


1. Koncepční změny, opravy a investice

1.1 Koncepce

Muzeum a galerie v Prostějově je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Ve správě 
má celkem tři zařízení – Muzeum na nám. T. G. Masaryka, Galerii Špalíček na Úprkově 
ulici a hvězdárnu v Kolářových sadech.  

Rok 2018 nebyl pro organizaci příliš veselý, a ne všechny činnosti mohly být plně realizo-
vány. Proto jsou některé, zejména investiční plány, přesunuty do roku 2019.

Plán výstav na rok 2019 byl sestaven s ohledem na atraktivnost s doplněním interaktivních 
prvků, kdy chceme oslovit zejména školy a dětské návštěvníky. Nově chceme nabídnout 
tzv. „herny“, které budou součástí některých výstav, a návštěvník bude moci hravou for-
mou doplnit svůj zážitek i o praktické ukázky či si sám vyzkoušet činnost s výstavou spoje-
nou. Věříme, že tato novinka osloví širší skupinu návštěvníků. Dále pak doplníme výstavy 
o workshopy a přednášky, které v průběhu oživí statické výstavy. To vše za účelem zvýšení 
návštěvnosti.

Na úseku odborné činnosti chceme navýšit badatelskou činnost, větší práci v terénu
a výzvou by pro nás bylo zahájení zpracovávání numismatické sbírky, která by přispěla 
k atraktivnosti našeho muzea a rozšíření nabídky vlastních výstav.

V rámci dlouhodobého plánu chceme zapracovat na znovu rozšíření stávajících expozic, 
zejména pak expozice Jiřího Wolkera, která v minulých letech ustoupila ne tak vyhledáva-
né expozici „Velký, malý svět“. Zde bychom rádi využili i nabídky jiných subjektů, které 
jsou ochotny nám zapůjčit či dokonce věnovat nové předměty do sbírky. Součástí reinsta-
lace expozice bude rozšíření o nabídku edukačních programů, prohlídková trasa městem 
spojující další, nedaleko vzdálené, stěžejní body. Třešinkou na dortu by pak bylo vytvoření 
Questingu.

Rádi bychom se také vrátili k vydávání periodika, které je s činností Muzea a galerie v Pro-
stějově neodmyslitelně spojeno, ale v posledních letech byla tato aktivita opomíjena. Zde 
se nabízí případná spolupráce s jinou institucí, která by na realizaci participovala.

Činnost naší organizace je zaměřena na odbornou, výstavní, publikační a doplňkovou čin-
nost. Za každou z nich je však v pozadí člověk, zaměstnanec, který ji vytváří a realizu-
je. Bez nich by naše organizace neměla takové výsledky, jaké si přejeme. Proto je nutné 
zaměřit se i na personální stránku. Již v závěru roku 2018 probíhá personální analýza, 
jejímž výstupem bude začátkem roku 2019 změna organizační struktury s důrazem na vy-
užití pracovního fondu a zefektivnění práce. Současně si klade za cíl zvýšení komunikace                  
a přenos informací mezi všemi členy týmu a zlepšení celkového klimatu organizace. 
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1.2 Opravy a investice

Přesunutí z roku 2018

• Oprava a rekonstrukce dřevěných prvků Galerie Špalíček 

/realizace nemohla být provedena v roce 2018 z důvodu pozdního vyřízení povolení      
na opravu na památkové péči/.

Plánované opravy 2019

• Nový osvětlovací systém v Galerii Špalíček

• EPS a EZS hlavní budova TGM

• Oprava a zateplení střechy Hvězdárny

• Zadání projektové dokumentace na opravu interiéru Hvězdárny

• Nová expozice P. Bezruče v Kostelci na Hané

Plánované opravy 2020

• Nová klimatizace na hlavním objektu muzea a galerie

Plánované opravy 2021

• Rekonstrukce kamerového systému, přechod na kamery s nočním viděním

Plánované opravy 2022

• Výtah hlavní budova muzea

• Přístavba planetária
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2. Muzeum a galerie

2.1 Péče o sbírky 

•	 Inventarizace podsbírek

- Paleozoologie PZ    (Jašková)

- Trofeje T     (Hubáčková)

- Střelecké terče Uc               (Horák)   

- Hudebniny LP    (Dokoupilová)

- Pozůstalost Maxe Zweiga LP  (Dokoupilová)

- Jiří Wolker – korespondence Ko  (Dokoupilová)

- Lidové památky Vl   (Ondra)  

- Herbáře     (Dokoupilová) 

•	 Akviziční činnost - doplňování sbírkového fondu systematickým sběrem, dary, 
nákupy a převody  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Vybíralová Gajdošíková,      
Veselá, Hubáčková, Znojilová, Kaprál)

•	 Průběžná kontrola stavu a uložení sbírkových předmětů v depozitářích a expo-
zicích 
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Vybíralová Gajdošíková,      
Veselá, Hubáčková, Znojilová, Kaprál, Kosíková)

•	 Evidence přírůstků sbírkových předmětů v I. stupni a II. stupni  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Vybíralová Gajdošíková,      
Veselá, Hubáčková, Znojilová, Kaprál)

•	 Vedení evidence pohybu sbírkových předmětů  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Vybíralová Gajdošíková,      
Veselá, Hubáčková, Znojilová, Kaprál)

•	 Doplňování údajů o sbírkách do CES  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Vybíralová Gajdošíková,      
Veselá, Hubáčková, Znojilová, Kaprál, ve spolupráci s Mgr. Horákem)

•	 Zpracovávání chronologické evidence sbírkových předmětů MPP  
(Horák)
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•	 Zpracovávání podkladů pro CES za MPP  (Horák)

•	 Výběr sbírkových předmětů pro výstavy  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Vybíralová Gajdošíková,      
Veselá, Hubáčková, Znojilová, Kaprál)

•	 Tisk katalogizačních karet  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Vybíralová Gajdošíková,      
Veselá, Hubáčková, Znojilová, Kaprál)

•	 Evidence přírůstků v I. a II. stupni v programu Bach 
- zapisování karet v elektronické podobě  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Vybíralová Gajdošíková,      
Veselá, Hubáčková, Znojilová, Kaprál)

•	 Pravidelné kontroly sbírkových předmětů v expozicích  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Vybíralová Gajdošíková, Veselá, Znojilová, 
Kaprál)

•	 Restaurování a konzervace sbírkových předmětů dle požadavků odborných   
pracovníků a správců sbírek a aktuálního stavu sbírkového fondu  
(Znojilová, Kosíková, Kaprál)

•	 Konzervace sbírkových předmětů k muzejním předmětovým výstavám, popř. 
zápůjčkám  
(Znojilová, Kosíková, Kaprál)

•	 Průběžné sledování a kontrola stavu sbírkového fondu  
(Znojilová, Kosíková, Kaprál)

•	 Průběžný monitoring klimatických podmínek ve výstavních a expozičních  
prostorách a v depozitářích  
(Kaprál, Znojilová)

•	 Pravidelná suchá údržba expozic  
(Kaprál, Znojilová)

•	 Návrhy na odborné restaurátorské zásahy realizované mimo instituci  
(Znojilová, Kaprál)

•	 Zpracování konzervačních karet  
(Znojilová, Kosíková, Kaprál)

•	 Preventivní ochrana sbírkových předmětů  
(Znojilová, Kosíková, Kaprál)

•	 Spolupráce při převzetí, vybalování a balení obrazů a sbírkových předmětů    
u zapůjčených výstav (Znojilová, Kosíková, Kaprál)
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•	 Zpracování podkladů pro zápůjční smlouvy  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Vybíralová Gajdošíková,      
Veselá, Hubáčková, Znojilová, Kaprál)

•	 Návrhy dalšího vybavení a dokoupení potřebných materiálů pro pracoviště 
restaurátorů (Kaprál)

•	 Péče o materiál a pracovní pomůcky restaurátorského pracoviště a jeho vyba-
vení (Kaprál)

•	 Pokračování katalogizace sbírkových předmětů, které byly vráceny z MZM 
Brno, v podsbírce numismatika (Horák)

•	 Náprava destruktivní instalace numismatického materiálu v archeologické   
expozici (Horák)

•	 Metodická činnost pro ostatní kurátory jednotlivých podsbírek v oblasti kata-
logizace sbírkových předmětů (Horák)

•	 Namátková kontrola stavu svěřených sbírkových předmětů a případné řešení 
konzervačních zásahů ve spolupráci s konzervátory (Horák)

•	 U vybraných sbírkových celků bude aktualizována lokace v depozitáři v Lidické 
ul. (Veselá)

•	 Fotografování sbírkových předmětů muzejním fotografem za účelem digitali-
zace archeologické podsbírky (Veselá, Spáčil)

•	 Vyhledávání a příprava předmětů z archeologické podsbírky při zapůjčování 
k výstavním, studijním, dokumentační a publikačním účelům, vypracovávání 
potřebné dokumentace a dalších podkladů (Veselá)

•	 Průběžná katalogizace nových přírůstků a přepis nálezových zpráv do eviden-
ce sbírkových předmětů Bach. Přepisovány budou dosud nepřepsané přírůstky     
z let 2015 – 2018 a průběžně i nové přírůstky ze stávajícího roku 2019 (Veselá)

•	 Zařazení exponátů ze zrušené geologické expozice do jednotlivých podsbírek      
a uložení v geologickém depozitáři (Jašková)

•	 Soupis, číslování a ukládání přírůstků získaných terénními sběry do geologic-
kého depozitáře (Jašková)

•	 Sestavení kolekcí neevidovaných vzorků hornin a zkamenělin pro „školní geo-
logické expozice“ – instalace podle požadavků ZŠ a SŠ (Jašková)

•	 Příprava geoparku v ZŠ Čelechovice na Hané - spolupráce se ZŠ a OÚ Čelecho-
vice na Hané (Jašková)
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•	 Úpravy venkovní geologické expozice na Ekocentru Iris, Husovo nám.,            
PV a v ZŠ Nezamyslice (Jašková)

•	 Zpracování nových herbářových položek (Bezrouková)

•	 Nové uložení sbírky plakátů, spojené s jejich ošetřením a případným restaurová-
ním poškozených kusů (spolupráce s restaurátorkou a konzervátorkou), případně 
spolupráce s restaurátorem papíru (Vybíralová Gajdošíková)

•	 Práce na uspořádání sbírky ex libris a grafické sbírky (Vybíralová Gajdošíková)

•	 Dle možností vyklizení a odvoz zbytku sbírky Oa z černého depa a uložení v no-
vém depozitáři, návrh na konzervátorské ošetření (Vybíralová Gajdošíková)

•	 Uložení a uspořádání sbírky obrazů v novém depozitáři, výběr obrazů na restau-
rování, spolupráce s restaurátorkou (Vybíralová Gajdošíková)

•	 Zajištění restaurování a konzervace dílčích sb. předmětů sbírek výtvarného 
umění a uměleckořemeslných prací (Vybíralová Gajdošíková)

•	 Označování sbírkových předmětů chybějícími inventárními a katalogovými 
čísly (Ondra)

•	 Kontrola katalogizace starších sbírkových předmětů, doplnění chybějících evi-
denčních karet (Ondra)

•	 Uložení části etnografické sbírky do nových lokací (Ondra)

•	 Fotodokumentace – digitalizace jednotlivých sbírkových předmětů (Ondra)

•	 Úprava a změna lokace podsbírky Fotografie, filmy videozáznamy a jiná mé-
dia, podsbírky Písemnosti a tisky a podsbírky Historické - prapory a trofeje               
(Hubáčková)

•	 Kontrola podmínek v depozitářích - teplota, vlhkost (Spáčil)

•	 Organizace provozu v depozitářích muzea (Spáčil)

•	 Zakládání a správa zápůjčkových a výpůjčkových smluv (Spáčil)

•	 Vyhotovování dokumentů o stavu sb. předmětů, zejména obrazů a soch, tzv. con-
dition report (Spáčil)

•	 Rozpis inventarizací na rok 2019 podle desetiletého cyklu (Husaříková)

•	 Jmenování inventarizačních komisí (Husaříková)
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3. Odborná činnost 

Zpracování numismatické podsbírky. Tento záměr má za úkol zmapovat a odborně 
zpracovat numismatickou podsbírku MGP jako celek. Podmínkou je však získání základ-
ního vybavení pro zpracování sbírky – laboratorních vah. Výstup tohoto záměru bude 
publikován v odborném periodiku a bude použit k přípravě výstavy s numismatickou té-
matikou (Horák)

Hrdelní soudnictví v Prostějově v raném novověku. V souvislosti s nálezem základové-
ho kříže šibenice na nám. T. G. Masaryka učiněným při rekonstrukci náměstí je třeba tento 
nástroj hrdelního práva řádně zasadit do souvislostí a správně interpretovat jeho existenci. 
Archeologickou část garantuje PhDr. Pavel Fojtík z ÚAPP Brno, pracoviště Prostějov. 
(Horák)

Židé v Prostějově (Dokoupilová)

a) Historie prostějovských Židů  
Stálý projekt, průběžně doplňovaný o nové poznatky na základě studia pramenů, 
demografický výzkum obyvatelstva na základě studia matrik (SOkA v Prostějově 
a v Olomouci, ZA Olomouc, Národní archiv Praha, Zemský archiv Brno, archiv 
Židovského muzea v Praze, internetové zdroje). Každoročně je projekt prezento-
ván zpracováním dílčího tématu ve formě příspěvku na konferenci Židé a Morava 
v Kroměříži. 
Spolupráce s Centrem judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových UP 
Olomouc, Židovským muzeem v Praze, Památníkem Terezín, Národním archivem 
v Praze, pamětníky a badateli – konzultace, informace, přednášky.

b) dokumentace židovských obyvatel Prostějova, perzekuovaných v období 
holocaustu – pokračování projektu z minulých let. Spolupráce s Židovským mu-
zeem, Památníkem Terezín, Národním archivem v Praze, Židovskou obcí v Olo-
mouci, Národním památkovým ústavem Olomouc, pamětníky.

c) shromažďování údajů, dokumentů, dobových inzerátů, fotografií (včetně je-
jich popisu)

- kompletace údajů o židovských obyvatelích Prostějova tohoto období

- příprava pracovních listů k expozici Z prostějovského ghetta pro žáky základních 
škol a studenty středních škol, spolupráce s pedagožkami.

d) Kartotéky a soupisy židovského obyvatelstva, průběžné doplňování, výstupy 
– články do Zpravodaje MGP, Střední Moravy, Kroku, Radničních listů, články 
k výročím do denního tisku, spolupráce s MK v Prostějově, VK v Olomouci, 
SOkA v Prostějově
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Kulturní osobnosti Prostějovska (Dokoupilová)

- shromažďování literatury, poznatků, pramenů, zajišťování fotografické doku-
mentace osob a míst jejich působení

- výstupy – články do Zpravodaje MGP, Střední Moravy, Kroku, Radničních 
listů, články k výročím do denního tisku, spolupráce s MK v Prostějově, VK 
v Olomouci, SOkA v Prostějově

Program k expozici historie pro žáky základních a studenty středních škol, příprava 
pracovních listů, spolupráce s historikem Mgr. V. Horákem a pedagožkami(Dokoupilová)

Státní archeologický seznam (Veselá) 
Spolupráce s Národním památkovým ústavem na projektu Státní archeologický seznam

Archeologická mapa ČR (Veselá) 
Spolupráce na projektu Archeologická mapa ČR, který realizuje pro Moravu a Slezsko 
Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno

Pravěké a středověké osídlení Prostějovska - dlouhodobý výzkumný úkol (Veselá)

Projekt preventivní archeologie (Veselá) 
Preventivní detektorové průzkumy ohrožených lokalit v Olomouckém kraji. Hlavním ře-
šitelem je Archeologické centrum Olomouc. 

Dějiny archeologického bádání v regionu Prostějov (Veselá) 
Mapování archeologického bádání na Prostějovsku ve spojení s archeologickou sbírkou.

Fotodokumentace archeologických lokalit na Prostějovsku (Veselá)

Zpracování odborných vyjádření k plánovaným stavebním činnostem a již realizova-
ným stavbám s archeologickým dohledem (Veselá)

Realizace povinných záchranných archeologických výzkumů menšího rozsahu      
(Veselá)

Sedimenty mladších třetihor ve výplni karpatské předhlubně (Jašková) 
Sledování stavu lokalit, sběry dokumentačního materiálu pro sestavení průvodce po geo-
logických lokalitách Prostějovska – souhrn všech známých i nově popsaných lokalit

- neogenní sedimenty s velkými mechovkami u Přemyslovic 

- organogenní sedimenty s ústřicemi, hřebenatkami a dalšími měkkýši  
u Otaslavic a Kelčic (Taliánka)         

- nová lokalita (Kelčice – hájek)

- pískovce a slepence s hřebenatkami a dalšími měkkýši u Určic a Seloutek

- nová lokalita organogenních vápenců s faunou ústřic, hřebenatek  
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a ježovek – Ondratice (Kopaniny)

Výzkum fauny spodnokarbonských prachovců v neogenních píscích na jihu            
Prostějovska (Jašková)

- bazální klastika neogénu v pískovnách Želeč a Skalka. Nové nálezy zkameně-
lin goniatitů, ortocerů, mlžů a trilobitů v těchto neogenních sedimentech.

Průběžné sledování hornin devonského stáří se zkamenělinami – čelechovický devon 
(Jašková) 
Zkameněliny korálů, stromatopor, měkkýšů, mechovek, a trilobitů v devonských vápen-
cích Růžičkova a Státního lomu. 

Revize a fotodokumentace aktuálního stavu geologických lokalit různého stáří       
na Prostějovsku (Jašková) 
Získané údaje budou využity při přípravě průvodce k nové geologické expozici a druhá 
provede zájemce nejzajímavějšími geologickými lokalitami regionu. 
Spolupráce: Mgr.T. Lehotský, Ph.D. (PřF UP Olomouc), prof. A. Přichystal (PřF MU 
Brno), doc. R. Melichar (PřF MU Brno) – recenze 
Pozn. Není dořešeno financování průvodce, původně mělo jít o monotematický 18. sva-
zek Přírodovědných studií MPP. 

Terénní výzkum - sledování a mapování specifických fenoménů kraje, minulých       
či současných (Ondra) 
Mezi tyto fenomény patří tradiční procesy každodenního života, zvyky a výroční obyčeje 
(jak staré, tak permanentně existující, ale i obnovené příp. nově vznikající), mimořádné 
události, zasahující do života obyvatel a další výrazné zásahy do všedního dne obyvatel 
regionu

Analýza dění v regionu pro účely nominací k udělení titulu Nositel tradice lidového 
řemesla a pro účely zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury  
Olomouckého kraje (Ondra)

Dokumentace projevů lidové kultury na Prostějovsku, současné prezentace zvyků, 
obřadů a obyčejů (Ondra)

Videodokumentace vázání hanáckého ženského šátku (Ondra)

Videodokumentace postupu výroby tradičního řemesla na Hané - tradiční výrobní 
postupy (Ondra)

Floristický průzkum méně prozkoumaných lokalit na Prostějovsku kolem novostaveb 
a nově vytvořených komunikací, převážně v k. ú. Prostějov, Krasice, Čechovice, Doma-
myslice, Vrahovice a Držovice

Postupné doplňování fondu cévnatých rostlin, které slouží jako podkladový a srovná-
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vací materiál a jsou využívány pro další přírodovědně zaměřené instituce i jednotlivce.

Pokračování ve sledování plevelů kolem frekventovaných silnic ve směru Mostkovice, 
Olomouc Brno, Kostelec na Hané

Architektura Prostějova a Prostějovska a její proměny (Vybíralová Gajdošíková) 
Shromažďování literatury, poznatků, pramenů, zajišťování fotografické dokumentace sta-
veb ve městě Prostějově a okolí a  jejich změn a proměn. (okresní archiv, archiv Magist-
rátu, terénní práce atd. 

Plastika ve 20. století na území města Prostějova, případně okresu Prostějov            
(Vybíralová Gajdošíková) 
Dokumentace volné plastiky v exteriéru i plastických (sochařských) děl v interiérech     
ve městě Prostějov pocházejících z  20. století

Sbírka podmaleb na skle (Vybíralová Gajdošíková) 
Zpracování, datace, autorství zařazení do souvislostí 
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4. Prezentační, expoziční a výstavní činnost 
 
4.1 Ediční a publikační činnost 

Odborné, propagační a popularizační články do regionálního tisku - např. Střední 
Morava, sborník Židé a Morava, Radniční listy, Hanácký kalendář, Krok, Radniční listy, 
Týdeník Prostějovska, Prostějovský deník, Prostějovský večerník, Olomoucký kraj  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Veselá, Petříková, Zatloukalová,  
Husaříková, Spáčil, Vybíralová Gajdošíková)

Spolupráce s regionálními i celostátními médii – TV ZZIP, ČR, ČT, TV Morava atd. 
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Veselá, Petříková, Zatloukalová,  
Husaříková, Spáčil, Vybíralová Gajdošíková)

Publikování výsledků bádání v oblasti hrdelního soudnictví v Prostějově (Horák)

Publikování výstupu ze zpracování numismatické podsbírky MGP (Horák)

Publikování článků k výročím významných osobností v regionálním tisku            
(Horák, Ondra)

Průvodce výtvarnými výstavami  
- informační materiál pro návštěvníky se základním přehledem o autorovi a díle         
(Husaříková, Spáčil)

Příprava textů k expozici Z prostějovského ghetta k vydání v samostatné publikaci   
ve spolupráci s Centrem judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových UP Olomouc 
(Dokoupilová)

Články odborné, popularizační do odborných časopisů, regionálního tisku a sborníků  
– např. Střední Morava, sborník Židé a Morava (Kroměříž), Radniční listy, Hanácký ka-
lendář (Olomouc, uzávěrka červen), Krok (Olomouc, čtyřikrát ročně) aj. (Dokoupilová)

Publikování výsledků ze zpracování archeologických nálezů ze sbírek MGP        
v Prostějově (Veselá)

Přírodovědné studie Muzea Prostějovska 
Svazek 18. plánován jako monotematický. Není dořešeno financování ani další osud    
časopisu (Jašková)

Článek o unikátní lokalitě silurských břidlic s graptolity u Stínavy do časopisu    
Vesmír (Jašková)

Průvodce expozicí Hanácká světnička (Ondra)

Publikování autorských videodokumentů z národopisné oblasti i akcí MGP prostřed-
nictvím webových stránek MGP a internetového portálu Youtube a Facebooku (Ondra)
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Zpracování průvodce po muzeu v české a německé mutaci (Husaříková)

Zpracování katalogu k výstavě Václava Brožíka (Husaříková) 

4.2 Expoziční činnost  

Příprava expozice P. Bezruče v Kostelci na Hané (Dokoupilová)

Příprava nové instalace expozice J. Wolkera (Dokoupilová)

Přípravy expozic pro obce a další organizace dle požadavků (Veselá)

Obměna artefaktů v expozici archeologie (Veselá)

Aktualizace expozice národopisu (Ondra)

Reinstalace stávající geologické expozice na Cyrilometodějském gymnáziu v PV          
v rámci dlouhodobé spolupráce, nové výstavní panely, doplnění vzorků, realizace       
venkovní expozice v souvislosti se stavebními úpravami školy. (Jašková) 

4.3 Výstavní činnost 

Jednotlivé výstavní projekty Muzea a galerie v Prostějově jsou sestavovány s ohledem 
na specifiku výstavních prostor hlavní budovy muzea i budovy Špalíčku. Komfort výstav-
ních prostor v hlavní budově muzea umožňuje pořádání rozsáhlých výstavních projektů, 
nebo naopak využití každého sálu samostatně pro menší výstavní celky. Je zohledňována 
také vyváženost předmětových a galerijních projektů, na prezentaci vlastních sbírkových 
předmětů i kvalitních přejatých projektů, na představení regionálních osobností a umělců 
a v neposlední řadě na zpřístupnění děl vynikajících představitelů českého výtvarného 
umění, které se staly každoročním vyvrcholením výstavní činnosti muzea.

Výstavní síň Špalíčku je určena pro komornější prezentace, které umocňují klenuté pro-
story s nezastupitelnou atmosférou.
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5. Výstavní plán

Hlavní budova muzea, nám. T. G. Masaryka 2

Vánoce 1918 - před a po...
termín:  17. 12. 2018 - 3. 2. 2019, autor V. Horák, 2 sály
Milan Knížák: 30 portrétů
termín:  17. 12. 2018 - 3. 3. 2019, garant K. Husaříková, 1 sál 
Bohumil Kubišta: Vztahy barev  
termín:  17. 12. 2018 - 3. 3. 2019, autorka K. Husaříková, 1 sál
Alžběta Zelená – výstava k 100. výročí narození prostějovské malířky 
termín: 14. 2. - 21. 4. 2019, autorka J. Vybíralová Gajdošíková, 2 sály
Evžen Hanzalík – Tvorba 
termín: 7. 3. - 21. 4. 2019, garant K. Husaříková
Druhá směna - výstava k 100. výročí založení SŠMD
termín: 25. 4. - 29. 5. 2019, garant K. Husaříková, 4 sály
Fotbal to je hra!
termín: 6. 6. - 1. 9. 2019, autorka K. Husaříková, 4 sály
„Publikum ztichlo ohromeno velkolepostí díla“ – obrazy Václava Brožíka 
termín: 5. 9. - 3. 11. 2019, autorka K. Husaříková – 4 sály
Když ten dělá to a ten zas tohle 
termín: 7. 11. 2019 - leden 2020, garant V. Horák, 3 sály
Alexandra Dětinská  - obrázky 
termín: 7. 11. 2019 - leden 2020, autorka K. Husaříková, 1 sál

Budova Špalíčku, Uprkova 18

Nastupujte, odjíždíme!

termín: do 27. 1. 2019, autorka A. Bezrouková

Děvčata z pokoje 28 
termín: 31. 1. – 31. 3. 2019, garant K. Husaříková
Barevný svět přírody
termín: 4. 4. – 23. 6. 2019, autorky V. Jašková, A. Bezrouková
Když dřevo promluví
termín: 11. 7. – 23. 8. 2019, garant K. Znojilová
Na našé Hané
termín: 29. 8. – 20. 10. 2019, autor J. Ondra
Třicáté výročí sametové revoluce 
termín: 24. 10. – 6. 1. 2019, autorka M. Dokoupilová 
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5.1 Činnost spojená s výstavním plánem

Sestavení výstavního plánu a harmonogramu prací při jednotlivých instalacích         
(Husaříková)

Jednání se zápůjčními institucemi i jednotlivci (Husaříková)

Zpracování podkladů pro zápůjční smlouvy (Husaříková)

Zpracování podkladů pro uzavření pojistných smluv (Husaříková)

Logistika svozů výstav (Husaříková)

Zápůjčky a instalace putovní výstavy Sopky v geologické minulosti Moravy a Slez-
ska podle zájmu institucí (Jašková)

6. Kulturně výchovná, osvětová a metodická činnost 

Spolupráce s institucemi, školami a soukromými badateli dle potřeby a požadavků, 
poradenství, příprava materiálů pro ně, rešerše, poskytování odborných informací 
médiím  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Veselá, Zatloukalová, Petříková,  
Husaříková, Spáčil, Vybíralová Gajdošíková)

Edukátorská činnost - komentované prohlídky expozic a výstav  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Veselá, Zatloukalová, Petříková,  
Husaříková, Spáčil, Vybíralová Gajdošíková)

Příprava podkladů a spolupráce při realizaci programů pro děti a mládež  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Veselá, Zatloukalová, Petříková,  
Husaříková, Spáčil, Vybíralová Gajdošíková, Trutnovský, Tylšar)

Realizace programů v rámci muzejní edukace (vánoční a velikonoční dílny, noci 
v muzeu, letní příměstské muzejní tábory, prázdninové programy, pořady doplňující ex-
pozice a výstavy apod. (Zatloukalová, Petříková)

Realizace odborných přednášek a besed  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Veselá, Zatloukalová, Petříková,  
Husaříková, Spáčil, Vybíralová Gajdošíková, Trutnovský, Tylšar)

Účast na seminářích odborných komisí AMG  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Veselá, Zatloukalová, Petříková,  
Husaříková, Spáčil, Vybíralová Gajdošíková, Trutnovský, Tylšar)
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Odborné vzdělávání pracovníků – konference, semináře, odborné přednášky  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Veselá, Zatloukalová, Petříková,  
Husaříková, Spáčil, Vybíralová Gajdošíková, Trutnovský, Tylšar)

Metodické návštěvy muzeí a galerií, konzultace společné problematiky 
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Veselá, Zatloukalová, Petříková,  
Husaříková, Spáčil, Vybíralová Gajdošíková, Trutnovský, Tylšar)

Konzultace a spolupráce s muzejními edukátorkami při přípravě doplňujících 
programů pro děti, žáky a studenty - programy a pracovní listy k výtvarným výstavám 
(Husaříková)

Vypracování návrhu samoobslužného programu pro děti v geologické expozici         
a jeho realizace (Jašková)

Realizace a spolupráce při harmonogramu muzejních podvečerů, autorských čtení, 
koncertů, besed, přednášek, tanečních produkcí, divadelních skečů (Husaříková)

Dialogy s obrazy – komentované prohlídky vybraných výtvarných výstav pro veřejnost  
a cílové skupiny (Husaříková)

Zajišťování programů vernisáží (Husaříková)

Muzikoterapie mezi obrazy - organizace muzikoterapeutických programů pro handica-
pované děti i dospělé u vybraných výtvarných výstav (Husaříková)

Spolupráce při realizaci muzejních nocí  
(Jašková, Horák, Dokoupilová, Ondra, Bezrouková, Veselá, Zatloukalová, Petříková,  
Husaříková, Spáčil, Vybíralová Gajdošíková)

Přednáška pro školy: Velikonoce – (ne?) křesťanské svátky (Horák)

Přednášky pro školy zaměřené na významnou a historickou zeleň města Prostějova, 
na parky – Spitznerovy sady, Smetanovy sady a Kolářovy sady, na zeleň městského hřbi-
tova a parku ve staré nemocnici (Bezrouková)

Procházky po židovských památkách ve městě (Dokoupilová)

Účast v komisích – komise Regionální historie Moravy a Slezska při AMG, redakční 
rada časopisu KROK, který vydává Vědecká knihovna v Olomouci (Dokoupilová)

Realizace konferencí, seminářů:  
Návrh předběžného programu semináře Komise Regionální historie Moravy a Slezska při 
AMG, která se bude konat v Prostějově, září nebo říjen 2019 
Pořadatel: Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. (garanti: M. Dokoupilová, V. Horák)

a) workshop:

- literární a písemné pozůstalosti, pozůstalosti osobností v muzejních sbír-
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kách, jejich evidence, využití a úskalí práce s nimi, spolupráce s archivy                
(garant M. Dokoupilová)

- nový památkový zákon, památky v muzeích, památkové objekty ve správě  
muzeí

- památky a sbírky v církevním majetku, spolupráce muzeí s církevními subjekty 
(garant V. Horák)

- prohlídka výstav a expozic MGP

- prohlídka Národního domu, národní kulturní památky, secesní dílo Jana Kotěry

b) společenský večer

c) exkurze (2. den)

- prohlídka Prostějova, zámku

- prohlídka zámku Plumlov, doprava autobusem

Účast na konferencích, seminářích – Židé a Morava, Kroměříž (Dokoupilová)

Spolupráce s institucemi – Židovské muzeum Praha, Centrum judaistických studií 
Kurta a Ursuly Schubertových UP Olomouc, Vlastivědné muzeum Olomouc, se školami       
a soukromými badateli dle potřeby a požadavků, poradenství, příprava materiálů pro ně, 
rešerše, poskytování informací (Dokoupilová)

Členství v Středomoravské archeologické komisi (Veselá)

Činnost v pracovní skupině Tradiční lidové kultury Olomouckého kraje (Ondra) 

Přednáška pro školy: Adventní zvyky a vánoční tradice (Ondra)

Mimořádné stavby prostějovské architektury – procházkové okruhy pro zájemce  
(Vybíralová Gajdošíková)

Realizace workshopu pro veřejnost se zaměřením na restaurátorskou činnost (Kaprál)

Realizace pořadů pro děti a mládež (Zatloukalová, Petříková) 
Programy v závislosti na realizovaných výstavách, vánoční a velikonoční dílny, prázdni-
nové programy, stálé programy:

- Jak se dělá muzeum

- Procházka městem 

- Bývalé židovské město

- Putování pravěkem

- Máš čas

Tvorba nových stálých programů pro školy (Zatloukalová, Petříková) 
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7. Prezentační činnost 

Propagace výstavních a kulturně výchovných aktivit v médiích - podklady pro regio-
nální tisk, RL, přímé vstupy pro natáčení ČRO, ZZIP, ČT (pověřený pracovník)

Správa webových stránek - tematické strany, aktualizace informací o akcích  
a činnosti muzea (pověřený pracovník)

Propagace akcí na Facebooku a Twiteru (pověřený pracovník)

Vytváření propagačních spotů a videodokumentů z akcí MGP   
- videotéka vernisáží, výstav, muzejních nocí, podvečerů, aj., prezentace na webových 
stránkách MGP, Youtube a Facebooku (Ondra)

Aktualizace informací v podobě zvukových pozvánek pro zrakově postižené na webu 
MGP (Ondra, odborní pracovníci)

Informační materiály o činnosti muzea, pozvánky - zpracování podkladů k propagač-
ním tiskovinám informujících veřejnost o akcích muzea – pozvánky, plakáty, měsíční 
informační přehledy, reklamní bannery (Husaříková, Spáčil)

Zpracování podkladů pro velkoplošné bannery (Spáčil, Husaříková,)

Spolupráce s magistrátem při vylepování propagačních plakátů na výlepových         
plochách 

 

8. Grafické práce 

Grafické a výtvarné práce dle aktuální potřeby: návrhy, zpracování a tisk pozvánek, 
plakátů, merkantilních tisků, příprava podkladů pro internetové stránky, příprava fotogra-
fií a dokumentů dle potřeb organizace pro výstavní činnost, potřeby pracovníků, badatelů 
atd. (Spáčil) 

Digitalizace dokumentů a sbírkových předmětů, skenování, fotografování (Spáčil)

Fotografování akcí a výstav atd. (Spáčil)

Pořizování fotografií sbírkových a jiných předmětů dle potřeb organizace (Spáčil)

Drobné grafické úpravy různých materiálů na PC  
(skenování, úprava a ukládání obrazového materiálu) podle potřeby pracovníků MPP 
(Horák)

Úprava fotografií a videí na webové stránky (pověřený pracovník)
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9. Knihovna 

Evidence knihovního fondu - pokračování v automatizaci knihovny pomocí knihovního 
systému Clavius (Hubáčková)

Průběžná revize knižního fondu dle zákona o knihovnách (Hubáčková)

Akvizice – soustavné doplňování a zpracovávání knižního fondu podle potřeb muzea     
a odborných pracovníků (odborná literatura, tematické publikace, regionální tisk...)

Záznamy přírůstků a úbytků v rámci evidence knižního fondu 

Údržba, ošetřování a pravidelná kontrola uchovávaných knihovních dokumentů  
- skladovací podmínky, pravidelné záznamy relativní vlhkosti a teploty (Hubáčková)

Poskytování knihovnických a informačních služeb veřejnosti v oblasti kulturní, 
výchovné a vzdělávací činnosti, poskytování reprografických služeb, umožnění přístu-
pu k informacím na internetu, zprostředkování informací ze všech dostupných zdrojů      
(Hubáčková)

Poskytování knihovnických a informačních služeb odborným pracovníkům muzea, 
zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednic-
tvím meziknihovních služeb (Hubáčková)

Meziknihovní služba - soubor výpůjčních, informačních a reprografických služeb mezi 
knihovnami (Hubáčková)

Evidence čtenářů a výpůjček (Hubáčková)

Historický fond -  zaměření se na nové zpracování knih. dokumentů, uchovávání a ošet-
řování fondu (Hubáčková)

10. Informatika  

Obnova technického vybavení v oblasti výpočetní techniky MPP (Horák)

Opravy a reinstalace operačních systémů na počítačích (Horák)

Metodika a archivace digitalizovaných sbírek (Horák)

Pravidelná údržba systémů, dat (SW) (Horák)

Jednodušší technická údržba výpočetní techniky (HW) (Horák)

Průběžná údržba a řešení vzniklých problémů u počítačového pokladního systému  
– hlavní budova, Špalíček, Hvězdárna (Horák)
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11. Astronomické oddělení – HVĚZDÁRNA

 
11.1 Vědeckovýzkumná a odborná činnost

Zákresy sluneční fotosféry - slunečních skvrn a fakulových polí (Trutnovský, Tylšar) 
Pravidelné monitorování projevů sluneční aktivity ovlivňujících geomagnetické pole. 
(Trutnovský, Tylšar)

Pozorování proměnných hvězd (Tylšar) 
Noční odborná aktivita a její rozšíření o pozorování pomocí dalekohledu D400

Družicové efemeridy (Trutnovský, Tylšar) 
Seznámení široké veřejnosti s přesnými časy, směry a azimuty přeletů nejjasnějších nebo 
i jinak zajímavých umělých kosmických objektů přesně nad AO, nebo jakýmkoliv jiným 
bodem zemského povrchu. 

Meteorologická měření (Trutnovský, Tylšar)  
Stálá měření atmosférických meteorologických údajů v Prostějově, naměřené hodnoty 
jsou mj. postupovány zájemcům, a to i jako předplacené služby. 

Konzultace a poradenství na AO (Trutnovský, Tylšar)  
Pomoc jednotlivcům nebo firmám při řešení problémů s astronomickým, meteorologic-
kým nebo kosmonautickým prvkem. Nejčastěji se tyto konzultace týkají stavby nebo ná-
kupu dalekohledů, středoškolské odborné činnosti, Astronomické olympiády, aktuálních 
úkazů na obloze a nově též konzultace v oblasti astrofotografie. 
 

       11.2 Expoziční a výstavní činnost

Z dějin Prostějovské astronomie  
Historie vzniku pozorovatelny na prostějovské škole na Husově nám. a období výstavby 

Od Sputniku po raketoplán  
Průřez historií kosmonautiky a především počátek éry pilotovaných kosmických letů  
(putovní výstava)

Vesmírný domov pro děti (putovní výstava)

Strhující snímky z vesmíru (putovní výstava)

Matematika ve službách astronomie (putovní výstava)

Vzácné chvíle pod hvězdným nebem (putovní výstava)

Nobelovy ceny (putovní výstava) 

20



        11.3 Kulturně výchovná, osvětová a metodická činnost 

Pravidelná astronomická denní a večerní pozorování pro veřejnost                         
(Trutnovský, Tylšar)

Přednášky externích odborníků (Trutnovský) 
Popularizace astronomie, kosmonautiky, meteorologie a s nimi souvisejících přírodních   
i technických věd prostřednictvím přednášek předních odborníků v těchto oblastech

Letní škola astronomie (Tylšar, Trutnovský) 
Cyklus přednášek na dané téma doplněný praktickými pozorováními                           
(Tylšar, Trutnovský)

Školička – seznámení s letní oblohou (Tylšar) 
Hodinové besedy o letních prázdninách, které poskytnou dětem do 10 let věku základní 
informace o tělesech na letní hvězdné obloze. Celkem se jedná o pět dopoledních lekcí

Prázdninové pořady pro nejmenší (Tylšar) 
Hodinové pořady s pohádkami o souhvězdích viditelných během roku, které se uskuteční 
každý pracovní den o jarních prázdninách v Olomouci a Šumperku a dále v Prostějově. 

Díváme se na Sluníčko (Trutnovský, Tylšar) 
Krátké seznámení se stavbou Slunce, s pozorováním sluneční fotosféry se slunečními 
skvrnami projekcí a přímo dalekohledem s filtry

Tradiční soutěže pořádané během Astronomických víkendů (Tylšar) 
Program pro děti ok 5 do 11 roků.

Exkurze (Trutnovský) 
- do výzkumného centra Ceitec v Brně (Středoevropský technologický institut) s instruk-
táží odborníka prof. RNDr. Jiřího Spousty, Ph.D., 

- do společnosti ON Semiconductor v Rožnově pod Radhoštěm, předního světového vý-
robce křemíkových desek a polovodičových součástek

- výlet za tmavou oblohou – noční akce v Mostkovicích bude realizovaná zdarma pouze 
za příznivého počasí.

Zlatý list (Trutnovský, Tylšar) 
AO není organizátorem. Organizuje Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení 
Iris Prostějov. AO zabezpečuje stanoviště Astronomie a meteorologie. Cílem je propaga-
ce činnosti AO

Burza volného času (Trutnovský, Tylšar) 
AO není organizátorem. Organizuje Sportcentrum - DDM Prostějov.  Astronomické od-
dělení zabezpečuje stanoviště Astronomie a meteorologie. Cílem je propagace činnosti    
a nabídky AO zejména školám. 

21



Astronomické víkendy (Tylšar) 
Vždy jeden víkend v měsíci (s výjimkou školních prázdnin) je AO přístupné  
i v sobotu na pozorování Slunce a večer též na pozorování noční oblohy.  
V rámci tzv. Astronomického víkendu bude v sobotu nabízena také Soutěž pro děti.

Noc vědců (Trutnovský) 
Seznámení široké veřejnosti s výsledky vědeckých bádání, zveřejnění posledních novi-
nek ve spolupráci s Vědeckou obcí ČR (Trutnovský)

Věda v ulicích (Trutnovský, Tylšar) 
Ve spolupráci s prostějovskými středními školami jsou prezentovány široké veřejnosti 
atraktivní formou novinky s možností na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově. Návštěv-
níci si mohou většinu vystavovaných exponátů vyzkoušet.

Týden vědy a techniky (Trutnovský, Tylšar) 
Účast na projektu AV ČR v podobě přednášek, pozorování, soutěží a dne otevřených  
dveří

Pořady pro děti MŠ a žáky 1. – 4. ročníků ZŠ (Tylšar) 
Prostřednictvím nabídky více než třiceti pořadů jsou děti seznámeny s jednoduchými    
astronomickými pojmy a fakty. Pořady slouží k doplnění vzdělávacích oblastí Dítě a svět, 
Člověk a jeho svět

Programy pro žáky 5. a vyšších ročníků ZŠ a studenty SŠ (Trutnovský) 
Bude realizován prostřednictvím téměř dvaceti pořadů doplnění výuky zeměpisu, fyzi-
ky, přírodopisu apod. v ZŠ a SŠ, ale i výběrových přírodovědných seminářů. Programy 
jsou koncipované tak, aby byly srozumitelné samy o sobě, tj. bez odkazů na jiná témata.        
V roce 2019 bude nabízen nový školní pořad o Sluneční soustavě ve 3D.

Soutěže pro MŠ a školní družiny (Tylšar) 
Podněcování zájmu o astronomii u pěti až jedenáctiletých dětí o obory astronomie a kos-
monautiky apod. 

Klub HVĚZDÁRNÍČEK (Tylšar) 
Klubová středeční podvečerní setkávání. Cílem je seznámení se základními astronomic-
kými pojmy a fakty, praktická pozorování určená dětem do 11 let Schůzky astroklubu 
HVĚZDÁRNÍČEK se konají pravidelně vždy ve středu od 16:30 do 17:30 hodin, není-li 
stanoveno jinak. 

Kluby GEMINI I A GEMINI II (Trutnovský)  
První je určen pro žáky od 4. třídy ZŠ, druhý je koncipován jako pokračovací kurz.

Klub ASTROFOTOGRAFIE A DEMONSTRÁTOŘI 
Určen nejen pro absolventy astronomického klubu GEMINI II (Trutnovský, Tylšar)
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11.4 Ediční, publikační a propagační činnost 

Propagace aktivit AO v celostátní České televizi, nebo pravidelné informace o progra-
mové nabídce a dalších činnostech v regionální televizi ZZIP. Spolupráce s Českým roz-
hlasem, studiem Olomouc. (Trutnovský)

Internet, facebook a www stránky 
Průběžná prezentace činnosti AO na Internetu, facebooku a www stránkách  
(Trutnovský, Tylšar) 
Předpovědi a aktuality z astronomie a kosmonautiky, meteorologická měření apod.

Články pro regionální tištěná média (Trutnovský, Tylšar) 
Cílená propagace aktivit AO. Grafickou úpravu programové nabídky AO uveřejňované   
v prostějovských Radničních listech zajišťuje grafik Muzea a galerie v Prostějově, p. o.

Čtvrtletní nabídky pro veřejnost (Trutnovský, Tylšar) 
Cílená propagace pořadů a jiných aktivit AO. Graficky bude řešit grafik MGP, jejich šíře-
ní bude realizováno pracovníky AO.

Provoz prodejního centra astronomického zboží (Trutnovský, Tylšar) 
Nabídka upomínkových nebo naučných drobných předmětů souvisejících  
s astronomií nebo kosmonautikou (např. hvězdných map, map Měsíce, pohlednic, plaká-
tů apod., z nichž většinu nelze zakoupit v běžné prodejní síti) ve svépomocí vybudované 
prodejně v přednáškovém sále AO.

Externí propagační plochy v Prostějově (Trutnovský, Tylšar) 
Propagace i prezentace činnosti, aktuality z astronomie a kosmonautiky, meteorologické 
souhrny apod.

Propagace nabídky a činnosti pro celý Olomoucký kraj prostřednictvím webu, Face-
booku, e-mailu, plakátů (graficky a tiskem bude řešit vedoucí AO ve spolupráci s gra-
fikem MGP). Trvalé rozšiřování databáze zájemců o astronomické informace zasílané       
z AO prostřednictvím e-mailu (Trutnovský, Tylšar) 
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