
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 07.09.2015 
 
 
Přítomni: Ondřej Vykoukal, Stanislav Mokrý, Vít Bohumil Homolka, Lenka Šimo, Věra 
Miklíková, Monika Krátká, Dana Hrstková. 
 
Omluveni: Veronika Dobrovolná, Michal Olšiak, Jana Svobodová, Jan Krška, Martin 
Blažíček. 
 
Komise se sešla v 16.00 hodin v Regionálním muzeu. Regionální muzeum je organizační 
složka města Žďár nad Sázavou. Vedoucí pan Málek provedl členy komise budovou muzea. 
Komise zhlédla výstavu Jindřicha Zezuly a Jana Odvárky z pozůstalosti manželů Bödefeld, 
depozitáře a pracovny muzejníků. Poté si komise prohlédla Moučkův dům. Po detailní 
prohlídce expozice, kdy se ve výkladech vystřídali pracovníci RgM všichni společně zasedli 
v přednáškovém sále. Pan Málek hovořil o činnosti muzea. Pracovníci poskytují veřejnosti 
odborné konzultace, zodpovídají dotazy z dějin regionu, konzultují vysokoškolské seminární 
práce, realizují odborné přednášky. Veřejnosti slouží knihovna a archiv. Knihy jsou 
půjčovány prezenčně, nelze si je odnést domů. Zajišťují prodej knih, upomínkových 
předmětů a pohlednic. V Moučkově domě je k vidění např. prvorepublikový obchod nebo 
měšťanský salon. V roce 2016 plánují vydání knihy Uličník II, Uličník I byl vydán v rozsahu 
3000 kusů, dnes je kniha prodána. Muzeum plní funkci i vzdělávací, pořádají besedy pro 
školy. V RgM je zaměstnáno 5 pracovníků, průvodkyně + servis. 
V roce 1992 skončilo muzeum činnost na zámku Žďár n. S., bylo převedeno pod Kulturní 
středisko, dále působilo pod Domem kultury a od roku 2004 je muzeum organizační složka 
města. Současné prostory pro sbírky nejsou dostačující, ideální by byl dostatečně prostorný 
klimatizovaný depozitář. Spolupráce s ostatními kulturními a příspěvkovými organizacemi 
probíhá většinou se školami nebo s městem Žďár n. S. při festivalu Slavnosti jeřabin. 
Rozpočet muzea je přiměřený potřebám. Dle pana vedoucího ve městě chybí prostor 
pro začínající umělce, tzv. salony umění pro podporu amatérské činnosti. 
Vstupné na výstavy je symbolické, záměrně s ohledem pro vzdělávání dětí. Výstavy plní i 
funkci volnočasových aktivit. 

Na otázku členky kulturní komise Mgr. Lenky Šimo: "Jaká je vaše koncepce spolupráce s 
dalšími muzei v Kraji Vysočina?" bylo vedoucím muzea Zdeňkem Málkem sděleno, že 
prioritou Regionálního muzea města Žďár nad Sázavou není spolupráce s dalšími muzei v 
Kraji Vysočina na společných projektech. Přesto další zaměstnanci Regionálního muzea 
potvrdili, že spolupracují s některými muzei v Kraji Vysočina (např. Horácké muzeum v 
Novém Městě na Moravě, Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem).  

Mgr. Vykoukal se dotázal na digitalizování činnosti. Fotografie na internetových stránkách je 
nutno mít ošetřeny autorskými právy s pozůstalými. Knihovní fond je veřejnosti dostupný. 
 
Ing. Mokrý se dotázal na návštěvnost o prázdninách. Letošní teplé léto nelákalo návštěvníky 
k prohlídkám muzeí a galerií. Velmi pěknou účast zaznamenala poslední výstava Fimfárum, 
kterou navštívilo 1300 lidí. Návštěvnost je vyšší v měsících leden - květen a říjen – prosinec.  
 
Závěrem pan vedoucí nastínil výstavní plán do konce roku 2015: 
13. října 2015 začíná výstava o víně a partnerském městě  Cairanne ve Francii, potom 
vánoční výstava. 
 
Předseda Vykoukal poděkoval pracovníkům muzea za prohlídku i informace o jejich činnosti. 
 
 
 
 



Různé: 
Tajemnice komise oznámila přítomným členům možnost čerpání finančních dotací v roce 
2016. V dohledné době se bude tvořit rozpočet města 2016. Takzvané V.I.P. akce v kapitole 
Kultura již nebudou financovány jako dosud. Na  samostatných položkách budou pouze ty 
akce, které pořádá město (nový rok, čarodějnická show atd.) na všechny ostatní budou 
vypsány dotační programy. 
 
 
Příští zasedání komise se bude konat v pondělí 26. října 2015 v 16.00 hodin 
pravděpodobně v Domě kultury nebo v Kině Vysočina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Hrstková 
Schválil: Mgr. Vykoukal 


