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Jednání
V souvislosti se zajištěním chodu muzea byla vedena řada jednání se spřízněnými
kulturními organizacemi (Jupiter club, městská knihovna). Prioritou bylo zajištění atraktivní
výstavní nabídky a pestrého programu pro veřejnost během sezóny 2013.
Další jednání byla směřována k tradičním partnerům muzea ať již na poli odborném
(Muzeum Vysočiny Třebíč, AMG, MKČR, Moravské zemské muzeum a dalš), tak i na poli
ekonomickém (Město Velké Meziříčí, Rada města, Kraj Vysočina, rodina Podstatzky –
Liechtenstein).
Opět probíhala i jednání s Úřadem zastupování státu ve věcech majetkových, neboť bylo
připravováno další kolo vyřazování státního majetku.
S Krajem Vysočina byla navázána spolupráce v projektu Muzea na Vysočině on-line, od
října jsou v provozu webové stránky www.mgvysociny.cz, kde je představeno 50 muzejních a
výstavní institucí z celého Kraje Vysočina. Návštěvníci webových stránek si tak mohou
prohlédnout zhruba 120 exponátů, které jsou v expozicích a depozitářích velkomeziříčského
muzea. Část předmětů je nasnímána 3D skenerem, zbytek exponátů dokumentuje fotografie.
Opětovným dotazem u právní zástupkyně rodiny Podstatzkých JUDr. Marie Cilínkové byl
zjišťován i vývoj ve věci restituce mobiliáře velkomeziříčského zámku. Důkazní břemeno je
nyní na právním zástupci rodiny, a není zatím možné stanovit časový horizont, kdy bude
jednání o majetek definitivně ukončeno a s jakým výsledkem.

Ekonomika organizace
Rozpočet pro rok 2013 byl zřizovatelem téměř celý ponechán dle návrhu vedení muzea.
K čerpání rozpočtu je přistupováno s obezřetností a se snahou o maximální úspornost
provozu muzea.
Do pololetí roku 2013 bylo čerpání rozpočtu vyrovnané a jednotlivé položky odpovídaly
stavu potřebnému k úspěšnému zvládnutí provozu muzea v druhé polovině roku, který je pro
muzeum vzhledem k sezóně náročnější. Muzeum i v tomto roce hospodařilo s kladným
hospodářským výsledkem.

Personálie
Od března 2013 byla do pracovního poměru na dobu určitou přijata pracovnice se
zařazením pokladní-průvodce. Nástup souvisel se zahájením provozu výstavního sálu, a od
měsíce května zajišťovala i sezónní provoz expozic.
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Se stoupající návštěvnickou intenzitou a rozšířením otevíracích hodin muzea, byly na dobu
určitou přijaty další tři pracovnice se zařazením průvodce.

Vzdělávání pracovníků
Pracovník studující na Filozofické fakultě MU v Brně kombinovaný studijní program
Historické vědy, obor muzeologie, ukončil studium vykonáním státní magisterské zkoušky
v měsíci únoru.
Jedna pracovnice zastupovala velkomeziříčské muzeum na jarním zasedání komise
regionální historie Moravy a Slezska AMG.
Jednotliví odborní pracovníci muzea se zúčastňují různých seminářů dle jejich oborového
zaměření, v roce 2013 byly navštíveny tyto:
Muzeum a návštěvník (Praha)
Seminář, který pořádala Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci
s Národním muzeem, byl zaměřený na nové přístupy a na vytváření vstřícného prostředí pro
návštěvníky. Příspěvky se zaměřovaly mimo jiné na to, jak návštěvníky přilákat a jak je
zaujmout. Díky příspěvku vědeckého pracovníka z Ashmolean muzea v Oxfordu měli
účastníci semináře možnost nahlédnout do chodu nejstarší muzejní instituce ve Velké
Británii.
Seminář „Muzea a sociálně znevýhodnění“ (Hodonín)
Tématem dvoudenního semináře byl přístup muzeí ke skupině sociálněznevýhodněných
osob (osoby zdravotně postižené, lidé sociálně či prostorově vyloučeni, sociálně slabí,
senioři,...). Kromě teoretických referátů zazněly i zcela
praktické příspěvky, ve kterých
byly představeny konkrétní programy připravené například pro sluchově postižené děti či
pro seniory. Zajímavým tématem byla virtuální univerzita třetího věku, kterou představila
Ing. Klára Nehodová z České zemědělské univerzity v Praze.
Mezinárodní konference „Muzeum a změna IV“ (Praha)
Hlavním tématem konference, odehrávající se v Nové budově Národního muzea,byla
dokumentace současnosti. Kromě českých přednášejících se konference zúčastnili také
zástupci zahraničních muzeí (Nizozemí, Indie, USA, Taiwan, Švédsko, Španělsko, Francie,...).
Zazněly příspěvky jak ryze teoretické, tak samozřejmě i ukázky z praxe. Část přednášek pak
byla zaměřena na muzejní management a vedení muzeí.
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Úkoly technické povahy
Mezi nejdůležitější úkoly patří každoročně zajištění generálního úklidu expozic a jejich
příprava na sezónní provoz. V souvislosti s tímto byly zajištěny drobné opravy (nové nátěry
výstavního fundusu) a přesun výstavního fundusu dle aktuálních potřeb nových výstav.
Dále byla zajištěna renovace zkorodovaných a poškrábaných kovových částí panelů a
vitrín z roku 1980, aby mohly být nadále využívány v nově vzniklém výstavním sále. Nový
nástřik byl proveden šedém odstínu.
Bylo přistoupeno k částečné obnově inventáře WC pro veřejnost, neboť původní vybavení
z roku 1995 se jevilo jako technicky a morálně zastaralé. (výměna vodovodních baterií,
držáků toaletního papíru a papírových utěrek, včetně odpadkových košů)
Pro výstavní prostory byly pořízeny nové vitríny. Vzhledem k tomu, že se v nabídce
výrobců zabývajících se výrobou výstavního fundusu pro muzea (fy Reviko, Rothstein a
Lotech) nevyskytovaly vitríny potřebných parametrů, bylo přistoupeno k realizaci vitrín
vlastními silami, dle návrhu pracovníků muzea. Nabízené vitríny standardních výrobců byly i
navíc finančně velmi náročné (1 ks á 45.000,- Kč).
Realizací vitrín touto cestou vlastního návrhu se podařila ušetřit nejen polovina nákladů, ale i
dodané vitríny plně odpovídají požadavkům a potřebám výstavního sálu. V návrhu byla
zohledněna i potřeba jejich snadného sestavení a deinstalace tak, aby byla zajištěna
maximální variabilita výstavních prostor.

Výstavy a akce
Prostory nově vzniklého výstavního sálu byly využity hned počátkem měsíce března, kdy
byla otevřena výstava hraček se sbírky Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou. Tato výstava
se dle předpokladu pracovníků muzea stala naprostým trhákem pro návštěvníky. Celkem ji,
v průběhu dvou měsíců, navštívilo 1269 osob.
V souvislosti se zahájením sezóny byla připravena v prostorách klenuté chodby ve druhém
patře zámku výstava Šálek lahodného moku, která se zabývá historií kávy, čokolády a čaje
v českých zemích a vším tím spojeným. Představuje tedy i šálky konvice a jiné náčiní, které
souvisely s jejich přípravou a které jsou součástí sbírkových fondů muzea.
Pro výstavní sál muzea byl připraven pestrý a zajímavý výstavní kalendář, který se snažil
reagovat na zájem a požadavky velkomeziříčského publika. Výstavy zaměřené na výtvarné
umění střídaly výstavy zaměřené na dětské publikum, opomenuta však nezůstala ani historie
velkomeziříčského regionu. Tu tentokrát představovala výstava „120 let Muzea Velkého
Meziříčí“, která mapovala historii velkomeziříčské instituce. Ta samozřejmě odráží i kulturní a
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společenský život města, neboť za svoji více než stodvacetiletou existenci se muzeum stalo
jeho zrcadlem.
V soboru 18. května mohli zájemci využít bezplatného vstupu do muzea, jelikož na toto
datum připadal Mezinárodní den muzeí. Během soboty tak šlechtickými salony a expozicemi
prošlo 165 osob.
Počátkem měsíce června proběhly oblíbené Noční prohlídky zámku, které se konaly
v rámci celostátního Festivalu muzejních nocí. Tanec upírů, souboj vojáků či ukázka hrdelního
práva – to byly některé ze scének přichystané pro návštěvníky prohlídek.
Další akcí, která se konala v prostorách zámku, a na které velkomeziříčské muzeum
spolupracovalo, byl Skutek roku 2012 Kraje Vysočina.
V sobotu 22. června zámecké nádvoří zaplnily zhruba dvě stovky diváků, kteří si přišli
poslechnout koncert skupiny Javory. Tyto akce byla pod organizační taktovkou Jupiter clubu,
pracovníci muzea zajišťovali pouze dozor v prostorách zámku.
Patrně největší akcí, která se v roce 2013 konala na nádvoří velkomeziříčského zámku byl
„Večer pro Vendulku“. Muzeum poskytlo organizátorům zázemí pro konání tohoto
dobročinného programu. Pro návštěvníky se speciálními vstupenkami pracovníci muzea
připravili prohlídku zámku. Během večera diváci zhlédli přehlídky svatebních a společenských
šatů, nechyběly ani pohádkové kostýmy. Program pak zpestřilo vystoupení Karla Hynka a
koncert Marka Ztraceného.

Programy pro školy
V rámci výchovně-vzdělávací činnosti muzeum každoročně nabízí velkomeziříčským
školám možnost zúčastnit se programů pro školy, které navazují na Rámcové vzdělávací
plány jednotlivých škol.
Programy jsou rozděleny podle věku žáků. Jejich využití závisí na tom, kdy má konkrétní
škola příslušnou látku v osnovách. Z velkomeziříčských škol se muzejních programů účastní
žáci ZŠ Sokolovská (Komenského) a ZŠ Školní. Ze ZŠ Oslavická zájem není. V případě menších
škol z okolí přijede obvykle celá škola (první stupeň), a proto se znovu účastní až po několika
letech, kdy se děti obmění.
Větší zájem mají nižší ročníky, které programy využívají při výuce vlastivědy. Jsou to
programy:
Jak se co dělá – určený pro 1. a 2. ročník – děti se dozví o zpracování mléka, pečení chleba,
tkaní látek a výrobě bot – vše doplněno ukázkou příslušného nádobí a nářadí v expozici
Znáš svoje město – pro 3. a 4. ročník – beseda o městě a následně procházka s výkladem.
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Z vyšších ročníků je to program Putování za krásou, využívaný 7. a 8. ročníky na doplnění
učiva. Jedná se o komentovanou prohlídku města se zaměřením na stavební slohy.
Méně jsou využívány programy pro 5. (Ze života našich předků) a 6. ročník (To bylo
tenkrát, když) a dále program Cestou necestou o pozemních komunikacích určený pro první
stupeň. Na tyto programy se objednávají spíše cizí školy v rámci školního výletu nebo školy
v přírodě.
Návštěvnost těchto programů, včetně specielních přednášek pro školy je velmi dobrá
v roce 2013 je navštívilo celkem 426 žáků a studentů.

Práce se sbírkami
Na počátku roku 2013 probíhala rozsáhlá inventarizace sbírkových fondů muzea, neboť
bylo třeba do března 2013 dokončit cyklus desetiletých revizí sbírek, který je muzeum
povinno splnit dle zákona č. 122/2000 Sb. Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých zákonů.
Všechny inventarizace se podařilo dokončit ve stanoveném termínu, celkem bylo
inventováno 5 027 položek, což představuje 46 512 kusů sbírkových předmětů. Ministerstvu
kultury bylo zasláno zákonem požadované hlášení v řádném termínu. Na základě výsledku
těchto inventarizací byly vytvořeny závěrečné seznamy, a to seznam dvakrát zapsaných
předmětů ve sbírkové evidenci a seznam chybějících předmětů, posledním byl seznam
předmětů nezapsaných v Centrální evidenci sbírek MK.
V průběhu roku 2013 bude, dle těchto seznamů, připraven návrh na vyřazení sbírkových
předmětů, které jsou přebytečné, nebo neupotřebitelné z důvodu jejich fyzického dožití,
popřípadě došlo v průběhu let k jejich zdvojenému zápisu do přírůstkových knih muzea.
Součástí vyřazovacího protokolu budou i předměty, které nebyly nalezeny během desetileté
inventarizační lhůty.
I nadále probíhá průběžná digitalizace sbírkových předmětů, do elektronické evidence
byly nahrány fotografie k cca 150 předmětů. Současně s tímto postupuje i doplňování karet
evidence II. stupně, celkem bylo dopracováno cca 50 ks karet.
Odbornými pracovníky muzea byly poskytovány badatelské konzultace, dle požadavků
jednotlivých dotazovatelů na různá témata z historie velkomeziříčského regionu. Pro část
z nich byly připraveny prohlídky jednotlivých sbírkových fondů např. obrazy z pozůstalosti Z.
Vorlové, ražby mincí, archeologické nálezy na Velkomeziříčsku.
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Propagace muzea
Probíhá průběžná aktualizace webových stránek muzea, důraz je kladem především na
včasné zprávy o připravovaných akcích a výstavách.
Na webových stránkách muzea byla uveřejněna nová kategorie „Sbírkové fondy“. Každý
fond je krátce představen a charakterizován. Průběžně jsou k jednotlivým fondům nahrávány
fotografie předmětů, aby si případní badatelé mohli udělat představu o našich sbírkách.
Každý měsíc byl uveřejněn nový exponát měsíce. Návštěvníci webových stránek si tak
mohou prohlédnout i sbírky, které by jinak zůstaly ukryty za zdmi depozitáře.
Do tisku a na webové portály bylo odesláno 25 článků/zpráv, díky čemuž bylo uveřejněno
v novinách a na internetových portálech 47 článků (především se jednalo o propagaci
jednotlivých akcí). Články byly uveřejněny: Velkomeziříčsko, Žďárský deník, NovinyVM,
Mladá fronta Dnes a Vysočina-news.cz
Během letošní sezony se muzeum zapojilo do programu ČEZu „Šťáva“. Návštěvníci se
speciálními kupony, které mohli získat pouze jako zákazníci ČEZu, měli možnost uplatnit
slevu „1+1 vstupenka zdarma“. Muzeum díky tomu bylo uvedeno v propagačních
materiálech, které byly distribuovány v celé České republice, a svoje místo mělo muzeum i
na speciálních webových stránkách.
Pro celoroční propagaci byly připraveny skládačky v počtu 850 kusů informující o
jednotlivých muzejních expozicích a jejich otevírací době. Jsou distribuovány na pokladně
muzea a IC města.
Pracovníci muzea dále zajišťují návrhy a tisk plakátů pro jednotlivé muzejní akce a výstavy,
je samozřejmě zajišťován jejich výlep na výlepové plochy po městě.
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Z výstav a akcí muzea…
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Noční prohlídky zámku – 8. června 2013
Prohlídka se skládala ze dvou částí – z programu na vnitřním nádvoří a z krátkých scének
v zámeckých salonech. Na vnitřním nádvoří bylo k vidění vystoupení orientální tanečnice, po
kterém přišel na řadu správce útrpného práva a jeho mučicí nástroje. V této části programu
se mohli návštěvníci aktivně zapojit a některé nástroje si i vyzkoušet.
V prvním patře zámku čekal kostýmovaný průvodce, který návštěvníkům odhalil čtyři
tajemné příběhy a seznámil je se sedmi nadpřirozenými bytostmi. Lidé tak mohli spatři
hudební věštkyni, černou paní, upíří tanec či souboj vojáků a srdce jejich vyvolené.
Jako každoročně se prohlídky setkaly s velkým zájmem, celkem je navštívilo 363 osob.
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Skutek roku 2012 Kraje Vysočina – 10. června 2013

Kraj Vysočina vyhlásil 10. června na velkomeziříčském zámku výsledky čtvrtého ročníku
soutěže Skutek roku. Během podvečera bylo rozdáno celkem 24 ocenění, a to jak za počiny
jednotlivců, tak i za projekty právnických osob, které mají významný přínos pro rozvoj
regionu. Výherci převzali ocenění z rukou krajských radních.
Během ledna a února mohla veřejnost zasílat své nominace. Následně byly tyto nominace
uveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina, kde už lidé hlasovali pro jednotlivé
skutky.
Předávání ocenění se zúčastnilo celkem 93 osob, včetně zástupců Kraje Vysočina a Města
Velké Meziříčí.
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Výstava hraček – 6. března – 28. dubna 2013

V průběhu necelých dvou měsíců měli návštěvníci možnost zhlédnout historické exponáty
zapůjčené z Muzea Hraček v Rychnově nad kněžnou. Výstava zahrnovala období od konce
devatenáctého do poloviny dvacátého století.
K vidění byly například panenky, kuchyňky, plyšoví medvídci i houpací koně. Úkolem
hračky nebyla jenom zábava a ukrácení dlouhé chvíle, ale především příprava dětí na jejich
budoucí život. Chlapecké hračky měly spíše technickou podobu – byly to různé stavebnice,
vláčky, stolní hry nebo cínoví vojáčci.
Muzejní pracovníci předpokládali u této výstavy její vysoký návštěvnický potenciál, a to se i
splnilo. Lze říci, že vlastně výstava předčila očekávání, neboť ji celkem navštívilo 1269 osob.
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Výstava „120 let Muzea Velké Meziříčí“ – 10. srpna – 29. září 2013

Výstava seznámila návštěvníky s historií velkomeziříčského muzea, která sahá až do roku
1893. Mapovala jednotlivé historické etapy vývoje instituce od jejích počátků až do nedávné
minulosti.
Byla představena řadou originálních dokumentů, dobových fotografií, které
zprostředkovaly nahlédnutí do původních prostor muzea. Byli představeni i jednotliví
muzejníci, kteří se na vzniku instituce a její činnosti podíleli v letech minulých i v nedávné
současnosti. Sbírkotvorná činnost byla zastoupena řadou trojrozměrných předmětů, které
návštěvníky seznámili s širokým spektrem jednotlivých fondů.
Cílem výstavy bylo představit velkomeziříčské muzeum ve světle událostí a historie města
Velkého Meziříčí, neboť od roku 1893 bylo muzeum jejich nedílnou součástí. V jeho osudech
se odrážela doba, poměry a nálada jednotlivých historických etap města, v jisté míře se stalo
i zrcadlem velkomeziříčského kulturního a společenského života.
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Ladislav Maria Wagner – Doteky - 3. října – 25. října 2013

Ve výstavním sále představil své dílo výtvarník Ladislav Maria Wagner, pocházející z
jaroměřského rodu sochařů, kameníků a malířů. Získal mnoho významných ocenění doma i
v zahraničí a je čestným členem několika prestižních institucí. Mnoho děl z jeho
experimentální tvorby je známo po celém světě a jeho obrazy jsou zastoupeny v mnoha
sbírkách jak státních, tak i soukromých.
O zájmu o jeho dílo svědčí i poměrně hojně navštívená vernisáž, které se zúčastnilo
celkem 78 osob.
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Večer na zámku pro Vendulku – 15. září 2013

V neděli 15. září na nádvoří zámku uspořádal Josef Marek charitativní módní přehlídku.
Muzeum poskytlo organizátorům zázemí pro konání tohoto dobročinného programu. Pro
návštěvníky se speciálními vstupenkami byla připravena prohlídka zámku.
Během večera diváci zhlédli přehlídky svatebních a společenských šatů, nechyběly ani
pohádkové kostýmy. Program pak zpestřilo vystoupení Karla Hynka a koncert Marka
Ztraceného.
Akce se setkala se značným ohlasem veřejnosti, celkem módní přehlídku navštívilo 600
osob. Stranou zájmu nezůstaly ani expozice muzea, možnosti jejich shlédnutí využilo celkem
110 návštěvníků.
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Reklama a děti – 7. listopadu – 29. prosince 2013

Výstava „Reklama a děti“ navozovala nostalgickou atmosféru dob dávno minulých.
Rozesmáté dětské tváře se smály z reklam a cedulí už před sto lety.
Mezi vystavenými exponáty nechyběly ani nejrůznější reklamní předměty, jako byly školní
rozvrhy, dětské hry či papírové vystřihovánky.
Putovní výstavu zapůjčilo bratislavské Múzeum obchodu. Ve sbírkách muzea se nachází
všechny formy historické reklamy, kde se objevují děti – smaltované a plechové tabule,
kartónové vývěsky a stojany, plakáty, dřevěné, plechové a papírové obaly či drobné účtenky.
Slovenské muzeum se touto výstavou snaží představit co nejširší výběr reklamy pro děti a
s dětmi z dob dávno minulých.
Kromě originálních papírových obalů a reklamních plakátů byly ve vitrínách vystaveny
také trojrozměrné exponáty. Prostor byl věnován například Alpě, která k Velkému Meziříčí
neodmyslitelně patří. Dokonce byl vydán i malý sešitek pohádek pro děti, kde hlavní roli
hrála právě francovka. Samozřejmě nechybí ani staré skleněné lahve, ve kterých se tato
léčivá tekutina prodávala.
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Návštěvnost v roce 2013
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NÁVŠTĚVNOST AKCÍ 2013

Mezinárodní den muzeí – 18. května 2013
vstup zdarma: 165 osob – je zahrnuto v tabulkách návštěvnosti
Setkání s rodáky – 4. května 2013
76 osob – počet osob je zahrnut v tabulkách návštěvnosti
Vernisáž – Vera Atkarskaya – 16. května 2013
50 osob – není zahrnuto v tabulkách návštěvnosti
Noční prohlídky – 8. června 2013
363 osob
Skutek roku 2012 Kraje Vysočina – 10. června 2013
93 osob
Concentus Moraviae – 16. června 2013
87 osob
Leaderfest – 19. a 20. června 2013
80 osob x 80 Kč....1600 Kč
Koncert Javory – 22. června 2013
201 osob
Evropský festival filozofie – 23.–29. června 2013
23. 6.
divadelní představení Obušku z pytle ven

203 osob

Vernisáž „120 let Muzea Velké Meziříčí“ – 9. srpna 2013
48 osob
Večer na zámku pro Vendulku – 15. září 2013
600 osob
Vernisáž výstavy „Doteky“ L. M. Wagner – 3. října 2013
78 osob
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkem: 2044 osob
1803 osob (část návštěvníků je už zahrnuta ve statistikách návštěvnosti)

