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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

Název: Muzeum a galerie v Prostějově
Sídlo: nám. T. G. Masaryka č. 2, 796 01 Prostějov
IČ: 00091405
Bankovní spojení: 115-4170640287/0100
Telefon: 582 330 991
E-mail: muzeumpv@muzeumpv.cz
ID datové schránky: 3ejk6d
www.muzeumpv.cz

Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40 a, 779 11 Olomouc
Statutární zástupce: Mgr. Veronika Hrbáčková, ředitelka

Základní charakteristika podle zřizované listiny:

Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace (dále jen „organizace“), plní funkci
muzejní instituce ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 122/2000 Sb.“)
Organizace se zřizuje za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně
zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, provádět výzkum týkající se
sbírek a prostředí, z něhož jsou získávány sbírkové předměty, a šířit výsledky výzkumu
prostřednictvím edukace, publikování, expozic, výstav, muzejních programů a poradenské
činnosti.
Základními veřejně přístupnými expozičními objekty a areály jsou: muzeum v Prostějově,
galerie Špalíček, hvězdárna v Prostějově a tzv. Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na
Hané.

Předmět hlavní činnosti organizace:

Organizace získává a shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie
a historie týkající se zejména území okresu Prostějov, a to především v oborech:
geologie, mineralogie, botanika, zoologie, mykologie, paleontologie, archeologie, historie (od
nejstarších období po současnost), numizmatika, etnografie, umělecké řemeslo a
uměleckoprůmyslové práce, dějiny umění, knihy, písemnosti a tisky, audiovizuální díla
(fotografie, filmy, videozáznamy, negativy a diapozitivy atp.).
Příspěvková organizace se specializuje na obory astronomie, kosmonautiky, meteorologie a
příbuzných přírodních a technických věd.

mailto:muzeumpv@muzeumpv.cz
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Rok 2021 byl pro Muzeum a galerii v Prostějově (dále
jen „MGP“) rokem plným zvratů a změn. Po celém světě
pokračovala pandemie koronaviru (Covid -19).
Z důvodu nařízení vlády trvalo uzavření mnoha podniků
a objektů, včetně muzeí, galerií a dalších paměťových
institucí, a to v termínu od 1. 1. do 11. 5. 2021.
Návštěvníci tak byli ochuzeni o celkem 111 dnů, což
tvoří 35,5 % z roku. Plán výstav tak nemohl být dodržen
– některé výstavy byly zrušeny, jiné odloženy, případně
narychlo vytvořeny jiné. Muzejní noc v tomto roce
v republice probíhala v delším časovém období od 18.
6. do 19. 9. MGP z důvodu personálních změn a obav
z nečekaného vývoje epidemiologické situace, nakonec
tuto akci nenaplánovalo.
Uvedená omezení způsobila pokles návštěvnosti a již

druhým rokem ekonomické ztráty. Pokles předpokládaných příjmů MGP ve srovnání
s průměrem (za posledních 5 let), tak činil 228 tis. Kč. Souhrnná návštěvnost 8.267 osob za rok
2021 je druhá nejnižší za období posledních sedmi let (nižší byla pouze v roce 2019, kdy do
MGP přišlo jen 5.505 osob). Průměr návštěvníků ročně byl v letech 2016-2019, ještě před
pandemií 33.323 osob, což je téměř čtyřikrát více oproti „covidovému“ loňskému roku, kdy
návštěvnost takto klesla.
Muzeem a galerií v Prostějově v uplynulém roce rezonovaly jiné události. Dne 8. 2. 2021 byla
po 27 měsících působení ve funkci, Radou Olomouckého kraje odvolaná ředitelka Mgr. Soňa
Provazová. Dočasným zástupcem (do 30. 6. 2021) byl pověřen Mgr. Václav Horák. Od 1. 7.
téhož roku byla Radou Olomouckého kraje jmenována do funkce nové ředitelky Mgr. Veronika
Hrbáčková, etnograf Vlastivědného muzea v Olomouci. Nebylo veřejným tajemstvím, že se
v posledních deseti letech instituce nacházela ve špatné kondici. Její stav byl dlouhodobě
alarmující, ať šlo o interní mezilidské vztahy či nekomunikativnost směrem k dalším subjektům
ve městě i mimo něj. Zaměstnanci čelili ze strany odborné i laické veřejnosti nařčení ze špatné
pracovní morálky. Během druhého půlroku bylo proto nevyhnutelné přistoupit k zásadním
opatřením, která jsou pro běžný chod muzea nutná a samozřejmá.
Současný stav některých expozic byl absurdní. Na hlavní budově MGP byly v jednom z
výstavních sálů vedle sebe instalovány dvě expozice – Jiřího Wolkera a modelů letadel. V době
uzavření muzeí kvůli pandemii byl tento sál navíc využit zaměstnanci pro uložení jiných
předmětů. Sál sloužil jako dočasné uložiště i po otevření muzeí, veřejnosti však zůstal nadále
nepřístupný. Vstup byl umožněn pouze školám po předchozím objednání. Expozice Židů na
budově Špalíčku na chodbě a podkrovní místnosti III. NP byla rovněž od roku 2020 uzavřena,
neboť po kontrole Hasičského záchranného sboru bylo zjištěno, že prostory nebyly a do
budoucna ani nemohou být zkolaudované jako výstavní. Z těchto závažných důvodů jsme
museli všechny tři expozice zrušit. Bylo rovněž nutné zprovoznit přednáškový sál, poslední dva
roky využívaný jako „sklad“ a kancelář.
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Jedním z klíčových úkolů stanovených Olomouckým krajem, jako zřizovatelem, byla
revitalizace expozic věnovaných nejen Jiřímu Wolkerovi ale rovněž Petru Bezručovi
v Červeném domku v Kostelci na Hané. V souvislosti se všemi dosavadními nedostatky, včetně
problémového personálního fungování instituce se přistoupilo k postupnému vyhodnocování
stávajícího stavu. Začala se promýšlet koncepce reorganizace výstavních sálů. Alarmující byla
podoba recepce hlavní budovy MGP. Kromě pokladny s prodejem drobného zboží byla
současně výstavním sálem, v němž byla instalována úvodní problematika k dějinám města
Prostějova, což si většinou návštěvníci neuvědomovali a základní texty k expozici zde umístěné
snadno přehlédli. Vybrané sbírkové předměty jsme proto spolu s texty nově přemístili do sálu
vpravo. Úklid recepce a nákup taburetů tzv. puffy byl jedním z prvních kroků k vytvoření
moderního a příjemného prostředí.
Přestože na začátku roku 2021 byl již kompletně vybaven nový depozitář na Lidické ulici (nová
přístavba staré depozitární budovy), přestěhování sbírkových předmětů tam probíhalo až od
konce září do prosince. Do července 2021 nebyl v depozitáři funkční EZS (Elektronický
zabezpečovací systém), instalovaný při předání stavby (v prosinci 2020), ale před vybavením
mobiliáře (leden 2021). Bylo třeba odstranit nedostatky a vytvořit další podmínky pro
zaměstnance. K náročným pracím patřilo stěhování archeologické podsbírky ze sklepa hlavní
budovy MGP.
Ve druhé polovině roku se začaly opětovně navazovat partnerské vazby s Městem Prostějov,
Základní uměleckou školou Vladimíra Ambrose, Městským divadlem v Prostějově, Kinem
Metro 70, Městskou knihovnou v Prostějově a Státním okresním archivem v Prostějově.
Filozofií nového směřování muzea není si s ostatními kulturními institucemi ve městě
konkurovat, ale vzájemně si pomáhat, být si prospěšní a profitovat z možných společných
projektů.
MGP se také připojilo k důležitému projektu Street Art Festivalu, který má v Olomouci již
několikaletou tradici. Od 23. do 28. 8. se v Prostějově, při příležitosti oslav 60. výročí
Hvězdárny, malovalo na jednu z čelních stěn budovy. Tento barevný mural vyznačující se
geometrickými astronomickými symboly vytvořil italský umělec Patrizio Anastasi. V termínu
od 20. do 25. 9. se také na Hvězdárně konal workshop studentů Fakulty architektury VUT Brno.
Ve spolupráci s kinem Metro se uskutečnilo veřejné promítání.
Na základě kritiky zastaralého vzhledu webových stránek MGP odstartovala práce na vytvoření
stránek nových. V souvislosti s tím byla vypsána soutěž mezi studenty Střední školy designu a
módy v Prostějově na nové logo MGP.
Výstavy roku 2021 se odvíjely dle naplánovaného časového harmonogramu až v jeho druhé
polovině. K nejúspěšnějším výstavám dle návštěvnosti patřily Fenomén Saudek, Karbon.
Pozdrav z prvohor a Peníze a moc.
Výsledek hospodaření za rok 2021 skončil ziskem ve výši 29.193,49, na čemž se podílela hlavní
činnost ziskem 7.900,12 a doplňková činnost ziskem 21.293,37 Kč. Hodnota transferového
podílu činila 27.291,25 Kč. Konečný disponibilní zisk dosáhl výše 1.902,24 Kč.
V průběhu roku 2021 byly vydány tři organizační struktury, z nichž první byla platná celkem ve
dvou obdobích (od 1. 1. do 28. 2. a od 1. 7. do 31. 8.). Tato organizační struktura se skládala z
Útvaru ředitele a Útvaru provozu, kde na každém byli tři zaměstnanci, dále Útvaru odborných
činností se třemi odděleními a samostatnou pozicí dokumentátora, výstaváře (organizační
změnou za fotografa, grafika, který dostal výpověď na konci roku 2020.) Původní, čtvrtý Útvar
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Hvězdárna byl transformován na Útvar vnějších vztahů se třemi odděleními – astronomickým,
muzejní edukace a výstavním, přičemž na výstavním oddělení byly rovněž kustodky (tzv.
zřízenec v kulturním zařízení). Vedoucí tohoto útvaru měla být nová zaměstnankyně-tisková
mluvčí, marketingová specialistka. Ta však byla po svém nástupu na začátku roku zařazena na
podřízenou pozici pracovníka vztahů k veřejnosti a místo vedoucí zůstalo neobsazeno. Po
odvolání ředitelky na začátku února, bylo Mgr. Soně Provazové nabídnuto místo vedoucí
Útvaru vnějších vztahů, avšak zaměstnanci si kvůli tomu vynutili prostřednictvím zástupce
pověřeného vedením MGP dočasné organizační schéma platné od 1. 3. do 30. 6. 2021. Došlo
k dalším nelogickým přeskupením, z důvodu nebýt v podřízeném postavení vůči nové vedoucí
Útvaru vnějších vztahů, bývalé ředitelky. Edukátorka a dva astronomové (vykonávající práci
muzejních pedagogů) se zařadili do Útvaru odborných činností. Od 1. 7. (s nástupem nové
ředitelky) opětovně začala platit organizační struktura ze začátku roku, což způsobilo
nespokojenost mezi „přesunutými“ zaměstnanci. Vzhledem ke všeobecné řevnivosti,
nekomunikativnosti napříč odděleními i jednotlivci, s ohledem na nesystematičnost zařazení
určitých oddělení v rámci útvarů a dále neefektivnost některých pozic, vešla v platnost 1. 9.
2021, v pořadí třetí organizační struktura. Byl znovuobnoven Útvar Hvězdárny. Dohodou byl
rozvázán pracovní poměr s Vedoucí útvaru vnějších vztahů a ze strany zaměstnavatele byla
podána jediná výpověď pro nadbytečnost, která se týkala místa výstavářky a realizátorky
galerijních výstav na hlavní budově a Špalíčku.

Veronika Hrbáčková
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 1. 1. 2021

ŘEDITEL

ÚTVAR
ŘEDITELE

3/2,5

ASISTENTKA,
ÚČETNÍ
1 x 1,0

EKONOMKA
1 x 1,0

MZD. ÚČETNÍ,
PERSONAL.

1 x 0,5

PROVOZNÍ
ÚTVAR
4/3,5

VEDOUCÍ
ÚTVARU

TECHNIC. PRAC.
1 x 1,0

TECHNICKÝ PRAC.
1 x 1,0

UKLÍZEČKA
1 x 1,0
1 x 0,5

ÚTVAR
ODBORNÝCH

ČINNOSTÍ
13/12,2

VEDOUCÍ ÚTVARU
HISTORIK

1 x 1,0

ODD. PŘÍRODNÍCH
VĚD

GEOLOG
1 x 1,0

BOTANIK
1 x 0,2

ODD.
HUMANITNÍCH

VĚD

HISTORIK
2 x 1,0

HISTORIK UMĚNÍ
1 x 1,0

ETNOGRAF
1 x 1,0

ARCHEOLOG
1 x 1,0

KNIHOVNICE
1 x 1,0

ODD. REST. -
KONZERVÁTORSKÉ

KONZERVÁTOR
1 x 1,0

RESTAURÁTOR
2 x 1,0

DOKUMENTÁTOR,
VÝTVARNÍK

1 X 1,0

ASTRONOMICKÉ
ODD.

ASTRONOM
1 x 1,0
1 x 0,8

ODD. MUZEJNÍ
EDUKACE

EDUKÁTOR
1 x 1,0

ÚTVAR
VNĚJŠÍCH
VZTAHŮ
11/8,3

VEDOUCÍ ÚTVARU
1 x 1,0

VÝSTAVNÍ ODD.

PRACOVNÍK
VZTAHŮ K

VEŘEJNOSTI
1 X 1,0

VÝSTAVÁŘKA
1 X 1,0

ZŘÍZENEC V
KULTURNÍM

ZAŘÍZENÍ
5 X 0,5



8

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 1. 3. 2021

ŘEDITEL

ÚTVAR
ŘEDITELE

3/2,5

ASISTENTKA, ÚČETNÍ
1 x 1,0

EKONOMKA
1 x 1,0

MZD. ÚČETNÍ,
PERSONAL.

1 x 0,5

PROVOZNÍ
ÚTVAR
4/3,5

VEDOUCÍ
ÚTVARU

TECHNIC. PRAC.
1 x 1,0

TECHNICKÝ PRAC.
1 x 1,0

UKLÍZEČKA
1 x 1,0
1 x 0,5

ÚTVAR
ODBORNÝCH

ČINNOSTÍ
13/12,2

VEDOUCÍ ÚTVARU
HISTORIK

1 x 1,0

ODD. PŘÍRODNÍCH
VĚD

GEOLOG
1 x 1,0

BOTANIK
1 x 0,2

ODD. HUMANITNÍCH
VĚD

HISTORIK
2 x 1,0

HISTORIK UMĚNÍ
1 x 1,0

ETNOGRAF
1 x 1,0

ARCHEOLOG
1 x 1,0

KNIHOVNICE
1 x 1,0

ODD. REST. -
KONZERVÁTORSKÉ

KONZERVÁTOR
1 x 1,0

RESTAURÁTOR
2 x 1,0

DOKUMENTÁTOR,
VÝTVARNÍK

1 X 1,0

ASTRONOMICKÉ
ODD.

ASTRONOM
1 x 1,0
1 x 0,8

ODD. MUZEJNÍ
EDUKACE

EDUKÁTOR
1 x 1,0

ÚTVAR VNĚJŠÍCH
VZTAHŮ
11/8,3

VEDOUCÍ ÚTVARU
1 x 1,0

VÝSTAVNÍ ODD.

PRACOVNÍK VZTAHŮ
K VEŘEJNOSTI

1 X 1,0

VÝSTAVÁŘKA
1 X 1,0

ZŘÍZENEC V
KULTURNÍM

ZAŘÍZENÍ
5 X 0,5
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 1. 9. 2021

V zelené barvě jsou žádané pozice na rok 2022

ŘEDITELKA
1

ÚTVAR
ŘEDITELE
4,0/1,5

ASISTENTKA,
ÚČETNÍ
1 x 1,0

TISKOVÁ MLUVČÍ
1 X 1,0

GRAFIK,
FOTOGRAF 1 x

1,0

VÝTVARNÍK
0 x 0,5

EDUKÁTOR
1 x 1,0
0 x 1,0

EKONOMKA
1 x 1,0

MZD. ÚČETNÍ,
PERSONAL.

1 x 0,5

PROVOZNÍ
ÚTVAR

7

VEDOUCÍ
ÚTVARU

TECHNIC. PRAC.
1 x 1,0

TECHNICKÝ
PRAC.
1 x 1,0
1 x 0,5

UKLÍZEČKA
1 x 1,0
1 x 0,5
0 x 0,5

ZŘÍZENEC V
KULTURNÍM

ZAŘÍZENÍ
5 X 0,5

ÚTVAR
ODBORNÝCH

ČINNOSTÍ
11

VEDOUCÍ
ÚTVARU
HISTORIK

1 x 1,0

ODD.
PŘÍRODNÍCH VĚD

GEOLOG
1 x 1,0

BOTANIK
0 x 1,0

ODD.
HUMANITNÍCH

VĚD

HISTORIK
2 x 1,0

HISTORIK UMĚNÍ
1 x 1,0

ETNOGRAF
1 x 1,0

ARCHEOLOG
1 x 1,0

KNIHOVNICE
1 x 1,0

ODD. REST. -
KONZERVÁTORS

KÉ

KONZERVÁTOR
1 x 1,0

RESTAURÁTOR
2 x 1,0

ÚTVAR
HVĚZDÁRNA

3

VEDOUCÍ
ÚTVARU

ASTRONOM
1 x 1,0

EDUKÁTOR
2 x 1,0
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SOUHRNNÉ ÚDAJE O NÁVŠTĚVNOSTI

Návštěvnost

V roce 2021 byla návštěvnost Muzea a galerie v Prostějově celkem 8.267 osob. Počty
návštěvníků za rok 2021 na jednotlivé objekty činily: 3132 na hlavní budově, 1894 na
Hvězdárně, 3001 na Špalíčku. Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané navštívilo
během sezony 240 osob (otevřen 2020).
Návštěvnost akcí byla ovlivněna vynuceným uzavřením muzea. Strach z možného onemocnění
mezi mnoha lidmi stále přetrvával. Dalším důvodem nízké návštěvnosti však byl rovněž malý
zájem o některé výstavní produkty jako narychlo vytvořenou výstavu Fauna a flora a dále
novou expozici v Červeném domku Petra Bezruče. Velký úspěch zaznamenaly výstavy
Fenomén Saudek, Karbon. Pozdrav z prvohor a Peníze a moc.

Graf návštěvnosti Muzea a galerie v Prostějově
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Expozice

Muzeum a galerie v Prostějově mělo v roce 2021 devět stálých expozic, z toho sedm na hlavní
budově, jednu na Špalíčku a jednu v Červeném domku Petra Bezruče. Na hlavní budově bylo
v nabídce šest stálých expozic. Historická V bezpečí pevných zdí a archeologická Za tajemstvím
střepu – pravěké dějiny Prostějovska, obě z roku 2013, geologická Kámen mluví a národopisná
(Hanácká světnička) z roku 2017. Vůbec nejstarší byly expozice Hodiny – hodinky ze sbírek
muzea Prostějovska a Jiří Wolker, život a dílo (Lidé lidem dveře otvírají) z roku 2000. Odbor
sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje dopisem ze dne 1. 7.
2021 Prioritní záležitosti a doporučení k řešení po nástupu do funkce ředitelky MGP vyzval
k přípravě jednoho z úkolů-připravit řešení problematiky expozic J. Wolkra v Prostějově a P.
Bezruče v Kostelci na Hané. Ve druhé polovině roku, v souvislosti se změnou ředitelky, došlo
ke kritickému vyhodnocení stavu všech expozic. Zásadním problémem je zastaralá forma
instalací, připomínající období 90. let 20. století. Žádná z expozic, a to ani s ohledem na různé
stáří, neodpovídá současným moderním nárokům. V tomto směru prostějovské muzeum
dlouhodobě stagnuje. Dospěli jsme k rozhodnutí, že výhledově obměníme všechny expozice.
Na základě výše zadaného úkolu jsme začali bezodkladně řešit situaci primárně vybraných
expozic.
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Přehled stávajících expozic
Obor/Název Rok

vzniku
Místo průvodce

Jiří Wolker – život a dílo
Lidé lidem dveře otvírají

2000 III. NP hlavní budovy MGP ne

Modely letadel (název ?) 2016 III. NP hlavní budovy MGP ne
Hodiny
Hodiny-hodinky ze sbírek muzea
Prostějovska

2000 III. NP hlavní budovy MGP ne

Archeologie Prostějovska
Za tajemstvím střepu – pravěké
dějiny Prostějovska

2013 II. NP hlavní budovy MGP, levý
sál (vstup z recepce)

ne

Historie
V bezpečí pevných zdí. Jistota,
právo, bohatství.

2013 II. NP hlavní budovy MGP, pravý
sál, navazující sál a chodba za
recepcí

ne

Geologie Prostějovska
Kámen mluví

2017 II. NP hlavní budovy MGP, levý
sál (vstup z chodby za recepcí)

ne

Národopis (Hanácká světnička) 2017 II. NP hlavní budovy MGP (vstup
vpravo od schodiště za recepcí)

ne

Židé v Prostějově
Z Prostějovského ghetta.
Edmund Husserl – filozof, život a
dílo

2016 Špalíček ne

Básník slezského lidu Petr Bezruč 2020 Červený domek Petra Bezruče
v Kostelci na Hané

ne

Sál s expozicí věnované Jiřímu Wolkerovi byl od roku 2016 přepažen příčkou, která
z odvrácené strany sloužila jako vitrína, v níž se vystavovaly modely letadel. V době pandemie
Covid-19, kdy byla muzea z velké části uzavřena, se sál expozice navíc využíval pro uskladnění
různého mobiliáře. Několik měsíců zde byl deponován dřevěný krucifix. V tomto stavu se sál
nacházel ještě v první polovině roku 2021. Programy pro školy zde probíhaly jen na objednání.
Pamětní síň básníka v této podobě již zůstat nemohla. Na začátku září, 1. až 3. 9. došlo
k vrácení všech modelů letadel asi 40 soukromým sběratelům. Přestože neexistovala žádná
výpůjční smlouva, předání proběhlo bez komplikací prostřednictvím jednatele zaštiťující firmy
MN-modelář pana Nevečeřala (Plumlovská 862, Prostějov). Protože nová koncepce využití
výstavních prostor MGP chce pracovat s myšlenkou propojení všech výstavních sálů II. NP (do
této doby byly vstupy sálů s expozicemi J. Wolkera a Hodin ze strany přiléhající k levým sálům
uzavřeny), a rovněž z důvodu stáří expozice Hodin, jejíž sdělná hodnota bez přítomnosti
průvodce je nulová, byl na konci roku oznámen úmysl o zrušení i této expozice.
V záležitosti nového pojetí expozice věnované Jiřímu Wolkerovi bylo v polovině roku zahájeno
jednání s primátorem Města Prostějova Mgr. Františkem Jurou ohledně možnosti využití bytu
v jeho rodném domě. Město tento návrh písemně zamítlo, z důvodu jiného záměru
s objektem. Uvědomili jsme si, že můžeme počítat pouze se sály MGP. Proto jsme začali hledat
a zvažovat varianty způsobů prezentace tak, abychom na relativně malém prostoru sálu
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ukázali z života Jiřího Wolkera a případně dalších osobností Prostějovska co nejvíce. Po
shlédnutí nové stálé expozice Moravské galerie Brno s názvem Brno předměstí Vídně, jsme se
v závěru roku utvrdili v nápadu řešit tuto problematiku cestou filmu s využitím zábavné
soutěžní videoprojekce na stěně sálu.
Během měsíce srpna a září jsme přistoupili ke zrušení expozice Z Prostějovského ghetta.
Edmund Husserl – filozof, život a dílo na budově Špalíčku, která zde byla otevřena v roce 2016.
Návštěvy, které projevily zájem, sem přicházely „v utajení“, neboť výše zmíněná expozice byla
de facto uzavřena již na sklonku března 2019 z důvodu neudělení kolaudačního souhlasu
(Protokol Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje ze dne 20. 3. 2019: „Dle Požárně
bezpečnostního řešení se měla ve třetím nadzemním podlaží nacházet odborná pracovna …
původně stanovené prostory kanceláře byly v době kontroly užívány jako výstavní prostory.
Nebyl předložen doklad vztahující se k zabezpečení požární ochrany pro výstavní prostory ve
III. NP…Nebylo předloženo Požárně bezpečnostní řešení stavby pro výstavní prostory ve třetím
nadzemním podlaží, nebo obdobná dokumentace obsahující technické podmínky požární
bezpečnosti. Tím nebyla dodržena povinnost uvedená v §5 odst. 1 písm. f) zákona o požární
ochraně.“). Vzhledem k tomu, že nám chyběly kanceláře pro zaměstnance, zařídili jsme
v podkroví (v souladu s protokolem HZS) pracovnu pro dva kurátory a příruční knihovnu s
pracovnou literárních památek. Bylo rozhodnuto, že expozice Židů bude v budoucnu
koncipována nově v současných galerijních prostorách celého II. NP. budovy Špalíčku, kde už
jednou byla (2011–2014).

Řešení problematiky nezdařené expozice Petra Bezruče v Červeném domku v Kostelci na Hané
(otevřené 2020) bylo druhým z prioritních úkolů zadaných ze strany Odboru sportu, kultury a
památkové péče Olomouckého kraje. Prezentace v interiéru a nedořešené okolí objektu bylo
velkou výzvou v době rekonstrukce, smutné je, že tuto možnost MGP neumělo proměnit
v kvalitní realizaci. Byli jsme nuceni v loňském roce, tak brzy po otevření, konstatovat, že
finanční prostředky byly vynaloženy nehospodárně. Představa o tom, jak by tato muzejní
lokalita mohla vypadat, byla sepsána v srpnu 2021 a byla předána v písemné podobě
vedoucímu oddělení kultury a památkové péče Mgr. Davidu Sychrovi. Podstatou inovativního
řešení koncepce této expozice je jiný úhel pohledu na prezentaci. Ten spočívá v odmítání
klasického, dosud využívaného způsobu přiblížení života a díla známých spisovatelů v podobě
pamětních síní. Návrh na obnovu, respektive novou expozici, vychází z úvahy o novém pojetí
interiéru i exteriéru moderním, netradičním a spíše zážitkovým způsobem s využitím symbolů
a přísného respektu k estetickým kvalitám. (Při rekonstrukci objektu byly v interiéru použity
nevhodné materiály a bytové doplňky včetně špatně zvolených prvků v exteriéru – světla,
zahradní nábytek, dlažba, atd). V přízemí domku jsou dvě světnice, z nichž jedna by mohla
sloužit prezentaci autora prostřednictvím interaktivní tabule, na níž by byly obrazem
(komiksovou formou) zachyceny Bezručovy životní osudy. Druhá místnost by mohla zůstat
dobovou ukázkou jeho pracovny. Patro domku, kde je v současnosti archiv dokumentů, je
třeba stavebně upravit na malou bytovou jednotku, apartmán, který by MGP během turistické
sezóny nabízelo formou sdíleného ubytování. Předpokladem je rozvíjení doplňkové činnosti,
která muzeu chybí. Není zde zastoupen prodej originálních upomínkových předmětů
s odkazem na spisovatele, jako například autorské pohlednice nebo autorské šperky
inspirované vybranými básněmi, figurky nebo těžítka v podobě ještěrů apod. Jako lákadlo
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k nevšednímu odpočinku se jeví od jara do podzimu květinová a bylinková zahrada
v symbolické modré barevnosti. V zahradě by se, dle současného trendu umisťování
uměleckých děl v ulicích, uplatnil i výrazný sochařský prvek (ještěr). Uvažovali jsme o
poeziomatu nebo automatu na limonádu s nožním pedálem (čepování „bezruč“).
Odpočinková zahrada, stimulující všechny smysly by zohledňovala i handicapovaného
návštěvníka a byla by dostupná v zavírací době i mimo sezonu. Na specifickém projektu
vyžadujícím nutné stavební úpravy včetně modelace terénu je nezbytné pracovat komplexně
a hlavně s odborníky z řad architektů.

Ve druhé polovině roku 2021 jsme přemýšleli nad novou koncepcí všech expozic s vazbou na
stávající sály. Rozhodli jsme se, že tematiku expozic ponecháme, otázkou zůstalo, ve kterých
sálech je budeme realizovat. Zároveň jsme si ujasnili, že je nevyhnutelné zřídit edukační hernu,
která chybí. Akce i programy pro školy probíhají přímo ve výstavách, což je z hlediska
nedostatku místa a neustálého stěhování potřebného mobiliáře nekomfortní jak pro klienty,
tak pro zaměstnance. Ambice MGP na počet expozic a krátkodobých výstav, včetně prostor
využívaných k odpočinku či realizaci návštěvníků přesahují momentálně dostupný počet sálů.

Výstavy

Přehled realizovaných krátkodobých výstav („A“ značí autorskou výstavu). Návštěvnost uvádí
počet osob do konce kalendářního roku 2021. Od 1. 1. do 11. 5. 2021 bylo MGP uzavřeno.

Název výstavy Termín Místo Neplatící
návštěvníci

Návštěvnost
celkem

Jaroslav Franc:
Krajina i příběh

do 21. 2. 2021 Hl. budova 0 0

Cesty do pravěku
aneb ve stopách
Zdeňka Buriana

do 17. 2. 2021 Hl. budova 0 0

Betlémy z papíru do 24. 1. 2021 Špalíček 0 0
Jak chtěl změnit
svět. J. A.
Komenský v
umění

28. 1. – 21. 3. 2021 Špalíček 0 0

Flora a fauna
z našich
depozitářů / A

11. 5. – 29. 8. 2021 Hl. budova 16 172

Kamila Hájková –
Doposud

11. 5. – 29. 8. 2021 Hl. budova 15 176

Fenomén Saudek 3. 6. – 5. 9. 2021 Špalíček 304 2216
Peníze a moc /A 9. 9. – 21. 11. 2021 Hl. budova 44 467
Karbon – pozdrav
z prvohor /A

9. 9. 2021 – 23. 1. 2022 Hl. budova 63 497
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Masarykovy
návštěvy v
Hanáckém
Jeruzalémě /A

9. 9. – 14. 11. 2021 Špalíček 90 256

Veronika Šrek
Bromová. Jiné
bytosti, jiné
prostory, jiné
dimenze

10. 9. – 31. 10. 2021 Hl. budova 43 192

Malované nebe.
Restaurované
podmalby na skle

2. 12. 2021 – 17. 4. 2022 Hl. budova 59 103

Výstava betlémů 25. 11. 2021 – 30. 1. 2022 Špalíček 74 495

Jaroslav Franc: Krajina i příběh
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Cesty do pravěku aneb ve stopách Zdeňka Buriana

Flora a fauna z našich depozitářů
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Fenomén Saudek

Výstava betlémů
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ÚTVAR ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Souhrnné hodnocení ÚOČ

V roce 2021 byly postupně zprovozněny nové dílny a kanceláře, ve kterých pracují pracovníci
ÚOČ. Bylo nutné zajistit v těchto prostorách konektivitu, která zde doposud absentovala, a
také vybavit tyto místnosti kancelářským nábytkem. Na konci roku 2021 tedy pracovníci ÚOČ
sídlili ve třech budovách: na nám. T. G. Masaryka 7/2, Uprkova 18, kde se jedna kancelář
uvolnila a jedna nová vznikla.  Na depozitáři Lidická 86 byly dvě dílny určené původně pro
archeologa, ale v roce 2020 rozhodla bývalá ředitelka o přestěhování konzervátorského
pracoviště sem. Postupně, od začátku roku 2021, se zde budovalo nové konzervátorsko-
restaurátorské pracoviště, k jehož celkovému vybavení došlo během poslední čtvrtiny roku.
Do hlavní činnosti pracovníků ÚOČ patří péče o sbírky, vědeckovýzkumná a odborná činnost a
prezentační a osvětová činnost.

Souhrnné údaje o sbírkách

MGP má svou sbírku registrovanou v CES od roku 2002. Člení se na 19 podsbírek:
Archeologická, Botanická, Etnografická, Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média,
Historická, Knihy, Mineralogická, Mykologická, Numizmatická, Petrografická, Písemnosti a
tisky, Uměleckoprůmyslové práce, Výtvarného umění, Zoologická, Další – Fotografie přírody
okresu, Další – Literární památky, Další – Paleobotanická, Další – Paleozoologická, Další –
Všeobecná geologie. Tyto podsbírky se pro snadnější práci se sbírkovými předměty dále dělí
na skupiny, které jsou v registraci CES uvedeny v charakteristice jednotlivých podsbírek. O tyto
podsbírky nebo jednotlivé skupiny se stará 7 kurátorů.

Inventarizace

V roce 2021 byla podle plánu provedena inventarizace části sbírky.

Podsbírka Podskupina Počet inv. čísel

Další – Paleobotanická 349

Archeologická 11251

Etnografická ženský svrchní oděv, sáčky, soukénka 912

Další – Literární památky pozůstalost J. Wolkera, Petr Bezruč – 2404
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korespondence

Uměleckoprůmyslové práce 2.1kamenina, hliněné předměty,
stavebniny, porcelán

937

Celkem 15853

Akvizice

Průběžnému rozšiřování sbírkového fondu Muzea a galerie v Prostějově probíhalo i v roce
2021. Zasedání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost proběhlo jedenkrát za rok - 22. 9.
Způsob nabytí sbírkových předmětů byl opět stejný jako v předchozích letech: koupí, dary,
převody a vlastní sběr. Koupě byly realizovány ve výši 100.000,- Kč. Dále byly v rámci akviziční
činnosti realizovány převody z Ústavu archeologické památkové péče. Mezi nejzajímavější
nově nabyté předměty patří knihy, písemnosti a nábytek židovského dramatika Maxe Zweiga,
dále několik výrobků bývalé prostějovské firmy Vulkania, která např. zajišťovala výzdobu a
vybavení Národního domu v Prostějově a nové radnice (tepané měděné a mosazné  předměty
této prvorepublikové prostějovské firmy jsou  v dnešní době téměř nedostupné), a
v neposlední řadě např. velmi zajímavé předměty z oblasti paleobotaniky a paleozoologie,
které významně dokumentují zastoupení jednotlivých rostlinných a živočišných druhů
v prehistorii Země.

Chronologická evidence

Průběžně byla vedena chronologická evidence přírůstku do sbírkového fondu Muzea a galerie
v Prostějově.

Způsob nabytí sb. Předmětů Počet přír. čísel Počet inv. čísel Náklady v Kč

úplatné nabytí 9 38 100.000,-

bezúplatné nabytí – dary a převody 36 5165 0,-

bezúplatné nabytí – sběr 6 222 0,-

Celkem 51 5425 100.000,-

Podsbírka Počet inv. čísel Náklady v Kč

Archeologická 5009 0,-

Historická 9 10.000,-
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Etnografická 2 25.000,-

Výtvarného umění 38 23.000,-

Uměleckoprůmyslové práce 26 39.900,-

Písemnosti a tisky 135 0,-

Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média 1 0,-

Další – Literární památky 141 2.100,-

Další – Paleobotanická 15 0,-

Další – Paleozoologická 49 0,-

Celkem 5425 100.000,-

Systematická a centrální evidence

V rámci systematické evidence byly nové přírůstky zpracovávány a katalogizovány pomocí el.
databáze Bach. Průběžně byly také záznamy v této databázi aktualizovány. Celkem bylo v roce
2021 takto upraveno 1573 záznamů.

Průběžně byly zpracovávány podklady pro CES. Bylo vytvořeno Roční vyhodnocení stavu Sbírky
MPJ/002-05-10/172002 Muzea a galerie v Prostějově za rok 2021.

Konzervátorská a restaurátorská činnost

Sbírka Muzea a galerie v Prostějově neustále vyžaduje péči konzervátorsko-restaurátorského
pracoviště. I v roce 2021 byly prováděny konzervátorské a restaurátorské zásahy.

Druh zásahu
Počet sbírkových
předmětů (interně)

Počet sbírkových
předmětů (externě)

Základní ošetření 117 0

Konzervace 267 0

Restaurování 35 0

Celkem 419 0

Mezi nejdůležitější restaurované a konzervované předměty patřily podmalby na skle.
Z celkového počtu kusů 122 jich asi 100 bylo prezentováno na výstavě Malované nebe.
Restaurované podmalby na skle. Došlo také ke konzervátorským zásahům na předmětech
knihovního fondu. Těchto zásahů bylo 10.
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Ostatní práce se sbírkami

V roce 2020 byla MGP předána do užívání nová přístavba depozitáře na Lidické 86. Realizace
vybavení regálovým a úložným systémem se však protáhla až do začátku roku 2021. Po
instalaci regálového a úložného systému byla objevena chyba projektu přístavby depozitáře,
která spočívala ve špatně zvoleném typu čidel elektronického zabezpečovacího systému. Se
zřizovatelem byla zahájena jednání o nápravě této chyby. Toto jednání se protáhlo až do
poloviny roku. Protože řešení spočívající ve výměně čidel, by byla nákladná, muselo dojít
k přestěhování regálu, který bránil sledovací zóně čidla (dosud musela být čidla vyřazena
z provozu). Teprve poté (na přelomu července a srpna) nastoupila specializovaná firma, která
čidla zprovoznila. Realizovala se příprava sbírek určených k přemístění spočívající v jejich
důkladné prohlídce a případných konzervátorských zásazích. Původní strategie byla
naplánována tak, aby do nové přístavby nemohl přijít kontaminovaný předmět (plísní nebo
škůdcem). Po změně vedení organizace se uskutečnila i změna ve strategii přesunu sbírek.
Protože by přesun sbírek podle plánů odborných pracovníků trval příliš dlouho, byl stav
sbírkových předmětů kontrolován jen zevrubně a byly pouze vytipovány některé předměty,
které nutně potřebují konzervátorský zásah.  Dne 25. 8. došlo k vyplynování celého prostoru
depozitáře, aby alespoň případní škůdci byli zlikvidováni. Koncem září došlo ke stěhování
sbírek do nové přístavby.

Vedení MGP také rozhodlo, že část archeologické podsbírky, která byla uložena v depozitáři
ve sklepení hlavní budovy na nám. T. G. Masaryka, bude přestěhována na uvolněné místo ve
staré části depozitáře na Lidické ul. Sklepní prostory totiž od rekonstrukce náměstí (před 6
lety) čelí vodě, která se zejména v letních měsících během přívalových dešťů objevuje v těchto
prostorách a dosahuje výšky cca 10 cm. Archeologická podsbírka bude po dokončení stěhování
v roce 2022 v lépe vyhovujících prostorách na jednom místě.

Nicméně i nadále zůstává v mnoha případech nevyhovující uložení sbírkových předmětů, které
je způsobeno buď nedostatečným prostorem pro uložení, anebo nevyhovujícími klimatickými
podmínkami. Tento stav vyžaduje další řešení depozitárních prostor tak, aby sbírkové
předměty byly co nejlépe chráněny před destruktivními vlivy.

Nutnost digitalizace sbírek MGP vnímá již delší dobu. Potýká se však s nedostatkem
materiálového i personálního zabezpečení této činnosti. V roce 2021 byl pořízen
velkoformátový skener a nový profesionální fotoaparát s příslušenstvím. Dále byl pořízen 3D
skener a celkově vybaveno nové digitalizační pracoviště v nové přístavbě depozitáře na Lidické
ulici. Koncepce digitalizace se v roce 2021 začala řešit ve spolupráci se zřizovatelem. Některé
záležitosti však nadále dořešeny nejsou (např. bezpečné úložiště digitalizátů, jednotný
databázový systém apod.). Práce se sbírkami trvá neustále a je velmi podstatnou částí pracovní
doby zaměstnanců z ÚOČ. Činnost se sbírkovými předměty je nikdy nekončící a vyžaduje
neustálé vykonávání drobných dílčích prací. Kurátoři jednotlivých podsbírek (zvláště noví) jsou
neustále metodicky vedeni k optimální péči o tyto předměty, dochází k nutné spolupráci
kurátorů a konzervátorů a restaurátorů, jednotliví pracovníci si navzájem sdílí své poznatky a
zkušenosti v této záležitosti.
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Výpůjčky a zápůjčky

Muzeum a galerie v Prostějově v roce 2021 spolupracovalo při výstavách jiných muzeí a dalších
organizací tím, že půjčovalo vlastní sbírkové předměty k těmto účelům. Výpůjčky dalším organizacím
byly uskutečňovány také z důvodu půjčení kompletních autorských výstav: Peníze císařů a králů
jednoho rodu a Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska. Celkem bylo zapůjčeno 2728 sbírkových
předmětů a 33 předmětů v pomocné evidenci.

počet předmětů (ČR) počet předmětů (zahraničí)

Nájem 0 0
Výpůjčky 417 0
Zápůjčky 2761 0

V roce 2021 bylo realizováno 20 zápůjček o celkovém počtu 2697 ks sbírkových předmětů a
22 výpůjček o celkovém počtu 290 ks předmětů.

Výstava Jak chtěl změnit svět. J. A. Komenský v umění výpůjčka z Hanácké muzeum Cholina
(28. 1. -21. 3.)

Výstava Jak chtěl změnit svět + J. A. Komenský v umění výpůjčka Muzea J. A. Komenského v
Uherském Brodě (28. 1. - 21. 3.)

Výstava Kamila Hájková. Doposud výpůjčka od autorky (11. 5. -29. 8.)

Výstava Fenomén Saudek 10 výpůjček ze soukromých kolekcí (3. 6. - 5. 9.)

Výstava Veronika Šrek Bromová. Jiné bytosti, jiné prostory, jiné dimenze výpůjčka od autorky
(7. 10. -31. 10.)

Výstava Betlémů 7 výpůjček ze soukromých kolekcí (25. 11. 2021-30. 1. 2022)

Výstava Betlémů výpůjčka z Vlastivědného muzea v Šumperku (25. 11. 2021-30. 1. 2022)

Výstava Peníze císařů a králů jednoho rodu zápůjčka do Informačního centra Nový
Hrozenkov (1. 5. -15. 8.)

Výzdoba kanceláří Krajského úřadu, dlouhodobá zápůjčka Krajskému úřadu Olomouckého
kraje

Expozice na zámku v Čechách pod Kosířem, dlouhodobá zápůjčka Vlastivědnému muzeu v
Olomouci

Expozice Od kolébky do hrobu, dlouhodobá zápůjčka Vlastivědnému muzeu v Olomouci

Výstava Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska, zápůjčka Vlastivědnému muzeu
Jesenicka (16. 2. - 6. 6.)
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Panely k výstavě Prostějovské synagogy a modlitebny, zápůjčka Církvi československé
husitské do Husova sboru

Panely k výstavě Zaniklá zahrada života, zápůjčka Sportovnímu klubu Maccabi Olomouc na
prostějovský židovský hřbitov

Výstava v Olšanech, zápůjčka Obci Olšany

Výstava Krátké putování držovickým dávnověkem, zápůjčka Obci Držovice

Výstava na Plumlovském zámku, zápůjčka Městu Plumlov

Badatelský výzkum archeologického materiálu, zápůjčka Ústavu archeologické památkové
péče Brno

Badatelský výzkum archeologického materiálu, zápůjčka Archeologickému centru Olomouc

Badatelský výzkum archeologického materiálu, zápůjčka Archeologickému ústavu MU Brno

Vědeckovýzkumná a odborná činnost

Velmi důležitá součást práce odborných pracovníků MGP je vědeckovýzkumná a odborná
činnost. V roce 2021 došlo k mnoha změnám v personální oblasti a situace (díky
nekoncepčním zásahům předchozích reprezentantů vedení organizace) stále není
stabilizována tak, aby pokryla celou škálu vědních oborů v MGP zastoupených.

Oddělení společenských věd

Interní výzkumné úkoly

F. Gregor se věnuje revizi stálé expozice v Červeném domku Petra Bezruče s názvem Básník
Slezského lidu Petr Bezruč. Toto téma je potřeba uchopit inovativně, neboť je to významná
postava české literární scény 20. století. Jeho tvorba může sloužit jako pramen odrážející dobu
jeho života. Odkaz jeho osobnosti byl bohužel zprofanován socialistickým režimem.
Dále se F. Gregor systematicky věnuje dokumentaci prostějovské židovské problematiky.
Protože Židé tvořili před 2. světovou válkou důležitou menšinu obyvatel Prostějova, určitě si
zaslouží pozornost v podobě expozice věnující se této tématice. Jelikož musela být původní
expozice v budově Špalíčku odstraněna z důvodu nevhodně zvolených prostor, připravujeme
novou expozici s pracovním názvem Židé naši sousedé, která bude poutavěji vyobrazovat
osudy našich bývalých spoluobčanů. F. Gregor se dále zabývá osobností Jiřího Wolkera.
Stávající expozice bude na začátku roku 2022 zrušena a je v plánu vybudovat expozici novou,
která lépe pokryje potřeby a očekávání současného návštěvníka. F. Gregor též prováděl
výzkum k připravované výstavě Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě.
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V. Horák prováděl excerpci literatury vedoucí ke zpracování a přípravě textů a materiálů
k výstavě Peníze a moc.

B. Veselá se zabývala ve spolupráci s Mgr. M. Golcem, Ph.D., Mgr. Z. Golec Mírovou a PhDr.
Pavlem Fojtíkem přípravou výstavy Starší doba železná v srdci Hané, která bude realizována
v roce 2022 a která prezentuje významné nálezy na Prostějovsku této epochy. Byla připravena
publikace přibližující a interpretující zmíněné nálezy a starší dobu železnou.

J. Vybíralová Gajdošíková připravovala ve spolupráci s O. Kosíkovou výstavu podmaleb na skle
ze sbírek MGP. Byl proveden výzkum jednotlivých předmětů a s použitím odborné literatury
připraveny texty a materiál k výstavě. Dále se věnovala dlouhodobému výzkumu architektury
na Prostějovsku.

Externí výzkumné úkoly

F. Gregor se ve spolupráci se spolkem Hanácký Jeruzalém a Statutárním městem Prostějov
věnoval výzkumnému úkolu Prostějovské synagogy a modlitebny. Jedná se o projekt stálé
expozice o dějinách prostějovských Židů, která je nyní umístěna v kostele Husova sboru. Dále
se věnoval dokumentaci životních osudů přerovské rodiny Lančíkových.

V. Horák průběžně pracoval na přípravě publikace k historii Klenovic na Hané.

Z. Žůrek se zabýval během roku 2020 osobností sběratele a národopisce Jana Zbořila, ke
kterému vydal publikaci Jan Zbořil. Učitel, sběratel a folklorista. Olomouc 2020.

Konference, semináře, workshopy

V. Horák: odborný seminář a zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG ve
dnech 21. a 22. 10. 2021, které pořádalo Vlastivědné muzeum v Šumperku, pasivní účast.

P. Hubáčková: školení Pedagogické minimum pro knihovníky dne 24. 11., které pořádala on-
line Vědecká knihovna Olomouc, pasivní účast.

Oddělení přírodních věd

Interní výzkumné úkoly

Jediný reprezentant tohoto oddělení, V. Jašková pokračovala ve Výzkumu neogenních
sedimentů (organogenních vápenců a pískovců) ve výplni karpatské předhlubně na lokalitách
Otaslavice, Kelčice (Taliánka) + Kelčice (Hájek), Přemyslovice, Určice, Ondratice (Kopaniny) a
Seloutky. Dále prováděla revize současného stavu a výzkum dalších geologických lokalit
různého stáří:
- prekambrium na lokalitách Třebčín, Kaple, Studenec
- spodní devon a devon na lokalitách Kaple, Čelechovice na Hané (Růžičkův lom, Státní lom)
- spodní karbon na lokalitách Otaslavice, Krumsín, Brodek u PV, Hradčany, Kobeřice
Své výzkumy zpracovala a použila při autorské výstavě Karbon – pozdrav z prvohor, při jejíž
přípravě spolupracovala s Vlastivědným muzeem Olomouc a PřF UP Olomouc, dále s RNDr.
Tomášem Lehotským a Jiřím Svobodou.
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Externí výzkumné úkoly

Došlo ke zpracování geologické tabule pro naučnou stezku Přírodního parku Kladecko. Byla
provedena instalace venkovní geologické expozice v nově vybudovaném Ekocentru na Husově
náměstí v Prostějově.

Oddělení restaurátorsko-konzervátorské

Konference, semináře, workshopy

O. Kosíková: Konference konzervátorů – restaurátorů v Klatovech ve dnech 7. – 9. 9. 2021,
pořádalo Metodické centrum konzervace při Technickém muzeu Brno, pasivní účast.

Prezentační činnost

Publikační činnost

Publikace

GOLEC, Martin – GOLEC MÍROVÁ, Zuzana – FOJTÍK, Pavel – VESELÁ, Blanka. Starší doba železná
v srdci Hané. Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov, 2021.

Populární články

GREGOR, Filip: Všichni padlí letci míří do nebe: příběh Jaroslava Lančíka (1921-1941). KROK:
kulturní revue Olomouckého kraje, č. 4, roč. 18, 2021, s. 72-74.
GREGOR, Filip: „Strhne-li se někde brajgl, redakčně tam běží Feigel.“ Příběh novináře,
reportéra a spisovatele, který prožil mládí v Prostějově. In: Prostějovské Radniční listy, č. 8, roč.
2021, 26. 8. 2021, s. 14.
GREGOR, Filip: Vzpomínka na rakousko-uherského námořníka Františka Lančíka. KROK:
kulturní revue Olomouckého kraje, č. 2, roč. 18, 2021, s. 75-82.

Informační články

GREGOR, Filip: Přehled výstav Muzea a galerie v Prostějově (říjen-leden). In: KROK, č. 4, roč.
18, 2021, s. 94-95.
GREGOR, Filip: Přehled výstav Muzea a galerie v Prostějově (květen-září). In: KROK, č. 3, roč.
18, 2021, s. 92.
GREGOR, Filip: Přehled výstav Muzea a galerie v Prostějově (únor-červenec). In: KROK, č. 2, roč.
18, 2021, s. 95-96.
GREGOR, Filip: 16. ročník Veřejného čtení jmen obětí holocaustu Jom ha-šoa. In: Prostějovské
Radniční listy, č. 2, roč. 2021, 25. 2. 2021, s. 27.
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GREGOR, Filip: Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané. Zahájení nové sezony se
odkládá. In: Prostějovské Radniční listy, č. 3, roč. 2021, 25. 3. 2021, s. 26.
GREGOR, Filip – PETŘÍKOVÁ, Beata: Muzejní aktuality. Jom ha-šoa. In: Prostějovské Radniční
listy, č. 3, roč. 2021, 25. 3. 2021, s. 26.
GREGOR, Filip: Připomínáme si osobnost Jiřího Wolkera. In: Prostějovské Radniční listy, č. 3,
roč. 2021, 25. 3. 2021, s. 26.
GREGOR, Filip – PÁŠOVÁ, Petra: Hvězdárna Prostějov na historických fotografiích. In:
Prostějovské Radniční listy, č. 3, roč. 2021, 25. 3. 2021, s. 28.
GREGOR, Filip – HORÁK, Václav – JAŠKOVÁ, Vladimíra – VYBÍRALOVÁ GAJDOŠÍKOVÁ, Jitka (a
kol.): Flora a fauna z našich depozitářů. In: Prostějovské Radniční listy, č. 4, roč. 2021, 29. 4.
2021, s. 26.
GREGOR, Filip – PÁŠOVÁ, Petra: Výstava v Husově sboru připomíná historii
prostějovské židovské obce. In: Prostějovské Radniční listy, č. 4, roč. 2021, 29. 4. 2021, s. 27.
GREGOR, Filip: Červený domek Petra Bezruče. In: Prostějovské Radniční listy, č. 4, roč. 2021,
29. 4. 2021, s. 27.
GREGOR, Filip – HORÁK, Václav – JAŠKOVÁ, Vladimíra – VYBÍRALOVÁ GAJDOŠÍKOVÁ, Jitka (a
kol.): Flora a fauna z našich depozitářů. In: Prostějovské Radniční listy, č. 5, roč. 2021, 27. 5.
2021, s. 26.
GREGOR, Filip: U Bezruče opět otevřeno! In: Prostějovské Radniční listy, č. 5, roč. 2021, 27. 5.
2021, s. 27.
GREGOR, Filip – PÁŠOVÁ, Petra: Bezručův domek rozšiřuje otevírací dobu, chystá knihovničku.
In: Prostějovské Radniční listy, č. 6, roč. 2021, 24. 6. 2021, s. 27.
GREGOR, Filip – HORÁK, Václav – JAŠKOVÁ, Vladimíra – VYBÍRALOVÁ GAJDOŠÍKOVÁ, Jitka (a
kol.): Flora a fauna z našich depozitářů. In: Prostějovské Radniční listy, č. 7, roč. 2021, 29. 7.
2021, s. 26.
GREGOR, Filip – PÁŠOVÁ, Petra: Červený domek Petra Bezruče. In: Prostějovské Radniční
listy, č. 7, roč. 2021, 29. 7. 2021, s. 27.
GREGOR, Filip: Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě. In: Prostějovské Radniční listy,
č. 8, roč. 2021, 26. 8. 2021, s. 27.
GREGOR, Filip – PÁŠOVÁ, Petra: ČERVENÝ DOMEK PETRA BEZRUČE Bezručova 153, Kostelec
na Hané. In: Prostějovské Radniční listy, č. 8, roč. 2021, 26. 8. 2021, s. 28.
GREGOR, Filip: Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě. In: Prostějovské Radniční listy,
č. 9, roč. 2021, 30. 9. 2021, s. 27.
GREGOR, Filip – PÁŠOVÁ, Petra: Babí léto se starým ještěrem. In: Prostějovské Radniční listy,
č. 9, roč. 2021, 30. 9. 2021, s. 27.
GREGOR, Filip: Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě. In: Prostějovské Radniční listy,
č. 10, roč. 2021, 14. 10. 2021, s. 12.
GREGOR, Filip – PÁŠOVÁ, Petra: Babí léto se starým ještěrem. In: Prostějovské Radniční listy,
č. 10, roč. 2021, 14. 10. 2021, s. 12.
GREGOR, Filip: Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě. In: Prostějovské Radniční listy,
č. 11, roč. 2021, 28. 10. 2021, s. 27.
HORÁK, Václav. Peníze a moc. In: Prostějovské Radniční listy, č. 8, roč. 2021, 26. 8. 2021, s. 26.
HORÁK, Václav. Peníze a moc. In: Prostějovské Radniční listy, č. 9, roč. 2021, 30. 9. 2021, s. 26.
HORÁK, Václav. Peníze a moc. In: Prostějovské Radniční listy, č. 10, roč. 2021, 14. 10. 2021, s.
11.
HORÁK, Václav. Peníze a moc. In: Prostějovské Radniční listy, č. 11, roč. 2021, 28. 10. 2021, s.
26.
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JAŠKOVÁ, Vladimíra – LEHOTSKÝ, Tomáš. Karbon – pozdrav z prvohor. In: Prostějovské
Radniční listy, č. 8, roč. 2021, 26. 8. 2021, s. 26.
JAŠKOVÁ, Vladimíra. Karbon – pozdrav z prvohor. In: Prostějovské Radniční listy, č. 9, roč.
2021, 30. 9. 2021, s. 26.
JAŠKOVÁ, Vladimíra. Karbon – pozdrav z prvohor. In: Prostějovské Radniční listy, č. 10, roč.
2021, 14. 10. 2021, s. 11.
JAŠKOVÁ, Vladimíra. Karbon – pozdrav z prvohor. In: Prostějovské Radniční listy, č. 11, roč.
2021, 28. 10. 2021, s. 26.
JAŠKOVÁ, Vladimíra. Karbon – pozdrav z prvohor. In: Prostějovské Radniční listy, č. 12, roč.
2021, 25. 11. 2021, s. 26-27.
JAŠKOVÁ, Vladimíra. Karbon – pozdrav z prvohor. In: Prostějovské Radniční listy, č. 13, roč.
2021, 16. 12. 2021, s. 20-21.
ŽŮREK, Zbyněk. Výstava betlémů. In: Prostějovské Radniční listy, č. 11, roč. 2021, 28. 10. 2021,
s. 27.
ŽŮREK, Zbyněk. Výstava betlémů. In: Prostějovské Radniční listy, č. 12, roč. 2021, 25. 11. 2021,
s. 27.
ŽŮREK, Zbyněk. Výstava betlémů. In: Prostějovské Radniční listy, č. 13, roč. 2021, 16. 12. 2021,
s. 27.

Výstavní činnost

Prezentační činnost MGP byla (jako mnoho jiných oblastí kulturního života) poznamenána
protiepidemickými opatřeními. To, že se výstavní prostory návštěvníkům mohly otevřít až 11.
května, znamenalo notný zásah do výstavního plánu. Z toho důvodu se neuskutečnily výstavy:
Nálada prchavých okamžiků, 60 let hvězdárny v Prostějově, Zdeněk Miler dětem, Jiří Brázda –
obrazy, kresby, grafika, Starší doba železná v srdci Hané a výstava 601. skupiny speciálních sil
generála Moravce. Výstava Jak chtěl změnit svět + J. A. Komenský v umění sice nainstalována
byla, ovšem shlédnout ji návštěvníci mohli pouze virtuálně. Oproti plánu však byla instalována
výstava Flora a fauna z našich depozitářů (11. 5. – 29. 8.), která měla prezentovat nejrůznější
předměty s rostlinnými a zvířecími motivy a také výstava Kamila Hájková – Doposud. (11. 5.-
29. 8.)

Výstavy krátkodobé

autorské
Karbon – pozdrav z prvohor, 9. 9. 2021 – 23. 1. 2022 (V. Jašková)
Peníze a moc, 9. 9. – 21. 11. 2021 (V. Horák)
Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě, 10. 9. – 21. 11. 2021 (F. Gregor)
Malované nebe, 2. 12. 2021 – 17. 4. 2022 (O. Kosíková, J. Vybíralová Gajdošíková)

putovní
Sopky v geologické minulosti Moravy a Slezska, 16. 2. – 6. 6. 2021, výstava zapůjčená do
Vlastivědného muzea Jesenicka (V. Jašková)
Peníze císařů a králů jednoho rodu, 1. 5. – 15. 8. 2021, výstava zapůjčená do Informačního
centra v Novém Hrozenkově (V. Horák)
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podíl na výstavě
Flora a fauna z našich depozitářů, 11. 5. – 29. 8. (F. Gregor, V. Horák, V. Jašková, B. Veselá, J.
Vybíralová Gajdošíková, K. Znojilová, Z. Žůrek)

přejaté aktivně
Cesty do pravěku aneb ve stopách Zdeňka Buriana, 8. 10. 2020 – 28. 3. 2021, výstava
výtvarníků sdružení PAS byla doplněna exponáty z podsbírek Paleobotanika a Paleozoologie
(z fondu MGP), počet: 60 ks (V. Jašková)

Expozice

Zahájení prací na přípravě expozic Jiří Wolker. Básník, jenž miloval svět (F. Gregor)
a Z historie prostějovského ghetta (F. Gregor)

Kulturně – výchovná činnost

29. 1. komentovaná prohlídka geologické expozice Kámen mluví pro studentky (český jazyk –
historie, FF UPOL) – V. Jašková

8. 4. Veřejné čtení jmen obětí holocaustu Jom ha-šoa (on-line) – F. Gregor, V. Horák,
B. Petříková, J. Vybíralová Gajdošíková

28. 5. komentovaná prohlídka výstavy Prostějovské synagogy a modlitebny v rámci akce Noc
kostelů, Husův sbor – F. Gregor

25. 6. komentovaná prohlídka expozice Petra Bezruče v Kostelci na Hané pro studenty –
F. Gregor

28. 7. komentovaná prohlídka expozice Petra Bezruče v Kostelci na Hané pro pracovníky
Muzea Komenského v Přerově – F. Gregor

5. 8. komentovaná prohlídka v expozici Jiřího Wolkera – F. Gregor

14. 9. komentovaná prohlídka expozice Petra Bezruče v Kostelci na Hané, akce Babí léto
s Bezručem – F. Gregor

15. 9. komentovaná prohlídka výstavy Peníze a moc pro školy – V. Horák

16. 9. komentovaná prohlídka výstavy Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě v rámci
akce Evropské kulturní dědictví 2021 – F. Gregor

6. 10. komentovaná prohlídka výstavy Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě pro
studenty gymnázia Jiřího Wolkera – F. Gregor

6. 10. komentovaná prohlídka výstavy Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě pro klub
seniorů z Olomouce – F. Gregor

12. 10. komentovaná prohlídka výstavy Peníze a moc v rámci kreativního odpoledne – V. Horák
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13. 10. tři komentované prohlídky výstavy Peníze a moc pro školy – V. Horák

14. 10. čtyři komentované prohlídky výstavy Peníze a moc pro školy – V. Horák

14. 10. komentovaná prohlídka výstavy Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě pro
studenty gymnázia Jiřího Wolkera – F. Gregor

17. 10. komentovaná prohlídka výstavy Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě a
stálých expozic pro zahraniční studentku z Německa Hannah Brauchle (v německém jazyce) –
F. Gregor

21. 10. dvě komentované prohlídky výstavy Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě pro
ZŠ Bedihošť – F. Gregor

22. 10. komentovaná prohlídka výstavy Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě pro
studenty gymnázia Jiřího Wolkera – F. Gregor

26. 10. komentovaná prohlídka výstavy Peníze a moc pro školy – V. Horák

4. 11. komentovaná prohlídka výstavy Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě pro
studenty gymnázia Jiřího Wolkera – F. Gregor

4. 11. komentovaná prohlídka výstavy Peníze a moc pro studenty Cyrilometodějského
gymnázia – V. Horák

9. 11. komentovaná prohlídka expozic archeologie a historie – ZŠ Němčice nad Hanou – 2
skupiny – V. Horák

9. 11. komentovaná prohlídka výstavy Karbon – pozdrav z prvohor – ZŠ Němčice nad Hanou –
2 skupiny – V. Jašková

11. 11. komentovaná prohlídka výstavy Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě pro 2
zástupce Církve čs. husitské, farnost Prostějov – F. Gregor

18. 11. exkurze studentů oboru archeologie FF Univerzity palackého v Olomouci – B. Veselá

24. 11. komentovaná prohlídka výstavy Karbon – pozdrav z prvohor – 2 x (pro členy ČSOP, pro
veřejnost) – V. Jašková s RNDr. T. Lehotským (VMO, PřF UPOL)

14. 12. exkurze studentů oboru archeologie FF Univerzity palackého v Olomouci – B. Veselá

Ostatní:

V. Horák – konzultace SOČ studentce Cyrilometodějského gymnázia

B. Veselá – odborná praxe studentky FF Univerzity Palackého v Olomouci; účast na přípravě

výstavy Krátké putování držovickým dávnověkem Obecní úřad Držovice, 28. 10. - 31. 10. 2021

5. 10. 2021 se konalo v prostorách Špalíčku výjezdní zasedání Středomoravské regionální

archeologické komise, zasedání se zúčastnilo 9 členů.
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Ostatní činnost

Spolupráce s médii:
20. 4. rozhovor pro TV Morava o muzeu v době Covidu – V. Horák
30. 4. nahrávka pro ČRo Olomouc, pořad Z kopca na kopec, díl Dunaj na kopci ve středu
Moravy, aneb pohnuté osudy malebné hanácké krajiny u vrchu Předina. – V. Horák
8. 7. rozhovor pro TV Morava o expozici Petra Bezruče v Kostelci na Hané – F. Gregor
9. 9. rozhovor pro televizi ZZIP o výstavě Peníze a moc – V. Horák
10. 9. rozhovor pro televizi ZZIP o výstavě Masarykovy návštěvy v Hanáckém Jeruzalémě – F.
Gregor
21. 9. rozhovor pro televizi ZZIP o výstavě Karbon – pozdrav z prvohor – V. Jašková
22. 9. rozhovor pro televizi ZZIP k instalaci knihovničky u Červeného domku Petra Bezruče –
F. Gregor
18. 11. nahrávka pořadu ČRo Olomouc Němí svědci historie, díl Nejstarší dochovaná stavba
Prostějova byla v historii města zároveň tou nejrozsáhlejší – V. Horák
2. 12. rozhovor pro televizi ZZIP k převzetí čestného občanství pro Jiřího Wolkera a zařazení
jeho osoby do loštického betlému – F. Gregor
20. 12. rozhovor pro ČRo Olomouc o výstavě betlémů – Z. Žůrek
21. 12. nahrávka pořadu ČRo Olomouc Němí svědci historie, díl Renesanční portál na barokní
lodžii a pod ní kluziště. Budova muzea v Prostějově dříve byla radnicí – V. Horák

Členství v komisích:
Archeologická komise AMG – B. Veselá
Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG – F. Gregor, V. Horák
Numizmatické komise AMG – V. Horák
Česká archeologická společnost – B. Veselá
Středomoravská archeologická regionální komise – B. Veselá
Redakční rada časopisu KROK – F. Gregor
Redakční rada časopisu Zprávy VMO – V. Jašková
Pracovní skupina pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje – Z. Žůrek
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost MGP – V. Horák, V. Jašková, B. Veselá (tajemník), V.
Schmittová

Badatelé:
Všemi odbornými pracovníky bylo v roce 2021 vyřízeno celkem 256 badatelských dotazů,
z toho 74 bylo telefonických, 116 e-mailem a 66 osobní návštěvou badatele.

Knihovna

Muzeum a galerie v Prostějově má knihovnu, která je využívána hlavně pracovníky MGP, ale
je k dispozici i pro veřejnost pouze pro prezenční studium. Stav knihovního fondu k 31. 12.
2021 je 23.070 ks + časopisy a noviny, 1.650 ks v historickém fondu a 494 ks kramářských tisků.
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V roce 2021 bylo půjčeno celkem 530 ks publikací 55 osobám (badatelé + odborní pracovníci),
z historického fondu bylo půjčeno 25 ks 10 osobám a z kramářských tisků 12 ks 5 osobám.
V rámci knihovních služeb bylo bezplatně poskytnuto 60 skenů nebo xerokopií a bylo
vypracováno 5 rešerší.

Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané

Byly navázány nové partnerské vztahy s Městem Kostelec
na Hané a potvrzeno pokračování spolupráce na poli
prezentace. Pro realizaci akcí na Červeném domku Petra
Bezruče v Kostelci na Hané jsme se shodli na organizaci
pravidelných celodenních akcí s komentovanou prohlídkou
alespoň dvakrát ročně. Vytvořili jsme pracovní skupinu
sestávající z kurátora literárních památek, edukátorky,
externí konzultantky a ředitelky MGP (F. Gregor, B.
Petříková, P. Pášová, V. Hrbáčková) a stanovili názvy
programů o sobotách v ustálených termínech měsíce dubna
a září. Program Po stopách stužkonosky modré se bude
konat k příležitosti Světového dne knihy a autorských práv
(v příštím roce 23. 4.) a program Babí léto s Bezručem jako
vzpomínka na autorovo narození (15. 9. 1867). Práce na

propagaci Červeného domku Petra Bezruče je teprve v plenkách. Přesto, že interiér a exteriér
není v současnosti nijak atraktivní, chceme tyto programy dostat veřejnosti tzv. „pod kůži“.
Podzimní akci hodláme zpestřovat ukázkou drobných plazů od soukromého sběratele, s nímž
jsme zahájili jednání.

Depozitáře

Depozitář na hlavní budově MGP zůstává beze změn. Pouze podsbírka archeologie se na příkaz
ředitelky v průběhu říjen až prosinec začala vystěhovávat ze sklepních prostor, které jsou
přístupné jen po prudkém schodišti, a kde v době dešťů vyvěrá voda do výšky několika
centimetrů. Pro uložení archeologického materiálu byla určena volná část depozitáře na
Lidické. Tato podsbírka tak začíná být pohromadě.
V rámci vybavení depozitáře Lidická bylo ještě na začátku roku 2021 v plánu pořídit hermeticky
uzavíratelnou skříň (500.000,- Kč) do plynovací místnosti. Od tohoto záměru jsme ve druhé
polovině roku museli upustit z důvodu chybného vyprojektování. Jelikož nebyly
konkretizovány jedované plyny, se kterými by se zde pracovalo, nemohly být stanoveny ani
podmínky pro patřičnou izolaci od vedlejšího prostoru. Zároveň nebylo v projektu počítáno se
specifickými ventilátory, které by zaručily dostatečné odsání a výměnu vzduchu. Zásadním
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problémem bylo, že projekt nepočítal s těsnícími dveřmi. V polovině roku 2021 jsme požádali
o pořízení jiného vybavení (sušící skříň na kovy, úklidový vozík, atd), toto nebylo schváleno.
V roce 2021 (16. 7.) začala probíhat jednání s Ing. Dagmar Střelcovou z Odboru investic,
oddělení přípravy a realizace investic Olomouckého kraje ve věci opravy střechy staré části
depozitáře Lidická. Z důvodu nedostatečné kapacity tohoto depozitáře jsme začali společně
zvažovat možnost pravděpodobně dvoupatrové novostavby v půdorysu původního
depozitáře.
Nový depozitář na Lidické ulici (nová přístavba staré depozitární budovy) byl vybaven na
začátku roku 2021. Po zprovoznění Elektronického zabezpečovacího systému (EZS) v první
polovině srpna, se na základě připomínek odborných pracovníků řešily další nutné kroky
k ochraně sbírek. Dne 25. 8. byl depozitář plynován firmou RATEX, s.r.o. Olomouc, která se
zabývá deratizaci, desinsekci a desinfekci sbírkových předmětů. MGP dosud tyto služby
nevyužívalo. Odborní pracovníci měli vytvořený plán, které fondy se přemístí. Šlo o sbírkové
předměty tří kurátorů. Následné stěhování se zdrželo přípravou výstavy Peníze a moc.
Stěhovací práce začaly probíhat až na konci září. Pouze podsbírka archeologie se v průběhu
říjen-prosinec začala vystěhovávat ze sklepních prostor hlavní budovy, které jsou přístupné
jen po prudkém schodišti, a kde v době dešťů vyvěrá voda do výšky několika centimetrů. Pro
uložení archeologického materiálu byla určena volná část depozitáře na Lidické. Archeologická
podsbírka tak začíná být pohromadě. Do konce roku se nepodařilo přestěhovat celou
archeologickou podsbírku (zbývá cca 30 %), částečně z důvodu práce archeoložky na
připravovaném katalogu k výstavě Starší doba železná v srdci Hané a částečně z důvodu
nemocnosti. Z obdobných důvodů nebyl přestěhován nábytek z uměleckoprůmyslových prací,
neboť jeho kurátorka a zároveň restaurátorka K. Znojilová odešla na dlouhodobou pracovní
neschopnost.
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ÚTVAR HVĚZDÁRNA

Souhrnné hodnocení Útvaru Hvězdárna

Po ustálené organizační změně, platné
od září 2021, na Útvaru Hvězdárny
pracovali jen dva zaměstnanci –
edukátoři. Vedením byla dočasně
pověřena Iveta Fréharová. Od 1.
listopadu začal na Hvězdárně pracovat
nově jmenovaný vedoucí Bc. Rudolf
Novák. Z jeho iniciativy se vrátil také
bývalý spolupracovník Leon Miš, který
rozšířil stávající dohodáře.
To bylo nutné zejména proto, že
technický stav objektu dospěl do stavu,
kdy bylo nutné uzavřít pozorovatelnu pro

veřejnost a dokončit modernizaci hlavního dalekohledu, ale také opravit nefunkční
mechanismus posunu odsuvné střechy. Právě zásluhou pana Miše byly veškeré tyto problémy
před koncem roku odstraněny a prostory opět připraveny na pozorování. Hlavní dalekohled
byl doplněn o pointační teleskop, dvě nové kamery a fotografický objektiv o průměru 10 cm.
Reflektor D400 pak prošel kompletní rekonstrukcí elektronického řízení krokových motorů a v
řídícím PC přibyl nový, moderní a open-source sytém pro ovládání dalekohledu i kamer. Po
technologické stránce tak náš přístroj umožňuje nejen CCD fotometrii v primárním ohnisku,
ale také komfortní autonavádění během veřejných pozorování, stejně jako fotografování
barevných snímků s návštěvníky v reálném čase. Obraz z kamery si mohou prohlédnout na
televizoru s úhlopříčkou větší než 80 cm a v barvě! O tuto novou atrakci jevili návštěvníci (na
kterých jsme vše rovnou testovali) stejný zájem, jako o pohled do dalekohledu. Ilustrační
obrázky k tomuto textu byly pořízeny novým vybavením a přes relativně nízkou pořizovací
cenu „nesou mnoho ovoce“. Po odchodu návštěvníků nebo mimo otevírací dobu necháváme
za pěkných nocí dalekohled pořizovat dlouhé série nápadných objektů hvězdného nebe a
můžeme tak bez problémů doprovázet naše výstupy původním obrazovým materiálem.
Probíhají také fotometrická měření stelárních objektů i jiných transientů a v roce 2022 snad
také tento automatizovaný provoz přeneseme na LX200, který zatím používáme v manuálním
režimu.
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Edukační činnost

Pořady pro nejmenší

Celkem se uskutečnilo dvacet představení pro více než pět set malých návštěvníků a jejich
pedagogického dozoru. Představení proběhla v novém aranžmá, které zavedla Iveta Fréharová
po odchodu Martina Tylšara, v jehož režii se v minulosti pořady konaly. Jak děti, tak
pedagogický dozor si změny pochvalují a pohádkové příběhy si užívají. V netradičním prostředí
hvězdárny se seznamují poprvé s modely sluneční soustavy, dalekohledy, občas si také
prohlédnou Slunce a pořizují si skupinové fotografie na památku.

Pořady pro školy

Základní a střední školy provází většinou Jonatan Binder, který převzal stávající scénáře a
doplnil prezentace o aktualizované slajdy a obrázky. Kromě toho oživil optické lavice a
školákům ukázal základní fyzikální jevy, jako jsou například emisní spektra, lom světla a další.
Původně objednané už Ing. Karlem Trutnovským a realizované Ing. Jaroslavem Medkem se
ukázaly jako vítané doplnění výkladu a po mechanické stránce také dostatečně robustní a
flexibilní (lze je snadno sklápět, takže je mohou používat nejmenší děti či maturanti). Přes
komplikovanou situaci s pandemií se podařilo uspořádat celkem 26 představení pro 648 žáků.

Kroužky

V tomto roce se do kroužku Hvězdárníček přihlásilo pravděpodobně nejvíc děti v historii. V
režii Ivety Fréharové dochází každý týden na hvězdárnu neuvěřitelných 34 dětí a občas s nimi
zůstanou také někteří rodiče. Mimo běžných aktivit na hvězdárně edukátoři vodí děti i do
hlavní budovy MGP na náměstí T. G. Masaryka, kde si mohou prohlédnout geologickou sbírku.
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Snaží se tak propojit související témata. Do kroužku Gemini chodí celkem 17 studentů a stará
se o ně Jonatan Binder. Celkem proběhlo dvanáct schůzek Gemini a jedenáct schůzek
Hvězdárníčku.

Pořady pro veřejnost

Ve stálé nabídce roku 2021 bylo odpolední pozorování Slunce, večerní pozorování, středeční
pohádka a odborné přednášky. Většina pozorování probíhá ve všední dny a jsou závislá na
bezmračné obloze. Na večerní pozorování přišlo celkem 178 návštěvníků a uskutečnilo se
dohromady necelých třicet pořadů. Pozorování Slunce proběhlo 5x a účastnilo se jich celkem
20 návštěvníků. Pohádku jsme uváděli 10x pro 45 návštěvníků. Sadu astronomických pohádek
rozšířila sbírka Pohádky z hvězd, kterou nám věnovala Hvězdárna Žebrák.

Věda a výzkum

Odborné zákresy sluneční fotosféry a meteorologická měření

I v roce 2021 probíhalo odborné pozorování Slunce. Uskutečnilo se celkem 45 pozorování, což
je oproti roku 2020 o 50 pozorování méně. Důvodem byla dlouhodobá nefunkčnost stahování
střechy. Z celkového hlediska se 26. 10. 2021 jednalo o zákres s pořadovým číslem 4322.
Sluneční aktivita se oproti roku 2020 o něco zvýšila – pouze 9x bylo Slunce v době pozorování
beze skvrn, a to zejména začátkem roku. Největší aktivitu jsme pak zaznamenali 6. 9. 2022 -
relativní číslo na obou polokoulích bylo 78. To znamená, že na Slunečním disku se v jednu chvíli
nacházelo 38 skvrn ve čtyřech skupinách. Sluneční minimum pozvolna přechází do slunečního
maxima a zákresové formuláře budou čím dál častěji plné.
Probíhala také meteorologická měření, která mají na hvězdárně v Prostějově již více než
čtyřicetiletou tradici. Data, jež meteostanice DAVIS Vantage Pro 2 sbírala, zpracovával Jonatan
Binder a každý týden posílal na Magistrát města Prostějova a do Moravské vodárenské a. s.
Bohužel se tento rok meteostanice potýkala s technickými problémy. Od července dokonce
přestala fungovat, protože se pokazila důležitá součástka ovládací konzole.

Prezentační činnost

Pravidelný cyklus přednášek

Přednášek se i přes riziko nákazy zúčastnilo sto zájemců. Podařilo se udržet kvalitní portfolio
odborníků a vybrat dostatečně zajímavá témata.
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Mimořádné akce

roku využili pracovníci hvězdárny nepříznivé pandemické situace k inovaci malé učebny. Tu
vyklidili, vymalovali a připravili tak, aby mohla sloužit tvůrčí činnosti zájmových kroužků.
V učebně byly také nainstalovány speciální optické lavice, které hravou formou napomáhají
k vysvětlování základních vlastností světla. Desátého června, tedy jen několik dní po
znovuotevření hvězdárny, proběhlo na území České republiky částečné zatmění Slunce.
Dorazily asi tři desítky návštěvníků, což je zlomek běžného zájmu veřejnosti o tyto události. I
tak je to ale s ohledem na okolnosti dobrý výsledek. Z tohoto propadu je asi nejvíc patrné, jaký
byl impakt pandemie na provoz (nejen) naší instituce. Kromě této astronomické události ještě
hostily Kolářovy sady předvolební kampaň ČSSD, Dny evropského dědictví a pro skautský oddíl
z Brna jsme připravili samostatné pozorování. Celkem jsme tím obsloužili asi padesát
návštěvníků. Pro seniory ze Strakonic, Středisko volného času Prostějov, skautský oddíl z
Prostějova a seniory z Lipky a Přerova, kterých bylo sto dvacet, jako i pro deset letních táborů
(celkem asi tři stovky návštěvníků) proběhlo čtrnáct představení.
Ve čtvrtek 9. 9. na hvězdárně proběhl workshop odborné veřejnosti, kdy se sešli zástupci
kulturních institucí z Prostějova a okolí, aby diskutovali o vzájemné spolupráci. Na konci září,
v termínu od 20. 9. do 24. 9. proběhl další workshop, tentokrát se jej však účastnili studenti
architektury VUT z Brna. Během týdnu stráveného na hvězdárně dnem i nocí vymýšleli
koncepty nové podoby a funkce
hvězdárny. Noc vědců proběhla dne 24.
9. 2021, nosným tématem byl „čas“. Při
této příležitosti proběhl křest slunečních
hodin, které navrhl jeden z našich
dohodářů Petr Hofman. Hodiny byly
následně připevněny na jižní stěnu
hvězdárny. Zmíněný pan Hofman byl
v roce 2021 důležitým pomocníkem při
pořádání všech mimořádných akcí,
včetně oslav 60. výročí.

Oslavy 60. výroční hvězdárny

Největší impakt loňského roku měly bez pochyby oslavy výročí 60 let založení hvězdárny, kdy
dorazilo celkem přes dvanáct stovek návštěvníků. Oslavy byly nachystány na dva prázdninové
dny. V sobotu 24. 7. proběhla v předzahrádce hvězdárny nejdříve výstava o historii a odborné
činnosti hvězdárny. Následně předvedla skupina ÚdiF (tedy Úžasné divadlo fyziky) na pódiu
před hvězdárnou vědeckopopularizační show, ve které byly hravou formou předvedeny
zajímané fyzikální pokusy. Do pokusů byly zapojeny i děti z řad publika. Když se poté setmělo,
promítlo kino Metro 70 na předem nachystanou projekční plochu postavenou na pódium
vědeckofantastický film Interstellar. Lidé se rozmístili na louce uprostřed Kolářových sadů a
mohli si vychutnat sci-fi před hvězdárnou. Během promítání bylo zajištěno i občerstvení.
V sobotu 21. 8. probíhaly kromě výstavy v předzahrádce také komentované prohlídky

workshop studentů VUT Brno o budoucí podobě hvězdárny
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hvězdárny a jejího pozorovacího vybavení. Dále byly před
hvězdárnou nafouknuty modely Země a Měsíce, zapůjčené
z Hvězdárny a planetária v Brně, u kterých se návštěvníci
mohli fotit. Z pódia před hvězdárnou zakončila druhou
sobotu oslav strhujícím koncertem jazzová kapela La
Boujeau v čele s vynikající zpěvačkou Ivou Stáncovou. Hned
následující týden se hvězdárna zapojila do Olomouckého
Srteet art festivalu tím, že pozvala italského umělce Patrizia
Anastasiho, aby k jejímu výročí ozdobil jednu ze stěn
velkoplošnou malbou (tzv. muralem). V pátek 27. 8. byla
účast na Street art festivalu symbolicky zakončena
programem pro veřejnost, při kterém si návštěvníci mohli na
provizorním plátně mezi stromy u hvězdárny vyzkoušet
nasprejovat vlastní malbu. Akce probíhala za hudebního

doprovodu DJ a k dispozici bylo i občerstvení. O skvělý program i celou organizaci oslav 60 let
hvězdárny v Kolářových sadech se zapříčinila hlavně Iveta Fréharová a patří ji za to velký dík.
Tak živo už v parku dlouho nebylo a obzvlášť po všech karanténách působila celá akce na
duševní pohodu Prostějovanů obzvlášť pozitivně. V rámci této akce také pokračovala
spolupráce s kinem Metro 70, kterou započal v roce 2019 Rudolf Novák a která bude
pravděpodobně probíhat i v dalších letech.
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Představení Počet /
datum
konání

počet návštěvníků Poznámka

Programy pro MŠ 20x 505 Pravidelný program
Programy pro ZŠ a SŠ 26x 648
Kroužek Gemini 12x 17
Kroužek Hvězdárníček 11x 34
Středeční pohádka 10x 45
Pozorování Slunce 5x 20
Večerní pozorování 20x 158
Částečné zatmění Slunce 10. 6. 2021 31 Mimořádná

pozorování
Skautský oddíl Brno 4. 9. 2021 16
předvolební kampaň ČSSD 5. 9. 2021 4
Dny evropského dědictví 13. 9. 2021 25
Senioři ze Strakonic 23. 6. 2021 8 Pořady pro spolky
Středisko volného času Přerov 20. 7. 2021 33
Skauti Prostějov 3. 8. 2021 40
Senioři Lipka, z. s. 19. 10. 2021 3
Senioři Přerov 10. 11. 2021 35
Tábor Čechy pod Kosířem 14. 7. 2021 30 Tábory
Tábor Po stopách divokých zvířat 3. 8. 2021 23
Tábor Jsme Sponky 10. 8. 2021 54
Tábor Veselá věda 11. 8. 2021 23
Tábor z Ptenského Dvorka 11. 8. 2021 44
Tábor DDM Magnet Mohelnice 17. 8. 2021 41
Tábor Kormidlo Bohuňovice 19. 8. 2021 17
Dětská skupina Kladky 3. 11. 2021 12
Dětská skupina – komunitní škola 18. 11. 2021 15
LIPKA, z. s. 14. 12. 2021 25
Letní program k výročí 24. 7. 2021 210

21. 8. 2021 1000
Street art festival 27. 8. 2021 50
Záhadné coronium/ prof. RNDr. Miloslav Druckmüller,
CSc.

17. 6. 2021 20 Odborné přednášky/
přednášející

Starship a SuperHeavy / Dušan Majer 22. 7. 2021 16
Nejsme ve vesmíru sami / Mgr. Petr Gadas, Ph.D 12. 8. 2021 21
Kepler opět v Praze / Doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc 9. 9. 2021 16
Pohyby Země a Měsíce / Mgr. Lukáš Richterek, PhD. 21. 10. 2021 11
Sedm perel astronomie / Petr Horálek 4. 11. 2021 7
Astronomický rok 2022 / Mgr. Richard Kotrba 16. 12. 2021 8
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ÚTVAR ŘEDITELE

Do Útvaru ředitele dle organizačního schéma platného od 1. 9. 2021 patří asistentka, ekonom,
personalista, tisková mluvčí, fotograf – grafik, edukátor, výstavář – výtvarník.

Asistentka ředitele zajištuje komplexní majetkovou správu, sestavování plánů majetkové
správy, sumarizace, výsledky inventur, provádění inventur, zpracování inventarizačních
seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku, sledování a evidence
finančního majetku, zajišťování agendy oběživa. Dále zajišťuje chod podatelny a výpravny,
pracuje v programu SSL, vede spisovou službu a předarchivní péči o dokumenty, skartační
řízení.  Koordinuje spisové služby včetně zpracování návrhů příslušných vnitřních předpisů.
Provádí likvidaci cestovních příkazů, evidenci a čerpání FKSP včetně plnění, distribuci a
dodávky kancelářských potřeb pro potřeby organizace.
Spolupracuje na tvorbě vnitřních předpisů a směrnic, vede evidenci průkazů AMG a provádí
jejich distribuci zaměstnancům, provádí evidenci a vyúčtování Olomouc region Card, provádí
vyúčtování svěřené hotovosti. Koordinuje organizaci vernisáží a akcí pořádaných MGP.
V loňském roce se navíc podílela na tvorbě Spisového řádu a skartačního plánu, který MGP
nemělo.

Edukační činnost

Na edukačním pracovišti v Útvaru ředitele pracovala v loňském roce, poté co bývalá ředitelka
zrušila v roce 2020 druhé místo edukátora, pouze jedna kolegyně. Komunikace s ní byla
komplikovaná, hledala záminky, proč nelze určité práce vykonávat, ředitelku žádala o zrušení
kreativních odpolední z důvodu „neefektivnosti“. Částečně z důvodu jejího osamocení při
vykonávání náročné práce muzejního pedagoga a částečně z jejího osobnostního nastavení,
nemělo toto pracoviště dobré výsledky a stagnovalo. Během roku bylo odvedeno 44
pedagogických programů (s názvy Procházka městem, Putování pravěkem, Kámen mluví,
Bývalé židovské město, Máš čas?, Jiří Wolker, Jak se dělá muzeum) převážně k expozicím, které
celkově navštívilo 757 osob.
Začali jsme plánovat posílení edukačního pracoviště a požádali jsme zřizovatele o další pozici,
aby tak poptávka ze strany škol byla lépe uspokojena.

Fotografické a grafické práce

Fotografické a grafické práce spočívající v úpravě dokumentů, tabulek, textů a popisek
zajišťoval dlouholetý zaměstnanec František Spáčil. Na svém pracovišti zpracovával tiskoviny,
brožury, informační letáky a upravoval je pro tisk, nebo elektronickou prezentaci, popř.
archivování v elektronickém formátu. Vedle toho fotografoval akce MGP, které následně
počítačově upravoval pro tisk, elektronickou prezentaci i archivaci. Prováděl rovněž scanování
dokumentů dle zadání odborných pracovníků, opět s následnou úpravou. Spravoval sociální
sítě a webové stránky muzea.
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Během roku 2021 připravil (každý měsíc) 12 x vždy tři strany věnované výstavám a akcím MGP
(včetně Hvězdárny) do Radničních listů, realizoval návrhy plakátů k 31 výstavám ve formátu
A3, 16 návrhů pozvánek, 12 návrhů bannerů, 8 k informačním tabulím, 2 k plakátům určeným
pro digitální prezentaci, 6 plakátů pro Hvězdárnu. Prováděl úpravy dle zadání na novém PF
MGP. Graficky připravil panely k výstavám Kamila Hájková – doposud, Starší doba železná
v srdci Hané, Peníze a moc, Malované nebe v celkovém počtu 44 ks.  Pro edukátorku vytvořil
pracovní listy ve formě komiksu k programu Městem za poznáním. Připravoval potisk muralu
– malby Patrizia Anastasiho na nový reklamní předmět. Natočil a vyrobil video k Jom ha-šoa.
Do tisku připravil pět brožurek (Básník slezského lidu Petr Bezruč, Karbon pozdrav z prvohor,
Masarykovy návštěvy v hanáckém Jeruzalémě, Jiří Wolker). Dělal návrh na minci pro razidlo
k výstavě Peníze a moc. Návrh nebyl realizován, neboť se v souvislosti se změnou vizuálního
stylu a loga MGP rozhodlo počkat a vytvořit návrh nový. Dle aktuální potřeby vyhotovil pro
čtyři zaměstnance firemní vizitky. Kromě toho spolupracoval při instalaci výstav.

Marketing a další činnost ředitele

Profesionálnější propagace MGP začala až rokem 2021, kdy na nově vytvořenou pozici
pracovníka vnějších vztahů nastoupila kolegyně s novinářskými zkušenostmi (P. Pášová).
V době odvolání bývalé ředitelky a jejího ustanovení vedoucí Útvaru vnějších vztahů, se práce
tiskové mluvčí stala dvoukolejnou, zvláště když nebyly jasně vymezené kompetence. Tento
stav trval do zahájení platnosti třetí organizační změny, kdy vedoucí tohoto nového Útvaru na
pozici skončila. Bohužel záhy dala výpověď i kolegyně, se kterou MGP počítalo do budoucna.
Nová ředitelka v poměrně složitých podmínkách, kdy se seznamovala se zaměstnanci i
s agendou, během dvouměsíční výpovědní lhůty P. Pášové, začala s její pomocí vytvářet plán
PR změn a jejich načasování. Byla zahájena jednání týkající se nových webových stránek, pro
jejichž novou podobu byl osloven Jan Lakomý, grafické studio LKM (www.janlakomy.cz). Díky
čerstvé spolupráci s ředitelkou Ing. Blankou Čechovou a pedagogy SŠDAM v Prostějově byla
vypsána studentská soutěž na nové logo MGP. Dne 16. 12. 2021 proběhlo výběrové řízení 9–
ti členné komise složené ze zástupců muzea, pedagogů SŠDAM, PR pracovníků a externích
grafiků, která ze třinácti předložených návrhů zvolila práci studentky 3. ročníku, Veroniky
Brandecké.
Během měsíce září byla ustanovena pracovní skupina pro realizaci akcí na Červeném domku
Petra Bezruče (tisková mluvčí, kurátor historik, edukátorka, ředitelka). Bylo rozhodnuto, že i
za současných podmínek je nutné přilákat na toto místo návštěvníky a pravidelně alespoň
dvakrát do roka držet speciální akce věnované vzpomínce na Petra Bezruče. Byly naplánovány
celodenní akce s komentovanou prohlídkou s názvy Po stopách stužkonosky modré k
příležitosti Světového dne knihy a autorských práv (23. 4.) a Babí léto s Bezručem (17. 9.) s
ukázkami drobných plazů od soukromého sběratele.
Ředitelka zavedla Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost MGP, mezi jehož členy byli vybráni
kromě kurátorů MGP, kolegové z Vlastivědného muzea v Olomouci a Hanáckého muzea
v přírodě (skanzenu v Příkazích). Tento poradní sbor se bude scházet rovněž dvakrát ročně.
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Již v červenci roku 2021 ředitelka rozhodla o proměně recepce, spočívající v odstranění části
historické expozice z jejího prostoru, zredukování vitrín určených k prodeji minerálů, publikací
a dalších drobných suvenýrů jako magnetek či turistických známek. Požádala Ing. Arch. O.
Kučeru (Architektonické studio mimokolektiv, Olomouc) o pomoc ve věci návrhu vybudování
nové recepce a na ni navazující edukační herny. V souvislosti s výmalbou stěny Hvězdárny
italským umělcem P. Anastasim jsme domluvili s ním a manažerkou Street Art Festivalu
Romanou Junkerovou, použití barevného dekoru na nový propagační předmět – hrnek, který
jsme nechali vyrobit v počtu 100 kusů a nabízeli jej k prodeji na všech objektech MGP.
Ředitelka v depozitářích a v expozicích vytipovala zajímavé sbírkové předměty, které by mohly
sloužit k propagaci. Spolu s P. Pášovou vytvořily seznam nových možných propagačních
předmětů. Na hlavní budově – v administrativní části se ve II. NP (před kanceláří ekonoma a
personalisty) nacházela serverovna s rozvaděčem (strukturovanou kabeláží) v malé místnosti
dohromady s depozitářem fotografií. To bylo z bezpečnostních i provozně technických důvodů
nepřípustné. Protože nebylo především z finančních a prostorových důvodů možné
serverovnu přestěhovat jinam, přistoupilo se k rozdělení této prostory na dvě příčkou
oddělené části a probouráním dalšího vstupního otvoru, tak byly vytvořeny dvě samostatné
místnosti. Prostřednictvím vedoucího Útvaru provozu byly zjištěny cenové nabídky a oslovena
firma, která měla dodat regály na míru pro minidepozitář fotografií.
Kancelář ředitelky MGP pro kolegy z Útvaru odborných činností zorganizovala exkurzi po
depozitářích Muzea Komenského v Přerově a v Muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně 2. 11.
2021. Celkem se účastnilo 8 zaměstnanců, z nichž 4 byli odborní kurátoři. Ve spolupráci s Mgr.
V. Horákem byly podány podklady k požadované kapacitě na novostavbu depozitáře.
Ředitelka osobně dohlížela na stěhování sbírkových předmětů na depozitáři Lidická a starala
se o pokud možno bezproblémový chod. Odborní pracovníci byli ke stěhování vyzváni poprvé
28. 7. 2021, přestěhování sbírkových předmětů ze staré části do nové probíhalo z důvodů
uvedených výše, až od konce září do prosince. Zároveň bylo rozhodnuto, že konzervátorka a
restaurátorka se přestěhují do dílen na depozitář Lidická, tak jak bylo v plánu (Plán činnosti
MGP na rok 2021). K tomu v loňském roce nedošlo, neboť jedna z kolegyň nastoupila na
nemocenskou a druhá požádala o odklad z důvodu prací na podmalbách na skle a jednodušší
manipulace s nimi při instalaci připravované výstavy Malované nebe v závěru roku.
Po zprovoznění přednáškového sálu na hlavní budově MGP ředitelka domluvila 1. 11. 2021
návštěvu Mgr. Marty Šimečkové PhD, z dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR. Marta
Šimečková je členkou autorského kolektivu Slovníku nářečí českého jazyka a soustavně se
zabývá centrálně středomoravskou oblastí (tzv. hanáčtinou). Paní doktorka zábavnou formou
odprezentovala devadesátiminutovou Přednášku veselou o gořalence, rosoličce a vůbec
truňku všelijakém v mluvě lidu českého, moravského a slezského. Přednáška pojednávala o
jednom z věcně významových okruhů, zpracovaném ve Slovníku nářečí českého jazyka –
pojmenování lihovin. Osvětleny byly motivace vzniku těchto slov, jejich původ a některé na
první pohled záhadné názvy. Z důvodu v té době probíhajících přísných epidemiologických
opatřeních, byla účast nízká – 6 osob.
Ředitelka si vzala na starost ve spolupráci s V. Horákem plán přednášek na rok 2022 a společně
s ostatními kurátory vytvořila budoucí plán výstav. S kurátorkou J. Vybíralovou Gajdošíkovou
rozpracovala a s V. Horákem dokončila podání žádosti o dotaci na MKČR v rámci programu ISO
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II D-c/ Náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů a ISO II D-b/
Vybavování depozitářů a stálých expozic.
Ve II. NP administrativní budovy se nacházela kancelář, kde v měsíci červenci proběhla výměna
podlahy. Protože nás v roce 2022 čeká oprava podhledů a výměna okenních otvorů v celém II.
NP administrativní budovy a toto patro bude muset být kompletně vyklizeno, přistoupili jsme
k řešení efektivnějšího rozvržení jednotlivých kanceláří. Byl vypracován harmonogram
postupného stěhování, které bylo zahájeno na konci roku. V tuto dobu se realizoval nákup
nového vybavení do opravených kanceláří ředitelky, asistentky a ekonoma s personalistou.
Pořizovaly se rovněž regály pro pracovnu archeologa.
V rámci aktualizace směrnic byly vyhotoveny dvě nové směrnice, které dosud chyběly:
Směrnice BOZP, Spisový řád a skartační plán. V personálních záležitostech konzultovala interní
problémy s JUDr. Handlem, z právnické kanceláře Ritter/Šťastný.
Účast na:

- workshop na Hvězdárně / 9. 9.
- pietní akt u hrobu Petra Bezruče v Opavě / 15. 9.
- seminář Etnografické komise Asociace muzeí a galerií (EK AMG) / Muzeum Kroměřížska

12. 10.
- výběrové řízení na pozici historika 18. 10.
- výběrové řízení na pozici tisková mluvčí 20. 10.
- XVI. Odborná konference o tradiční lidové kultuře / Muzeum Kroměřížska 4. 11.
- Senát AMG / kino Scala, Brno 24. – 25. 11.

Ředitelka pracovala na grantu Vlastivědného muzea v Olomouci Tradiční úprava hlavy. Úvazy
tištěných šátků na Hané. Dotaci žádalo VMO z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v programu
„Kulturní aktivity“ v oblasti podpory tradiční lidové kultury v České republice na rok 2021.
Terénní průzkum probíhal ve dnech 4. 7., 11. 8., 13. 8., 18. 8., 20. 8, 21. 8., 26. 8., 31. 8.
Natáčení dokumentu pro DVD se uskutečnilo ve dnech 9., 13. a 14. října 2021 ve skanzenu
v Příkazích čp. 54.
Pro Vlastivědné muzeum v Olomouci dle výstavního plánu zajistila výstavu Modrobílé Vánoce
Modrotisk z dílny Antonie Dostálkové (vernisáž 25. 11.; otevření 26. 11. 2021 – 16. 1. 2022), a
podílela se na instalaci (19. 11. 2021).
V souvislosti s tím poskytla rozhovory pro televizi ZZIP, TV Morava a Český rozhlas Olomouc.

Členství v organizacích

Členka výboru Etnografické komise Akademie muzeí a galerií /EK AMG (od roku 2015)
Členka Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost NMP – HMP/ Národní muzeum v přírodě
– Hanácké muzeum v přírodě, Příkazy čp. 54 (od roku 2021)
Členka Komise pro regeneraci městské památkové zóny v Prostějově (od roku 2021)
Členka Zastupitelstva obce Ústín (od roku 2018)

Externí vyučující na katedře Výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, obor Edukace v kultuře (od roku 2018)
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ÚTVAR PROVOZU

Seznam objektů ve správě muzea
Adresa využití

Galerie Špalíček Prostějov, Uprkova 7 výstavní sály, prostory k pronájmu
Depozitáře Prostějov, Lidická pracovny a depozitáře
Bezručův
domek Kostelec N/H výstavní prostory, archív

Hvězdárna
Prostějov, Kolářovy,
sady Přednáškový sál, pozorovatelna

Seznam pronajatých prostor
Adresa využití

Hlavní budova
Prostějov, nám T.G.M.
2 výstavní sály, stálé expozice, depozitáře, pracovny

Investice zřizovatele strojní
název akce schváleno skutečnost

Nový depozitář Lidická – vybavení digitalizačního
pracoviště 600 000 599 970

Havárie kamerového systému ve výstavních sálech
1NP hlavní budovy muzea 120 000 120 000

Účelově vázané prostředky zřizovatele na vybavení

název akce schváleno skutečnost

Vybavení restaurátorské dílny 214 000 214 000

Dovybavení kanceláří a pracoven nábytkem 272 000 272 000

vybavení recepce a nákup výpočetní techniky 272 000 272 000
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Účelově vázané prostředky MK

název akce schváleno skutečnost
Ochrana měkkých cílů – Tvorba bezpečnostních
plánů 100000 95000

Ochrana měkkých cílů – Zpracování analýzy rizik 200000 191000
Ochrana měkkých cílů – Vytvoření a realizace
vzdělávacího programu 120000 116000

Program udržitelnosti muzea pro muzea II 296 000 296 000
*prostředky z programu udržitelnosti byly použity prvotně na nákup respirátorů a Covid
testů (47 163,- Kč), zbytek jsme použili na nákup výpočetní techniky a vybavení pracovišť
(249 102,-Kč)

Účelově vázané prostředky zřizovatele ostatní

název akce schváleno skutečnost
Architektonický workshop 50 000 50 000

Vlastní prostředky na opravy a údržbu

Vzhledem k neustále pokračujícímu zanedbání údržby v minulých obdobích jsme v roce 2021
čerpali na opravy mimo rozpočtované peníze ještě 262 tisíc z investičního fondu.

Ostatní činnost

Revize

Ve všech objektech proběhli revize dle plánu.

Hospodaření s energiemi

Veškerá spotřeba energií podléhá přísnému dozoru. Největší spotřebu máme v pronajaté
budově, kde zřizovatel ani my nemůžeme spotřebu žádnými úpravami ovlivnit. V roce 2021 se
na hlavní budově a v Galerii Špalíček projevila celoročně investice vlastníka budovy do
termoregulačních hlavic na každé topné těleso a ve spotřebě to bylo znát. V roce 2022 nás
čeká výměna dveří na spojovacím krčku hlavní budovy a znovu zateplení střechy a nové
podhledy v administrativní části. Ještě je v plánu výměna dvou plynových kotlů
v administrativní části hlavní budovy, což jistě přinese další úspory energií.

Naopak navýšení spotřeby očekáváme v depozitářích Lidická, kde v původních depozitářích
byla během roku byla opravena klimatizace a topení a nyní bude fungovat celoročně správně.
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Školení

Školení BOZP a řidičů probíhá dle harmonogramu, dále proběhlo s odborníkem školení
Měkkých cílů.

Špalíček

V budově Špalíčku se dvakrát během roku řešilo prasklé vodovodní potrubí v zemi a tím pádem
i velký nárůst spotřeby vody. Domluvili jsme se, že další událost již bude řešena jako havárie a
v takovém případě přistoupíme k rozkopání přízemních prostor a výměně celého vedení. Tato
záležitost zkomplikovala i provoz kavárny, neboť celé I. NP. je pronajato k těmto účelům.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ

Personální a mzdové údaje

V roce 2021 zaměstnávalo Muzeum a galerie v Prostějově během roku celkem 36
zaměstnanců, při přepočteném úvazku 26,44 pracovníků a při limitu schválených
přepočtených úvazků 27, 5.  Během roku ukončili pracovní poměr 3 zaměstnanci. Celoročně
nebyla obsazena pozice historika, výběrové řízení na tuto pozici proběhlo 18. 10. Výběrové
řízení na tiskovou mluvčí se uskutečnilo 20. 10. Oba nastoupí k 1.1.2022.
Požádali jsme zřizovatele, Olomoucký kraj o navýšení 2,5 úvazku na pozice edukátora (1,0
úvazku), botanika (1,0 úvazku) a uklízečky (0,5 úvazku). Všechny tyto pozice zde byly
v minulosti zastoupeny, ale v posledních dvou letech byly v rámci organizačních změn
nahrazeny jinými pozicemi. Jedna edukátorka nezvládala objednávky ze strany škol i
veřejnosti. Po odchodu botaničky do starobního důchodu v roce 2019 zůstalo toto místo
neobsazeno a podsbírka byla přidělena edukátorce na hvězdárně, bez kompetence k tomuto
oboru. Na čtyři objekty jsme měli pouze 1,5 úvazku pozice uklízečky. Celkově můžeme hovořit
i o podstavu dalších specializovaných pracovníků. Kromě zmíněných pozic bychom potřebovali
rovněž pracovníka digitalizačního pracoviště, IT-specialistu, fotografa. Na konci roku 2021
skončil na místě etnografa Ing. Z. Žůrek, který tuto pozici zastával od jara 2020. Výběrové řízení
na pozici etnografa jsme nechali na rok 2022. Za rok 2021 bylo vyhotoveno 39 dohod o
provedení práce (DPP).

Počty zaměstnanců na jednotlivých pracovních pozicích:

počet osob přepočtený počet na úvazky
Odborní pracovníci muzea 17 16,5

Vedoucí a administrativní
pracovníci

3 3,5

Technicko-hospodářští pracovníci 12 7,5

Členění zaměstnanců podle věku a
pohlaví

muži ženy

počet
procento

zastoupení počet
procento

zastoupení
do 20 let 0 0 0 0
21-30 let 2 6 1 3
31-40 let 0 0 3 9
41-50 let 3 9 7 22
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51-60 let 2 6 6 19
60a více 2 6 6 19
Celkem 9 28 23 72
celkem celá organizace 32 100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

muži ženy

počet
procento

zastoupení počet
procento

zastoupení
bez vzdělání 0 0 0 0
základní 0 0 1 3
střední s výučním listem 1 3 6 19
střední s maturitou 3 9 8 25
vyšší odborné 1 3 4 13
Vysokoškolské 4 13 4 13
Celkem 9 28 23 72
celkem celá organizace 32 100

Členění zaměstnanců podle trvání pracovního
poměru

počet procento
0-5 let 16 50
6-10 let 6 19
11-15 let 3 9
16-20 let 5 16
21 a více let 2 6
Celkem 32 100

V roce 2021 bylo uzavřeno celkem 39 dohod o provedení práce, zejména na pozici zřízenec

v kulturním zařízení a na přednáškovou činnost.
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Závazné ukazatele

Rekapitulace mezd 2021
základní mzda 6 377 020 64,88
práce přesčas (zástupy dovolená a akce po
otvírací době pokladní v sálech 34 362 0,35
osobní ohodnocení 651 723 6,63
příplatky So, Ne, Sv, noc 76 395 0,78
dovolená 893 463 9,09
návštěvy lékaře 65 070 0,66
překážky na straně zaměstnavatele
(pokladní v době uzavřeného muzea pro
veřejnost) 352 261 3,58
odměny 626 400 6,37
odstupné 198 425 2,02
DPP 392 558 3,99
pracovní neschopnosti 160 541 1,63

9 828 218 100,00

Rekapitulace mezd 2021

základní mzda

práce přesčas (zástupy dovolená a akce po otvírací době pokladní v sálech

osobní ohodnocení

příplatky So,Ne,Sv,noc

dovolená

návštěvy lékaře

překážky na straně zaměstnavatele (pokladní v době uzavřeného muzea pro
veřejnost)
odměny

odstupné

DPP

pracovní neschopnosti
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Výsledné hospodaření uzavřeného roku 2021 i přes uzavření muzea v rámci opatření Covid 19
až do 17.5.2021 splnilo cíl vyrovnaného hospodaření, hospodaření muzea dosáhlo zisku
v hlavní činnosti 29 193,49 Kč (hlavní činnost 7 900,12, doplňková činnost 21 293,37), po
odpočtu transferového podílu 27 291,25 Kč bude k posílení fondového hospodaření 1 902,24
Kč.

Výnosy
náklady v hlavní činnosti 19 957 997,92
náklady v doplňkové činnosti 131 268,40
náklady celkem 20 089 266,32

náklady
výnosy v hlavní činnosti 19 605 898,04
výnosy v doplňkové činnosti 152 561,77
výnosy celkem 19 758 459,81

výsledek hospodaření
výsledek hospodaření v hlavní činnosti 7 900,12
výsledek hospodaření v doplňkové činnosti 21 293,37
výsledek hospodaření celkem 29 193,49
transferový podíl 27 291,25
disponibilní výsledek hospodaření 1 902,24

Specifikace výnosů

dotace a příspěvky celkem 18 862 889,95
zřizovatel
dotace na provoz 2 397 000,00
dotace na mzdy 13 079 181,70
dotace na odpisy 1 649 152,00
Vybavení restaurátorské dílny 214 000
Dovybavení kanceláří a pracoven nábytkem 272 000
vybavení recepce a nákup výpočetní techniky 272 000
Havárie kamerového systému ve výstavních sálech 1NP hlavní
budovy muzea 120 000
Architektonický Workshop 50 000,00

18 053 333,70
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Kú z dotace kultury
nákup Mincmistr 30 000,00
tisk publikace Starší doba železná v srdci Hané 35 000,00

65 000,00

Ministersvo kultury
Ochrana měkkých cílů 402 000,00
Program udržitelnosti pro muzea II 296 265,00

698 265,00

Magistrát města Prostějova
oslavy 60 let Hvězdárny 19 000,00

Transferový podíl 27 291,25

vlastní zdroje celkem 743 008,09
vstupné 248 163,00
prodej zboží 84 401,00
ostatní výnosy 8 417,21
čerpání fondů na opravy 262 387,41
pojistná událost 113 188,54
refundace mzdy 26 450,00
zaokrouhlení 0,93

Struktura příjmů dle účetnictví 2021

druh výnosu celkem %
602 vstupné 248 163,00 1,27
604 prodej zboží 84 401,00 0,43
609 jiné výnosy 8 417,21 0,04
648 čerpání fondů 262 387,44 1,34
649 ostatní výnosy 139 639,47 0,71
672 dotace 18 862 889,95 96,21

19 605 898,07 100,00
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Struktura příjmů 2021 dle zdroje

druh výnosu celkem %
Dotace od zřizovatele 18 053 333,70 92,08
dotace Kú odbor kultury 65 000,00 0,33
Dotace MK 698 265,00 3,56
Dotace Magistrát města Prostějova 19 000,00 0,10
vlastní zdroje 743 008,09 3,79
transferový podíl 27 291,25 0,14

19 605 898,04 100,00

Struktura příjmů dle jednotlivých účtů
2021

602 vstupné 604 prodej zboží 609 jiné výnosy

648 čerpání fondů 649 ostatní výnosy 672 dotace

struktura příjmů dle zdroje

Dotace od zřizovatele dotace Kú odbor kultury

Dotace MK Dotace Magistrát města Prostějova

vlastní zdroje transferový podíl
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Srovnání zdroje provozních nákladů 2019-2021

2019 2020 2021
Zřizovatel 2230000 2272000 2 397 000
zřizovatel účelově vázané prostř. 1090325 69220 928 000
dotace Kú odbor kultury 0 0 65 000
Dotace MK 71269 154370 698 265
Dotace Magistrát města Prostějova 25050 0 19 000
vlastní zdroje 736403 844777,66 787 837

4153047
3340367,6

6 4 895 102,01
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Stavy fondů

Počáteční stav Konečný stav

Fond kulturních a sociálních potřeb 118 127,92 82 234,62

Rezervní fond 33 1407,06 370 881,91

Investiční fond 73 8207,01 3 540,99

Fond odměn 70 298,00 70 298,00

Údaje o majetku

Organizace účtuje v plném rozsahu
Použité způsoby oceňování:

· Hmotný a nehmotný majetek – pořizovací cenou
· Zásoby – pořizovací cenou
· Pohledávky a závazky – jmenovitou hodnotou
· Peněžní prostředky a ceniny – jmenovitou hodnotou

Způsob odepisování majetku DM – rovnoběžným způsobem
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Přehled majetku

účet název účtu
počáteční stav

1.1.2021
pohyby 2021 konečný stav

2021MD DAL
013 software 210 228,00 150 645,00 0,00 360 873,00
018 DDNM 276 529,40 0,00 0,00 276 529,40

021

Budovy pro služby
obyvatelstvu –
Hvězdárna 3 043 260,50 0,00 0,00 3 043 260,50

Jiné nebytové domy –
Kostelec domek P.
Bezruče 7 865 444,04 0,00 0,00 7 865 444,04

jiné nebytové domy –
galerie Špalíček 13 852 152,67 0,00 0,00 13 852 152,67

jiné nebytové domy –
depozitáře Lidická 33 621 890,71 459,80 0,00 33 622 350,51

ostatní stavby Altán u
Bezručova domku 106 233,49 0,00 0,00 106 233,49

022

samostatné movité
věci – služební auta 1 258 108,06 0,00 0,00 1 258 108,06

samostatné movité
věci – ostatní 18 353 347,95 1 098 818,71 0,00 19 452 166,66

028
drobný dlouhodobý
hmotný majetek 5 475 581,96 1 336 619,49 154 565,40 6 657 636,05

031
zahrady, pastviny,
louky 21 420,00 0,00 910,00 20 510,00

zastavěná plocha 1 935 236,00 123 717,00 2 058 953,00

zastavěná plocha
zatížená věcným
břemenem 6 750,00 0,00 0,00 6 750,00
ostatní plocha 0,00 123 717,00 123 717,00 0,00

ostatní plocha zatížená
věcným břemenem 10 725,00 0,00 0,00 10 725,00

032 sbírkové předměty 221 716,00 141 010,00 0,00 362 726,00
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Analýza pohledávek

účet název účtu
počáteční stav

1.1.2021
pohyby 2021 konečný stav

2021MD DAL

469

soudní spor 204 664,81 0,00 17 035,00 187 629,81
občansko právní
soud I 308 573,17 0,00 26 449,05 282 124,12
občansko právní
soud II 19 611,60 0,00 1 344,87 18 266,73
celkem dluh
A. Navrátilová 488 020,66

V letech 2008-2012 zpronevěřila paní A. Navrátilová z mezd finanční hotovost (za to byla
odsouzena soudem a má dle možností splácet) a následně vznikly další náklady organizace
řešeny notářskými zápisy o uznání dluhu občanskoprávní spor I. A II… Toto je zachyceno na
účtech 469 s analytikami zvlášť soud a zvlášť občanskoprávní soudy. Tato pohledávka je v
letech 2016, 2017, a 2018 odepisována dle platné legislativy, tento odpis ve všech případech
byl v roce 2018 doodepisován.  Paní Navrátilová v září 2018 vyhlásila osobní bankrot a od
března 2019 nám insolvenční správce posílá pravidelně měsíční splátky přihlášené pohledávky.
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Vyhodnocení údajů o příjmech

Struktura vybraného vstupného v jednotlivých budovách 2021
Budova tržba
62 170 Kč
hlavní budova TGM 130 528 Kč
Bezručův domek Kostelec 2 730 Kč
Hvězdárna 45 445 Kč

celkem
240

873 Kč

Struktura vstupného v jednotlivých budovách

hlavní budova TGM galerie Špalíček Bezručův domek Kostelec Hvězdárna
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Srovnání počtu návštěvníků
2019-2021

2019 2020 2021

hlavní budova TGM
7

599 2 102 3 132

galerie Špalíček
2

984 659 3 001
Bezručův domek Kostelec 756 240

Hvězdárna
9

781 1 988 1 894

celkem
20

364 5 505 8 267
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Výsledky provedených kontrol

· Oblastní inspektorát práce 16. 2. - 21. 7. 2021 kontrola na úseku ochrany
pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek na úseku zaměstnanosti.
Kontrolou bylo zjištěno neoprávněné krácení osobního ohodnocení zaměstnance,
doplaceno v následující mzdě, dále byly zjištěny nedostatky bývalé ředitelky
v rovném zacházení se zaměstnanci, což bylo odvoláním napraveno.

· Krajský úřad Olomouckého kraje Hloubková kontrola hospodaření zřizovatele –
kontrolní orgán Odbor kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje provedl
kontrolu 9. 3 - 29. 3. 2021. Výsledkem kontroly bylo
Porušení 2.9.1: neuveřejnění 1 faktury v registru smluv – odstraněno během
kontroly
Porušení 5.3.2: špatné účtování neinvestičního příspěvku od zřizovatele, porušení
odstraněno přepracováním směrnice o finanční kontrole s přesným účtováním
transferů – odstraněno v uložené lhůtě.

· Česká obchodní inspekce – kontrola dodržování ustanovení zákona 634/1992 Sb. –
letní turistická sezóna 16. 7. 2021. Byl proveden kontrolní nákup vstupného a
upomínkových předmětů. Zjištěn nedostatek v ceníku vstupného slevy senior pas a
rodinný pas uvedeny procenty, a ne skutečnou cenou. Pochybení bylo napraveno
novou podobou vystaveného ceníku ve všech budovách.

· Krajská hygienická stanice 13. 8. 2021 kontrola na dodržování mimořádných
opatření MZ ze dne 30. 7. 2021) opatření Covid-19 ve výstavních sálech) nebylo
zjištěno porušení povinností
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Zdůvodnění zlepšeného nebo zhoršeného výsledku hospodaření
dosaženého příspěvkovou organizací

Rok 2021 opět přinesl naší organizaci mnoho změn. I v tomto roce jsme se potýkali
s uzavřením muzea 1. 1 - 17. 5. 2021. Ztráta těchto tržeb za 4,5 měsíce (rozpočet
29 166,-Kč měsíčně) by se výrazně podepsala na výsledném hospodaření, ale získali
jsme dotaci z MK Program udržitelnosti pro muzea II., která nám tento propad
vynahradila. Použili jsme ji v plné výši na úhradu respirátorů a testů pro zaměstnance,
za zbytek jsme nakoupili nábytek a notebooky pro zaměstnance. Obava z deficitního
hospodaření se proto nenaplnila.

Muzeum opět potkalo v únoru odvolání paní ředitelky a poté provoz v omezeném
provozu do nástupu nové paní ředitelky 1. 7. 2021. V době před nástupem nové paní
ředitelky jsme byli nuceni sestavit rozpočet a investice dle nejlepšího svědomí, ale
bohužel bez nové paní ředitelky. Proto i rok 2022 bude ještě částečně těmito
skutečnostmi ovlivněn. S novým vedením byly vytyčeny nové vize a nové směřování
podoby a provozu muzea. K 31. 12. 2021 odešel etnograf, a na jeho pozici jsme
naplánovali výběrové řízení až v roce 2022, dne 18. října jsme vybrali nového historika
na dlouhodobě neobsazenou pozici, s jehož nástupem se počítalo k 1. 1. 2022.
K poslednímu září 2021 odešla po 9 měsících k naší lítosti tisková mluvčí, proto
z nového výběrového řízení konaného dne 20. 10. vzešla nová kolegyně, která nastoupí
1. 1. 2022.

Doba není pro kulturní zařízení vůbec jednoduchá, jsme si vědomi že nestačí pouze
kvalitní péče o sbírky ale musíme muzeum otevřít široké veřejnosti jak rozšířením
nabídky stály a jednorázových akcí zaměřených na jednotlivé cílené skupiny, znovu
navázat a rozšířit spolupráci se školami , seniory, osobami na rodičovské dovolené atd.
Zaměřit bychom se chtěli i na on-line přístupy formou virtuálních prohlídek, fotografie
sbírkových předmětů na stránkách muzea QR kódy na podrobné informace ve
výstavách pro odbornou veřejnost.

Tato snaha nebude jednoduchá, v některých případech budou stačit dobré nápady a
nadšení pro věc, ale v mnoha případech na získaných finančních prostředcích. Pevně
věříme, že muzeum znovu získá prestiž i návštěvníky.
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Výkaz zisku a ztráty



61



62

Rozvaha příspěvkové organizace
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DALŠÍ INFORMACE

Partneři a spolupracovníci
Bezpečnostní agentura SIDA, s.r.o.
Cyrilometodějské gymnázium ZŠ a MŠ v Prostějově
Statutární město Prostějov
Střední škola designu a módy
Spolupráce s jinými organizacemi a subjekty
Archaia, z. ú. Brno
Archeologické centrum Olomouc
Dialektologické oddělení ÚJČ AV ČR
Etnografický ústav MZM Brno
Filozoficko-přírodovědná fakulta ústav archeologie a muzeologie Opava
Gymnázium Jiřího Wolkera
Hanácké muzeum v přírodě (Hanácké skanzen Příkazy)
Hanácký Jeruzalém, z. s.
Institut Terezínské iniciativy
Katedra historie, ústav archeologie Filozofické fakulty UP Olomouc
Katedra geologie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP Olomouc
Kino Metro 70 Prostějov
Kulturní dům Duha Prostějov
Masarykova univerzita Brno
Město Kostelec na Hané
Městská knihovna v Prostějově
Městské divadlo v Prostějově
Městys Nový Hrozenkov
MNF trade, s. r. o (MNmodelář, Prostějov, Miroslav Nevečeřal)
Muzeum Komenského v Přerově
Muzeum umění Olomouc
Národní památkový ústav
Památník Petra Bezruče, Opava (Slezské zemské muzeum)
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)
Sportovní klub Maccabi Olomouc, z. s.
Státní okresní archiv Prostějov (SOkA)
Ústav archeologické památkové péče Brno
Vědecká knihovna v Olomouci
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Vlastivědné muzeum v Šumperku
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Spolupráce s médii
Tisk lokální: Radniční listy, Prostějovský Večerník
Tisk celostátní: -
Periodika: KROK (Kulturní revue Olomouckého kraje)
Televize lokální: TV Morava, Televize ZZIP
Televize celostátní: Česká televize
Rozhlas lokální: Radio Haná, Český rozhlas Olomouc
Česká tisková kancelář

STANDARDY VEŘEJNÝCH SLUŽEB

Zpřístupnění veřejných výstav a expozic, otvírací doba MGP a jeho poboček

Hlavní budova MGP
celoročně: út – ne 9:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Tel. 582 344 990
www.muzeumpv.cz / pokladnatgm@muzeumpv.cz
Vstupné do expozic: 40 /20; vstupné do výstav: 20/10; celá budova: 60/ 30; okruh (hlavní
budova + budova Špalíčku): 80/40.

Špalíček
celoročně: út – ne 9:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Tel. 725 875 008
www.muzeumpv.cz / spalicek@muzeumpv.cz
Vstupné do expozice Z Prostějovského ghetta. Edmund Husserl – filozof, život a dílo: od 1. 1.
2021 zavřena, od srpna 2021 zrušena
Vstupné do výstav: 40/20; Vybrané výstavy měly individuální vstupné (např. výstava
Fenomén Saudek: 80/40)

Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané
Duben-červen, září a říjen: pá, so, ne 9:30-12:00 a 13:00-17:00
červenec a srpen: út-ne 9:30-12:00 a 13:00-17:00
tel.: 582 330 991
www.muzeumpv.cz / cervenydomek@muzeumpv.cz
Vstupné do expozice: 20/10 Kč

http://www.muzeumpv.cz/
http://www.muzeumpv.cz/
mailto:spalicek@muzeumpv.cz
http://www.muzeumpv.cz/
mailto:cervenydomek@muzeumpv.cz
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Hvězdárna
Pravidelné astronomické pozorování pro veřejnost:
Pozorování Slunce: Út, Čt, Pá
Leden, únor, listopad, prosinec 14.00-15.00/ Březen-říjen 15.00-16.00
Večerní pozorování: Čt, Pá a každou druhou sobotu
Leden, únor, listopad, prosinec 18.30-19.30
Březen, říjen 19.30-20.30
Duben, září 20.30 -21.30
Květen, srpen 21.30-22.30
Červen, červenec 22.30-23.30
Tel. 724 013 039; 770 131 671; 770 131 672; 606 050 695

Středeční pohádka 15.30-16.30
Vstupné: 40/20 Kč
www.muzeumpv.cz/ hvezdarna@hvezdarnapv.cz

+013 039
Zavírací dny pro všechny objekty: 1. 1., 24. 12., 31. 12.

Zveřejnění programů a publikací

Způsob zveřejnění: Programy jsou zveřejňovány prostřednictvím vlastních webových stránek,
plakátováním na vlastní vývěsce na stěně budov a v rámci placeného výlepu (Statutární Město
Prostějov). Pozvánky na výstavy a akce jsou rozesílány formou emailových adresářů, pro
význačné osobnosti, hosty a přátele poštou nebo osobním doručením.
Prodej publikací a drobných suvenýrů probíhá na pokladně hlavní budovy MGP, pokladně
Špalíčku, pokladně Červeného domku Petra Bezruče v Kostelci na Hané a na Hvězdárně
(prodávají pokladní). Nabídka publikací i suvenýrů je zveřejněna na webových stránkách i
facebooku.

Zveřejnění cen vstupného a slev

Ceník vstupného a slev je viditelně vyvěšen na vývěskách budov MGP, na webových stránkách
MGP i Hvězdárny, která měla vlastní webové stránky.

Přehled volných vstupů

Volné
vstupy/datum

Název akce Hlavní budova
MGP, Špalíček –
počet osob

Červený domek
Petra Bezruče –
počet osob

Hvězdárna –
počet osob

18. 5. 2021 Noc kostelů zdarma/ 15 + 6
25. 6. 2021
červenec/srpen

Prostějov baví* zdarma/ 0 + 6

24. 7. 2021 Oslavy 60. výročí
Hvězdárny

zdarma/ 210

http://www.muzeumpv.cz/
mailto:hvezdarna@hvezdarnapv.cz
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21. 8. 2021 Oslavy 60. výročí
Hvězdárny

zdarma/ 1000

13., 17. 9. 2021 Dny evropského
kulturního dědictví

zdarma /17 zdarma/ 25

15. 9. 2021 Babí léto s
Bezručem

zdarma/ 57

24. 9. 2021 Noc vědců zdarma/ 41
30. 9. – 2. 10. 2021 Festival

současného
umění/ V. Bromová

zdarma

*Akce Prostějov baví byla určena návštěvníkům, kteří nemají trvalé bydliště v Prostějově, a
ubytovali se během léta ve městě alespoň na dvě noci. Díky tomu získali kartičku opravňující
držitele ke vstupu do vybraných objektů a na příslušné atrakce. Za MGP byla v nabídce hlavní
budova, Špalíček a Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané.

Slevy

Vstup zdarma:
Děti do 6 let, držitelé průkazu Olomouc region Card, Asociace muzeí a galerií (AMG), Zväz
muzeí na Slovensku (ZMS), Rada galerií České republiky RG ČR), Rada galerií Slovenska (RGS),
Český výbor ICOM (ČV ICOM), Slovenský komitét ICOM (SK ICOM), zaměstnanci úřadu
Olomouckého kraje, NPÚ, pedagogický doprovod

Vstupné se slevou:
Děti od 6 let včetně pedagogického doprovodu, studenti, senioři od 65 let, těžce zdravotně
postižení občané – držitelé průkazu ZTP a ZTP/P (včetně doprovodu), držitelé mezinárodních
průkazu studenta (ISIC), mládežníka (IYTC), učitelé (ITIC), držitelé Rodinných a Senior pasů

Odstraňování bariér znemožňující užívání služeb osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace

Oznámení o omezené dostupnosti a existujících bariérách jsou uvedena na webových
stránkách Muzea a galerie v Prostějově.

Zveřejnění výroční zprávy

Výroční zpráva MGP je zveřejněna na webových stránkách www.muzeumpv.cz. V elektronické
podobě byla předána zřizovateli prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací zřizovaných
Olomouckým krajem. Uložena je na ředitelství Muzea a galerie v Prostějově, nám. T.G.
Masaryka 2, Prostějov.

http://www.muzeumpv.cz/
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