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Jednání

Po celý rok byl zást upce muzea ve velmi čast ém kont akt u se zást upci rodiny Podst at zkýchLicht enst ein ů. M uzeum Velké M ezi říčí spolupracuje s pronajímat eli nejen na kult urních
programech, ale i vzhledem k t omu, že sídlí v jejich budově, jsou s nimi řešeny problémy
t echnicko-provozní, st avební, údržba nádvo ří a jiné.
Dlouhodobým spole čným problemat ickým t émat em je soudní řízení ve věci zámeckého
mobiliáře, kt eré bohužel v prvním pololet í uvízlo na mrt vém bod ě. Jednání u krajského soudu
bylo sice st anoveno na 30. květ na 2017, ovšem vzhledem k úmrt í jednoho ze žalobců, a t o
Frant iška Karla Podst at zky-Licht enst ein, bylo t ot o jednání zrušeno. Odvolací soud v sou časné
dob ě zjišťuje okruh pot encionálních d ědiců po zem řelém výše uvedeném žalobci s t ím, že v
dalším jednání o zámeckém mobiliáři nelze pokračovat do doby, než bude rozhodnut o o
právním nást upnict ví po zem řelém. Ani do konce roku 2017 nebyl u čin ěn žádný pokrok
v d ědickém řízení, d ůsledkem čehož je i st ále neukon čené řízení ve věci zámeckého mobiliáře.
Dalším

bodem, ve kt erém

úzce spolupracovalo

b ěhem

prvního pololet í muzeum

s pronajímat eli, bylo ot evření první část i nového okruhu pro návšt ěvníky. Původn ě st anovený
t ermín od 1. květ na byl posunut , nebo ť st avební dokon čovací práce v sálu s freskovou
výzdobou, se nevyvíjely dle odhadu. Došlo ke zdržení v pokládce dlažby a inst alace osvět lení,
t akže nakonec se t ermín ot ev ření posunul na 1. červenec. Nicmén ě na konci prvního pololet í
30. června, došlo k slavnost nímu ot ev ření sálu pro odbornou veřejnost . Sál s freskovou
výzdobou je první část í nového okruhu, kt erý se bude sest ávat ze zámecké kaple a jednoho
sálu, kde by m ěla být dlouhodob ě inst alována výst ava zam ěřená na hist orii rodu posledních
majit el ů velkomezi říčského zámku. Na podzim jednalo vedení muzea s pronajímat eli o
možném rozšíření expozice, zat ím bylo dohodnut o, že v roce 2018 bude do freskového sálu
inst alována projekce, kt erá bude návšt ěvníky seznamovat s p ůvodním vzhledem východní
st ěny.
Během celého roku t aké probíhalo jednání s Úřadem pro zast upování st át u ve věcech
majet kových ve Žďáru nad Sázavou, aby mohla být dokon čena první část p řevodu sbírek, o
kt eré bylo zapo čat o jednání již v roce 2016. Koncem roku bylo zást upci muzea sd ěleno, že celý
proces snad sp ěje k závěru, nebo ť probíhá poslední schvalovací řízení na Odboru movit ého
kult urního vlast nict ví M K a po čát kem roku 2018 by mohlo prob ěhnout p ředávací řízení.
M ezi další d ůležit á jednání pat ří i jednání se zást upci zřizovat ele – radou m ěst a Velké M ezi říčí,
kt erá je pr ůb ěžn ě informována o d ění v muzeu a jeho akcích pro veřejnost . Členové rady
m ěst a se t aké zú čast ňují akcí pro veřejnost , zvlášt ě pak hist orických slavnost í, kdy se
pravideln ě ú čast ní i kost ýmovaných vyst oupení na pódiu.
Spolupráce a jednání probíhají i s profesními organizacemi, t edy s Asociací muzeí a galerií a
M inist erst vem kult ury ČR, kt eří jsou odbornými, profesními a met odickými garant y muzejní
práce.

O kult urních akcích a spolupráci na nich, muzeum t rvale jedná se zást upci Jupit er clubu.
Navzájem jsou p ředávány informace o d ění a kult urních akcích t ak, aby t ermíny d ůležit ých akcí
spolu nekolidovaly. M uzeum se pravideln ě každoro čn ě podílí na konání Evropského
filozofického fest ivalu, pro kt erý poskyt uje zázemí a organizační výpomoc. V let ošní roce
poskyt lo zázemí pro koncert p ěveckých sbor ů, blugrassové skupiny Druhá t ráva a divadelní
p ředst avení Horáckého divadla Jihlava.
Z dalších organizací, se kt erými jsou pravideln ě zást upci muzea v kont akt u, je možno jmenovat
ZUŠ VM - jejíž žáci pravideln ě vyst upují na vernisážích výst av, všechny základní a mat eřské
školy ve Velkém M ezi říčí, muzea a galerie v rámci celé České republiky, dále pak r ůzná
výt varná um ělecká sdružení včet n ě jednot livců. Díky jejich spolupráci je každoro čn ě zajišťován
výst avní program výst avního sálu muzea.
Samozřejm ě je vedena řada jednání m ezi dodavat elsko-odb ěrat elskými organizacem i, jejichž
službami je zajišt ován provoz a chod muzea.

Ekonomika organizace

M uzeum do roku 2017 vst upovalo s rozpo čt em, kt erý se jevil jako dost at ečný. Bohužel již
v m ěsíci b řeznu vzešel ze st rany pronajímat el ů požadavek na t o, aby se muzeum finan čn ě
podílelo na ost raze vnit řního nádvo ří b ěhem ot evírací doby výst avního sálu a muzea.
V pr ůb ěhu roku prob ěhlo n ěkolik jednání na kt erých se up řesňovaly podrobnost i, avšak ani ke
konci roku 2017 muzeum neobdrželo konečnou podobu smlouvy na základ ě kt eré by prob ěhla
fakt urace požadované vyčíslené část ky 45.000,- Kč.
Dalším výdajem, se kt erým st anovený rozpo čet nepo čít al, je položka vzt ahující se k ot ev ření
nového prohlídkového okruhu. M uzeum ze svého rozpo čt u uhradilo 30.000,- Kč za časosb ěrný
dokument ární film o rest aurování fresek, kt erý bude promít án návšt ěvníkům. Dále z jeho
rozpo čt u byla vyčlen ěna část ka ve výši cca 48 000,- Kč, kt erá sloužila k zajišt ění raut u b ěhem
slavnost ního ot evření sálu s freskovou výzdobou.
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zam ěst nancům, kt eré bylo st anoveno nařízením vlády s ú činnost í od 1. července 2017.
M uzejní rozpo čet pro rok 2017 s t ímt o však nepo čít al. Bylo nut no navýšit zapojení fondu
odm ěn ve mzdové část i. Navíc do druhé poloviny roku spadá i vět ší část návšt ěvnického
sezónního provozu, kt erý je finan čn ě náro čn ější.
Bohužel ve druhé polovin ě roku nedošlo ke spln ění plánovaného výnosu ze služeb, což je
p ředevším vst upné, a t aké nebyly spln ěny plánované výnosy z prodaného zboží. Ovšem p ři
st anovování rozpo čt u na rok 2017 bylo po čít áno s jejich spln ěním.

Tot o vše výše uvedené m ělo velký vliv na hospodářský výsledek muzea. K mírnému p řečerpání
došlo již v prvním pololet í, v souvislost i s ot evřením nového výst avního okruhu, dále se na
zhoršeném výsledku podílelo i navýšení mzdových t arif ů a v pr ůb ěhu druhého pololet í se
nepodařilo splnit plánované výnosy ze služeb a prodeje zboží. Tyt o všechny činit ele se podílely
na t om, že po dlouhé dob ě hospodářský výsledek muzea skon čil v červených číslech.
Hospodářský výsledek muzea za rok 2017 je minus 57 455,- Kč. Jeho uhrazení bude navrženo
z rezervního fondu muzea.

Personálie

Po čát kem roku bylo veškeré úsilí soust řed ěno na získání nových zam ěst nanců, nebo ť do
nového roku vst upovalo muzeum s podst avem minus t ři pracovní síly. Jednalo se p ředevším o
zajišt ění pracovníka na pozici pokladní – pr ůvodce na plný úvazek, a pr ůvodců na období
květ en až říjen. Dále bylo t řeba vyřešit i dlouhodob ě neobsazené míst o knihovníka.
Jako nejt ěžším se jevilo zajišt ění pracovníka na pozici pokladní-pr ůvodce, nebo ť v t omt o
p řípad ě se jedná o nest andart ní pracovní dobu, a t o út erý až ned ěle po celý rok, navíc t ém ěř
za minimální mzdu. První vyhlášené výb ěrové řízení nebylo úsp ěšné, vybraná pracovnice den
p řed nást upem t elefonicky odmít la nast oupit s odkazem na nevyhovující pracovní dobu.
Z t ohot o d ůvodu bylo vyhlášeno další výb ěrové řízení, kt eré bylo rozšířeno vzhledem k blížící
se sezón ě i o další pracovní pozice pr ůvodců.
Z druhého výb ěrové řízení se podařilo získat pracovnici na pozici pokladní-pr ůvodce, kt erá po
velkém váhání nakonec nast oupila. Bohužel však nebyla obsazena míst a pr ůvodců, o práci
t ohot o t ypu na hlavní pracovní pom ěr nem ěl z uchazečů nikdo zájem. Sit uace se st ávala
krit ickou, nebo ť se blížila sezóna a chyb ěli minimáln ě t ři pr ůvodci na zajišt ění provozu pro
návšt ěvníky. V m ěsíci dubnu bylo vyhlášeno další výb ěrové řízení, t ent okrát byla pracovní
pozice pr ůvodce inzerována jako brigáda. Z t ohot o řízení se na poslední chvíli podařilo zajist it
pot řebný po čet brigádníků, kt eří budou dost at e čn ě sanovat požadavky návšt ěvnického
provozu. Celkem se jedná o p ět osob, na krat ší úvazek, je jich více než v roce lo ňském, i z t oho
d ůvodu, že je plánováno rozšíření ot evírací doby b ěhem prázdninových m ěsíců a od 1.

července bude ot evřen i další prohlídkový okruh. Během m ěsíce květ na probíhalo zapracování
a proškolování jednot livých pr ůvodkyň, b ěhem víkend ů se st řídali st álí pracovníci muzea na
službách t ak, aby v p řípad ě problém ů mohli být novým kolegyním nápomocni.
Od po čát ku m ěsíce květ na se vrát ila z mat eřské dovolené pracovnice na pozici dokument át orpropagační-pracovník-lekt or. Zam ěst nankyn ě, kt erá zast ávala t ot o míst o po dobu její
nep řít omnost i a m ěla smlouvu na dobu ur čit ou, byla p řesunut a na pozici knihovnice. Nová
knihovnice byla proškolena a seznámena s provozem knihovny. Ve své činnost i navázala na
p ředchozí kolegyn ě. Prozat ím obdržela pracovní smlouvu na dobu ur čit ou.

Všichni nově p řijat í zam ěst nanci se ve druhé polovin ě zapracovali na výbornou a podařilo se
bezproblémov ě zajist it služby pro návšt ěvníky. Výhledově t o vypadá, že i v roce 2018 budou
mít zájem o spolupráci, a budou se podílet na provázení návšt ěvníků.
Také nová kolegyn ě na pozici knihovnice se zapracovala bez problém ů, a v roce 2018 se po čít á
s t ím, že by jí byla prodloužena pracovní smlouva.

Práce se sbírkami

V pr ůb ěhu roku bylo invent arizováno 1183 čísel, což p ředst avuje 1349 kusů sbírkových
p ředm ět ů. Jednalo se o t yt o sbírkové fondy: modely most ů, obrázky na skle, milit aria,
symbolika a numismat ika. Soub ěžn ě s invent arizací bylo zkont rolováno jejich uložení a
v p řípad ě pot řeby byly sbírkové p ředm ět y nově adjust ovány do odkyseleného papíru.
U část i kont rolovaných sbírek dosud nebyla provedena fot odokument ace. Pot řeba ji bylo
doplnit u 48 kusů invent arizovaných sbírkových p ředm ět ů. Po řízená fot odokument ace byla
následn ě nahrána do elekt ronické evidence sbírek, aby mohla být využívána nap říklad p ři
vyhledávání vhodných exponát ů pro p řipravované muzejní výst avy či záp ůj čky.
Krom ě pravidelných invent arizací sbírkových p ředm ět ů prob ěhlo v část i depozit áře st ěhování
a reorganizace fondu pozemních komunikací. V roce 2015 byl po řízen nový úložny policový
syst ém, kt erý odpovídá sou časným požadavkům a p ředpisům pro ukládání sbírek. Tímt o byla
dokon čena reorganizace sbírek do nových úložných syst ém ů, kt erá se t ýkala n ěkolika
sbírkových fond ů muzea. Vzhledem k t omu, že se jednalo o finan čn ě náro čnou akci, byla
rozvržena do t ří et ap a post upn ě byly novými úložnými syst émy vybaveny t ři depozit ární
míst nost i. Na všechny t ři et apy se podařilo získat finan ční prost ředky M inist erst va kult ury
z programu ISO na prevent ivní ochranu muzejních sbírek p řed nep říznivými vlivy. Celkem se
podařilo na obnovu vybavení získat 350.000,- Kč.
V muzejní archivu byly nově zapsány složky fot ografií F527 – F 539. Jednalo se o st arší

černobílé fot ografie událost í a st avebních zm ěn ve m ěst ě. Zapsané fot ografie byly
adjust ovány a uloženy ve složkách. Snímky po řizované pro archiv muzea v sou časné dob ě jsou
digit ální, uloženy na CD. Nově zapsána byla CD č. 69 – 73. Jedná se o fot ografie a videa
zachycující akce a výst avy muzea v let ech 2016 – 2017 a rest aurování fresek v p řízemí zámku.
Informace v muzejním archivu hledalo 67 badat el ů ve 46 návšt ěvách. Bylo t aké zodpov ězeno
63 mail ů, a 22 t elefonických dot azů. Témat a dot azů bývají skut e čn ě r ůznorodá, část se
v r ůzných modifikacích opakuje a dají se shrnout do n ěkolika oblast í: rody, m ěst o Velké
M ezi říčí, obecná hist orie, osobnost i našeho m ěst a, hist orie zámku, sbírkové fondy muzea,
hist orie velkomezi říčského regionu.
Sbírky muzea a archiv slouží muzejním pracovníků i pro p řípravu p řednášek. V lo ňském roce
byly uskut e čn ěna p řednáška pro Vlast iv ědnou a genealogickou společnost na t éma „ Jak se žilo
ve Velkém M ezi říčí v 18. st olet í“ .Pro st ejnou společnost pak prob ěhla koment ovaná procházka

po St arém h řbit ově. Další koment ovaná procházka po St arém h řbit ov ě se konala pro Klub
nad ěje. V rámci noci kost el ů se konala v kost ele sv. M ikuláše p řednáška na t éma „ 700 let
kost ela“ .

Propagace a fotodokumentace

M uzeum využívá k propagaci svých akcí jak vlast ní w ebové st ránky, t ak samozřejm ě i
regionální t isk a média. K výst avám a akcím jsou t išt ěny plakát y, kt eré jsou umísťovány na 13
výlepových ploch po celém m ěst ě, ve vst upním foyer radnice a v Jupit er clubu. Akt uální
informace jsou zveřej ňovány na vývěsní desce na Nám ěst í.
Pravideln ě jsou informace o plánovaných akcích a výst avách zasílány t aké do Velkomezi říčska
a na informační cent rum.
Na w ebových st ránkách muzea jsou krom ě pozvánek zveřej ňovány i informace a fot ogalerie z
uskut e čn ěných akcích. Každý m ěsíc si návšt ěvníci w ebu mohou prohlédnout t aké exponát
m ěsíce, kdy jsou ze sbírek vybírány zajímavé p ředm ět y, kt eré nejsou b ěžn ě vyst avovány.
Na st ránkách byla v hlavní lišt ě vyt vo řena nová kat egorie „ Fresky“ , kde návšt ěvníci naleznou
podrobn ější informace o freskové výzdob ě, výši vst upného a fot ografie sálu.
Celkem bylo napsáno a do médií rozesláno 20 zpráv t ýkajících se výst av a akcí po řádaných
v prost orách muzea. Díky t omu bylo v novinách a int ernet ových port álech zveřejn ěno 99

článků. Zprávy o muzeu se pravideln ě objevují ve Žďárském deníku, Velkomezi říčsku, M ladé
front ě Dnes a M ed ři čských list ech, dále pak na w ebových port álech NovinyVM a Zaost řenoVM .
Zhruba t říminut ová report áž pak byla na st anici Český rozhlas Vyso čina věnována výst avě
„ Rada Vacát ko zasahuje“ .
Pr ůb ěžn ě je pracovníky muzea zajišťována fot odokument ace. Krom ě samot ných muzejních
akcí a výst av je dokument ováno i st avební d ění v zámeckém areálu a ve m ěst ě. Po řízené
fot ografie se zakládají v digit ální podob ě do archivu muzea a využívají se k další propagaci.
Největ ší odezvu u novinářů zaznamenalo samozřejm ě zp říst upn ění sálu s freskovou výzdobou.
O t ot o t éma projevila zájem t ém ěř všechna regionální média. Krom ě pravidelných
spolupracujících médií a port ál ů jako je Deník, Velkomezi říčsko, NovinyVM a M ed ři čské list y,
se o ot ev ření sálu zajímala i M ladá front a Dnes, Český rozhlas, ČTK a Právo. Na w ebových
st ránkách muzea byl p řed ot evřením zveřejn ěn článek s podrobnými informacemi o pr ůb ěhu
rest aurování a popisem jednot livých zobrazených výjevů, ze kt erého mohli novináři čerpat .
Velký prost or byl věnován na propagaci t radi čních hist orických slavnost í. S p ředst ihem byl
program a podrobn ější informace k akci byli publikovány v regionálním t isku a na w ebových
port álech. Podrobné články byly zveřejn ěny samozřejm ě i na webových st ránkách muzea. Na
výlepových plochách ve m ěst ě byly umíst ěny plakát y formát u A3, programy velikost i A5 byly

s p ředst ihem dist ribuovány na pokladn ě muzea a na informačním cent ru. Před radnicí pak byl
zhruba dva t ýdny p řed akcí umíst ěn pout ač s programem.

Knihovna

Nová knihovnice navázala ve své činnost i na p ředchozí kolegyn ě, věnovala se p ředevším
evidenci v p řír ůst kové knize, následnému vkládání knih do programu Clavius, a t o celkem 28
ks, z t oho 19 ks st udijní fond, 4 ks regionální fond, 5 ks konzervační fond. Celkem bylo
zpracováno 297 článků z odebíraných periodik, k nimž byly po řízeny analyt ické popisy. Byly
rozt říd ěny další knihy podle jednot livých t émat , vyt vo řeny podrobné seznamy nabízené
lit erat ury, duplikát y a nepot řebné knihy byly nabídnut y specializovaným knihovnám.
(knihovna M endelovy univerzit y, knihovny pedagogické, ekonomické a p řírodovědecké fakult y
a další.)
Pravideln ě jsou do knihovny nakupována regionální periodika jako je Žďárský deník, M ed ři čské
list y aj. Prob ěhlo vyvázání st arších ro čníků periodik a zajišt ěna chyb ějící čísla Velkomezi říčka.
Také bylo zadáno vyvázání poškozených knižních t it ul ů z regionálního fondu.
V roce 2017 bylo p ůj čeno 264 knih v 82 výp ůj čkách. Z t oho bylo vyp ůj čeno 255 knih prezen čn ě
a 9 absen čn ě.
Byly zodpovězeny badat elské dot azy ohledn ě n ěkdejšího údajného konání t ajných
evangelických bohoslužeb v našem m ěst ě, dot azy t ýkající se zem ěd ělského školst ví,
velkomezi říčských osobnost í apod.
Knihovnice pravideln ě sleduje t ermíny konání r ůzných knihovnických seminářů, konaných pod
zášt it ou Asociace muzeí a galerií ne SKIPem. Byly akt ualizovány údaje o muzejní knihovn ě na
port álu Národní knihovny. Je sledován pravideln ě knižní t rh s nabídkou odborné lit erat ury a
po domluvě s vedením muzea se po řizují nové p řír ůst ky. Priorit ou naší knihovny je oblast
regionu velkomezi říčska, dále je t o pak dopl ňování odborné lit erat ury, kt erá slouží muzejním
pracovník ům p ři zpracování sbírek a p řípravě výst av a p řednášek.
Knihovnice se zú čast nila set kání komise knihovníků specializovaných knihoven, a t o v Novém
M ěst ě na M oravě. Z jednání vyplynula nut nost p řipravit se na p řechod k novému PC programu
(TRITIUS) díky n ěmuž bude možno muzejní knihovnu zpracovávat dle nových knihovnických
pravidel M arc21. Byla t aké vyslána na 41. knihovnický celost át ní seminář Knihovníků muzea a
galerií, kt erý se konal v Plzni. Hlavním jednacím t émat em byla digit alizace st arých t isků.

Výstavy a akce

V prvním pololet í se uskut e čnily t ři výst avy, z t oho každá byla zcela jiného zam ěření. Výst avní
sezona byla zahájena t émat ikou hist orických svat ebních šat ů zap ůj čených sb ěrat elkou Nikolou
M elicharovou. Téma svat ebního odívání byla pro návšt ěvníky lákavá, a t ak výst avu zhlédlo
t ém ěř osm se lidí.

Květ en byl ve výst avním sále vyhrazen druhé svět ové válce. Ve spolupráci se sb ěrat elem
Radkem Teplým se zde uskut ečnila výst ava Velké M ezi říčí na konci války. Krom ě
t rojrozm ěrných p ředm ět ů byla inst alace dopln ěna ješt ě mat eriály z muzejního archivu.
Třet í výst ava byla výt varného charakt eru. V m ěsíci červnu zde vyst avovala velkomezi říčská
malířka a kerami čka Jana M ikysková.
M uzeum se i v let ošním roce zapojilo do t radi čních a lét y osvěd čených akcí.
První akcí byl M ezinárodní den muzeí, kt erý se na celém svět ě p řipomíná 18. květ na. Jako
každý rok m ěli návšt ěvníci možnost využít po celý den bezplat ný vst up do všech expozic. Po
celý den se t ak v prost orách muzea st řídali jak jednot livci, t ak školní skupiny. Zájem byl mezi
p říchozími rovn ěž i o výst avu " Velké M ezi říčí na konci války" , kt erou b ěhem dne zhlédlo t ém ěř
st o návšt ěvníků.
Další pravidelnou akcí je Fest ival muzejních nocí, kt erý se let os konal již po t řináct é. Tent o rok
bylo možné vybírat z t ermín ů od 19. květ na do 10. června 2017. M uzeum si s ohledem na další
kult urní akce po řádané ve Velkém M ezi říčí zvolilo t ermín 20. květ na. Jelikož v p ředchozích
let ech bylo vždy více zájemců, než jich b ěhem večera bylo možno v prost orách prvního pat ra
obsloužit , bylo let os p řist oupeno k jinému syst ému. Tent okrát nebyla nut ná rezervace
vst upenek na konkrét ní hodinu, ale návšt ěvníci mohli p řicházet libovoln ě v pr ůb ěhu celého
večera. Nebyli prot o limit ováni maximálním po čt em ú čast níků v jednot livých prohlídkách.
Po zakoupení vst upenek si pak lidé sami volili, co a v jakém po řadí cht ějí zhlédnout . Vět šina
z p říchozích se vydala nejd říve na nádvo ří, kde se v pravidelných blocích st řídali šermíři
z brn ěnského Bravo t eamu a kejklířské duo Komediant i na káře. Po skon čení p ředst avení už
záleželo na každém, zda bude nejd říve pokračovat do st álých expozic, nebo zavít á na výst avu
o konci druhé sv ět ové války ve Velkém M ezi říčí.
K t radici již pat ří i spolupráce s Jupit er clubem b ěhem Evropského fest ivalu filozofie, kt erý se
let os konal již pojedenáct é. Jelikož se vět šina p řipravovaných akcí m ěla odehrát na vnit řním
nádvo ří, bylo jejich konání závislé na po časí. Nakonec se zde uskut ečnily všechny plánované
po řady a na zámek zavít alo 631 osob. První akcí byl flét nový a kyt arový koncert v zámecké
jídeln ě, kt erý následoval po vernisáži KUS ZE-M Ě. V pát ek ve čer se zámeckým nádvo řím nesly
bluegrassové melodie v podání Druhé t rávy a Robert a Křesťana. V sobot u večer se nádvo ří
prom ěnilo v divadelní jevišt ě a divákům se p ředst avili herci jihlavského Horáckého divadla se
svým p ředst avením „ Vrát ila se jednou v noci“ . Ned ělní odpoledne pat řilo t radi čn ě d ět em, pro
kt eré byla t ent okrát p řipravena pohádka Pipi dlouhá pun čocha. O večerní program se pak
post araly p ěvecké sbory míst ních škol – Harmonie a Pěvecký sbor gymnázia.
Vrcholnou akcí prvního pololet í se bezesporu st alo slavnost ní ot evření sálu s freskovou
výzdobou. Samot né rest aurování vzácné freskové výzdoby, kt erá je dat ována do konce 13.
st olet í, zapo čalo již v roce 2016. V pr ůb ěhu jara 2017 prob ěhla pokládka nové podlahy, bylo
inst alováno nové schodišt ě a prost ora sálu dost ala vhodné osvět lení.

Příležit ost prohlédnout si mezi prvními nově zrest aurovaný sál dost alo t ém ěř 170 pozvaných
host ů. Z kapacit ních d ůvod ů slavnost ní zahájení prob ěhlo v zámecké jídeln ě, kde se
uskut e čnila i projekce časosb ěrného dokum ent u z rest aurát orských prací. Přít omni byli nejen
zást upci rodiny Podst at zký-Licht enst ein, ale i p ředst avit elé m ěst a, rest aurát o ři a další
pracovníci, kt eří se obnovy ú čast nili.
Po úvodu v zámecké jídeln ě, se pak všichni p řesunuli do ryt ířského sálu, aby si mohli fresky
prohlédnout . Zp říst upn ěna byla t aké zámecká kaple a t erasa s výhledem na m ěst o.
Další velkou akcí, kt erou muzejní pracovníci pro veřejnost p řipravili byly t radi ční hist orické
slavnost i, kt eré se uskut ečnili první zářijovou ned ěli. Pro návšt ěvníky byl p řipraven bohat ý
program, t ent okrát v duchu první republiky. Příchozí mohli shlédnout t ři dobové módní
p řehlídky, kt eré jim p řiblížily denní, večerní a sport ovní od ěvy. Nechyb ělo p ředst avení
vojenské výzbroje a výst roje, sw ingové melodie či d ět ské divadlo. Na nádvo ří bylo k dispozici
dobové ob čerst vení, fot oat eliér či ve vest ibulu st ylová pošt a a kavárna.
V polovin ě m ěsíce září byla ot ev řena výst avy „ Rada Vacát ko zasahuje aneb Hříšní lidé m ěst a
pražského“ . Put ovní výst ava návšt ěvníkům rovn ěž p řiblížila dobu první republiky a vt áhla je do
at mosféry pražské policejní pát račky. Návšt ěvníci krom ě dobových kost ým ů a rekvizit mohli
na vlast ní kůži vyzkoušet , jaké je t o pát rat po vrahovi. Celou výst avou se proplét al p říb ěh
vraždy t ovárníka Skalského a p říchozí m ěli podle p ředložených nápověd a indicií odhalit vraha.
Poslední výst ava roku 2017 byla zam ěřena na st avebnici Lego. Put ovní projekt s názvem „ Svět
kost i ček“ od Pet ra Šimra p ředst avil návšt ěvníkům jak poslední novinky ze svět a t ěcht o
st avebnic, t ak i jejich t ém ěř hist orické sb ěrat elské edice. Pro nejmenší návšt ěvníky byl k
dispozici hrací kout ek, kde si z p řipravených kost ek mohli st avět dle své fant azie. Největ ší část
návšt ěvníků si t ut o výst avu p řišlo prohlédnout b ěhem list opadových a prosincových víkend ů,
jednalo se p ředevším o rodiny s d ět mi. Naopak p řílišný zájem neprojevily velkomezi říčské
mat eřské školky, na kt eré byly výst ava p ůvodn ě cílena.

Vybráno z výstav a akcí muzea

Svatba aneb jak šel čas… (20. ledna – 18. dubna 2017)

Výst avní sál se na t ři m ěsíce p řem ěnil v hist orický svat ební salon. Výst ava soukromé sb ěrat elky
Nikoly M elicharové p ředst avila zhruba čt vrt inu její sbírky, včet n ě aut ent ických fot ografií.
Krom ě samot ných šat ů byly vyst aveny i rukavi čky, závoje či klobou čky. Nejst arší p ředst avený
od ěv býval sou část í svat ebního kroje z roku 1935, nejmladší šat y na výst avě pocházely z roku
1975.
Podst at ná část šat ů pocházela p řevážn ě od rozvedených žen, kt eré si necht ěly své nevydařené
manželst ví p řipomínat . M ajit elka sbírky se vždy snaží k šat ům získat i n ějaký osobní p říb ěh,

černobílé i d říve módní kolorované fot ografie a obrázky či dopl ňky, kt erými pak výst avu
obohacuje.
Temat ika odívání a svateb byla pro návšt ěvníky muzea zajímavým a lákavým zpest řením.
Výst avu si prohlédlo t ém ěř osm set lidí.

Vyst aveny byly i svat ební dopl ňky či fot ografie

Vernisáž výstavy Svatba aneb jak šel čas… (19. ledna 2017)

První let ošní vernisáž zahájila výst avu hist orických svat ebních šat ů. Svoji soukromou sbírku
p ředst avila, od ěna do r ůžových svat ebních šat ů z roku 1977, sama majit elka Nikola
M elicharová.
Přít omným návšt ěvníkům t aké pracovnice muzea v kost ce nast ínila hist orii svat ebního
odívání, a t ak se lidé mimo jiné dozvěd ěli, že bílý svat ební od ěv nevěst y je zvyk st arý necelých
dvě st ě let .
Pro zhruba padesát ku host ů bylo p řipraveno t aké st ylové ob čerst vení v podob ě svat ebních
koláčků a svařeného vína.

Velké M eziříčí na konci války (2. – 30. května 2017)

Tradi čn ě byl květ en ve výst avním sále věnován t emat ice druhé svět ové války. Let ošní výst avu
p řipravilo muzeum ve spolupráci se soukromým sb ěrat elem Radkem Teplým. Velkomezi říčský
rodák zde svoji sbírku p ředst avil vůbec poprvé. Předm ět y do své sbírky získává z r ůzných
p ůdních nálezů, z inzerát ů či darem od známých. Někt eré p ředm ět y jsou t ak spjat ý p římo
s regionem Velkomezi říčska, jako byl nap říklad pás t anku HETZER, t zv. „ Jezevec“ , opušt ěný
Němci v okolí Velkého M ezi říčí na konci války. Krom ě t oho si mohli návšt ěvníci prohlédnout
nejr ůzn ější část i vojenské výst roje a výzbroje, jako byl t řeba maskovací p řevlečník
odst řelovače Wehrmacht u, t ropické klobouky, let ní uniforma výsadkáře či ko řist ní ruská
bunda p řešit á pro pot řeby Luft w affe. Samozřejm ě nechyb ěly ani drobn ější p ředm ět y jako
vojenské knížky, signální píšťalky, chlebník s dózou na máslo, lihový vaři č či prot iprachové a
slune ční brýle.
Výst ava byla dopln ěna i mat eriály z muzejního archivu, kt eré návšt ěvníkům p řiblížily událost i
z květ na 1945.
Výst avu b ěhem necelého m ěsíce zhlédly více než t ři st ovky lidí. Hojn ě byla navšt ívena i b ěhem
no čních prohlídek, kdy možnost i prohlédnout si výst avu využila drt ivá vět šina ze čt yř set
návšt ěvníků večerního programu.

Krom ě drobn ějších p ředm ět ů byly k vid ění i dobové uniformy

Noční prohlídky zámku (20. května 2017)

Šermíři st řídající se s kejklíři a volný pr ůchod zámkem. Tak vypadal sobot ní večer ve
velkomezi říčském muzeu, kt eré se t ímt o zapojilo do t radi čního Fest ivalu muzejních nocí.
Během večera se na zámku vyst řídaly p řes čt yři st ovky návšt ěvníků. Největ ší zájem byl o
prohlídky mezi sedmou a desát ou hodinou, poslední zájemci zhlédli p ředst avení o p ůl
dvanáct é.
Tent okrát nebyla nut ná rezervace vst upenek na konkrét ní hodinu, ale návšt ěvníci mohli
p řicházet libovoln ě v pr ůb ěhu celého večera. Nebyli prot o limit ováni maximálním po čt em
ú čast ník ů v jednot livých prohlídkách.
Po zakoupení vst upenek si pak lidé sami volili, co a v jakém po řadí cht ějí zhlédnout . Vět šina
z p říchozích se vydala nejd říve na nádvo ří, kde se v pravidelných blocích st řídali šermíři
z brn ěnského Bravo t eamu a kejklířské duo Komediant i na káře. Šermíři m ěli pro diváky
p řipravena dvě p ředst avení s názvy „ Kdo s koho“ a „ Nechval meče p řed soubojem“ . Na konci
vyst oupení pak zapojili i nejmenší diváky, kt eří si vyzkoušeli šermířské dovednost i. Kejklíři pak
návšt ěvníky bavili zábavnými žonglérskými scénkami.
Po skon čení p ředst avení už záleželo na každém, zda bude nejd říve pokračovat do st álých
expozic, nebo zavít á na výst avu o konci druhé svět ové války ve Velkém M ezi říčí.

Šermířský a kejklířský program se uskut ečnil na vnit řním nádvo ří

Vernisáž výstavy KUS ZE-M Ě (7. června 2017)

Vernisáž výst avy Jany M ikyskové se uskut ečnila v rámci Evropského fest ivalu filozofie. Úvodní
slovo pronesla Eva Ko čí Valová, o hudební program se post aral Tomáš Dufek. Výst ava Jany
M ikyskové byla prodejní, již b ěhem samot né vernisáže bylo zamluveno n ěkolik d ěl.
Ačkoli se slavnost ní zahájení výst avy konalo uprost řed t ýdne, zavít ala na vernisáž st ovka host ů.
Po skon čení vernisáže po čkala část návšt ěvníků ješt ě na koncert s názvem „ Večer s flét nou a
kyt arou“ , kt erý se uskut ečnil v zámecké jídeln ě v rámci Evropského fest ivalu filozofie.

Úvodního slova k výst avě Jany M ikyskové se ujala Eva Ko čí Valová

KUS ZE-M Ě (8. června – 2. července 2017)

M ěsíc červen byl ve výst avním sále věnován výt varnému um ění. Svoje obrazy a plast iky zde
p ředst avila velkomezi říčská malířka a kerami čka Jana M ikysková.
Práce Jany M ikyskové je možné nalézt nejen v soukromých sbírkách u nás i v zahrani čí, ale jsou
zast oupeny i v řad ě galerií. Ve své t vorb ě čast o využívá st aré, již nepoužit elné p ředm ět y či
zkorodované poklady z kovošrot u, kt eré jsou pro ni svou pat inou velmi inspirat ivní. Ve své
práci jim pak dává zcela nový život .
Velkomezi říčská výt varnice, kt erá je členkou Klubu výt varných um ělců Horácka a Unie
výt varných um ělců ČR, se ve svém At eliéru v Podloubí věnuje krom ě své vlast ní t vorby i
výst avní prezent aci dalších velkomezi říčských aut or ů.

Slavnostní otevření sálu s freskovou výzdobou (30. června 2017)

Poslední červnový den se v muzeu nesl ve slavnost ním duchu. Příležit ost prohlédnout si mezi
prvními nově zrest aurovaný sál s freskovou výzdobou si nenechalo ujít t ém ěř 170 pozvaných
host ů.
Samot né zahájení neprob ěhlo z kapacit ních d ůvod ů p římo v zrest aurovaném sále, ale host é
se shromáždili v zámecké jídeln ě, kde na n ě čekal t ém ěř hodinový program. Připravena byla
projekce časosb ěrného dokument u z rest aurát orských prací a heraldik Zden ěk Kubík pak
host ům blíže osvět lil nejst arší ryt ířskou scénu. Přít omni byli nejen zást upci rodiny Podst at zkýLicht enst ein, kt eré zámek pat ří, p ředst avit elé m ěst a, ale samozřejm ě t aké samot ní
rest aurát o ři a další pracovníci, kt e ří se obnovy ú čast nili.
Po úvodu v zámecké jídeln ě se pak všichni p řesunuli do ryt ířského sálu, aby si mohli fresky
prohlédnout . V p řípad ě zájmu byli v sále p řít omni pracovníci muzea, aby mohli zájemcům
podat zodpověd ět p řípadné dot azy. M ajit elé objekt u výjimečn ě zp říst upnili t aké zámeckou
kapli a t erasu s výhledem na m ěst o.

Pohled na legendu svat é M arkét y

Slavnost ní zahájení v zámecké jídeln ě

Ryt ířskou scénu p řiblížil heraldik Zden ěk Kubík

Prohlídka zrest aurovaného sálu b ěhem slavnost ního ot ev ření

Historické slavnosti (3. září 2017)

První zářijovou ned ěli se areál velkomezi říčského zámku p řenesl do prvorepublikové
at mosféry. Pro návšt ěvníky hist orických slavnost í byla p řipravena dobová móda, sw ingové
melodie, pohádka pro d ět i či ukázka armádní výst roje a výzbroje. Program zpest řily t aké
ukázky charlest onu v podání Spolku elegant ních dam.
Zájemci si mohli zap ůj čit i hist orická jízdní kola či se nechat svézt vet eránem. Ve vest ibulu
hlavní budovy byla umíst ěna st ylová kavárni čka, a t ak se celý den se p řízemím zámku linula
vůn ě kávy. Nechyb ěla ani pošt a, čet nická pát rací st anice či st ylový fot oat eliér.
Prohlídky zámku byly t ent okrát zpest řeny výst avou prvorepublikových model ů ze sbírky Dit y
Desové. Jednalo se jak originály, t ak i zdařilé repliky šit é podle hist orických p ředloh.
Ačkoli od rána vyt rvale pršelo a po časí se umoud řilo až v pozdních odpoledních hodinách,
našlo si na zámek cest u zhruba osm st ovek návšt ěvníků.

Tanec charlest on p ředvedl Spolek elegant ních dam

Sw ingové melodie v podání M elody Gent lemen Lednice

Dobové módní p řehlídky

Rada Vacátko zasahuje aneb Hříšní lidé m ěsta pražského (14. září – 29. října 2017)

Návšt ěvníci muzea mohli b ěhem září a října zavzpomínat na seriál Hříšní lidé m ěst a pražského.
Byla zde ot evřena put ovní výst ava Rada Vacát ko, kt erou m ělo muzeum, jako dvě p ředcházející
výst avy pohádkových kost ým ů, zap ůj čenou z Let ohrádku M it rovských v Brn ě.
Tent okrát se ovšem nejednalo o výst avu pouze k prohlédnut í, ale návšt ěvníci se mohli akt ivn ě
zapojit , st át se det ekt ivem a odhalit vraha. Ve skříni t ot iž byla s probodnut ým krkem nalezena
mrt vola t ovárníka Skalského. Úkolem návšt ěvníků bylo podle indicií, kt eré byly post upn ě
umíst ěny na výst avě zjist it , kdo je vrahem. Jednot livé výpovědi svědků a prot okoly byly
umíst ěny v jídeln ě, šat n ě, na policejní st anici, v kavárn ě či v ordinaci. Po p řečt ení všech zpráv
m ěli p říchozí odhalit vraha.
Výst ava p řiblížila jak jednot livé epizody a hlavní post avy, t ak i zákulisí nat áčení. Nechyb ěla ani
pečlivě naaranžovaná dobová zákout í, kt erá p řenesla návšt ěvníka do doby první republiky.
Samozřejmost í byly originály kost ým ů hlavních čt yř mužských post av, kt erými byli Vacát ko,
M rázek, Bouše a Br ůžek. Nechyb ěly ani další prvorepublikové modely dopln ěné elegant ními
klobouky, kabelkami či rukavi čkami.
Pro d ět i byl p řipraven malý kout ek, kde mohly vyzkoušet svůj čich, nalézt správný klíč pasující
do zámku či zkusit ur čit pachat ele podle popisu a skládání část í obli čeje na fóliích.
Výst ava se inspirovala t řináct idílným seriálem nat o čeným podle knižní p ředlohy Ji řího M arka,
kt erý vycházel ze skut e čných kriminálních p řípad ů.

Svět kosti ček (7. listopadu 2017 – 14. ledna 2018)

Pro p říznivce malých barevných dílků st avebnice Lego byla poslední dva m ěsíce v roce
s p řesahem do ledna 2018 ot evřena put ovní výst ava Pet ra Šimra „ Svět kost i ček“ .
Krom ě posledních novinek byly vyst aveny i sb ěrat elské edice, kt eré se již nevyráb ějí.
M ezi již nevyráb ěné hračky pat ří nap říklad kost ky z edice Lego ® Baby Primo, kt eré byly ur čeny
d ět em od šest i m ěsíců do dvou let . Sériová výroba zapo čala v roce 1995 a ukon čena byla o
deset let pozd ěji. Vyst aven byl i sb ěrač kost ek ve t varu krokodýla, kt erý byl ú činným
pomocníkem p ři sbírání kost i ček z podlahy.
Na výst avě nezůst ala opomenut a ani filmová t vorba. Návšt ěvníci si mohli prohlédnout d ům ze
seriálu Simpsonovi či vozidlo s p ředními p ředst avit eli z filmu Návrat do budoucnost i.
Ve výst avní sále byl p řipraven i d ět ský kout ek, kde si d ět i mohly z p řipravených kost i ček skládat
dle vlast ní fant azie.

Sou část í výst avy byl i d ět ský herní kout ek
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