Identifikační údaje organizace
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Břetislavova 74, 537 60 Chrudim

IČ: 00412830
tel.: +420 469 620 310
e-mail: puppets@puppets.cz
web: www.puppets.cz
Otevřeno pro veřejnost
Muzeum bylo otevřeno po celý rok 2017, ve dnech od 24. 1. 2017 do 3. 3. 2017 bylo
pro návštěvníky uzavřeno z technických důvodů (opravy budov a instalace nových výstav).
Otevírací doba v roce 2017
Denně 8:30–17:00
Způsob zřízení
Muzeum je příspěvkovou organizací. Bylo zřízeno v roce 1972 Východočeským krajským
národním výborem v Hradci Králové, který byl jeho zřizovatelem až do svého zániku
k 31. 12. 1990.
Od 1. 1. 1991 je zřizovatelem organizace Ministerstvo kultury České republiky.
Zřizovací listina v aktualizovaném znění byla znovu vydána v aktualizovaném znění
20. 12. 2012 ministryní kultury Alenou Hanákovou.
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Poslání, historie a současnost muzea
Muzeum loutkářských kultur získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje, odborně
zpracovává a široké veřejnosti zpřístupňuje doklady o vývoji českého i světového
loutkového divadla. Veřejnosti bylo otevřeno 2. července 1972. Sídlí v renesančním domě
tzv. Mydlářovském domě (č. p. 74 Břetislavova ulice, Chrudim – kulturní památka č. 758),
který postavil chrudimský měšťan Matěj Mydlář v letech 1573–1576 a k němuž Matějův
syn Daniel přistavěl věžičku ve tvaru minaretu. Dům byl na náklady města v šedesátých
letech 20. století zrenovován. V současné době jsou návštěvníkům k dispozici i prostory
vedlejšího objektu (č. p. 75 – kulturní památka č. 4548), kde jsou umístěny roční výstavy,
je zde ateliér pro doprovodné akce, divadelní herna. V č. p. 73 Břetislavova ulice sídlí
administrativa muzea, je zde digitalizační pracoviště, sbírkové oddělení, restaurátorské
pracoviště a depozitář části sbírky. V listopadu 2015 bylo zprovozněno Centrum
pro dokumentační, badatelskou a publikační činnost MLK v domě č. p. 62 v Břetislavově
ulici (naproti hlavní budově muzea), je zde umístěna knihovna muzea, badatelna,
pracoviště kurátorů a dokumentátorů muzea.
Vznikem muzea byla naplněna dávná myšlenka o založení muzea dokumentujícího
loutkářské kultury celého světa, která se poprvé objevila už v roce 1929 při ustavujícím
sjezdu mezinárodní loutkářské organizace UNIMA v Praze. Základem sbírkového fondu
muzea se stala soukromá sbírka dr. Jana Malíka (1904–1980), dlouholetého bývalého
generálního sekretáře UNIMA, jejímž základem je sbírka sběratele a teoretika Jindřicha
Veselého. Sbírka byla doplněna dary národních center UNIMA. Sbírka muzea je průběžně
systematicky rozšiřována. V posledních letech se rozšířila o významné akvizice zahraniční
část sbírky (v roce 2014 o loutky vietnamského vodního divadla; ve stejném roce byly
také zakoupeny marionety francouzského divadla Nabots, mezi kterými je marioneta
Tanečnice, jejíž hlavička je připisována Edgaru Degasovi. Dále byla sbírka obohacena
o raritní kolekci stínových loutek z pařížského kabaretu Chat noir z konce 19. století.
V roce 2016 byla sbírka rozšířena o významnou kolekci českých historických marionet
z 2. pol. 19. století a o nákupy inscenací současných českých loutkářských souborů).
Během let 2016 až 2018 podstatně narostla kolekce českých filmových loutek díky daru
Hana Lamkové, která muzea svěřila celoživotní tvorbu svou a svého manžela Josefa
Lamky (Josef Lamka stál u počátku české televizní loutkové tvorby.).
Mezi hlavní činnosti muzea patří: získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat,
odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, provádět základní
výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj týkající se sbírky muzejní povahy
a sbírkových předmětů a prostředí, z něhož jsou získávány sbírkové předměty a šířit
výsledky výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování, muzejních výstav
a muzejních programů, metodik nebo převodu technologií.
Stálá expozice muzea „Magický svět loutek“ je doplňována krátkodobými a sezónními
výstavami. Školy a skupiny využívají možnosti účastnit se doprovodných programů
k výstavám i stálé expozici.
Muzeum pořádá kulturně vzdělávacích aktivity pro veřejnost – workshopy, loutková
představení, přednášky a dalších jiné doprovodné akce (např. Muzejní noc, Den památek,
Velikonoce v muzeu, Týden v muzeu pro mladé muzejníky, Duchůplné muzeum aj.).
Od roku 2017 pak i divadelní představení a koncerty pro veřejnost na nově
zrekonstruovaných terasách muzea pod názvem Bez nití | Odvázané pátky na terasách.
Hlavním cílem muzea je zvyšovat atraktivitu expozic a výstav pro širokou veřejnost

i odborníky z Česka i zahraničí, rozšiřovat muzejní sbírku o významné akvizice
a tezaurovat s nejvyšší péčí sbírku, vydávat publikace popularizující české i zahraniční
loutkářství.
Na 11. zasedání Mezivládního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví
v Addis Abebě (Etiopie) uspělo po několikaletém úsilí také české loutkářství. Společná
česko-slovenská nominace „Loutkářství na Slovensku a v Česku“ byla zapsána
do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO dne
1. prosince 2016. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi jako instituce, která
se v České republice významně podílí na zachování loutkářské tradice, považuje tuto
událost nejen za významný podnět ke zvýšení zájmu o české a slovenské
loutkářství, ale i výrazný impuls k jeho dalšímu rozvoji.
Příspěvek na provoz od zřizovatele je na začátku účetního období pevně stanoven. Vlastní
příjmy stanovujeme průměrem z posledních let. Dlouhodobě jsou limitem návštěvnosti
i příjmu ze vstupného a prodeje předmětů okolnosti: poloha města mimo hlavní trasy
hromadné i individuální dopravy, malé výměry výstavních ploch budov muzea. Hlavním
problémem muzea je malý počet pracovníků. Oproti podobným organizacím jsme
personálně stále podlimitováni.
Poradními orgány ředitelky MLK jsou Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost a Rada muzea.

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost pracoval v roce 2017 ve složení
PhDr. Jaroslav Blecha, vedoucí divadelního oddělení Moravského zemského muzea v Brně
PhDr. Andrea Králová, scénografka a divadelní teoretička
Mgr. Nina Malíková, bývalá šéfredaktorka časopisu Loutkář, pedagožka DAMU Praha
		
a předsedkyně Českého střediska UNIMA
Ing. Jan Novák, předseda umělecké rady a vedoucí pražské Říše loutek
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost zasedal dne 4. 12. 2017 a v průběhu roku
byl konzultován k nákupu sbírkových předmětů, jejich ocenění a vhodnosti zařazení
do sbírky. Na základě doporučení Poradního sboru rozhodla ředitelka muzea o nákupech
do sbírky MLK.

Rada muzea pracovala v roce 2016 v následujícím složení
Ing. Milena Burdychová, bývalá ředitelka regionálního muzea v Chrudimi
Mgr. Nina Malíková, bývalá šéfredaktorka časopisu Loutkář, pedagožka DAMU Praha
Stanislav Doubrava, ředitel Naivního divadla v Liberci
Prof. Miloslav Klíma, vedoucí VVI DAMU Praha
Mgr. Pavel Kobetič, zastupitel města Chrudim
Mgr. René Klimeš, ředitel Regionálního muzea v Litomyšli
Bc. Richard Matula, vedoucí sbírkového oddělení MLK
Ing. Hana Studničková, správkyně majetku a budov MLK
Mgr. Kateřina Černohorská, ekonomka MLK
Bc. Olga Havlíková, pracovnice pro styk s veřejností, programová pracovnice a muzejní
pedagog
Rada muzea se sešla dne 5. 12. 2017. Rada se zabývala kromě investičních plánů MLK
dalším směřováním muzea. Rovněž se vyjádřila k mimořádné inventarizaci sbírky MLK.

Shrnutí činnosti
Stálá expozice muzea „Magický svět loutek“ pokračovala i v roce 2017. S velkou odezvou
se setkala sezónní výstava „Malý pán – Velká cesta jedné loutky“, ve které byly k vidění
loutky, dekorace i celé scény z úspěšného loutkového filmu Malý pán. Výstava
byla realizována ve spolupráci s Františkem Antonínem Skálou, který se na filmu podílel
po výtvarné stránce. V další sezónní výstavě obrazů pod názvem „Věra Říčařová: Hrát si“,
byla představena volná tvorba této loutkářské legendy. Muzeum uspořádalo ke 45. výročí
od svého založení retrospektivní výstavu fotografií s názvem „45 MLoKů“. Výstava byla
po dobu Loutkářské Chrudimi umístěna ve výstavní síni v divadle Karla Pippicha, poté
byla přesunuta do výstavních prostor muzea.
Školy a skupiny (celkem 134 skupin) využívaly možnosti účastnit se doprovodných
programů k výstavám i stálé expozici.
Celková návštěvnost muzea – stálé expozice, sezónní výstavy a krátkodobé
výstavy – roce 2017 byla 38 126 osob.
Kromě výstav v prostorách muzea byly zapůjčeny putovní výstavy „Kašpárci celého světa“
do Muzea regionu Boskovicka, Turistického informačního centra v Jihlavě a Městské
galerie Hasičský dům v Telči. Druhá putovní výstava, „Divadlo zrozené z vody“,
byla zapůjčena do Severočeského muzea v Liberci a Vlastivědného muzea v Šumperku.
Do zahradnictví Mikan v Chrudimi byly zapůjčeny loutky pro rodinná divadla
na krátkodobou expozici nazvanou „Pohádkové Vánoce“. V rámci výročí 45 let od založení
Muzea loutkářských kultur byla v prostorách divadla Karla Pippicha připravena výstava
historických fotografií dokumentujících vývoj muzea.
Publikační činnost muzea v roce 2017 vycházela z činnosti v minulém roce. Veřejnosti
byly představeny knihy „Hurvínek má narozeniny“ a „(O)hlasy žen v české kultuře:
Věra Říčařová – Loutkové divadlo“, jejíž křest proběhl během vernisáže výstavy Věra
Říčařová: Hrát si, uspořádané v MLK. Během roku 2017 pokračovaly přípravy na vydání
doprovodných publikací k plánovaným výstavám na rok 2018, které se budou týkat tvorby
manželů Lamkových a loutkového divadla za první světové války.
V roce 2017 probíhala řádná inventarizace sbírky, která byla zahájena již v listopadu 2016.
Řádná inventarizace byla provedena u 5 456 inventárních čísel, čímž bylo zkontrolováno
o 456 inventárních čísel sbírkových předmětů nad plán řádné inventarizace pro daný rok.
Během inventarizace byly dohledány některé sbírkové předměty, které nebyly nalezeny
v období mimořádné inventarizace v předchozích letech a zároveň byly vytvořeny nové
lokační seznamy. V podsbírce Archiv byly inventarizované sbírkové předměty uloženy
do nových vyhovujících obalových materiálů.
V roce 2017 pokračovala digitalizace sbírky muzea a celkem bylo digitalizováno 2 460
sbírkových předmětů. Mimo muzeum bylo konzervováno a restaurováno 101 sbírkových
předmětů, v restaurátorské dílně muzea bylo konzervováno, odborně ošetřeno
či restaurováno celkem 442 sbírkových předmětů.
Počet sbírkových předmětů evidovaných v programu sbírky firmy Bach Systems Olomouc
(na počítačovou evidenci přechází muzeum od roku 1997) k 31. 12. 2017 byl 48 716.
Sbírka muzea se rozrůstala i v tomto roce, do sbírky bylo zakoupeno 979 sbírkových
předmětů a 709 předmětů bylo muzeu darováno. Mezi významné nákupy patřil soubor
marionet, trojrozměrných dekorací a tištěných dekorací pro rodinné loutkové divadlo.

Dále pak loutky z produkce Břetislava Pojara či kolekce filmových loutek a výtvarných
návrhů, jejichž autorem je, kromě dalších, také Jiří Trnka. Jedním z největších darů
byly filmové loutky, scénografie, výtvarné návrhy, fotografie a archivní materiály z tvorby
manželů Lamkových.
Muzeum pokračovalo v kulturně vzdělávacích aktivitách pro veřejnost, celkem
uspořádalo 4 loutková představení s navazující dílnou a jedno vánoční představení.
V muzeu se uskutečnilo 11 tematických akcí (Noc s Andersenem, Světový den loutkového
divadla, Velikonoce v muzeu, Noc literatury, Muzejní noc, Den otevřených dveří památek,
Tajemství malé tanečnice, Duchůplné muzeum, Pod křídly anděla, Mikuláš, Adventní
odpoledne pro seniory). Přednášky byly součástí některých tematických akcí,
2 samostatné přednášky v MLK proběhly v rámci Loutkářské Chrudimi. V roce 2017 byly
otevřeny zrekonstruované terasy, na kterých se přes sezónu červen–srpen uskutečnilo
13 akcí (loutková představení, koncerty, performance, promítání apod.). Programy muzea
určené školám navštívilo celkem 113 skupin.
V rámci dalšího rozvoje muzea pokračovaly i naše investiční snahy. Muzeum v roce
2017 získalo od svého zřizovatele investiční dotace na obnovu autoparku (nákup
dvou služebních vozidel) ve výši 1 158 338,52 Kč a na realizaci nové stálé
expozice – Tajemství malé tanečnice ve výši 5 550 000 Kč. Pro vybudování expozice
je nutné provést rekonstrukci stávajících sálů. Realizace těchto investičních akcí
bude probíhat v roce 2018. Dále muzeum získalo investiční prostředky na realizaci
projektu Loutky na frontě – železniční model válečné Evropy ve výši 150 000 Kč, který
bude součástí doprovodné výstavy o loutkářství za první světové války.
Muzeum v roce 2017 ukončilo realizaci projektu rekonstrukce teras v celkové výši
7 679 528,55 Kč (investiční prostředky ve výši 7 474 976,24 a neinvestiční prostředky
ve výši 204 552,31 Kč). Muzeum získalo od svého zřizovatele na tuto rekonstrukci
investiční a neinvestiční dotaci ve výši 7 665 908,55 Kč. Z vlastních prostředků muzeum
uhradilo částku ve výši 13 620 Kč. Fotografie z průběhu rekonstrukce teras v příloze č. 10.
V roce 2017 Muzeum uzavřelo s Městem Chrudim Kupní smlouvu na nabytí věci
nemovité – pozemku p. č. 2914, zahrada, o výměře 50 m2, v k. ú. Chrudim (část pozemku
na terase muzea) ve výši 15 000 Kč. Vklad do katastru nemovitostí byl proveden
v roce 2018.
Činnost muzea v roce 2017 byla Radou muzea hodnocena jako velmi rozmanitá a úspěšná.
Rada muzea doporučila zaměřit propagaci muzea více na školní skupiny, kde je dle jejího
názoru stále ještě nevyužitý návštěvnický potenciál.
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost velmi ocenil výjimečnost daru Hany Lamkové
pro sbírku muzea a snahu muzea dále rozšiřovat sbírku českých filmových loutek.

Správa sbírky
Správou sbírky MLK se zabývá Oddělení pro péči, ochranu a prezentaci sbírky.
V tomto oddělení pracovali v roce 2017 celkem 3 kurátoři sbírky, 1 asistent kurátorů,
1 dokumentátor – digitalizace, 1 dokumentátor – fotograf, 1 restaurátor s licencí MKČR
a 1 výstavář.
Sbírka muzea je dělena do podsbírek: Loutky, Scénografie, Archiv, Fono, Foto, Výtvarné
a Sbírková knihovna.
V roce 2017 bylo v řádné inventarizaci zkontrolováno 5 456 sbírkových předmětů
uložených v depozitářích Choteč a Chrudim, tedy sbírkové předměty, které nebyly
inventarizovány v minulých letech a nové přírůstky (konkrétně Loutky 339 inv. č.,
Výtvarné 1223 inv. č., Archiv 3407 inv. č., Fono 485 inv. č., Sbírková knihovna 6 inv. č.).
Potěšujícím faktem je, že během inventarizace byly dohledány některé sbírkové
předměty, které nebyly nalezeny v období mimořádné inventarizace v předchozích
letech, byly vytvořeny nové lokační seznamy a předměty v podsbírce Archiv byly uloženy
do nových vyhovujících obalových materiálů.
Počet přírůstkových čísel za rok 2017 byl 363, počet nových inventárních čísel za rok
byl 600.

Celkový počet inventárních čísel sbírky k 31. 12. 2017 byl 48 308 předmětů.
Počet sbírkových předmětů evidovaných v programu sbírky firmy Bach Systems Olomouc
(na počítačovou evidenci přechází muzeum od roku 1997) k 31. 12. 2017 byl 48 716.

Muzeum evidovalo za rok 2017 celkem 16 badatelských dotazů.
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Digitalizace sbírkových předmětů
V roce 2017 bylo na digitalizačním pracovišti zpracováno 2 460 sbírkových předmětů.
Trojrozměrné sbírkové předměty byly digitalizovány fotograficky, dvojrozměrné
do velikosti A3 skenerem.
Způsob
digitalizace
Fotografický
snímek
Skener
Celkem

Počet
sbírkových
předmětů
1 729

Počet
inventárních
čísel
874

Průměrný počet
záznamů
1 předmětu
5

Celkem
fotografií/
skenů
8 645

731
2 460

311
1 185

2

1 462
10 107

K uchování digitalizovaných dat slouží síťové úložiště – NAS SERVER QNAP. Na tento
server se ukládá pouze finální verze obrazového materiálu. Nafocená a naskenovaná data
jsou upravována na pracovních stanicích, kde se zpracovávají dle konceptu digitalizace
do pěti složek – původní Tiff, původní JPG (v případě fotografií pouze původní JPG),
upravené, opatřené inventárním číslem, hlavní a zmenšené pro vkládání do databáze
BACH.

CES
Sbírka MLK je evidována v systému CES pod číslem MLK/002-05-06/142002
Aktualizace dat v Centrální evidenci sbírek týkající se výčtu evidenčních čísel podle
§7 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb. proběhla v roce 2016 dvakrát, a to:
12. 5. 2017
PODSBÍRKA TYP ZMĚNY
ARCHIV

C1

C2

13

6

12

31

10

38

48

42

73

331

FOTOGRAFIE

C3 C4 C5 C6 C7 C8

C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15

Počet
změn

FONO
LOUTKY

216

SB.
KNIHOVNA

2

2

SCÉNOGRA- 79
FIE

24

20

84

143 535

123

VÝTVARNÉ
CELKEM

308

10. 11. 2017
PODSBÍRKA TYP ZMĚNY
C1
ARCHIV

C2

C3 C4 C5

C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15

16

12

Počet
změn
28

FOTOGRAFIE

0

FONO

0

LOUTKY

1

90

78

169

SB.
KNIHOVNA

0

SCÉNOGRAFIE

40

40

VÝTVARNÉ

4

4

134

241

CELKEM

1

106

Typy změn:
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

NOVÉ PŘÍRŮSTKY – PŘIDÁVÁNÍ
KATALOGIZACE – VYŘAZENÍ A PŘIDÁVÁNÍ
KATALOGIZACE – VYŘAZENÍ
KATALOGIZACE – PŘIDÁVÁNÍ
ROZEPSÁNÍ INVENTÁRNÍHO ČÍSLA – PŘIDÁVÁNÍ
ROZEPSÁNÍ INVENTÁRNÍHO ČÍSLA – RUŠENÍ A PŘIDÁVÁNÍ
ROZEPSÁNÍ INVENTÁRNÍHO ČÍSLA – RUŠENÍ
VYŘAZENÍ PRO NEUPOTŘEBITELNOST – VYŘAZENÍ
VYŘAZENÍ PRO PŘEBYTEČNOST – VYŘAZENÍ
NÁPRAVA OMYLU – VYŘAZENÍ
NÁPRAVA OMYLU – RUŠENÍ

C12
C13
C14
C15

DOHLEDÁNÍ SBÍRKOVÉHO PŘEDMĚTU – PŘIDÁVÁNÍ
JAKÁKOLIV JINÁ ZMĚNA – PŘIDÁVÁNÍ
JAKÁKOLIV JINÁ ZMĚNA – VYŘAZENÍ NEBO RUŠENÍ
NOVÉ PŘÍRŮSTKY – PŘIDÁVÁNÍ

Restaurování

(Viz příloha č. 6 – Restaurování sbírkových předmětů muzea)
Z programu ISO D bylo restaurováno 90 sbírkových předmětů za 192 800 Kč, z toho dotace
činila 170 000 Kč a z provozních nákladů bylo uhrazeno 22 800 Kč.
Z vlastního rozpočtu bylo restaurováno 11 ks sbírkových předmětů za 38 370 Kč.
Restaurátorka muzea vydala celkem 563 kondičních listů ke sbírkovým předmětům
zapůjčeným jiným institucím organizacím.
Celkem mimo MLK bylo konzervováno a restaurováno 101 sbírkových předmětů.
V restaurátorské dílně muzea bylo restaurováno, konzervováno nebo očištěno celkem
442 sbírkových předmětů. O některých z nich uvádíme bližší informace níže.
Z programu ISO D byl v roce 2017 restaurován soubor stínových loutek z divadla Le Chat
Noir. Jednalo se o 21 originálních loutek z několika stínových her z nejslavnějšího období
pařížského kabaretu Chat Noir z 80. a 90. let 19. století. Z výtvarného hlediska
se jedná o jedinečné kusy renomovaných pařížských výtvarníků, jako byli Henri
Riviere, Caran d´Ache nebo Fernand Fau. Cílem restaurátorského zásahu bylo zabránit
další destrukci vlivem korozních procesů, vyrovnat deformace, zpevnit či opravit
různá mechanická poškození a konzervovat povrch. Vzhledem k míře poškození
a křehkosti předmětů byl restaurátorský zásah nezbytným předpokladem pro uchování
tohoto souboru a jeho případné využití v expozici muzea.
Ve stejném programu byl restaurován soubor archiválií. Jednalo se o 59 dokumentů
vztahujících se k období kočovných loutkářů. Tyto archiválie pochází převážně
z 19. století a dokumentují působení loutkářů z několika kočovných loutkářských rodů.
V souboru se nacházely různé druhy písemností, např. potvrzení z matriky, povolení
k provozování loutkářské produkce, listy na daň ze živnosti, osobní doklady
či korespondence. Daný soubor archivních dokumentů je zdrojem cenných informací
o loutkářství na našem území a pro jeho zachování byl nutný odborný restaurátorský
zásah, díky kterému jsou nyní předměty uchovány v zakonzervovaném stavu.
Z vlastního rozpočtu byl restaurován soubor filmových loutek autora Jiřího Trnky,
marioneta kašpárka a rekonzervována polychromie tradiční marionety umístěné ve stálé
expozici.
V restaurátorské dílně MLK byly konzervovány a částečně restaurovány tradiční marionety
zakoupené v roce 2017 od Mojmíra Rumla, potomka slavného loutkářského rodu.
Všechny loutky byly očištěny, konzervovány a oděv čištěn a restaurován. V dílně
se rovněž konzervoval obsáhlý soubor filmových loutek na výstavu Pohádkový život rodiny
Lamkových.
Restaurátorka MLK Lenka Dolanská vedla odbornou praxi studentky z Vyšší odborné
restaurátorské školy v Písku. Praxe trvala 14 dní v měsíci říjnu.
Ve dnech 9. – 12. 5. 2017 se restaurátorka Lenka Dolanská zúčastnila pracovní cesty do
španělské Granady. Zde probíhala třetí část evropského projektu s názvem All Strings
Attached: The Pioneers of European Puppetry Behind the Scenes. Při této příležitosti
se na Univerzitě v Granadě konaly kurzy a prezentace z oblasti restaurování loutek.

Lenka Dolanská byla oslovena a pozvána k prezentaci svých zkušeností s restaurováním
loutek v MLK v Chrudimi, včetně praktických ukázek restaurování textilu.

Sbírkotvorná činnost

(Viz příloha č. 5 – Akviziční činnost muzea)
Muzeum zakoupilo v roce 2017 celkem 979 sbírkových předmětů v celkové hodnotě
506 875 Kč. Z toho 76 předmětů bylo uhrazeno z provozních nákladů v celkové hodnotě
326 875 Kč. Z programu ISO C bylo nakoupeno 903 sbírkových předmětů za 180 000 Kč,
z toho dotace činila 154 000 Kč a z provozních nákladů bylo vynaloženo 26 000 Kč. Darem
získalo muzeum celkem 709 sbírkových předmětů. Soubor materiálů archivní povahy
byl průběžně doplňován tiskovinami, fotografiemi k inscenacím loutkových divadel,
k festivalům, výstavám a podobně.

Významné nákupy do sbírky:
1) Soubor marionet, trojrozměrných dekorací a tištěných dekorací
pro rodinné loutkové divadlo
V roce 2017 byla v rámci programu ISO C rozšířena sbírka o 88 marionet a 44 hlaviček
loutek pocházejících od předních tradičních českých výrobců, mezi které patřili
A. Münzberg, Modrý & Žanda či značka Marlen. Díky tomuto nákupu bylo možné
pokračovat v tvorbě ucelených loutkových řad jednotlivých firem a vytvářet tak hodnotný
reprezentativní celek.
Další významnou součástí zakoupeného souboru bylo 134 ks trojrozměrných dekorací
a 619 ks tištěných dekorací pro rodinná loutková divadla. Zejména nepodlepené tištěné
dekorace byly přínosem pro sbírku muzea, neboť v těchto případech zůstává zachována
výtvarná a umělecká originalita, kterou dekorace většinou ztrácí při běžných úpravách
jako je podlepování, vyřezávání či vystřihování.

2) Filmové loutky z produkce Břetislava Pojara
Dalším nákupem uskutečněným v rámci programu ISO C je šest filmových loutek
z autorské dílny Břetislava Pojara, jednoho z nejvýznamnějších žáků a následovníků Jiřího
Trnky, který se později stal jedním z předních českých animátorů a režisérů animovaného
filmu. Nákupem těchto loutek byla významným způsobem rozšířena současná sbírka
filmových loutek.
Veškeré výše uvedené významné akvizice byly realizovány za finanční podpory
zřizovatele muzea, Ministerstva kultury České republiky.

3) Soubor filmových loutek a výtvarných návrhů
Mezi další hodnotné nákupy se řadí zakoupení 2 filmových loutek, 4 loutkových hlav
a výtvarných návrhů od několika autorů českého animovaného filmu z finančních
prostředků muzea. V daném souboru se nachází loutka Princezny a kreslené návrhy
postav z filmu Pérák nebo Liška a džbán, jejichž autorem je Jiří Trnka. Tato díla mají velkou
výtvarnou a historickou hodnotu a přispívají jak k rozšíření sbírky předmětů souvisejících
s kreativním procesem vzniku animovaného filmu, tak i k obohacení stávající kolekce
loutek od Jiřího Trnky. Ostatní zakoupené předměty pochází z produkce dalších českých
významných tvůrců animovaného filmu, čímž je systematicky doplňována kolekce těchto
děl.

Knihovna
Knihovna muzea byla v roce 2017 veřejnosti uzavřena, důvodem je pokračující
inventarizace knihovny, vytížení zaměstnanců muzea touto inventarizací a zpracovávání
knihovního fondu do programu Clavius.
Výpůjčky byly realizovány pouze uvnitř muzea, kdy si 6 zaměstnanců vypůjčilo celkem
21 svazků.
V počítači v programu Clavius je zapsáno do 31. 12. 2017 celkem 15 177 svazků.
V knihovně se nachází celkem 18 107 svazků. V roce 2017 bylo pro knihovnu
zakoupeno celkem 50 svazků v celkové ceně 16 521 Kč. Knihovní fond se také rozrostl
o vlastní publikace MLK, jednalo se knihy (O)hlasy žen v české kultuře – Věra Říčařová,
Loutkové divadlo a Hurvínek má narozeniny.
Darem obdrželo muzeum pro knihovnu 22 titulů.
V roce 2017 bylo do knihovny pořízeno 15 ks DVD, z toho bylo zakoupeno 9 ks DVD
v celkové hodnotě 2 064 Kč. Darem obdrželo muzeum 6 ks DVD.
Seznam zakoupených knih v roce 2017:
(knihy označené * byly do knihovny získány převodem z muzejního obchodu)
Číslo
1/17
2/17
3/17

Autor
Andrea Králová a kol.
Andrea Králová a kol.
Nina Malíková,
Alena Exnarová
4/17 Nina Malíková,
Alena Exnarová
5/17 Jana Tomášová
6/17 Jana Tomášová
7/17 Kolektiv autorů
8/17 Kolektiv autorů
9/17 Jan Dvořák,
Věra Eliášková a kol.
10/17 Jan Dvořák,
Věra Eliášková a kol.
11/17 Jiří Valenta
12/17

Jiří Valenta

13/17
14/17
15/17
16/17
17/17

Jan Dvořák, Nina Malíková
Jan Dvořák, Nina Malíková
Zdeněk A. Tichý a kolektiv
Zdeněk A. Tichý a kolektiv
Jiří Teper

Název
(O)hlasy žen v české kultuře - Věra Říčařová *
(O)hlasy žen v české kultuře - Věra Říčařová *
The World of Puppets Yesterday and Today *
The World of Puppets Yesterday and Today *
Divadlo Zrozené z vody *
Divadlo Zrozené z vody *
Magische Maeonettenwerlt *
Magische Maeonettenwerlt *
Karel Makonj a vedené divadlo *
Karel Makonj a vedené divadlo *
Putování od maškar až k amatérskému divadlu
dneška *
Putování od maškar až k amatérskému divadlu
dneška *
Karel Brožek *
Karel Brožek *
Jak s Tomášem Dvořákem šily všechny loutky *
Jak s Tomášem Dvořákem šily všechny loutky *
Milovaný obraz *

Číslo
18/17
19/17
20/17
21/17
22/17
23/17
24/17
25/17
26/17
27/17
28/17
29/17
30/17
31/17
32/17
33/17
34/17
35/17
36/17
37/17
38/17
39/17
40/17
41/17

Autor
Jiří Teper
Kateřina Valíková
Kateřina Valíková
Denisa Horníková,
Kateřina Valíková
Denisa Horníková,
Kateřina Valíková
František Skála
František Skála
Kolektiv ČSL - Obec
legionářská
Milan Mojžíš ed. - Katalog
k výstavám
Dalibor Vácha
Milena Friemenová
Denisa Kirschnerová
Denisa Kirschnerová
Edmund Orián, Bernard
Panuš a kol.
Kateřina Šplíchalová
Mocová
Kateřina Šplíchalová
Mocová
Jiří Stach, Lenka Uhlířová
Jiří Stach, Lenka Uhlířová
Jiří Žalman
František Skála,
Tomáš Pospiszyl
Jan Novák
Jan Novák
Ludmila Zemanová,
Linda a Zeman Spálený
Br. František Bednařík

42/17 Zdeněk Hudec, editor
43/17 L. E. Eugen
44/17 Lukáš Gregor
45/17 E. Lauseger
46/17 ed. Ondřej Müller
47/17 František Skála, Eva
Skálová
48/17 Pavel Kořínek, Tomáš
Prokůpek

Název
Milovaný obraz *
Bílé prapory na Evropou *
Bílé prapory na Evropou *
Spejbl a Hurvínek: Deník Sběratele *
Spejbl a Hurvínek: Deník Sběratele *
Skutečný příběh Cílka a Lídy *
Skutečný příběh Cílka a Lídy *
Deník legionáře Adama Kříže
Československá legie 1914 - 1920
Ostrovy v bouři
Přísaha Deník legionáře l. Preiningera
Hurvínek má narozeniny *
Hurvínek má narozeniny *
ČSL. Legie v Rusku 1914–1920, I. díl
Z pozůstalosti Jana Malíka *
Z pozůstalosti Jana Malíka *
Velká cesta Malého Pána *
Velká cesta Malého Pána *
Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví
František Skála Jízdárna
Fenomén českého loutkářství *
Fenomén českého loutkářství *
Karel Zeman a jeho kouzelný svět
V boj! Obrázková kronika ČSL. Revoluční hnutí
v Itálii 1915 - 18
Genderové stereotypy v anim. Tvorbě Walta
Disneyho
Terezínští katané
Typologie a chování postav v anim. filmech
W. Disney Comp.
Terezínští katané
Deníky Ondřeje Sekory
Skála František
Signály z neznáma český komiks 1922 - 2012

Číslo
49/17
50/17

Autor
Tomáš Prokůpek,
Pavel Kořínek a další
Tomáš Prokůpek,
Pavel Kořínek a další

Název
Dějiny českého komiksu 20. století 1. část
Dějiny českého komiksu 20. století 2. část

Seznam zakoupených DVD v roce 2017:
Číslo
1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17

Název
Filmový dobrodruh Karel Zeman
Cesta do pravěku, Karel Zeman
Ukradená vzducholoď, Karel Zeman
Na kometě, Karel Zeman
Baron Prášil, Karel Zeman – Blu-ray
Vynález zkázy, Karel Zeman – Blu-ray
Hermína Týrlová – Výběr z tvroby – 2 ks
Český animovaný film

Cena
129 Kč
129 Kč
129 Kč
129 Kč
399 Kč
399 Kč
500 Kč
250 Kč

Výstavy

(Viz příloha č. 2 – Výstavní činnost muzea)
Magický svět loutek
2. 3. 2013 – dosud
Stálá expozice muzea pokračovala i v roce 2017. Hlavním tématem expozice jsou proměny
loutky v místě a čase. Expozice vyzývá svým pojetím k uvědomění si společenského
a dobového kontextu a zařazuje loutky a jejich tvůrce do širšího rámce proměn
výtvarného umění. Akcent je kladen na uměleckou svébytnost vystavených artefaktů.
Řemeslná dokonalost, umělecký autorský vklad řezbářů, výtvarníků a scénografů, kteří
se loutkářstvím zabývali, je to, co expozice zdůrazňuje především. Na vzniku expozice
se podílel široký realizační tým (více viz Výroční zpráva za rok 2013).

Malý pán – Velká cesta jedné loutky
4. 3. 2017 – 7. 1. 2018
Výstava nabídla k vidění loutky, dekorace a rekvizity z úspěšného loutkového filmu
Malý pán z roku 2015, který byl natočen na základě knižní předlohy Velká cesta malého
pána od Jiřího Stacha a Lenky Uhlířové. Výtvarným autorem loutek a většiny dekorací
byl František Antonín Skála, který se na výstavě autorsky podílel a pracoval
na její instalaci. Výstavní prostory se nacházely ve třech místnostech, kde byly kromě
loutek a dekorací, umístěny i vybrané filmové scény. Výstava byla doplněna o různé
interaktivní vizuální i zvukové prvky, které dokázaly navodit atmosféru filmu a zavést
tak návštěvníka do světa Malého pána. Pro získání představy, jak film vznikal, byly
v prostorách před vstupem do výstavních prostor umístěny fotografie, medailonky
a komentáře k natáčení od režiséra Radka Berana.

Věra Říčařová: Hrát si
22. 3. 2017 – 9. 7. 2017
Výstava představila úplně poprvé veřejnosti volnou tvorbu významné loutkářky Věry
Říčařové. Jednalo se o výstavu snových obrazů, vytvořených barvami, perem,
pastelkami či inkoustem na měkkých listech školních sešitů nebo jemném balicím
papíru. Námětem obrazů byly například vzájemně se prolínající světy lidí
a zvířat, prostředí cirkusu či varieté, rozličné figury či lidské tváře.
V některých případech autorka při tvorbě vycházela z nahodilých barevných skvrn
či zdánlivě nesouvislých linek. V průběhu vernisáže proběhl zároveň křest
publikace z cyklu (O)hlasy žen v české kultuře, která byla taktéž věnována
Věře Říčařové.

45 MLoKů
Retrospektivní výstava uspořádaná k 45. výročí založení MLK
23. 6. 2017 – 10. 1. 2018
Retrospektivní výstava fotografií uspořádaná zaměstnanci muzea ke 45. výročí
od založení Muzea loutkářských kultur se konala nejprve v termínu
od 23. června – 16. července ve výstavní síni v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi,
poté byla přesunuta do výstavních prostor MLK. Jednalo se o výstavu velkoformátových
fotografií, pořízených z archivu muzea, které dokumentovaly některé zajímavé okamžiky

od založení MLK v roce 1972 až po současnost. Výstavní prostory byly rozděleny
chronologicky do jednotlivých dekád a návštěvník si tak mohl udělat představu, jakými
změnami MLK prošlo. Fotografie byly výtvarně zpracovány tak, aby některé jejich prvky
vystupovaly plasticky do prostoru a působily trojrozměrným dojmem.

Zápůjčky muzea
Celkem bylo zapůjčeno pro výstavní účely 563 sbírkových předmětů celkem 6 institucím.

Zápůjčky sbírkových předmětů jiným subjektům

Zápůjčky do muzea od jiných subjektů

Výchovně vzdělávací činnost a jiné aktivity
(Viz příloha č. 3 – Výchovně vzdělávací činnost a jiné aktivity)
Loutková představení a workshopy
Muzeum v roce 2017 uvedlo celkem 5 loutkových představení pro děti, na 4 z nich
navazovala tematická dílna. Výjimkou byla vánoční pohádka, která proběhla bez dílny.
Celkem se zúčastnilo 202 návštěvníků.

Kocour v botách | 22. 1. 2017 v 15 hodin
Divadlo Damúza přišlo zahrát pohádku do světa, kde rodiče nečtou pohádky a děti
si je nevypráví... Kde pohádkové bytosti mizí anebo přestávají věřit, že něco jako pohádka
ještě vůbec existuje...
Dílna: Maňásek z rukavice
Deset – dvacet – Sova! | 30. 4. 2017 v 15 hodin

Interaktivní představení o dobrodružstvích života pana Sovy zahrálo divadlo Damúza.
Dílna: Papírová sova s pohyblivými křídly

Kluci z pohádek | 8. 10. 2017 v 15 hodin
Loutkovou pohádku o klučičích hrdinech ze známých pohádek zahrál Jiří Polehňa.
Dílna: Loutka papírové lišky
O Palečkovi a Hrnečku vař | 12. 11. 2017 v 15 hodin

Dvě klasické pohádky zahrála Jarka Holasová se svými maňásky.
Dílna: prstoví maňásci

O Ježíškovi | 17. 12. 2017 v 15 a 16 hodin
Intimní stínové představení o narození malého Ježíška představila Jarka Holasová.
Jiné tematické akce pořádané muzeem
Světový den loutkového divadla | 21. 3. 2017 od 8.30 do 18 hodin

Po celý den byl vstup do muzea zdarma. V 17 hodin se uskutečnila vernisáž výstavy Věra
Říčařová: Hrát si.
Celkem 88 návštěvníků

Noc s Andersenem – Velká cesta Malého pána

31. 3. 2017 – 1. 4. 2017 od 18 do 9 hodin
V rámci Noci s Andersenem se děti dramaticko-výchovným pojetím seznámily s knihou
Velká cesta Malého pána. Akce proběhla ve spolupráci s Městskou knihovnou Chrudim
a Chrudimskou besedou.
Celkem 16 návštěvníků

Velikonoce v muzeu | 13. 4. 2017 od 8.30 do 17 hodin.
Při 5. ročníku oblíbené jarní akce nechyběla v muzeu živá zvířátka. Celý den byl zaměřen
na zajíčka. Součástí akce byla hra v expozici a workshopy.
Celkem 142 návštěvníků

Noc literatury | 10. 5. 2017 od 18 do 21 hodin

Akce probíhala ve spolupráci s Městskou knihovnou Chrudim a Chrudimskou besedou.
Od 19 hodin četl z vybraných textů umělec Štěpán Málek na zrekonstruovaných
terasách MLK. Po přečtení textu proběhlo hudební vystoupení Štěpána Málka
na foukací harmoniku.
Celkem 28 návštěvníků

XIII. chrudimská muzejní noc | 26. 5. 2017 od 17 do 23 hodin

Muzejní noc v MLK začala již v 17 hodin slavnostním otevřením zrekonstruovaných teras.
Při této příležitosti zazpíval chlapecký sbor Bonifantes.
Samotná Muzejní noc proběhla v rámci projektu „Chrudim, město tří muzeí“ a již tradičně
návštěvníci vyplňovali soutěžní kvíz a účastnili se workshopu. Během večera vystoupila
také hudební skupina Adambe a po setmění zahrálo divadlo Líšeň své představení
Robinson. Ve 22 hodin MLK představilo návštěvníkům slavnostní nasvícení Mydlářovského
domu.
Celkem 838 návštěvníků

Den otevřených dveří památek | 9. 9. 2017 od 9 do 18 hodin

V MLK si návštěvníci mohli prohlédnout Mydlářovský dům, vyplnit si pracovní listy.
Byly připraveny pro návštěvníky 2 workshopy – kamenná loutka a VIP loutka (papírová
loutka s tváří známé osobnosti z období renesance. Na terasách po skončení oficiálního
programu proběhl od 19 hodin koncert kapely Cirkus Blues.
Celkem 1 060 návštěvníků

Edgar Degas: Tajemství malé tanečnice | 26. 9. 2017 od 17 do 22 hodin

V předvečer 100. výročí úmrtí slavného francouzského malíře Edgara Degase
jsme návštěvníky seznámili s malou tanečnicí, jejíž autorství je připisováno Edgaru
Degasovi. Od 17 do 19 hodin proběhl otevřený výtvarný ateliér. Od 19 hodin se návštěvníci
mohli seznámit s historickými souvislostmi a dovědět se něco o restaurování loutky.
Poté byl představen projekt nové expozice a krátký film Tajemství malé tanečnice.
Návštěvníci také zhlédli krátké baletní vystoupení nebo film Edgar Degas: The Body
Stripped Bare.
Celkem 56 návštěvníků

Mezinárodní den seniorů | 1. 10. 2017 od 9 do 18 hodin
Vstup do muzea byl pro seniory zdarma.
Celkem se zúčastnilo 13 seniorů.
Duchůplné muzeum | 27. 10. 2017 od 17 do 22 hodin
Již 5. ročník oblíbené „halloweenské“ akce v potemnělé expozici s baterkami
a strašidelnou atmosférou byl zaměřen na příběh o Malém pánovi, kterému byla věnována
sezónní výstava. Nechyběla ani možnost podívat se na věž nebo do sklepa. Součástí
programu byla také kreativní dílna.
Celkem 409 návštěvníků
Pod křídly anděla | 3. 12. 2017 od 18 do 21 hodin
Po rozsvícení vánočního stromku na náměstí návštěvníci mohli zhlédnout v 18 hodin
rozsvícení anděla na arkádách. Návštěvníci také mohli tento večer navštívit muzeum
a ve vánoční atmosféře si ozdobit perníček nebo si vyrobit ozdobu na stromeček.
Celkem 438 návštěvníků

Mikuláš | 5. 12. 2017 od 15 do 21 hodin

Mikulášská nadílka v muzeu se zábavnou prohlídkou muzea i kreativní tematickou dílnou
a pekelnou zábavu na terasách s ohni a bubny. V 19 hodin proběhl na terasách koncert
kapely Drum for Fun.
Celkem 291 návštěvníků

Adventní odpoledne (nejen) pro seniory | 14. 12. 2017 od 14 do 17 hodin
Odpoledne v MLK bylo pro seniory zdarma. Konala se ochutnávka cukroví při vystoupení
dětského sboru při MŠ Na Valech a komorní hudbě malebné živé hudbě Kabátova
kvarteta. Akce se konala ve spolupráci se spolkem Hurá na výlet!
Celkem 17 návštěvníků
Bez nití | Odvázané pátky na terasách
Cyklus letních akcí konaných v sezóně červen – září 2017 na zrekonstruovaných terasách
MLK.

Přijela k nám pouť | 2. 6. 2017 od 15 do 19 hodin

Tak trochu jiná pouť při oslavách dne Dětí na terasách MLK. Nechyběla cukrová vata,
balónky, střelnice, kolotoč i jiné atrakce.
Celkem 74 návštěvníků

Lenka Dusilová | 9. 6. 2017 v 19 hodin

Sólo koncert Lenky Dusilové na zrekonstruovaných terasách MLK.
Celkem 218 návštěvníků

Z tajného deníku Smolíčka Pé | 16. 6. 2017 v 19 hodin

Pohádka s loutkami a živou hudbou pro malé diváky. Svět je jako gramofonová deska
a otázkou je, do jaké dráhy se jehla zarazí. Pohádku zahrálo divadlo Damúza.
Celkem 37 návštěvníků

Krásné Nové Stroje | 23. 6. 2017 v 19 hodin

Koncert legendární jazzpunkové kapely v čele s výtvarníkem Stanislavem Divišem
Celkem 45 návštěvníků

Ventil Duo | 14. 7. 2017 v 19 hodin
Jazzový minikoncert J. Vyšohlída a M. Brunnera.
Celkem 3 návštěvníci
Faust a koncert John Hayllor | 21. 7. 2017 v 19 hodin
Starou truchlohru českých kočovných loutkářů zahrálo divadlo Toy Machine. Následoval
koncert chrudimské bluesrockové kapely John Hayllor.
Celkem 25 návštěvníků
Dragon's Brew | 28. 7. 2017 ve 20 hodin

Jazzový koncert Královéhradecké kapely v čele s Jiřím Vyšohlídem. Po koncertě náslodoval
jam session.
Celkem 21 návštěvníků

F.loutek ve filmu a koncert kapely Palindromes

11. 8. 2017 od 19 do 22 hodin
Malý festival animovaných filmů – projekce loutkových filmů studentů filmových škol.
Po projekci následoval koncert kapely Palindromes. Akce se pro špatné počasí konala
uvnitř muzea.
Celkem 7 návštěvníků

O nejmenším človíčkovi a nás ostatních | 18. 8. 2017 v 19 hodin

Vyprávění původních afrických mýtů se prolínalo hrou na tradiční africké nástroje.
Po představení následoval krátký koncert.
Celkem 22 návštěvníků

Opla Nepla | 25. 8. 2017 od 19 do 22 hodin

Projekce výběru z videoartu, krátkých uměleckých videí, která využívají loutek či principy
loutkového divadla. Performance Terezy Damcové. Kurátorka projektu: Kateřina Olivová
Celkem 4 návštěvníci

Den s Malým pánem | 1. 9. 2017 od 17 do 22 hodin

Loutkové představení Radka Berana, promítání filmu Malý Pán, tematické workshopy
Celkem 10 návštěvníků

Cirkus Blues | 9. 9. 2017 od 19 hodin
Koncert chrudimské kapely proběhl po konaném Dni otevřených dveří památek
Celkem 30 návštěvníků
Akce pro festival Loutkářská Chrudim
Páni z Malého Pána | 1. 7. 2017 od 20 do 22 hodin

Hudebně-loutkový workshop s Milanem Caisem (Tatabojs) a Radkem Beranem (Buchty
a loutky)
Celkem 41 návštěvníků

Oslavy 45 let MLK | 2. 7. 2017 od 14 do 24 hodin

Muzeum oslavilo 45. výročí svého založení volným vstupem do muzea, odpoledním
a večerním programem na terasách. Návštěvníky čekala beseda s autory nového vizuálního
stylu Loutkářské Chrudimě spojená s celerovým workshopem. Následovala přednáška
o 45 letém působení MLK. V podvečer si návštěvníci mohli poslechnout kramářskou
píseň o založení muzea nebo o Dorotě Mydlářové. Následovalo krátké loutkové
představení Baláda a loutková pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Večer pokračoval
koncertem kapely Federace a ti nejodvážnější se mohli vydat na zážitkovou prohlídku stálé
expozice MLK.
Celkem 624 návštěvníků

Michal Tučný revival | 3. 7. 2017 v 19 hodin
Koncert na terasách MLK
Celkem 198 návštěvníků

Bubenická show MLASK | 4. 7. 2017 v 19 hodin
Koncert na terasách MLK
Celkem 263 návštěvníků

V rámci festivalu Loutkářská Chrudim se v muzeu konaly 2 přednášky, kterých
se zúčastnilo cca 14 osob.

45 let Muzea loutkářských kultur v Chrudimi | 2. 7. 2017 ve 14 hodin

Přednáška Eva Brabencové, kurátorky MLK, o vzniku muzea i se všemi peripetiemi nejen
muzea, ale i renesančního Mydlářovského domu, ve kterém MLK sídlí od svých počátků
se uskutečnila v rámci oslav 45. výročí založení MLK.

Kuba a loutkové divadlo | 4. 7. 2017 v 11 hodin

Odrazy loutkářského umění, fenomény, vývoj a různé názory, které se pojí ke kubánskému
loutkovému divadlu, představil kurátor MLK Geanny García Delgado.

Týdenní dílna o prázdninách
Muzeum pořádalo o prázdninách 2 pětidenní dílny pro děti ve věku od 6 do 12 let.
Prázdniny v muzeu s Malým Pánem. Termíny těchto dílen byly 24.–28. 7. 2017
a 31. 7.–4. 8. 2017. Děti si vytvořily vlastní příběhy z lesa. Celkem se účastnilo 24 dětí.
Výsledky týdenního workshopu byly prezentovány veřejnosti poslední den dílny.
Tuto prezentaci navštívilo dohromady cca 128 osob.

Akce jiných subjektů, na kterých muzeum spolupracovalo
V rámci společného projektu Chrudim – město tří muzeí využila jedna skupina program
Kacafírkovo dobrodružství (viz programy pro školy a jiné skupiny) a 39 návštěvníků
využilo společnou vstupenku do muzeí.
Muzeum se v roce 2017 také prezentovalo a podílelo se na dalších akcích.
17. 2. 2017 		
18. – 21. 1. 2017
10. – 11. 3. 2017
		
24. – 26. 3. 2017
29. 4. 2017 		
17. 5. 2017		
6. – 7. 7.		
20. 7. 2017		
12. 8. 2017		
12. 9. 2017		
23. – 24. 9. 2017
28. 9. 2017		

Chrudimské Benátky – 2. reprezentační ples neziskového sektoru
Regiontour, Brno
Infotour, Hradec Králové + přednáška na konferenci k zápisu českého
loutkářství do seznamu UNESCO
Region Propag, Pardubice
Zahájení lázeňské sezóny, Litomyšl + workshop
Kroužky na křídlech naděje, Pardubice + workshop
Staroměstská radnice, Praha – propagace destinace Východní Čechy
Pohádkový les, Smrček
Festival chutí, vůní a řemesel, Pardubice + workshop
Hravé odpoledne na farmě, Pardubice
Retroměstečko + divadlo a workshop
Den otevřených dveří na MKČR, Praha + divadlo

Komentované prohlídky
Komentované prohlídky stálé expozice v českém jazyce si objednalo celkem
13 skupin – 193 osob, v anglickém jazyce 4 skupiny – 88 osob.

Programy pro školy a jiné skupiny
Celkem lektorované programy absolvovalo 113 skupin – 2 196 účastníků. V nabídce
stálých programů jsou tyto programy: Magický svět loutek ožívá, Rodinné loutkové
divadlo, Stínové loutky, Divadlo věcí, Zatoulaná princezna, Kočovní loutkáři, Mladí
muzejníci, Kacafírkovo dobrodružství. K sezónním a krátkodobým výstavám se vázaly
programy: Po stopách Hurvínka (pouze leden 2017), Animace s Malým pánem, Inkoustové
variace. Dlouhodobě je nabízen program Loutky na frontě (do r. 2018). MLK vytváří
i programy na míru, pro rok 2017 to byly programy Druhy loutek, Mikuláš.

Programy ke stálé expozici „Magický svět loutek“
Magický svět loutek ožívá

Prohlídka stálé expozice s drobnými animačními prvky
Zážitkový program pro zpestření a pochopení expozice. Program probíhá v přítomnosti
lektora či lektorky. V průběhu prohlídky žáci absolvují přímo v expozici drobné animace,
díky nimž odhalí některé skryté potenciály vystavovaných artefaktů, pochopí historické
i věcné souvislosti apod. Takové oživení v expozici dětem pomáhá udržet pozornost,
vzbudit zájem o vystavované exponáty nebo je motivovat k další návštěvě.

Rodinné loutkové divadlo

Účastníci tohoto programu se seznámí s fenoménem rodinných loutkových divadel u nás
a vytvoří si vlastní divadlo s plošnými marionetami z papíru. Při výrobě lze vycházet
z typizovaných divadélek z minulosti nebo pracovat dle vlastní fantazie či potřeby
(možnost navázat na ŠVP – literatura, dějepis, biologie, občanská výchova, výtvarná
výchova). Práce na vytvoření divadla je skupinová – někteří vyrábějí loutky, jiní dekorace
a divadlo. Skupina si odnese jedno kompletní divadélko s loutkami..

Stínové loutky

Výtvarný program zaměřený na seznámení se s fenoménem stínového divadla Orientu.
Stínové divadlo se řídí specifickými pravidly. Děti si vyrobí vlastní stínovou loutku, kterou
si nakonec vyzkouší za nasvíceným plátnem. Program lze zkoordinovat s ŠVP – literatura,
biologie, dějepis, zeměpis, výtvarná výchova, dramatická výchova. Při konečné
dramatizaci vytváří vlastní příběh.

Divadlo věcí

Dramatický program zaměřený na schopnosti interpretace různých předmětů využívá
i zvukových efektů. Účastníci zdramatizují příběh s použitím různých předmětů denní
potřeby (např. kuchyňské nádobí). Příběh lze zkoordinovat s ŠVP – literatura, dějepis,
občanská výchova apod.

Kočovní loutkáři

Tento program jeho účastníky seznámí s životem kočovných loutkářů a jejich způsobem
práce. Účastníci jsou rozděleni do skupin, ve kterých si vyrobí plakát a velké
malované kulisy. S využitím muzejních loutek zahrají epizodu z klasických loutkových her,
které nejčastěji hráli loutkáři při cestách po českých vsích, byly to hry jako Don Šajn,
Jenovéfa nebo Faust. Pro tento program je vhodné žáky připravit již ve škole seznámením
s některou ze zmíněných her.

Zatoulaná princezna

Zážitkový program pro děti předškolního věku s Kašpárkem, který děti provede muzeem
a seznámí je se základními typy a druhy loutek. Cesta je motivována záchranou ztracené
a zakleté princezny, kterou na konci své cesty skutečně objeví a zachrání.

Ostatní stálé programy
Mladí muzejníci

Tento program seznámí jeho účastníky se základy muzejní práce. Pracuje také s fantazií
účastníků, kteří si vytváří vlastní muzeum, věnují se sbírkotvorné činnosti, identifikují
různé předměty, vypisují katalogizační karty, vymýšlí doprovodné programy. Jedná se
o skupinovou práci, na závěr si jednotlivé skupiny vzájemně prezentují svá imaginární
muzea.

Kacafírkovo dobrodružství

Nadále byl nabízen program Kacafírkovo dobrodružství, který vznikl jako část
edukačního programu Poznáváme Chrudim. Tento edukační program vznikl jako produkt
projektu „Chrudim – město tří muzeí“ ve spolupráci s Regionálním muzeem, Muzeem
barokních soch a Turistickým informačním centrem. Formou prohlídkové trasy, která
vede od Regionálního muzea k MLK, se děti hravou formou seznámí s obdobím renesance
a s nejvýznamnějšími pověstmi tohoto města. Na konci programu je čeká krátká
dramatizace příběhů významné zlidovělé historické postavy města – Kacafírka.

Programy k sezónní výstavě a ke krátkodobým výstavám
Po stopách Hurvínka

Děti se vydaly po stopách ztraceného Hurvínka, který utekl ze své poličky ve výstavě.
V každém patře se Hurvínek dvakrát zastavil a zanechal stopu s komentářem. S dětmi
jsme tyto stopy odhalovali a prozkoumali stálou expozici. Hravou formou jsme
zprostředkovali základní informace k vystaveným loutkám v každém patře.

Animace s Malým pánem

Program, který děti seznámil s ploškovou animací. Na základě příběhu Malého pána děti
s pomocí již zhotovených ploškových loutek tvořily příběhy a poté je animovaly
a vytvářely krátký film. Pro svůj film také vytvářely zvukovou stopu, která byla do filmu
v postprodukci vložena.

Inkoustové variace

Výtvarný program, který využívá fantazie. Na vzniklé inkoustové skvrny na velkém
balícím papíře účastníci programu dokreslují postavy a prostředí.
Muzeum loutkářských kultur vyšlo vstříc také specifickým požadavkům klientů
a vytvořilo několik programů „na míru“. Pro specifické skupiny byl vytvořený program
Druhy loutek a Mikuláš.

Přednášková činnost
MLK připravilo 2 přednášky v rámci Loutkářské Chrudimi, kterých se zúčastnilo celkem
14 posluchačů. Další 2 přednášky proběhly v rámci akce Edgar Degas: Tajemství malé
tanečnice s cca 56 posluchači. .

Publikační činnost

(Viz příloha č. 4 – Publikační činnost)
V roce 2017 proběhl křest dvou publikací:

Hurvínek má narozeniny

Publikace je pokusem přiblížit historická fakta atraktivní formou. Zabývá se historií
Divadla S+H. Je koncipována jako gratulace protagonistů divadla Hurvínkovi
k 90. narozeninám. Doplňují ji vyklápěcí papírové ilustrace. Kniha byla vydána již
v předchozím roce, veřejnosti byla představena v roce 2017. Křest knihy a autogramiáda
se uskutečnily v divadle S+H dne 5. března 2017.
Publikace vznikla díky podpoře Ministerstva kultury České republiky z programu Kulturní
aktivity.
ISBN 978-80-906129-2-1
Náklad: 400 ks
Text: Denisa Kirschnerová
Ilustrace: Tomáš Chlud
Odborná redakce: Denisa Horníková, Simona Chalupová
Redakce: Jana Křížová, Arbor vitae
Technické řešení: Milan Weiner
Grafická úprava: Jiří Lammel
Tisk: Tiskárna Polička

(O)hlasy žen v české kultuře
Věra Říčařová
Loutkové divadlo

Publikace je první z nové řady koncipované MKČR věnované významným ženám v české
kultuře. Zabývá se profesní tvorbou Věry Říčařové, významné české loutkoherečky
a scénografky. Kromě profesní tvorby je zde i kapitola věnována její volné výtvarné
tvorbě, publiku dosud neznámé. Kniha byla vydána již v předchozím roce, veřejnosti byla
představena v roce 2017, kdy během vernisáže k výstavě Věra Říčařová: Hrát si, proběhl
její slavnostní křest.
Publikace vznikla díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky z programu
Kulturní aktivity.
ISBN 978-80-906129-3-8
Náklad: 1 000 ks
Text: Daniel Herman, Ondřej Hrab, Simona Chalupová, Andrea Králová, David Lipovský,
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Thomas Lom, Jan Merta, Zdeněk Merta, Milan Michl, Zdeněk Michl, Oto Palán, Josef Ptáček,
Jindřich Štreit, archiv MLK
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Grafická úprava, sazba a zlom: Jiří Lammel
Odborná redakce: Simona Chalupová
Tisk: Fronte s.r.o.

Zahraniční cesty
V roce 2017 se uskutečnily dvě zahraniční pracovní cesty.
Ve dnech 9. – 12. 5. 2017 se naši odborní pracovníci, restaurátorka Lenka Dolanská
a kurátor Geanny Garcia Delgado, zúčastnili pracovní cesty do španělské Granady.
Zde probíhala třetí část evropského projektu s názvem All Strings Attached: The Pioneers
of European Puppetry Behind the Scenes. Při této příležitosti se na Univerzitě v Granadě
konaly kurzy a prezentace z oblasti restaurování loutek.
Lenka Dolanská byla oslovena a pozvána k prezentaci svých zkušeností s restaurováním
loutek v MLK v Chrudimi, včetně praktických ukázek restaurování textilu. Geanny Garcia
Delgado přednesl příspěvek na téma společné práce kurátorů a restaurátorů.
Ve dnech 28. 4. – 1. 5. 2017 byla ředitelka muzea v Černé Hoře. Účelem zahraniční pracovní
cesty bylo navázání kontaktů a domluvení nákupu sochy od Mija Mijuškoviče - (autor
výstavy I kamenné loutky mají duši) pro její umístění na rekonstruované terasy muzea.
Socha je na terase trvale instalována.

Spolupráce s profesionálními sdruženími
a podobnými subjekty
Členství v organizacích
Muzeum je kolektivním členem Českého střediska mezinárodní loutkářské organizace
UNIMA, Simona Chalupová byla navíc individuální členkou UNIMA a pracovala
v předsednictvu Českého střediska UNIMA. Členství v organizaci pomáhá při navazování
kontaktu a spolupráci se zahraničními loutkáři, divadly a dalšími specializovanými
institucemi, při získávání informací a předmětů do sbírek, při výměně zkušeností a dalších
společných oborových aktivitách. Členské příspěvky muzeum neplatí (za České středisko
je platí Institut umění – Divadelní ústav Praha, při němž organizace působí).
Muzeum je kolektivním členem Českého střediska mezinárodní organizace divadelních
knihoven a muzeí SIBMAS. Členství je prospěšné pro vzájemnou výměnu informací.
Členské příspěvky muzeum neplatí.
Muzeum je kolektivním členem Asociace muzeí a galerií České republiky.
Muzeum, zastoupené ředitelkou MLK, je členem Spolku pro podporu tradic loutkářství,
které usiluje o podporu a zachování loutkářství v jeho živé podobě. Spolek sídlí v muzeu,
a ředitelka muzea byla v roce 2016 jeho předsedkyní.
Muzeum i nadále spolupracovalo s časopisem Loutkář.

Spolupráce s dalšími subjekty
Spolupráce s městem Chrudim
Město Chrudim v roce 2017 finančně podpořilo akci Slavnostní otevření teras a také
výstavu 45 MLoKů. Dále nám město vyšlo vstříc s propagací, od roku 2016 nám poskytuje
monitoring médií za město Chrudim a aktivně MLK zapojuje do aktivit města.
Nadále pokračuje městský projekt Chrudim, město tří muzeí – společná vstupenka
do všech tří muzeí a interaktivní průvodce po památkách města Tři klíče k chrudimskému
pokladu, programy pro školy a skupiny Poznáváme Chrudim, webové stránky
www.mesto3muzei.cz a společná Muzejní noc.

Spolupráce s Chrudimskou besedou
Několik akcí bylo vytvořeno ve spolupráci s Chrudimskou besedou. Kromě těchto akcí
se partnerství projevuje v poskytování nefinanční podpory našich akcí, možnost
propagace akcí. Chrudimská beseda MLK také poskytla podporu při pořádání akcí
na terasách – možnost propagace na náměstí, zapůjčení projektoru, zapůjčení a postavení
zastřešení apod.

Spolupráce s TIC Chrudim a s Destinační společnost Východní Čechy
Spolupráce spočívala v možnosti prezentace MLK na propagačních akcí mimo město
Chrudim – veletrhy, jarmarky, festivaly apod. MLK zde mělo možnost se prezentovat
zdarma a to buď pouze svými propagačními materiály, nebo workshopem pro návštěvníky
akce.

Český rozhlas Pardubice
V roce 2017 MLK uzavřelo s Českým rozhlasem smlouvu o spolupráci a propagaci.

Chrudimský deník
V Chrudimském deníku MLK již několik let pravidelně uveřejňuje páteční sloupek.

Spolupráce s Pardubickým krajem a Českými drahami
Pokračovali jsme ve spolupráci, kterou MLK navázalo v roce 2016. Díky zapojení
a podpoře Pardubického kraje bylo možné bezplatně umístit tištěné propagační materiály
ve vlacích.

Partneři pro jiné akce
Balonparty.cz, Tiskárna PRINT-SHOP, Truhlářství SpalTo, spolek Hurá na výlet, Městská
knihovna Chrudim, Střední zemědělská škola a VOŠ Chrudim, Pizzerie Tomáto, Kaiser
Data s. r. o., Ballet Prima

Propagace a komunikace
(Viz příloha č. 9 – Propagace muzea)
Propagační a komunikační strategie
Veškerá propagace a externí komunikace muzea v roce 2017 probíhala na základě
implementované PR a marketingové strategie. Při propagačních aktivitách byly využity
nástroje, kontakty a zkušenosti z předchozího tematizovaného „Roku s Hurvínkem“.
Hlavním nosným komunikačním tématem využitým i při velkém procentu doprovodných
akcí pořádaných muzeem v tomto roce byl příběh a postavy z loutkového filmu Malý
pán. Opět jsme pro zviditelnění muzea a jeho činnosti využívali širokou paletu
marketingových nástrojů, včetně oblíbených kampaní na Facebooku. Oproti předešlému
roku jsme výrazně rozšířili propagaci muzea díky festivalu kulturních akcí, pořádaném
na nově otevřených terasách Mydlářovského domu. Díky spolupráci s Pardubickým krajem
a Destinační společností Východní Čechy jsme se jako vystavovatel zúčastnili největších
veletrhů cestovního ruchu u nás a dostali příležitost propagovat muzeum během letní
turistické sezóny na Staroměstské radnici v Praze. Po úspěchu masky Hurvínka
jsme si pro podobné příležitosti nechali zhotovit kostým Kašpárka. U příležitosti
125. výročí narození nestora moderního českého loutkového divadla Josefa Skupy
jsme také připravili Projekt Skupa, výstavu na webových stránkách, která zahrnovala
materiály získané od přímo od návštěvníků a pamětníků. Na posílení návštěvnosti
v předvánočním období jsme připravili kampaň s názvem Loutkový Advent plný
zážitků. Pro posílení návštěvnosti ze strany škol jsme inzerovali v několika periodikách
distribuovaných přímo do školských zařízení, pro posílení návštěvnosti cizinců
jsme vedle zmíněné propagace v turistickém centru v Praze realizovali také propagační
články v polské mutaci turistických novin Kam po česku distribuovaných v turistických
informačních centrech po celé ČR, propagační kartičky o muzeu v angličtině a španělštině
se také dostaly do Granady ve Španělsku a na loutkový festival v Charleville-Mézières
ve Francii.
V roce 2017 vydalo muzeum ke své činnosti 13 tiskových zprávy ke své činnosti,
o dění v muzeu pravidelně informuje Chrudimský deník prostřednictvím sloupku
nazvaného Loutkářské okénko. Výstavy a větší akce propagujeme plakáty, dvakrát ročně
vydáváme programy akcí a výstav.

Propagační materiály vydávané muzeem
Muzeum vydává plakáty ke každé větší akci a plakáty s půlročním programem, propagační
kartičky (letáky), propagační skládačky (obecné, výstavy, program na půl roku, akce
na terasách).
Tištěné propagační materiály jsme před letní sezónou rozvozili po turisticky
vyhledávaných místech v okresech Chrudim a Pardubice i do turistických informačních
center v Pardubickém kraji. V rámci partnerství s ČD jsme zdarma distribuovali plakáty
a ostatní materiály ve vlacích a na nádražích. V samotné Chrudimi jsme využívali vedle
plakátovacích ploch i zhruba 30 distribučních míst v obchodech, školách a úřadech.

Propagace v tisku
Díky spolupráci s městským úřadem v Chrudimi, který nám poskytuje výpis z monitoringu
tištěných médií připravovaného pro ně firmou Newton Media, máme v současnosti
mnohem lepší přehled o dosahu a dopadu našich propagačních a komunikačních aktivit.
Články o MLK se pravidelně objevovaly v Chrudimském deníku, MfDnes, Právu, 5+2 dny,
celkem asi 35 článků. Nárůst jsme v uplynulém roce zaznamenali u média s největším
dosahem, u televizních reportáží.
Dále byla publikována řada článků o muzeu na stránkách internetových deníků.
MLK zveřejňuje videozáznamy o muzeu a akcích na Youtube, muzeum má svůj
profil na sociální síti Facebook. K propagaci rovněž využíváme řadu internetových portálů
zaměřených na tipy na volnočasové aktivity.
Chrudimský deník
Loutkářské okénko – cca 43 článků | Ostatní – cca 8 článků
Ostatní
Celkem cca 35 článků

Propagace jiná
Český rozhlas cca 12 reportáží
Televizní reportáže cca 9 reportáží

Placená inzerce
Muzeum vyžilo v roce 2017 placenou inzerci ve 4 případech.
Daruma spol. s.r.o. – Prezentace v rámci městského informačního centra Chrudim
			
a Pardubice
TIM – Muzejní noviny – propagace zaměřená na programy pro školy
KAM po Česku – propagace zaměřená na podporu návštěvnosti v turistické sezóně
Dopravní podnik města Pardubic – Adventní kampaň ve vozech DPMP

Zaměstnanci

(Viz Příloha č. 8 – Organizační schéma)
K 31. 12. 2017 v muzeu pracovalo 21 pracovníků, kteří průměrně pracovali na 0,90 úvazku.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2017 činil 18,8118 zaměstnanců.
Celkem muzeum zaměstnávalo 11 osob s vysokoškolským vzděláním.

Školení a vzdělávání zaměstnanců
Zaměstnanci se zúčastnili celkem 20 seminářů, náklady na školení zaměstnanců dosáhly
v roce 2017 částky 40 208,80 Kč.

Personální změny v roce 2017
Na nově obsazovaná místa byla vždy vypsána řádná výběrová řízení.
V roce 2017 došlo k těmto pracovním změnám: na pozici kurátorů sbírky byli přijati
3 noví zaměstnanci (od 1. 2. a 1. 7. 2017) a dále zaměstnanec na pozici údržbáře
od 14. 8. 2017 (ukončení pracovního poměru na dobu určitou předcházejícího
zaměstnance). Dne 31. 12. 2017 skončil pracovní poměr na dobu určitou zaměstnance
sbírkového oddělení.

Hospodaření a správa muzea za rok 2017
(viz příloha č. 7 – Účetní výkazy)

Hospodaření roku 2017 muzeum v hlavní činnosti ukončilo se zlepšeným hospodářským
výsledkem ve výši 50 997 Kč. Tohoto hospodářského výsledku muzeum dosáhlo splněním
rozpočtu, čerpáním fondu reprodukce majetku (investičního fondu) a zejména díky vyšším
výnosům z prodeje služeb a z prodeje zboží.

Použití fondů
V souladu se schváleným rozpočtem byly použity fondy organizace ve výši
1 003 979,56 Kč (účet 648)
Z toho:

- fond odměn 0 Kč,
- rezervní fond ve výši 34 979,31 Kč,
- fond reprodukce majetku ve výši 954 000,25 Kč.

Příjmy z prodeje služeb (vstupné) a zboží z hlavní činnosti dosáhly částky 1 120 880,31 Kč,
což představovalo zvýšené plnění oproti plánovanému rozpočtu o 320 880,31 Kč.
Celková návštěvnost muzea (stálé expozice, sezónních a krátkodobých výstav) v roce 2017
byla 38 126 návštěvníků.

Příspěvky na provoz od zřizovatele
V roce 2017 muzeum získalo od svého zřizovatele Ministerstva kultury ČR neinvestiční
prostředky celkem ve výši 13 282 007,31 Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši
12 281 169 Kč.
Muzeum dále získalo v roce 2017 od svého zřizovatele individuální a systémové dotace
na financování programů a akcí v celkové výši 5 045 110,46 Kč. Tyto prostředky
byly využity ve shodě s účelem a v řádném termínu vyúčtovány.
V roce 2017 MLK obdrželo prostředky z rozpočtu ÚSC jako kulturní dotaci na doprovodné
programy pro veřejnost ve výši celkem 48 000 Kč. Jednalo se o kulturní dotaci na projekt
„Světový den loutkového divadla“ ve výši 8 000 Kč a účelovou dotaci na realizaci výstavy
k 45. výročí založení MLK ve výši 40 000 Kč. MLK přijalo v roce 2017 finanční dary
na základě darovacích smluv na účel – financování kulturních programů na terasách MLK.
Dary poskytly firmy: RO-MI FOOD s.r.o, Chrudim, SPALTOLAND s.r.o. Slatiňany a KAISER
DATA s. r. o. Kočí.
Všechny poskytnuté účelové prostředky byly využity k danému účelu a v řádném termínu
vyúčtovány.

Získané účelové finanční prostředky od ministerstva kultury v roce 2017:

Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku byla provedena na základu Plánu inventur na rok 2017 k provedení
inventarizace veškerého majetku a závazků, ostatních pasiv (vlastních zdrojů
a rezerv), podrozvahových účtů a operativní evidence. Prvotní inventury majetku (fyzické)
byly provedeny ke dni 30. 11. 2017. Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Inventarizace
byla ukončena dne 15. 12. 2017 vyhotovením souhrnné zprávy o provedení
inventarizace. Dokladové (rozdílové) inventury majetku pro ověření stavu byly provedeny
ke dni 31. 12. 2017. Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Inventarizace byla ukončena
dne 19. 1. 2018 vyhotovením souhrnné zprávy o provedené inventarizace. Na základě
provedené inventarizace bude v roce 2018 vyřazen zastaralý a nepotřebný majetek.
Ve dnech 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 byla provedena podle §12 zákona č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů řádná inventarizace
sbírky v těchto podsbírkách: Loutky, Archiv, Výtvarné, FONO – zvukové záznamy
a Sbírková knihovna, ve smyslu §9 odst. 1 písm. d) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých zákonů. Navržená nápravná opatření vyplývající
z inventarizace byla schválena ředitelkou MLK. Inventarizace bude dále probíhat dle
Plánu inventarizace.

Kontroly
a) V roce 2017 proběhly vnitřní kontroly dle plánu interního auditu, které průběžně
prováděla naše interní auditorka Jaroslava Šálýová. Předmětem plánu interního auditu
bylo 12 měsíčních dílčích auditů. Na základě těchto dílčích auditů, auditorka zpracovala
Souhrnnou informaci k roční zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 ze dne
10. 1. 2018. Tento dokument bude zaslán jako podklad ke schválení účetní závěrky za rok
2017.
b) Dne 22. 2. 2017 byla OSSZ v Chrudimi provedena plánovaná kontrola plnění povinností
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených
zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolované období 1. 4. 2013 až 31. 1. 2017. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
c) Dne 6. 3. 2017 byla VZP ČR pobočkou pro Královéhradecký a Pardubický kraj v Chrudimi
provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolované období 1. 7. 2014 až 31. 1. 2017.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
d) Dne 13. 7. 2017 provedl Městský úřad v Chrudimi, Odbor školství, kultury, sportu
a památkové péče kontrolu čerpání účelové dotace „Výstava k 45. výročí založení MLK“
ve výši 40 000 Kč a dotace kulturní na projekt „Světový den loutkového divadla“ ve výši
8 000 Kč přidělených v roce 2017. Závažná pochybení nebyla zjištěna.
e) Dne 10. 8. 2017 provedl Městský úřad v Chrudimi, Útvar interního auditu a kontroly
kontrolu čerpání přidělených finančních prostředků Městem Chrudim na rok 2016
v celkové výši 45 000 Kč (dotace účelová „Hurvínek má narozeniny“ – 40 000 Kč
a dotace kulturní „Den dětí s Hurvínkem“ – 5 000 Kč). Nebyly zjištěny nedostatky, dotace
byly čerpány v souladu se smlouvou.

Závěrem
Muzeum děkuje všem, kteří obohatili jeho sbírku svými dary, byli to:
Karel Hudl, Jakub Šmíd, Ivana Horneková, Mojmír Ruml, Vladimír Cvetler, Hana Lamková,
Jan Novák a divadlo Buchty a loutky.
Za dary do muzejní knihovny děkujeme Miroslavu Martínkovi a Václavu Novákovi.
Poděkování za spolupráci finanční i jinou patří především Ministerstvu kultury České
republiky, městu Chrudim, časopisu Loutkář, Českým drahám, Českému rozhlasu
a České televizi.

V Chrudimi dne 26. 6. 2018

Mgr. Simona Chalupová, ředitelka muzea

Přílohy

Příloha č. 1 | Návštěvnost muzea
Přehled návštěvnosti za rok 2017
leden  	
únor	 	
březen	 	
duben		
květen		
červen		
červenec
srpen		
září		
říjen		
listopad
prosinec
celkem

459
0
2 841
3 277
4 304
3 481
8 697
4 701
3 500
2 606
1 661
2 599

9 000

38 126
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Rozdělení dle návštěvníků za rok 2017
13 051
dospělí		
6 492
dětské		
dítě do 6 let 3 838
senioři, ZTP 4 893
959
studenti
4 020
rodinná
561
skupina
doprovod	  496
418
mat. školka
3 398
škola		
celkem
 	 	

38 126

doprovod 1%

rodinná 11%
studenti 3%

Příloha č. 2 | Výstavní činnost muzea
za rok 2016
Malý pán – Velká cesta jedné loutky
Výstava nabídla k vidění loutky, dekorace a scénografii z úspěšného loutkového filmu
Malý pán.
Vernisáž: 3. 3. 2017 v 17 hodin
Doba konání: 4. 3. 2017 – 7. 1. 2018
Autor výstavy: František Antonín Skála
Instalace: František Antonín Skála, Markéta Michálková, Michal Kubíček
Koordinátor výstavy: Richard Matula (kurátor MLK)
Grafické řešení: Kristýna Vilčová, Marie Sieberová

Věra Říčařová: Hrát si
Výstava představila vůbec poprvé volnou tvorbu Věry Říčařové. Během vernisáže proběhl
křest knihy z cyklu (O)hlasy žen v české kultuře taktéž věnované Věře Říčařové.
Vernisáž: 21. 3. 2017 v 17 hodin
Doba konání: 22. 3. 2017 – 9. 7. 2017
Autorka výstavy: Simona Chalupová
Instalace: Geanny Garcia Delgado
Grafické řešení: Jiří Lammel

45 MLoKů
Výstava se konala k příležitosti 45. výročí od založení Muzea loutkářských kultur.
Vernisáž: 22. 6. 2017 v 17 hodin
Doba konání: 23. 6. – 10. 1. 2018
Autorka výstavy: Eva Brabencová (kurátorka MLK)
Instalace: Eva Brabencová, Geanny Garcia Delgado, Richard Matula (kurátoři MLK),
Ivana Krennerová
Výtvarné a grafické řešení: Geanny Garcia Delgado, Kristýna Vilčová

Magický svět loutek
Stálá expozice muzea (o autorech a realizátorech výstavy více viz Výroční zpráva
MLK za rok 2013)
Doba konání: 2. 3. 2013 – dosud

Příloha č. 3 | Výchovně vzdělávací
činnost muzea a jiné aktivity
Přehled uskutečněných programů pro školy 2017
Muzeum nabízí rozmanité edukační, výtvarné a zážitkové programy pro školy a jiné
skupiny. Programy jsou určeny pro různé věkové kategorie, časovou náročností. Některé
programy využívají dramaticko-výchovných principů, jiné jsou spojeny s výtvarnými
činnostmi. Celkem využilo nabídku programů 113 skupin.

Komentované prohlídky

Senioři, dospělí, starší žáci a studenti středních
a vysokých škol preferují komentované prohlídky.
6 skupin – děti
3 skupiny – senioři
3 skupiny – dospělí
1 skupina – handicapovaní
4 skupiny – komentovaná prohlídka v AJ

Programy ke stálé expozici „Magický svět loutek“
Magický svět loutek ožívá

Prohlídka stálé expozice s drobnými animačními
prvky
– Pro děti od 6 let (dle věku lze upravit
náročnost programu)
– Kapacita cca 20 dětí
– Časová náročnost – 60 minut
22 skupin – 1. stupeň ZŠ
1 skupina – 2. stupeň ZŠ
4 skupiny – zájmové skupiny

Rodinné loutkové divadlo

– Pro děti od 4 let (dle věku lze upravit
náročnost programu)
– Kapacita cca 20 dětí
– Časová náročnost 40 – 90 minut
– Použitý materiál: karton, špejle, barvy
(tempery, fixy, pastelky)

6 skupin – 1. stupeň ZŠ
1 skupina – Praktická škola

Stínové loutky

– Pro děti od 6 let
– Kapacita cca 20 dětí
– Časová náročnost 60 – 90 minut
– Použitý materiál – tyčky, papíry
a čtvrtky, tavná pistole

12 skupin – 1. stupeň ZŠ
1 skupina – 2. stupeň ZŠ
8 skupin – zájmové skupiny

Divadlo věcí

– Pro děti od 9 let
– Kapacita cca 20 dětí
– Časová náročnost 70 – 120 minut
– Použitý materiál – polystyrenové 		
kuličky, papíry a čtvrtky, tavná pistole,
fixy

12 skupin – 1. stupeň ZŠ
1 skupina – 2. stupeň ZŠ
8 skupin – zájmové skupiny

Zatoulaná princezna

– Pro děti od 3 do 7 let
– Kapacita cca 20 dětí
– Časová náročnost 50 minut

20 skupin – MŠ
1 skupina – 1. stupeň ZŠ
1 skupina – zájmové skupiny

Programy k sezónní výstavě: „Malý pán | Velká cesta jedné loutky “
Animace s Malým pánem
– Od 10 let
– Kapacita cca 20 účastníků
– Časová náročnost cca 120 minut

1 skupina – 1. stupeň ZŠ
7 skupin – 2. stupeň ZŠ

Programy k výstavě „Spejbl a Hurvínek na poličce“
Po stopách Hurvínka

– Pro děti od 4 do 7 let
– Kapacita cca 20 dětí
– Časová náročnost cca 40 minut

1 skupina – 1. stupeň ZŠ

Programy k výstavě „Věra Říčařová: Hrát si“
Inkoustové variace

– Pro děti od 4 do 12 let
– Kapacita cca 20 dětí
– Časová náročnost cca 45 minut

2 skupiny – 1. stupeň ZŠ

Jiné stálé programy
Mladí muzejníci

– Pro děti od 8 do 15 let
– Kapacita cca 20 dětí
– Časová náročnost cca 45 minut
– Použitý materiál – papír,
modré popisovače

2 skupiny – 1. stupeň ZŠ
4 skupiny – mimo MLK (Heřmanův Městec) – 2. stupeň ZŠ

Program v rámci projektu „Chrudim – město 3 muzeí“
Kacafírkovo dobrodružství

– Pro děti od 7 – 14 let
– Kapacita max. 30 dětí
– Časová náročnost cca 4 – 6 hodin
bez expozic

1 skupina – 1. stupeň ZŠ

Programy „na míru“
Druhy loutek
1 skupina – zájmová skupina

Mikuláš

2 skupiny – 1. stupeň ZŠ

Přehled uskutečněných programů a akcí pro veřejnost
Muzeum v roce 2017 pořádalo pravidelné nedělní pohádky s navazujícími workshopy
pro děti. Připravilo také několik tematických akcí. V roce 2017 se poprvé uskutečnil cyklus
kulturních akcí s názvem „Bez nití | Odvázané pátky na terasách“. Přednášková činnost
se omezila pouze na spolupráci s organizátory přehlídky Loutkářská Chrudim
a na přednášky v rámci vernisáží výstav apod.

Loutková představení

Celkem uspořádáno 5 loutkových představení
Počet návštěvníků celkem 202

Medvědí princ

22. 1. 2017 | 15 hodin
37 návštěvníků

Deset – dvacet – Sova!
30. 4. 2017 | 15 hodin
21 návštěvníků

Kluci z pohádek

8. 10. 2017 | 15 hodin
18 návštěvníků

O Palečkovi a Hrnečku vař
12. 11. 2017 | 15 hodin
56 návštěvníků

O Ježíškovi

17. 12. 2017 | 15 a 16 hodin
70 návštěvníků

Tematické akce

Celkem uspořádáno 12 akcí
Počet návštěvníků 3396

Světový den loutkového divadla
21. 3. 2017 | 8.30 – 18 hodin.
88 návštěvníků

Noc s Andersenem: Velká cesta Malého pána
31. 3.–1. 4. 2017 | 18 – 9 hodin
16 účastníků

Velikonoce v muzeu

13. 4. 2017 | 8.30 – 17 hodin
142 návštěvníci

Noc literatury

10. 5. 2017 | 18 – 21 hodin
28 návštěvníci

XIII. chrudimská muzejní noc
26. 5. 2017 | 17 – 23 hodin
838 návštěvníků

Den otevřených dveří památek
9. 9. 2017 | 9 – 18 hodin
1 060 návštěvníků

Edgar Degas: Tajemství malé tanečnice
26. 9. 2017 | 17 – 22 hodin
56 návštěvníků

Mezinárodní den seniorů
1. 10. 2017 | 9 – 18 hodin
13 návštěvníků

Duchůplné muzeum

27. 10. 2017 | 17 – 22 hodin
409 návštěvníků

Pod křídly anděla

3. 12. 2017 | 18 – 21 hodin
438 návštěvníků

Mikuláš

5. 12. 2017 | 15 – 21 hodin
291 návštěvníků

Adventní odpoledne (nejen) pro seniory
14. 12. 2017 | 14 – 17 hodin
17 návštěvníků

Akce a přednášky v rámci LCH
Páni z Malého Pána
1. 7. 2017 | 20 – 22 hodin
41 návštěvníků

Oslavy 45 let MLK

2. 7. 2017 | 14 – 24 hodin
624 návštěvníků

Michal Tučný revival
3. 7. 2017 | 19 hodin
198 návštěvníků

Kuba a loutkové divadlo
4. 7. 2017 | 11 hodin
4 návštěvníci

Bubenická show MLASK
4. 7. 2017 | 19 hodin
263 návštěvníků

Příměstské dílny v létě
Prázdniny v muzeu s Malým Pánem
24.–28. 7. 2017 | 31. 7.–4. 8. 2017
24 účastníků

Veřejná prezentace
výstupů z těchto dílen
28. 7. 2017 | 7.–4. 8. 2017

128 účastníků

Bez nití | Odvázané pátky na terasách
Cyklus letních akcí konaných v sezóně červen až září 2017 na zrekonstruovaných terasách
MLK. Celkem se konalo 12 akcí, které navštívilo dohromady 496 návštěvníků

Přijela k nám pouť

2. 6. 2017 | 15 – 19 hodin
74 návštěvníků

Lenka Dusilová

9. 6. 2017 | 19 hodin
218 návštěvníků

Z tajného deníku Smolíčka Pé
16. 6. 2017 | 19 hodin
37 návštěvníků

Krásné Nové Stroje
23. 6. 2017 | 19 hodin
45 návštěvníků

Ventil Duo

14. 7. 2017 | 19 hodin
3 návštěvníci

Faust a koncert John Hayllor
21. 7. 2017 | 19 hodin
25 návštěvníků

Dragon's Brew

28. 7. 2017 | 20 hodin
21 návštěvníků

F.loutek ve filmu a koncert kapely Palindromes
11. 8. 2017 | 19 – 22 hodin
7 návštěvníků

O nejmenším človíčkovi a nás ostatních
18. 8. 2017 | 19 hodin
22 návštěvníků

Opla Nepla

25. 8. 2017 | 19 – 22 hodin
4 návštěvníci

Den s Malým pánem
1. 9. 2017 | 17 – 22 hodin
10 návštěvníků

Cirkus Blues

9. 9. 2017 | 19 hodin
30 návštěvníků

Příloha č. 4 | Publikační činnost muzea
V roce 2017 proběhl křest dvou publikací:

(O)hlasy žen v české kultuře
Věra Říčařová
Loutkové divadlo
ISBN 978-80-906129-3-8
Náklad: 1000ks
Publikace vznikla díky finanční podpoře Ministerstva kultury české republiky z programu
„Kulturní aktivity”.
Text: Daniel Herman, Ondřej Hrab, Simona Chalupová, Andrea Králová,
David Lipovský, Věra Říčařová
Fotografie: Krzysztof Deszczyński, Jakub Hrab, Pavel Kalfus, Ivana Krennerová, Thomas
Lom, Jan Merta, Zdeněk Merta, Milan Michl, Zdeněk Michl, Oto Palán,
Josef Ptáček, Jindřich Štreit, archiv MLK
Kresby: Věra Říčařová
Obrazové podklady: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, archiv Věry Říčařové
Grafická úprava, sazba a zlom: Jiří Lamel
Odborná redakce: Simona Chalupová
Tisk: Fronte s.r.o.
Kniha byla vydána již v předchozím roce, veřejnosti byla představena v roce 2017.
Slavnostní křest knihy proběhl při vernisáži výstavy Věra Říčařová: Hrát si.

Hurvínek má narozeniny
ISBN 978-80-906129-2-1
Náklad 400 ks
Publikace vznikla díky finanční podpoře Ministerstva kultury české republiky z programu
„Kulturní aktivity“.
Text: Denisa Kirschnerová
Ilustrace: Tomáš Chlud
Odborná redakce: Denisa Horníková, Simona Chalupová
Redakce: Jana Křížová, Arbor vitae
Technické řešení: Milan Weiner
Grafická úprava: Jiří Lammel
Tisk: Tiskárna Polička
Kniha byla vydána již v předchozím roce, veřejnosti byla představena v roce 2017.
Křest knihy a autogramiáda se uskutečnily v divadle S + H dne 5. března 2017.

Příloha č. 5 a) | Akviziční činnost muzea
Měšťan L 10010, marioneta pro rodinná divadla, Modrý a Žanda, po r. 1921
Královna L 9965, marioneta pro rodinná divadla, A. Münzberg, po r. 1921

Kovboj Pč. 70/2017, filmová loutka, pravděpodobně Jiří Trnka, 40. – 50. léta 20. století
Princezna L 10102, filmová loutka, Jiří Trnka, 1967

Indická žena L 10088, loutka z filmu Palác snů, režie Břetislav Pojar, výtvarné zpracování
Zdeněk Seydl, 1964
Měšťanka L 10097, loutka z filmu Krysař, výtvarník a režie Jiří Bárta, 1985

Slečna v modrých šatech L 10094, fáze filmové loutky z inscenace Romance, námět,
scénář, režie, výtvarné zpracování Břetislav Pojar, 1962

Příloha č. 5 b) | Akviziční činnost muzea
Nákupy

Dary

Příloha č. 6 a) | Restaurování sbírkových
předmětů mimo MLK
Seznam konzervovaných a restaurovaných sbírkových předmětů
- dodavatelsky

Příloha č. 6 b) | Seznam restaurovaných,
konzervovaných předmětů v dílně MLK

442

431

11

Příloha č. 7 | Účetní výkazy
Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha č. 8 | Organizační schéma
v roce 2017

Příloha č. 9 | Propagace muzea
Propagační materiály MLK
Plakáty ke každé větší akci a na ½ roku, propagační kartičky (letáky), propagační
skládačky (obecné, výstavy, program na ½ roku)
								
Tištěné propagační materiály jsme před letní sezónou rozvozili po turisticky
vyhledávaných místech v okrese Chrudim a Pardubice. Plakáty jsme rozeslali
do Informačních center v Pardubickém kraji. V rámci partnerství s ČD jsme distribuovali
plakáty a ostatní materiály ve vlacích a na nádražích. V samotné Chrudimi jsme využívali
vedle plakátovacích ploch i zhruba 30 distribučních míst v obchodech, školách a úřadech.

Propagace tisk

Díky spolupráci s městským úřadem v Chrudimi, který nám poskytuje výpis z monitoringu
tištěných médií připravovaného pro ně firmou Newton Media, máme v současnosti
mnohem lepší přehled o dosahu a dopadu našich propagačních a komunikačních aktivit.

Chrudimský deník

Pátečník – cca 43 článků
Ostatní – cca 8 článků

Ostatní

Celkem cca 35 článků

Propagace jiná

Český rozhlas – cca 12 reportáží

Televizní reportáže
Cca 9 reportáží

Dosah tiskových zpráv:
Unikátní výstavní projekt připomene Josefa Skupu
http://www.divadlo.cz/?clanky=unikatni-vystavni-projekt-pripomene-josefa-skupu
https://www.chrudimka.cz/unikatni-vystavni-projekt-pripomene-josefa-skupu
https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/on-line-vystava-mapuje-tvorbu-a-cinnostloutkare-skupy_413208.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/442744/k-vystave-o-loutkari-skupovi-mohou-prispet-i-lide-svymi-dokumenty.html
https://jicinsky.denik.cz/kultura_region/mate-fotografii-se-skupou-ozvete-se-20170106.
html

Ocenění pro Simonu Chalupovou za zásluhy v oblasti
česko- vietnamských vztahů
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/oceneni-pro-simonu-chalupovou-za-zasluhy-v-oblasti-cesko-vietnamskych-vztahu
https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/simona-chalupova-ma-cenu-za-zasluhy-v-cesko-vietnamskych-vztazich-20170125.html
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/oceneni-pro-simonu-chalupovou-za-zasluhy-voblasti-cesko-vietnamskych-vztahu-4-cs1808.html

Loutkářské muzeum přivítá Malého pána
http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/kultura/loutkarske-muzeum-privitalo-maleho-pana
http://www.loutkar.eu/index.php?id=1627
http://www.ecomonitor.cz/txt_tzpr_full.stm?AA_SL_Session=98eca6d2f065029d8e061f5213bf41ba&scrl=1&scr_scr_Go=27
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/453900/v-chrudimi-jsou-k-videni-postavy-loutkoveho-filmu-maly-pan.html
http://novinychrudim.cz/2017/03/03/muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi-privita-maleho-pana/
http://unima.idu.cz/maly-pan-velka-cesta-jedne-loutky/
https://rlax.cz/akce/vystava-maly-pan-chrudimi/
http://www.r36.cz/rodinne_pasy/emagazinrp_3.pdf
http://www.ententyky.cz/vystava-veletrh/maly-pan-v-chrudimi-velka-cesta-jedne-loutky
https://www.kampocesku.cz/clanek/21856/za-loutkami-do-chrudimi
http://vychodocech.cz/vystava-maly-pan-s-podtitulem-velka-cesta-jedne-loutky-vmuzeu-loutkarskych-kultur-v-chrudimi/

Muzeum otevírá výstavu Věry Říčařové
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/muzeum-otevira-vystavu-very-ricarove
https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/divadlo/loutkarske-muzeum-vystavi-nove-objevena-dila-very-ricarove_422562.html
http://unima.idu.cz/vystava-vera-ricarova-hrat-si/
http://www.divadlo.cz/?clanky=muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi-vystavuje-kresby-loutkarky-very-ricarove
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/457557/loutkarske-muzeum-vystavuje-kresby-loutkarky-very-ricarove.html
http://www.divadelni-noviny.cz/jednou-vetou-30

Velikonoce 2017 aneb Zajíčkovy úmysly
http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/kultura/velikonoce-2017-aneb-zajickovy-umysly
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?scrl=277&apc=ztkn1--&scr_277_Go=3
http://regiony.impuls.cz/velikonoce-2017-aneb-zajickovy-umysly-d7o-/pardubicky-kraj.
aspx?c=A170404_213909_imp-pardubicky_sucha

První akcí na terasách bude Noc literatury
http://novinychrudim.cz/2017/05/10/tradicni-noc-literatury-v-muzeu-baroknich-soch-ana-terasach-muzea-loutkarskych-kultur/
https://orlicky.denik.cz/kultura_region/prvni-akci-na-chrudimskych-terasach-bude-nocliteratury-20170508.html
http://zpravodajstvi.ecn.cz/?x=2495027
https://www.sousede.cz/prispevek/224242-Prvni-akci-na-chrudimskych-terasachbude-Noc-literatury
https://article.wn.com/view/2017/05/04/Rozarium_Klasternich_zahrad_v_Chrudimi_
Prvni_akci_na_terasac/
http://www.knihovna-cr.cz/noc-literatury-2017
http://novinychrudim.cz/2017/05/12/noc-literatury-s-hereckou-janou-svandovou-a-zpevakem-stepanem-malkem/
https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/posluchacum-cetli-jana-svandova-a-stepan-malek-20170512.html
http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/kultura/prvni-akce-na-rekonstruovanych-terasach-muzea-loutkarskych-kultur

Mydlářovský dům zažije osvícení
https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/mydlarovsky-dum-zazije-osviceni-20170524.
html
https://www.sousede.cz/prispevek/230353-Mydlarovsky-dum-zazije-osviceni
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/mydlarovsky-dum-zazije-osviceni-4-cs2057.html
http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/mydlarovsky-dum-bude-v-patek-poprvenasvicen-slavnostni-otevreni-si-odbudou-i-teras
http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/kultura/slavnostni-otevreni-teras-mydlarovskeho-domu
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/archeologove-nasli-v-chrudimi-saske-dymky-anemeckou-kameninu/1495455
https://www.tyden.cz/rubriky/relax/cestovani/loutkarske-muzeum-otevrelo-terasy-za-mydlarovskym-domem_431741.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010100526/obsah/547157-otevrou-se-terasy-mydlarovskeho-domu
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/471641/loutkarske-muzeum-chrudim-otevrelo-terasy-za-mydlarovskym-domem.html
http://www.vozickar.com/letni-terasy-za-chrudimskym-muzeem-loutek-slouzi-i-vozickarum/
https://www.chrudimka.cz/mydlarovsky-dum-v-chrudimi-zazije-osviceni
http://www.divadelni-noviny.cz/mydlarovsky-dum-v-chrudimi-zazije-osviceni

XIII. chrudimská muzejní noc připomene hrdiny z Ležáků
http://www.pardubicezive.eu/xiii-chrudimska-muzejni-noc-pripomene-hrdiny-z-lezaku/
http://regiony.impuls.cz/xiii-chrudimska-muzejni-noc-pripomene-hrdiny-z-lezaku-pp7-/
pardubicky-kraj.aspx?c=A170524_165901_imp-pardubicky_sucha
http://www.chrudim.eu/xiii-chrudimska-muzejni-noc/d-7257
http://2017.chrudimsobe.cz/2017-05-26-xiii-chrudimska-muzejni-noc

http://novinychrudim.cz/2017/05/25/xiii-chrudimska-muzejni-noc-pripomene-mimojine-hrdiny-z-lezaku/
http://zpravodajstvi.ecn.cz/?x=2496063
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/chrudimska-muzejni-noc-2015.aspx
https://www.chrudimka.cz/stitek/muzejni-noc
http://econnect.ecn.cz/txt_tzpr_full.stm?x=2496063

Na muzejních terasách začíná kulturní léto „Bez nití“
http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/kultura/na-muzejnich-terasach-zacina-kulturni-leto-bez-niti
http://www.pardubicezive.eu/na-muzejnich-terasach-zacina-kulturni-leto-bez-niti/
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/v-muzeu-loutkarskych-kultur-v-chrudimi-zacinaletni-cyklus-kulturnich-poradu-4-cs2084.html
https://pardubice.rozhlas.cz/loutkarske-muzeum-laka-na-terasy-bez-niti-aodvazane-6029291
http://novinychrudim.cz/2017/05/31/na-muzejnich-terasach-zacina-kulturni-leto-bez-niti/
http://chrudimdnes.cz/05-07-2017-akce-na-terasach-muzea-loutkarskych-kultur
http://www.navstevnik.cz/900_500546_lenka-dusilova/

Loutkářské muzeum oslaví 45. narozeniny výstavou
http://www.pardubicezive.eu/loutkarske-muzeum-oslavi-45-narozeniny-vystavou/
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/loutkarske-muzeum-oslavi-45-narozeniny-vystavou-4-cs2126.html
https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/loutkarna-oslavi-uz-45-narozeniny-20170628.html
https://twitter.com/MinKultury/status/874594007392890882
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/loutkarske-muzeum-oslavi-45-narozeniny-vystavou
http://2017.chrudimsobe.cz/2017-06-30-45-let-muzea-loutkarskych-kultur-v-chrudimi
https://www.iumeni.cz/kalendar-akci/vystavy-vernisaze/45-mloku-g00411x3/
http://www.navstevnik.cz/900_511430_45-mloku/
http://www.mesto3muzei.cz/900_511430_45-mloku/
http://www.divadlo.cz/?clanky=muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi-pripravilo-k-45-vyroci-sveho-zalozeni-retrospektivni-vystavu

Muzeum představí svůj nejcennější exponát
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/muzeum-predstavi-svuj-nejcennejsi-exponat
https://twitter.com/minkultury/status/910435522060922880
https://www.avmedia.cz/novinky/detail/29_4055-muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi-predstavilo-nejcennejsi-exponat_kultura
http://novinychrudim.cz/2017/09/26/muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi-predstavi-svuj-nejcennejsi-exponat-marionetu-z-parizskeho-divadla-nabots/
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-kulturni-servis/496276/muzeum-v-chrudimi-predstavilo-loutku-spojovanou-s-edgarem-degasem.html?utm_source=blesk.
cz&utm_medium=copy

https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/muzeum-chysta-vystavu-venovanou-jedine-loutce-20170919.html
http://www.loutkar.eu/index.php?id=1755
http://www.divadelni-noviny.cz/tanecnice
https://orlicky.denik.cz/kultura_region/na-co-kam-vecer-bude-patrit-vzacneloutce-20170926.html
http://casopis.businessclub.cz/2015/files/assets/basic-html/page72.html
http://regiony.impuls.cz/muzeum-v-chrudimi-predstavi-svuj-nejcennejsi-exponat-pfy-/pardubicky-kraj.aspx?c=A170920_184809_imp-pardubicky_sucha#utm_
source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=iregiony&utm_content=main

http://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/vyletnik/chrudimske-muzeum-loutek-predstavi-svuj-nejcennejsi-exponat/
https://sosiski.com/post/i2LkwPmmXCo/muzeum-loutk-sk-ch-kultur-chrudim/
http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/muzeum-v-chrudimi-predstavilo-loutku-spojovanou-s-edgarem-degasem

Mydlářovský dům ovládne Velká tíseň
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/chrudimsky-mydlarovsky-dum-ovladne-velkatisen/
https://orlicky.denik.cz/kultura_region/loutkarske-okenko-mydlarovsky-dum-ovladnevelka-tisen-20171027.html
https://article.wn.com/view/2017/10/19/Mydlarovsky_dum_ovladne_Velka_tisen/
http://www.pardubicezive.eu/udalost/5-duchuplne-muzeum/
http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/3--duchuplne-muzeum-aneb-dia-de-losmuertos.aspx
https://pardubice.idnes.cz/tipy-podzimni-prazdniny-halloween-hubertova-jizda-muzeum-pa3-/pardubice-zpravy.aspx?c=A171026_360618_pardubice-zpravy_skn
https://zdarsky.denik.cz/tipy/5-duchuplne-muzeum-266705.html
https://twitter.com/MinKultury/status/920949190041227264
https://www.evensi.com/5-duchuplne-muzeum-muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi/229555711

Loutkový Advent plný zážitků
http://regiony.impuls.cz/loutkovy-advent-plny-zazitku-dka-/pardubicky-kraj.aspx?c=A171123_213458_imp-pardubicky_sucha
http://chrudimskenoviny.cz/kategorie/kultura/loutkovy-advent-plny-zazitku
http://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/vyletnik/loutkovy-advent-plny-zazitku-vchrudimi/
http://www.pardubicezive.eu/loutkovy-advent-plny-zazitku/
http://novinychrudim.cz/2017/12/01/loutkovy-advent-v-muzeu-loutkarskych-kultur-zacne-na-arkadach-rozsvicenim-vanocniho-andela/
https://radiozurnal.rozhlas.cz/tipy-na-vikend-ledove-sochy-vanocni-zoo-i-vietnamskevodni-loutkove-divadlo-7182704

Prezentace akcí a MLK na internetových portálech a Facebooku
Webové stránky MLK
www.puppets.cz
www.facebook.com/mlk.cr

Internetové portály
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Loutky-v-Muzeu-loutkarskych-kulturv-Chrudimi-neje.aspx
http://www.divadlo.cz/muzeum-loutkarskych-kultur-5
http://www.zivefirmy.cz/muzeum-loutkarskych-kultur_f403914
http://www.turistika.cz/mista/chrudim-muzeum-loutkarskych-kultur
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=410
http://www.informuji.cz/objekt/1021-muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi/
http://www.czecot.cz/turisticky-objekt/6928_muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi
http://www.edb.cz/firma-203899-muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim
http://www.turistik.cz/cz/kraje/pardubicky-kraj/okres-chrudim/chrudim/muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi/
http://www.tixik.cz/muzeum-loutkarskych-kultur-2378605.htm
http://www.zlatestranky.cz/firmy/Chrudim/H571241/Muzeum+loutk%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch+kultur+v+Chrudimi/
http://www.portalchrudim.cz/muzeum-loutkarskych-kultur/
http://www.kudykam.com/muzeum-loutkarskych-kultur.html
http://www.pruvodce.com/muzeumloutkarskychkultur/
http://www.kdykde.cz/clanky/profily/muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi
http://najisto.centrum.cz/84487/muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi/
http://amaterskedivadlo.cz/main.php?data=organizace&id=268
http://www.kamsevydat.cz/muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim/
http://www.museum.cz/muzeum-273-muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim
http://kultura.infocesko.cz/content/kultura-muzea-muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim.aspx
http://pro-skoly.cz/muzeum-loutkarskych-kultur/
http://www.krasnecesko.cz/lokality/22015-muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim-muzeum.html
http://www.vlastiveda.cz/muzea-galerie-skanzeny/muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim/
http://www.sematam.cz/kultura/muzeum-loutkarskych-kultur/1039
http://www.zivotnacestach.cz/muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim-pardubicky-kraj/
http://www.holice.eu/aktuality-navstenik/program/tipy-na-vylet/item/175-chrudim-muzeum-loutk%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch-kultur.html
http://ifirmy.cz/firma/157796-muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim
https://www.chinatours.cz/clanky-tipy/kulturni-tipy/muzeum-loutkarskych-kultur/
http://topkontakt.idnes.cz/f/muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim/148554/
http://www.ententyky.cz/vylety-za-historii/muzeum-loutkarskych-kultur-1
http://www.atlasceska.cz/pardubicky-kraj/muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi/
http://www.pobytovebalicky.cz/kultura/muzea-a-galerie/1328_muzeum-loutkarskych-kultur.html

http://www.stava.cz/partner/240/muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi?
http://www.cz-museums.cz/adresar/pardubicky-kraj/chrudim/chrudim/muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi
http://www.kampocesku.cz/clanek/6219/muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi
http://itras.cz/muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi/
http://kontakt.czechtrade.net/muzeum-loutkarskych-kultur/cz/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/00412830/muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim/statisticky-urad/
http://www.netfirmy.cz/firma/22247-muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim/
http://firma.adresarfirem.cz/19051-muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi/
http://www.zajimavamista.cz/misto-957-muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim
http://t.vychodni-cechy.info/chrudim/13_6928_muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi/
http://www.avizo.cz/katalog-sekce/firma/detail-firma/51110-muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi.html
http://www.virtualtravel.cz/chrudim/muzeum-loutkarskych-kultur---v-chrudimi.html
http://www.topzine.cz/fotogalerie-muzeum-loutkarskych-kultur-v-atenach-vychodnich-cech-vitejte-v-chrudimi
http://www.mesto3muzei.cz/
http://www.czechtrade.us/muzeum-loutkarskych-kultur
http://www.czechtrade.sk/muzeum-loutkarskych-kultur
http://www.kamsdetmi.com/detail.html?id=1778
http://kampak.net/mista/muzeum-loutkarskych-kultur/
http://www.pardubice.cz/adresar-firem/kultura-a-umeni/muzea-expozice/muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi/
http://www.ceskevylety.cz/zajimavosti.php?kod=388_muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim
http://www.mojevideo.sk/video/1c3fa/na_spaciru_muzeum_loutka_skych_kultur_chrudim.html
http://www.amashk.cz/tip-na-vylet-muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim.php
http://www.peknyden.cz/katalog/muzeum-loutkarskych-kultur/?locality=pardubice
http://turisticky-denik.cz/vylet/2222-muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi.htm
http://obchodnirejstrik.cz/muzeum-loutkarskych-kulturv-chrudimi-412830/
http://www.portal-firem.cz/firma/462701/muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim
http://arelax.sk/sk/muzeum_loutkarskych_kultur_v_chrudimi
http://www.nepropasni.cz/muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi/
http://cokdykam.mraveniste.cz/chrudim-chrudimsko-hlinecko-muzea-loutkarskych-kultur-v-chrudimi/
http://www.chrudim.info/katalog/firma-muzeum-loutkarskych-kultur.html
http://www.ceskakultura.eu/index.php?m=instituce&b=i&c=231
http://www.cestovniinformator.cz/cs/2110/muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim.html
http://www.trade.cz/muzeum-loutkarskych-kultur
http://www.jezerka.cz/dovolena-zabava/tipy-na-vylet/chrudim-muzeum-loutkarskych-kultur
http://www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/vychodni-cechy/505-muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim
http://top99.cz/kontakt-156914-muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi-chrudim-chrudim-i

http://www.neposedime.cz/index.php/po-ceske-republice/rady-a-osobni-zkusenosti/564loutkarske-muzeum-v-chrudimi-ma-novou-expozici-a-je-vstricne-k-vozickarum
http://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Spolecenske-sluzby/Provozovatele-kulturnich-pamatek/Muzea/Mestska-muzea/kraj-pardubicky/chrudim
http://www.akce.cz/misto/25365/muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim
http://rejstrik.finance.cz/00412830-muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim/
http://www.cestujsdetmi.cz/vylety/muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi.html
http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/muzeum-loutkarskych-kultur/
http://vozickar.com/loutkarske-muzeum-v-chrudimi-laka-na-novou-expozici-a-doprovodny-program/
http://www.razitkuj.cz/2021_muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim
http://chrudimskepamatky.mypage.cz/menu/muzeum-loutkarskych-kultur
http://www.stastnezeny.cz/index.asp?menu=605&record=23411
http://cesko.svetadily.cz/pardubicky-kraj/okres-chrudim/clanky/Muzeum-loutkarskych-kultur
http://www.jedtesdetmi.cz/muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim-3555/
https://www.brumik.cz/tip/detail-tip/54/
http://www.travelguide.cz/cz/turistika/cestujeme-s-detmi/muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi
http://turistickyatlas.cz/vse/misto/7282_muzeum-loutkarskych-kultur.html
http://www.mestoprodeti.cz/muzea-galerie/zpravodaj-muzei-a-galerii-v-cr/640-chrudim-za-loutkami-do-chrudimi.html
http://www.infoturistika.cz/zdarske/zdarske.kultur.html
http://www.juniorcentrum.cz/muzeum-a-galerie
http://www.whoop.cz/detail.php?page_id=436
http://orlickehory.webz.cz/obec/chrudim.htm
http://chatkysec.cz/kam_na_vylet.html
http://www.zeleznehory.net/muzeum-loutek-chrudim/
http://www.kormidlo.cz/index.shtml?apc=c983a-_-_--&cat=1340
http://muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim.takeit.cz/produkt/muzeum-loutkarskych-kultur-oficialni-stranky-10967806
http://muzeum-loutkarskych-kultur-chrudim.takeit.cz/firma/muzeum-loutkarskych-kultur-chr-148554
http://sdeleni.idnes.cz/vypravte-se-do-chrudimi-do-muzei-a-za-pokladem-foj-/ig_sdeleni.aspx?c=A140701_103409_ig_sdeleni_ahr
http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/muzea-a-galerie/2
http://kamzajit.cz/mesto/chrudim.php
http://www.chaty-chalupy-dds.cz/clanky/loutkarske-muzeum-chrudim/
http://firmy.mlhovina.cz/firma-145-q-muzeum-loeutkarskych-kultur

Placená inzerce
Daruma spol. s.r.o. – Prezentace v rámci městského informačního centra Chrudim a
Pardubice
TIM – Muzejní noviny – propagace zaměřená na programy pro školy
KAM po Česku – propagace zaměřená na podporu návštěvnosti v turistické sezóně
Dopravní podnik města Pardubic – Adventní kampaň ve vozech DPMP

Příloha č. 10 | Rekonstrukce teras
Terasy Muzea loutkářských kultur před rekonstrukcí

Terasy MLK po rekonstrukci

