bylo v depozitáři vyhledáno 100 kusů
trojrozměrných předmětů, u kterých bylo provedeno potřebné očištění a příprava na
vystavení.
V elektronické evidenci Bach bylo vytvořeno 84 nových karet 2. stupně ve fondu grafiky.
Doposud byly karty pouze ve formě papírové, což značně znesnadňovalo práci.

10

Vybráno z výstav a akcí muzea
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Hračky malých aristokratů (17. února - 7. dubna 2015)

Muzeum po roce opět připravilo výstavu historických hraček. Letošním tématem byly
hračky z prostředí šlechtických sídel. Opět se ukázalo, že nostalgie starých hraček
návštěvníky láká, protože výstavu zhlédlo více než pět set osob.
Návštěvníci se mohli těšit na sportovní potřeby, kočárky pro panenky či puzzle z roku
1860. Nechyběly ani liturgické předměty, které měly vést děti od nejútlejšího věku ke
zbožnosti a modlitbám.
Dívky se od útlého věku připravovaly na život budoucí manželky, matky a dámy ze
společnosti. Musely ovládat chod domácnosti, hru na hudební nástroje a ruční práce.
Vystavena byla například zámecká dětská kamna s lihovými kahánky a porcelánový servis.
Jelikož šlechta preferovala tradiční domácí výuku, nechyběla na výstavě ukázka učebního
koutku se sešity, učebnicemi a aktovkou.

Výstava hraček návštěvníkům ukázala, s čím si hráli malí aristokraté
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Vernisáž výstavy „Stopami války“ (23. dubna 2015)

Výstava „Stopami války“ byla slavnostně zahájena ve čtvrtek 23. dubna v prostorách
zámecké jídelny. Průvodního slova se ujala ředitelka muzea Irena Tronečková, krátký proslov
zazněl z úst starosty města Radovana Necida. O výstavě jako takové následně pohovořila
autorka Marie Ripperová. Vernisáž zpestřila dvě klavírní vystoupení v podání žákyň Základní
umělecké školy Velké Meziříčí Elišky Bártové a Kristýny Bradáčové ze třídy Hany Karáskové.

Vernisáž byla slavnostně zahájena v prostorách zámecké jídelny
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Stopami války (24. dubna - 31. května 2015)

Sedmdesáté výročí konce druhé světové války připomnělo muzeum výstavou „Stopami
války“.
Návštěvníci se seznámili nejen s dobou okupace, ale prostor byl věnován také květnovým
událostem ve Velkém Meziříčí. Své místo na výstavě měl i velkomeziříčský rodák generál Jiří
Jaroš, který se během druhé světové války významně zapojil do odbojové činnosti.
Návštěvníci si mohli prohlédnout originály nejrůznějších vyhlášek, plakátů či fotografií.
Nechyběl ani seznam židovských obyvatel města.
Kromě archivních materiálů a fotografií byla válečná léta připomenuta i trojrozměrnými
předměty ze sbírek muzea. Vystaven byl například oděv z koncentračního tábora, jídelní
misky, zbraně, přilby či protiplynové masky.
Pro školní skupiny byly připraveny speciální pracovní listy, které měli žáci za úkol na
výstavě vyplnit. Celkem se zde vystřídalo devět školních tříd.
Stejně jako v minulém roce, kdy zaznamenala výstava k první světové válce kladný ohlas, i
letos téma války návštěvníky lákalo – podívat se jich přišlo zhruba pět set.

Návštěvníci se seznámili s životem za okupace
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Vernisáž výstavy „Půjčovna použitých obrazů“ (4. července 2015)

Výstava výtvarné skupiny Stir up byla zahájena úvodním slovem Václava Pajurka. Během
úvodní řeči bylo vysvětleno, co přesně v sobě ukrývá název výstavy. Hosté se dozvěděli, že si
opravdu mohou vybrat dílo, zapsat se do pořadníku a po skončení výstavy si obraz odnést na
půl roku domů. Během vernisáže tak byla zamluvena první výtvarná díla.

Úvodní slovo pronesl člen skupiny Stir up Václav Pajurek
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Půjčovna použitých obrazů (5. června–19. července 2015)

K netradiční dočasné obměně bytu, domu nebo třeba pracovny stačí opravdu málo.
Návštěvníci, kteří přišli zhlédnout výstavu "Půjčovna použitých obrazů", si mohli vybrat
vhodné dílo a po skončení výstavy si ho odnést domů.
Díla surrealistické skupiny Stir up si mohli zájemci zapůjčit na dobu šesti měsíců. Stačilo se
zapsat do pořadníku a po skončení výstavy si vybrané dílo přepravit domů. Dočasný majitel
bude mít na obraz také předkupní právo.
Možnosti využilo celkem sedm návštěvníků, kteří si domů odnesli dohromady devět
obrazů.

16

Noční prohlídky (13. června 2015)

O program nočních prohlídek se postarali členové divadelní a kaskadérské společnosti
Štvanci. Návštěvníci zahájili svoji cestu do historie ve středověké mučírně, kde byli svědky
útrpného práva. V zámeckých salonech mohli přihlížet karetní hře, ve které šlo doslova o
život, setkali se s bílou paní a zúčastnili se výuky šermu mladého Mořice Liechtensteina.
Prohlídku oživil temperamentní tanec kombinovaný s ukázkou šermu. Po celou dobu jim byl
průvodcem sám zámecký pán hrabě František Harrach.
Ve druhé části programu čekala na návštěvníky prohlídka muzejního patra. Na konci pak
mohli využít nabídku drobného občerstvení, které pro ně bylo ve vestibulu muzea
připraveno.
Během čtyř prohlídek zámkem prošlo 181 návštěvníků.
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Ze sbírek muzea aneb Co ukrývá depozitář (28. července – 13. září 2015)

Dámské a pánské módní doplňky z přelomu devatenáctého a dvacátého století, ukázka
z numismatické sbírky či soubor japonských laků. Na návštěvníky výstavy „Ze sbírek muzea
aneb Co ukrývá depozitář“ čekal průřez sbírkovými fondy muzea.
Kromě drobnějších předmětů si příchozí mohli prohlédnout zrestaurovaný nábytek, a to
klasicistní psací stolek a barokní stůl. Oba předměty prošly v uplynulých letech rukama
studentů Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně.
Nechyběla ani ukázka ze sbírky skla a porcelánu či fondu zbraní. Tento fond na výstavě
zastupovala lovecká kuše ze šestnáctého století, která je vykládaná kostí.
Numismatickou sbírku pak prezentovala ukázka mincí pokrývající období od konce
dvanáctého století do roku 1932. Za zmínku stojí například zlatý uherský dukát Ladislava
Pohrobka z poloviny patnáctého století, který je součástí jabloňovského nálezu mincí v roce
1923.
Opomenuto nezůstalo ani výtvarné umění. Stěny zdobily olejomalby ze sedmnáctého
století, veduta města či karikatura z doby Napoleona Bonaparte.

Na výstavě byly zastoupeny i předměty z doby renesance, které dokreslovaly dobu
historických slavností
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Historické slavnosti (4.–6. září 2015)

První zářijový víkend se areál velkomeziříčského zámku přesunul do doby Albrechta
z Valdštejna. Letošní historické slavnosti se nesly v duchu třicetileté války. Víkendový
program odstartoval již v pátek večer na Náměstí, kde vojáci verbovali městskou domobranu
z řad příchozích diváků. Následoval pochodňový průvod na zámek, kde již byla připravena
ohňová show. Během celého víkendu se na pódiu střídali divadelníci, hudebníci a šermíři,
nechyběla ani přehlídka historických kostýmů. Po oba dny byla odpoledne připravena
rekonstrukce historické bitvy v zámeckém parku.
Zájemci mohli navštívit i šlechtické salony, kde je do historie zavedly průvodkyně
v dobových kostýmech. Každou prohlídku navíc zpestřovala šermířská či hudební vystoupení.
Po celý víkend byla také pro návštěvníky bezplatně zpřístupněna výstava „Ze sbírek muzea
aneb Co ukrývá depozitář“.
Historické slavnosti navštívilo okolo 3200 osob, z toho zhruba tisícovka z nich si přišla
prohlédnout výstavu a necelé čtyři stovky návštěvníků se zúčastnilo kostýmovaných
prohlídek.

Historických slavností se zúčastnil také Albrecht z Valdštejna
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Po oba víkendové dny byla v zámeckém parku připravena rekonstrukce historické bitvy

Program zpestřila divácky velmi oblíbená historická módní přehlídka
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Vernisáž výstavy Miloslava Fiedlera (18. září 2015)

Úvodního slova vernisáže se ujala kurátorka výstavy Eva Kočí Valová, z jejíž hlavy vzešla
myšlenka na uspořádání výstavy.
Na gymnaziálního profesora přišla zavzpomínat řada jeho bývalých studentů a kolegů. Na
slavnostní vernisáži byla přítomná i manželka Květoslava Fialová.

Úvodního slova se zhostila Eva Kočí Valová

Vernisáže se zúčastnila také Květoslava Fiedlerová
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Miloslav Fiedler – Obrazy (18. září – 31. října 2015)

Druhou výtvarnou výstavou v roce 2015 byla výstava obrazů Miloslava Fiedlera, který je
neodmyslitelně spjat s velkomeziříčským gymnáziem. Od roku 1948 zde působil jako
profesor matematiky, deskriptivy a výtvarné výchovy. Kromě toho spolupracoval s muzeem,
s amatérskými filmaři či divadelními spolky.
Výstava zaznamenala velký úspěch především mezi bývalými studenty velkomeziříčského
gymnázia, kteří tak měli možnost zavzpomínat na svého bývalého profesora. Celkem si ji
prohlédlo okolo pěti set návštěvníků.
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Pojďte všichni k jesličkám (18. listopadu – 30. prosince 2015)

Poslední výstava uplynulého roku navodila návštěvníkům sváteční vánoční náladu.
Příchozí se mohli těšit na výstavu historických betlémů.
Návštěvníci výstavy se dozvěděli informace o zásadách tvorby betlému a zároveň mohli
obdivovat zručnou práci předků.
K vidění byl třeba betlém rodiny Plachetských z devatenáctého století, který se skládá z
několika desítek staveb a téměř dvou set figurek lidí a zvířat, většinou řezaných z lipového
dřeva. Kromě tohoto rozsáhlého betlému byl k vidění i deskový betlém rodiny Vorlovy, jehož
nejstarší část je dokonce z osmnáctého století a je tak středoevropským unikátem.
Pro děti byly připraveny pracovní listy, s jejichž pomocí si vyrobily jednoduchý betlém
z papíru.
Vánoční tematika přilákala na výstavu téměř tisíc návštěvníků.

Betlém rodiny Plachetských se skládá z více než dvou set figurek doplněných kulisami staveb
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Návštěvnost muzea
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NÁVŠTĚVNOST AKCÍ 2015

Vernisáž Stopami války (23. 4. 2015)
• 73 osob (je zahrnuto v tabulkách návštěvnosti)
Mezinárodní den muzeí (18. 5. 2015)
• 144 osob (je zahrnuto v tabulkách návštěvnosti)
Vernisáž Půjčovna použitých obrazů (4. 6. 2015)
• 32 osob (je zahrnuto v tabulkách návštěvnosti)
Noční prohlídky (13. 6. 2015)
• 181 osob (138 vstupné, 43 volné)
• 4 640 Kč
Evropský festival filozofie
• koncert Vlasty Redla (6. 6.)....................250 osob
• pohádka Strašidelný mlýn (7. 6.)............200 osob
• přednáška Josef Šmajs (7. 6.)..................70 osob
• přednáška Stanislav Komárek (7. 6.).......70 osob
Concentus Moraviae (19. 6. 2015)
• 108 osob
Historické slavnosti (4.–6. 9. 2015)
• 3 200 osob
Vernisáž „Obrazy Miloslava Fiedlera“ (18. 9. 2015)
• 105 osob (zahrnuto v tabulkách návštěvnosti)
___________________________________________________________
Celkem 4 433 osob (z toho 354 je již zahrnuto v tabulkách návštěvnosti) => 4079 osob

