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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 2018, pouze ve dnech od 8. 1. 2018 do 26. 1. 2018 bylo
pro návštěvníky uzavřeno z technických důvodů (opravy budov a instalace nových výstav).
Otevírací doba v roce 2018
Denně 8:30 -17:00 hodin.
Způsob zřízení
Muzeum je státní 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 a divadelní herna. V č. p. 73 v Břetislavově ulici sídlí administrativa
muzea, je zde digitalizační pracoviště, sbírkové oddělení a restaurátorské pracoviště. 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 a depozitář pro
část sbírky.
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 Le 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 Hany Lamkové, která muzeu svěřila
celoživotní tvorbu svou a svého manžela Josefa Lamky (Josef Lamka stál u počátku české
televizní loutkové tvorby.). V roce 2018 se sbírka rozrostla o pozůstalost scénografa Petra
Matáska, kterou darovala muzea jeho žena.
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 sezónní
mi výstavami. Školy a skupiny využívají možnosti účastnit se doprovodných programů
k výstavám i stálé expozici.
Muzeum pořádá kulturně vzdělávací aktivity pro veřejnost – workshopy, loutková představení, přednášky a další doprovodné akce (např. Muzejní noc, Den památek, Velikonoce
v muzeu, 5denní příměstská dílna Prázdniny v muzeu, 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 a 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 československá 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 pod‑
limitováni.
Poradními orgány ředitelky MLK jsou Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost a Rada muzea.

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost pracoval v roce 2018 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
MgA. Robert Smolík, vedoucí kabinetu scénografie na KALD DAMU Praha
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost zasedal dne 28. 11. 2018 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 2018 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
Ing. akad. arch. Lubomír Svoboda, architekt
Jiří Kadeřávek, ředitel Chrudimské besedy
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 MLK
Rada muzea se sešla dne 8. 12. 2018. Rada se zabývala kromě investičních plánů MLK dalším
směřováním muzea. Rovněž se vyjádřila k mimořádné inventarizaci sbírky MLK. Rada byla
seznámena s novými materiály pro školní programy.

Shrnutí činnosti
Výstavní, publikační a doprovodná činnost muzea byla v roce 2018 spojena hlavně s oslavami 100. výročí konce 1. světové války. Muzeum získalo na všechny akce spojené s výročím
(výstavy, publikaci, doprovodný program) neinvestiční dotaci ve výši 859 600, Kč a investiční
dotaci 150 000 Kč. Cílem celého projektu bylo seznámit co nejširší veřejnost s fenoménem
loutkářství za 1. světové války. Muzeum na projektu spolupracovalo s Československou obcí
legionářskou. První část realizace projektu se odehrála v „Legiovlaku“, kde byla instalována
od 15. 3. 2018 do 7. 10. 2018 výstava loutek, se kterými bratři Kopečtí hráli v legiích na italské frontě. Výstavu v „Legiovlaku“ zhlédlo celkem 124 000 osob. Zároveň bylo v souvislosti
s touto akcí připraveno loutkové představení „Zkáza tvrdého meče“ (text hry ve sbírce MLK),
které pro muzeum nazkoušeli herci z divadla Buchty a loutky, Radek Beran a René Krupanský.
Pro představení si MLK nechalo zhotovit repliky loutek bratrů Kopeckých z italské fronty. Celkem 72 představení bylo zahráno v „Legiovlaku“ na více než 23 místech napříč celou Českou republikou. Představení zhlédlo celkem 1725 osob. O představení Zkáza tvrdého
meče byl natočen krátký dokument, který se posléze stal součástí výstavy realizované
v MLK. S replikami loutek si mohou hrát návštěvníci na výstavě „Loutky na frontě“, realizované v MLK, která započala 2. 11. 2018, a bude pokračovat až do konce září 2019. Hlavním
tématem výstavy je loutkářství na bojištích první světové války i v zázemí. K vidění jsou
unikátní loutky bratrů Kopeckých, se kterými hráli představení pro své druhy na vojně,
replika „revolučního“ Kašpárka od Josefa Skupy a další. Součástí výstavy je také železniční
model válečné Evropy, který pomocí vlakových zastávek, zvukového doprovodu a stínohry
přibližuje události první světové války. V souvislosti s touto výstavou vznikla i kniha „Loutky
na frontě“, která obsahuje původní studii kurátora výstavy, Richarda Matuly, o činnosti
loutkářů za 1. světové války. Poutavou formou je zde popsán fenomén českého loutkářství
na válečné frontě a jsou přiblíženy osudy českých loutkářů na bojištích – zejména bratrů
Kopeckých. Kniha je doplněna dobovými fotografiemi i snímky „válečných“ loutek ze sbírky
MLK. Zvláště příznivě byla publikace přijata odbornou veřejností.
S velkou odezvou se setkala sezónní výstava „Pohádkový život rodiny Lamkových“, která
vznikla díky velkorysému daru od paní Hany Lamkové muzeu. Ve výstavě byly využity loutky, výtvarné návrhy, dekorace a další materiály z produkce manželů Lamkových z několika
televizních pořadů, mezi které patřily například: Flok a Flíček, Cvoček astronautem, Hrajeme
si s písničkou, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Čarovný pavouk, Království květin, O človíčkovi
atd. Při příležitosti konání této výstavy byla vydána stejnojmenná publikace. Jako doprovodný program byla otevřena v dolních prostorách muzea výstava, nazvaná „Planeta animace“,
kde si návštěvníci mohli vyzkoušet s pomocí aplikace v mobilních telefonech různé způsoby
animování loutky a vytvořit si tak vlastní animovaný film či využít zábavný fotokoutek.
Publikaci k výstavě „Pohádkový život rodiny Lamkových“, vydanou muzeum, zpracovala
editorka Jana Tomášová. Kniha pojednává o tvorbě legendárních tvůrců animovaných filmů,
manželů Hany a Josefa Lamkových, obsahuje fotografie, které dokumentují jejich bohatou
tvorbu, řadu dobových materiálů i autentické vzpomínky Hany Lamkové a její dcery Hany
Gormanové.
Výstava „Tanec kolem baletky: Co se děje v restaurátorské dílně?“ vznikla v souvislosti
se získáním vzácného exponátu do sbírky MLK, marionety Tanečnice, která je připisována
slavnému malíři Edgaru Degasovi. Loutka byla zakoupena ve velmi špatném stavu a její
záchrana si vyžádala téměř dva roky pečlivé práce restaurátorů. Návštěvníci se mohou
ve výstavě seznámit s průběhem procesu restaurování a některé z daných činností si mohou
sami vyzkoušet.

Stálá expozice muzea „Magický svět loutek“ byla hojně navštěvována i v roce 2018.
Muzeum pokračovalo v kulturně vzdělávacích aktivitách pro veřejnost, celkem uspořádalo
4 loutková představení s navazující dílnou a jedno vánoční představení. V muzeu se
usku
tečnilo 11 tematických akcí (Světový den loutkového divadla, Noc s Andersenem,
Velikonoce v muzeu, Noc literatury, Muzejní noc, Den dětí, Den otevřených dveří památek,
Duchůplné muzeum, Pod křídly anděla, Mikuláš, Adventní odpoledne pro seniory). Přednášky
byly součástí některých tematických akcí, 1 samostatná přednáška v MLK proběhla v rámci
Loutkářské Chrudimi. V roce 2018 se uskutečnil 2. ročník festivalu na terasách Mydlářovského
domu, nazvaný Bez nití | Odvázané pátky na terasách. V sezóně červen–září se uskutečnilo
8 akcí (loutková představení, koncerty, performance, promítání apod.).
Školy a skupiny (celkem 96 skupin) využívaly možnosti účastnit se doprovodných programů
k výstavám i stálé expozici.
V roce 2018 umožnilo muzeum 13 vstupů zdarma. Tuto možnost využilo celkem 3027
návštěvníků.
Celková návštěvnost muzea v roce 2018 byla 35 715 osob.
V roce 2018 probíhala řádná inventarizace sbírky, která byla zahájena již v listopadu 2016.
Řádná inventarizace byla provedena u 5 139 inventárních čísel, čímž bylo zkontrolováno
o 139 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 2018 pokračovala digitalizace sbírky muzea a celkem bylo digitalizováno 2 164
sbírkových předmětů. Mimo muzeum bylo konzervováno a restaurováno 17 sbírkových předmětů, v restaurátorské dílně muzea bylo konzervováno, odborně ošetřeno či restaurováno
celkem 223 sbírkových předmětů.
Počet sbírkových předmětů, evidovaných v programu sbírky firmy Bach Systems Olomouc
(na počítačovou evidenci přechází muzeum od roku 1997) k 31. 12. 2018, byl 49 354.
Sbírka muzea se rozrůstala i v tomto roce, do sbírky bylo zakoupeno 70 sbírkových předmětů
a 497 předmětů bylo muzeu darováno. Mezi významné nákupy patřil soubor tradičních ma
rionet a kostýmů Anny Suchardové-Brichové. Mezi významné přírůstky v rámci darů jistě
patří pozůstalost Petra Matáska a další dar z tvorby manželů Lamkových.
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. V roce 2018 zrealizovalo nákup dvou
služebních vozidel Škoda Octavia Combi v celkové výši 1 227 498,52 Kč.
Dotace na realizaci nové části stálé expozice „Tajemství malé tanečnice“, ve výši 5 550
000 Kč, byla muzea přidělena již v roce 2017. Pro vybudování expozice bylo nutné provést
rekonstrukci stávajících sálů. Stavební úpravy byly prováděny během roku 2018, s datem
dokončení k 30. 4. 2019. Investiční akce dále pokračuje.
Muzeum získalo investiční prostředky na realizaci části projektu „Loutky na frontě“, a to na
železniční model válečné Evropy ve výši 150 000 Kč, který je součástí výstavy „Loutky na
frontě“. MLK zrealizovalo projekt ve stanoveném termínu k 30. 11. 2018.

Správa sbírky
Správou sbírky MLK se zabývá Oddělení pro péči, ochranu a prezentaci sbírky.
V tomto oddělení pracovali v roce 2018 celkem 3 kurátoři sbírky, 1 asistent kurátorů,
1 dokumentátor – digitalizace, 1 dokumentátor – fotograf a 2 restaurátoři s licencí MKČR
Sbírka muzea je dělena do podsbírek: Loutky, Scénografie, Archiv, Fono, Foto, Výtvarné
a Sbírková knihovna.
V roce 2018 bylo v řádné inventarizaci zkontrolováno 5139 sbírkových předmětů uložených
v depozitářích Choteč a Chrudim, tedy sbírkové předměty, které nebyly inventarizovány
v minulých letech a nové přírůstky (konkrétně Loutky 910 inv. č., Výtvarné 1330 inv. č.,
Archiv 2755 inv. č., Scénografie 144 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 2018 byl 593, počet nových inventárních čísel za rok byl 744.
Celkový počet inventárních čísel sbírky k 31. 12. 2018 byl 49 271 předmětů.
Počet sbírkových předmětů, evidovaných v programu sbírky firmy Bach Systems Olomouc
(na počítačovou evidenci přechází muzeum od roku 1997) k 31. 12. 2018, byl 49 354.
Muzeum evidovalo za rok 2018 celkem 16 badatelských dotazů.

Instituce

Zadání

soukromá osoba
soukromá osoba

Určení loutek pro RD
osobní zájem
Informace a fotografie k osobě Výběr portrétní fotografie
Františka Ptáčka
pro databázi loutkářských
osobností
Získání údajů z časopisu
Doplnění údajů o literatuře
Loutkář
v písemné práci
Nacenění loutky
osobní zájem
Nacenění loutky
osobní zájem
Určení loutkových hlaviček
Zařazení hlaviček do
sbírkového fondu Múzea
babkárských kultúr
Informace a fotografie
Pořádání výstavy
k osobě Antonína
Švimberského
Informace a fotografie
Sběr informací k napsání
k loutkářským osobnostem
medailonků o daných
osobnostech
Informace k loutkám značky
osobní zájem
Uměna
Určení původu proscénia
osobní zájem
a loutek
Nacenění loutkového
osobní zájem
divadla

Městské muzeum Čáslav
soukromá osoba
soukromá osoba
Múzeum babkárských kultúr
a archeologie, Modrý Kameň
soukromá osoba

soukromá osoba

soukromá osoba
soukromá osoba
soukromá osoba

Účel

soukromá osoba
soukromá osoba
Říše loutek

Určení původu proscénia
Určení autora loutek
Informace a fotografie
s kašpárky z celého světa

osobní zájem
osobní zájem
Sběr materiálů na oslavy
90 let UNIMA v Říši loutek

soukromá osoba

Dohledání fotografií
souvisejících s rodinou
Kopeckých
Vyhledání fotografií a materiálů související s loutkář
stvím první pol. 20. stol.

Příprava filmu

Říše loutek

Získání materiálů
pro publikaci UNI…CO?
UNIMA!

Digitalizace sbírkových předmětů
V roce 2018 bylo na digitalizačním pracovišti zpracováno 2 164 sbírkových předmětů, což
představuje 1 335 inventárních čísel. Trojrozměrné sbírkové předměty byly digitalizovány
fotograficky, dvojrozměrné do velikosti A3 skenerem a v tomto roce byla také dokončena
digitalizace podsbírky fonografie, a to ve formě MP3.

Způsob
digitalizace

Počet
Počet
Průměrný počet Celkem
sbírkových inventárních záznamů
fotografií/
předmětů
čísel
1 předmětu
skenů/
nahrávek

Fotografický snímek
Skener
MP3 – fono
Celkem

1 441
603
120
2 164

976
239
120
1 335

5
2
2

7 205
1 206
240
8 651

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 2018 on line dvakrát a to:

11. 5. 2018
PODSBÍRKA

TYP ZMĚNY
C1

C2

POČET
ZMĚN

C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

C10

C11

C12 C13 C14

ARCHIV
FOTOGRAFIE

1

C15
110

110

15

16

FONO

0

LOUTKY

1

142

209 352

SB. KNIHOVNA

0

SCÉNO
GRAFIE

30 6

VÝTVARNÉ
CELKEM

31

148 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

122

158

26

26

482

662

21. 11. 2018
PODSBÍRKA

TYP ZMĚNY
C1

C2

ARCHIV

1

26

71

2

109 111

FOTOGRAFIE

POČET
ZMĚN

C3 C4 C5

C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13

C14

C15

FONO

0

LOUTKY

20

22

47

SB. KNIHOVNA

89
0

SCÉNOGRAFIE

2

VÝTVARNÉ

1

CELKEM

22

14

16

142 143
52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Typy změn:
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15

98

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

0

0

383 457

MLK v roce 2018 uhradilo za digitalizaci Fono archivu (digitalizace a přepis na DVD) 46 570,Kč – celkem archivace a digitalizace 322 souborů, které jsou součástí sbírky – digitalizace
zvukových nahrávek zapsaných ve sbírce MLK v podsbírce Fono. Zdigitalizováním těchto
sbírkových předmětů byla dokončena digitalizace celé podsbírky. Jednalo se o následující
sbírkové předměty: 59 ks gramodesek, 18 ks MG kotoučů, 1 pohlednicová gramodeska.

Restaurování
(Viz příloha č. 6 – Restaurování sbírkových předmětů muzea)
Z vlastního rozpočtu bylo restaurováno 17 ks sbírkových předmětů za 21 100 Kč.
Restaurátorka muzea vydala celkem 48 kondičních listů ke sbírkovým předmětům
zapůjčeným jiným institucím, organizacím.
V restaurátorské dílně muzea bylo restaurováno, konzervováno nebo očištěno celkem 223
sbírkových předmětů. O některých z nich uvádíme bližší informace níže.
Z vlastního rozpočtu byl restaurován soubor výtvarných návrhů loutek od sochaře a všestranného umělce Ladislava Šalouna, který byl mimo jiné i u zahájení činnosti Loutkového divadla
umělecké výchovy v Praze. Dále diplomy, vážící se k osobě kočovného loutkáře a francouz
ského legionáře Josefa Rumla a další dokumenty pro výstavu „Loutky na frontě“. Pro stejnou
výstavu byl restaurován i kostým loutky strýčka Drnkálka, který pochází právě z kolekce
loutek zmíněného Josefa Rumla.
V restaurátorské dílně MLK byly konzervovány a částečně restaurovány loutky na výstavu
„Loutky a frontě“. Všechny loutky byly očištěny, konzervovány a oděv čištěn a restaurován,
restaurována byla i polychromie.
Počet sbírkových předmětů, evidovaných v programu sbírky firmy Bach Systems Olomouc
(na počítačovou evidenci přechází muzeum od roku 1997) k 31. 12. 2018, byl 49 354.
Sbírka muzea se rozrůstala i v tomto roce, do sbírky bylo zakoupeno 70 sbírkových předmětů
a 1 279 předmětů bylo muzeu darováno. Mezi významné nákupy patřil soubor tradičních
marionet a kostýmů Anny Suchardové-Brichové či souboru filmových loutek a scénářů.

Sbírkotvorná činnost
(Viz příloha č. 5 – Akviziční činnost muzea)
Muzeum zakoupilo v roce 2018 celkem 70 sbírkových předmětů v celkové hodnotě
443 691 Kč. Z toho 48 předmětů bylo uhrazeno z provozních nákladů v celkové hodnotě
85 691 Kč. Z programu ISO C bylo nakoupeno 22 sbírkových předmětů za 358 000 Kč,
z toho dotace činila celých 358 000. Darem získalo muzeum celkem 593 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 tradičních marionet kočovných loutkářů
V roce 2018 se podařilo zakoupit soubor celkem 10 ks tradičních marionet. Loutky různé
provenience jsou datovány do rozmezí od 2. poloviny 19. století do 1. poloviny 20. století.
Jedná se o zajímavý a poměrně raritní soubor, který vhodně doplnil stávající sbírku, a jehož
podstatnou část představují marionety, vytvořené jedním z nejvýznamnějších řezbářských
mistrů 19. století, Josefem Alessim (1810–1894). V souboru je dále zastoupena marioneta
od dalšího významného řezbáře Jindřicha Adámka či marioneta z produkce nejstaršího loutkářského závodu v Čechách, fy. Münzberg, jejímž autorem je Josef Chochol.

2) Soubor historických loutkových kostýmů z divadla Říše loutek
Dalším nákupem, uskutečněném v roce 2018, byla v rámci programu ISO C rozšířena sbírka
o dvanáct kostýmů na marionety, pocházejících z období 20. – 30. let 20. století, jejichž
autorkou je významná výtvarnice a spoluzakladatelka divadla V říši loutek. Anna Suchardová-Brichová patří, společně s manželem Vojtěchem Suchardou, mezi zakládající osobnosti
loutkového divadla V říši loutek v Praze, které pod názvem Říše loutek funguje do dnešních
dní. Jedná se o vzácné předměty z několika různých inscenací prvních let tohoto divadla.
Veškeré výše uvedené významné akvizice byly realizovány za finanční podpory zřizovatele
muzea, Ministerstva kultury České republiky.

Knihovna
Knihovna muzea byla v roce 2018 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 5 zaměstnanců vypůjčilo celkem
23 svazků.
V počítači v programu Clavius je zapsáno do 31. 12. 2018 celkem 15 205 svazků.
V knihovně se nachází celkem 18 136 svazků. V roce 2018 bylo pro knihovnu zakoupeno
celkem 14 svazků v celkové ceně 4 731 Kč. Knihovní fond se také rozrostl o vlastní publi
kace MLK, jednalo se o knihy „Pohádkový život rodiny Lamkových“ – Jana Tomášová (ed.)
a „Loutky na frontě“ – Richard Matula, v celkové hodnotě 2 073,78 Kč. Darem obdrželo muzeum
pro knihovnu 11 titulů.
Seznam zakoupených knih v roce 2018:
(knihy označené * byly do knihovny získány převodem z muzejního obchodu)
Číslo
1/18

5/18

Autor
Hana Lamková, Eva Sykorová
– Pekárková
V. Kronbauer, O. Černý a
spol.
Eva Šormová a kol.

6/18

Eva Šormová a kol.

8/18
11/18
13/18
20/18
21/18
22/18

Gene Deitch
Dalibor Vácha
Dr. R. Tschorn
Alois Žipek
J.M.Gottlieb
Jaroslav Boháč

23/18
24/18
26/18

Eduard Navrátil, ed.
Marie Michlová
Jana Tomášová, ed.

Viktor Kronbauer: Divadelní fotografie
Česká činohra: Česká divadelní encyklopedie I.
Česká činohra: Česká divadelní encyklopedie II.
Z lásky k Praze
Bratrstvo
Vojna
Domov za války
Jednou za život
Kronika čsl. legie ve Francii, Rota
Nazdar 1914–1916
Vzkříšení: Noviny sokolské mládeže
Byli jsme a budem
Pohádkový život rodiny Lamkových *

27/18

Jana Tomášová, ed.

Pohádkový život rodiny Lamkových * 688,48,-

29/18
30/18
31/18
32/18

Richard Matula
Richard Matula
Petr Nikl
Petr Sís

Loutky na frontě *
Loutky na frontě *
Malovat slunce
Tibet – tajemství červené krabičky

4/18

Název
Inspektor Fousek na stopě

Cena
115,990,427,428,262,269,220,580,30,410,175,319,688,48,-

348,41,348,41,247,259,-

Výstavy
(Viz příloha č. 2 – Výstavní činnost muzea)
Magický svět loutek
2. 3. 2013 – dosud
Stálá expozice muzea pokračovala i v roce 2018. 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 doko
nalost, umělecký autorský vklad řezbářů, výtvarníků a scénografů, kteří se loutkářstvím
zabývali, je to, co expozice zdůrazňuje především. Na vzniku expozice se podílel široký reali
zační tým (více viz Výroční zpráva za rok 2013).

Pohádkový život rodiny Lamkových
9. 3. 2018 – 16. 9. 2018
Výstava byla poctou legendárním tvůrcům animovaných filmů, Haně a Josefu Lamkovým,
kteří se jako scénáristé, výtvarníci a režiséři podíleli na vzniku animovaných seriálů pro děti
a stali se také autory mnoha příběhů legendárního Čtyřlístku. Výstava byla koncipována
jako výtvarný proces od prvního nápadu až po finální výsledek. Na výstavě byly k vidění dokumenty, výtvarné návrhy, dekorace a loutky, které vzešly ze vzájemné spolupráce manželů
Lamkových. Výstavní prostory se nacházely ve třech místnostech, výstava byla také doplněna o interaktivní prvky, které umožňovaly návštěvníkovi stát se součástí pohádkového světa
manželů Lamkových. V prostorách před vstupem byly umístěny fotografie z jejich společného
života a tvorby. K této výstavě byla vydána stejnojmenná publikace.

Planeta animace
21. 3. 2018 – 16. 9. 2018
Výstava byla koncipována jako interaktivní prostor k sezónní výstavě „Pohádkový život ro
diny Lamkových“. Návštěvníci si mohli s pomocí „chytrých“ telefonů vyzkoušet různé postupy tvorby animovaných filmů inspirovaných pohádkovými příběhy manželů Lamkových.
Během výstavy bylo také možné využít fotokoutek, vyzkoušet rozličné kostýmy a s využitím
mobilní aplikace a klíčovacího pozadí vytvořit zábavné snímky na různých místech světa či
ve vesmíru.

Tanec kolem baletky: Co se děje v restaurátorské dílně?
28. 9. 2018 – 12. 1. 2020
Výstava vznikla v souvislosti s restaurováním vzácného exponátu ze sbírky MLK, marionety
Tanečnice, která je připisována malíři Edgaru Degasovi. Záchrana loutky, jež byla zakoupena ve velmi špatném stavu, si vyžádala dva roky práce restaurátorů. Výstava seznamuje
návštěvníka s daným procesem i s prováděnými restaurátorskými postupy. Zároveň je možné
si některé činnosti přímo na místě vyzkoušet.

Loutky na frontě
2. 11. 2018 – 1. 9. 2018
Při příležitosti stého výročí konce první světové války a vzniku novodobého českého státu

vznikla výstava, jejímž tématem je loutkářství ve válečném období. Ve výstavních prostorách, které evokují prostředí zákopů, jsou k vidění například unikátní marionety italských legionářů bratrů Kopeckých, plošné loutky Josefa Matěje Gottlieba, vyrobené z do
pisnic maďarské polní pošty, i replika Skupova „revolučního“ Kašpárka. Součástí výstavy je
železniční model válečné Evropy, přičemž jsou díky zastávkám vlaku na různých místech
a s pomocí stínohry a zvukových efektů, prezentovány vybrané události první světové války.
Ve výstavě se také nachází repliky loutek, které vystupovaly v doprovodném představení
„Zkáza tvrdého meče“, které nacvičili členové divadla Buchty a loutky, Radek Beran a René
Krupanský, a které bylo hráno v „Legiovlaku“ na více než 25 místech v České republice.
K výstavě vznikla stejnojmenná publikace, jejímž autorem je i kurátor této výstavy, Richard
Matula, a která je ve výstavě k prohlédnutí.

Zápůjčky muzea
Celkem bylo zapůjčeno pro výstavní účely 48 sbírkových předmětů celkem 6 institucím.

Zápůjčky sbírkových předmětů jiným subjektům
Instituce

Název výstavy

Městské muzeum Nová Novopacké loutky
Paka
Československá obec
Loutky na frontě
legionářská
Národní muzeum
Kašpárci a Kašpaři (z)
Říše loutek
Západočeské
Gustav Nosek – Muž
muzeum v Plzni
ve stínu
Východočeské
Velký svět malých
muzeum v Pardubicích hrdinů
Expo – Trnka z. s.
Loutky Jiřího Trnky

Počet sbírkových Časové vymezení
předmětů
18 loutek
5. 2. 2018 – 28. 2.
2020
10 loutek
15. 3. 2018 – 7. 10.
2018
3 loutky
25. 4. 2018 – 2. 11.
2018
7 loutek
22. 5. 2018 – 4. 1.
2019
8 výtvarných
6. 6. 2018 – 16. 11.
návrhů
2018
2 loutky
23. 11. 2018 – 23. 11.
2018

Zápůjčky do muzea od jiných subjektů
Půjčitel
Studio ANIMA
Bedna Films

Název výstavy
Pohádkový život
rodiny Lamkových

Počet předmětů
Filmová technika k
animovanému filmu
Loutky a scénografie
z filmu „Malý Pán“

Časové vymezení
7. 2. 2018 – 1. 10.
2018
30. 3. 2017 – 30. 3.
2019

Výchovně vzdělávací činnost a jiné aktivity
(Viz příloha č. 3 – Výchovně vzdělávací činnost a jiné aktivity)
Loutková představení a workshopy
Muzeum v roce 2018 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 206 návštěvníků.

Pletené pohádky | 11. 2. 2018 v 15 hodin
Čtyři pohádky o zvířátkách zahrál LS Čmukaři – Kůzlátko a vlk, O chytrém zajíci, O statečném
kůzleti a O zlé koze.
Dílna: Maňásek z ponožky

Skřítci | 22. 4. 2018 v 15 hodin
Stínová pohádka Divadla Toy Machine představila různé druhy skřítků a skřetů.
Dílna: Stínová loutka

Kiwi nosí teplákovku | 7. 10. 2018 v 15 hodin
Anekdotický příběh o pohodlnosti, která zapříčinila zkázu ptáků kiwi, zahrálo divadlo ToTeM.
Dílna: Ptáčci z korkových špuntů

Pověsti české | 11. 11. 2018 v 15 hodin
Hravý loutkový příběh Divadla ToyMachine na motivy spisů Dalimila a A. Jiráska.
Dílna: Loutka z pověstí českých

Radujme se, veselme se | 16. 12. 2018 v 15 hodin
Vánoční příběh, ve kterém zaznělo mnoho známých koled, zahrálo Divadlo U staré herečky.

Jiné tematické akce pořádané muzeem
Světový den loutkového divadla | Středa 21. 3. 2018 od 8,30 do 18 hodin
Po celý den byl vstup do muzea zdarma. Od 15 hodin probíhal program pro veřejnost.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet, jak se dělá animovaný film ve výstavě „Planeta animace“,
která měla v tento den i vernisáž.

Noc s Andersenem – Inspektor Fousek na stopě
Pátek 23. 3. – 24. 3. 2018 od 17 do 9 hodin druhého dne
Děti se během večera seznámily s knihou autorky Hany Lamkové a společně vyřešily záhadný detektivní případ. Akce proběhla ve spolupráci s Městskou knihovnou Chrudim.

Velikonoce v muzeu | Čtvrtek 29. 3. 2018 od 8,30 do 17 hodin
6. ročník oblíbené akce s živými zvířátky na terase i v muzeu. Děti čekala dobrodružná
prohlídka muzea, kde se setkaly s černým kuřetem. Navštívit mohly i kreativní workshop.
Celkově byla akce zaměřena na motivy tvorby manželů Lamkových.

Noc literatury | Středa 9. 5. 2018 od 18 do 21 hodin
Akce probíhala ve spolupráci s Městskou knihovnou Chrudim a Chrudimskou besedou. Noc
literatury probíhá v Evropě vždy v jeden konkrétní den. Od 19 hodin četla na terasách MLK
Hana Lamková. Akce byla spojena s ukázkou z vydávané knihy „Pohádkový život rodiny Lamkových“ a s hudebním vystoupením.

XIV. chrudimská muzejní noc | Pátek 25. května 2018 od 19 do 23 hodin
Muzejní noc byla tentokrát zaměřena na tvorbu manželů Lamkových – příběhy astronauta
Cvočka. Návštěvníci prozkoumali galaxii MLK, která se ukrývá v Mydlářovském domě a při
cestě po galaxii vyřešili loutkové vesmírné rébusy. Muzejní noc se každoročně koná v rámci
projektu “Chrudim, město tří muzeí”.

Den dětí | Pátek 1. června 2018 od 15 do 19 hodin
Den dětí opět seznamoval s tvorbou Hany Lamkové a kachnou Matyldou.

Den otevřených dveří památek | Sobota 8. září 2018 od 9 do 17 hodin
V MLK si návštěvníci mohli prohlédnout Mydlářovský dům a vyplnit si pracovní listy.
Na workshopu si mohli vyrobit placku s motivem Mydlářovského domu. Po skončení oficiálního programu proběhl koncert kapely Cirkus Blues.

Mezinárodní den seniorů | Pondělí 1. října 2018 od 9 do 18 hodin
Vstup do muzea byl pro seniory zdarma.

Duchůplné muzeum | Pátek 26. 10. 2018 od 17 do 22 hodin
6. ročník oblíbené „halloweenské“ akce, v potemnělé expozici s baterkami a strašidelnou
atmosférou, byl tentokrát zaměřen na chrudimské pověsti. Součástí programu byla také
kreativní dílna.

Pod křídly anděla | Neděle 2. 12. 2018 od 17 do 21 hodin
Po rozsvícení vánočního stromku na náměstí mohli návštěvníci zhlédnout rozsvícení anděla
na arkádách. V muzeu pro ně pak byl připraven program – psaní přáníček na křídla, zdobení
perníčků a výroba ozdoby.

Mikuláš | Úterý 5. 12. 2018 od 15 do 21 hodin
Mikulášská nadílka v muzeu se zábavnou prohlídkou muzea i kreativní tematickou dílnou.
Nadílka probíhala ve 2 nebeských komnatách. Mikuláš naděloval dle rezervovaných časů.

Adventní odpoledne (nejen) pro seniory
Čtvrtek 13. 12. 2018 od 14 do 17 hodin
Vánoční odpoledne v MLK bylo zaměřeno na seniory a vstup byl volný. Konala se ochutnávka
cukroví při vystoupení dětského sboru při MŠ Na Valech a vystoupení studentů z pardubické
konzervatoře. Akce se konala ve spolupráci se spolkem Hurá na výlet!

Bez nití | Odvázané pátky na terasách
Cyklus letních akcí konaných v sezóně červen–září 2018 na terasách MLK.

Den dětí (zmíněn již v tematických akcích)
Pátek 1. června 2018 od 15 do 19 hodin
Den dětí opět seznamoval s tvorbou Hany Lamkové a kachnou Matyldou.

Vltava | Pátek 15. června 2018 od 19 hodin
Koncert jedné z nejoriginálnějších českých rockových skupin s nápaditými až surrealistickými texty, v čele s charismatickou osobností Roberta Nebřenského.

Ty Syčáci, Baron Prášil a Smysl Kura
Pátek 13. července 2018 od 18 do 22 hodin
Loutkové představení Baron Prášil zahrálo Divadlo ToyMachine v 18 hodin. Následovalo
představení divadla Waxwing Theatre v 19 hodin. Program ukončil koncert kapely Ty Syčáci
po 20. hodině.

Krásné nové stroje | Pátek 3. srpna 2018 od 20 do 22 hodin
Koncert jazzpunkové skupiny v čele s výtvarníkem Stanislavem Divišem.

Sluneční lázně | 4. – 5. srpna 2018 od 10 do 20 hodin
Na terasách mohli návštěvníci užívat blahodárného vlivu slunečních paprsků. K zavlažení
byly k dispozici sprchy a různé vodní atrakce.

Sólo pro Bedřicha, Automat na filmy a Filoutka fest
aneb Projekce krátkých loutkových filmů
Pátek 17. srpna 2018 od 18 do 22 hodin
Od 18 hodin Anička Duchoňová zahrála představení Sólo pro Bedřicha, v 19 hodin Buchty
a loutky představily svůj Automat na filmy. Po setmění, po 20. hodině, proběhla projekce
loutkových filmů mladých tvůrců.

Opla Pla | Pátek 24. srpna 2018 od 18 do 22 hodin
Malý festival performance a videoartu představil současné umění pohrávající si s tématy
divadla, loutek a kostýmů. Vystoupili performeři Mira Gáberová, Anymous a Tomáš Hodboď.
Následoval koncert Durkheim Dolls.

Cirkus Blues | 8. 9. 2018 v 17 hodin
Koncert bluesové kapely proběhl po Dni otevřených dveří památek.

Akce pro festival Loutkářská Chrudim
Přednáška “Velikonoční figury ve španělské Malaze” | 1. 7. 2018 v 10 hodin
O tradici nošení procesních figur o svatém týdnu v Malaze přednášel doc. Mgr. Karel
Vostárek.

Komentovaná prohlídka expozice Magický svět loutek
1. 7. 2018 ve 20 hodin
Zážitková prohlídka v MLK | 1. 7. 2018 ve 23 hodin
Křest publikace „Pohádkový život rodiny Lamkových“
3. 7. 2018 v 19 hodin
V rámci Loutkářské Chrudimě také proběhl křest publikace „Pohádkový život rodiny Lamkových“, která vyšla ke stejnojmenné výstavě.

Týdenní dílna o prázdninách
MLK pořádalo o letních prázdninách příměstskou 5denní dílnu pro děti od 6 do 12 let,
s názvem Výlet na Planetu animace. Inspirací nám byla tvorba Josefa a Hany Lamkových,
především příběhy astronauta, pejska Cvočka. Termíny byly 6. –10. 8. 2018 a 13. – 17. 8. 2018,
vždy od 8 do 16 hodin. Děti tvořily příběhy z různých galaxií. Výsledky dílny byly prezentovány veřejnosti poslední den.

Akce jiných subjektů, na kterých muzeum spolupracovalo
V rámci společného projektu Chrudim – město tří muzeí využilo 47 návštěvníků společnou
vstupenku do muzeí.
Muzeum se v roce 2018 také prezentovalo a podílelo se na dalších akcích.
23. 2. 2018 		

Chrudimské Benátky – 3. reprezentační ples neziskového sektoru

9. 3. 2018		

Infotour, Hradec Králové

28. 4. 2018 		

Zahájení lázeňské sezóny, Litomyšl

4. – 5. 5. 2018		

Dny partnerských měst, Znojmo

2. 6. 2018		

Dětský Super Den, Pardubice závodiště

9. 6. 2018		

Den s Technickými službami, Chrudim

11. 9. 2018		

Hravé odpoledne na farmě Apolenka, Pardubice

22. – 23. 9. 2018

Retro městečko + divadlo a workshop, Pardubice

28. 9. 2018		

Chrudimská vinařská desítka, Chrudim

28. 9. 2018		

Den otevřených dveří na MKČR, Praha

Komentované prohlídky
Komentované prohlídky stálé expozice v českém jazyce si objednalo celkem 16 skupin.
310 osob, z toho v anglickém jazyce 2 skupiny – 49 osob.

Programy pro školy a jiné skupiny
Celkem lektorované programy absolvovalo 96 skupin – 1431 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: Výlet na neznámou
planetu, Neviditelný zloděj, Základy animace, Bramborové loutky. Dlouhodobě je nabízen
program Loutky na frontě (do r. 2018). MLK v roce 2018 přidalo do stálé nabídky vánoční
programy, které jsou ovšem nabízeny pouze sezónně. Jsou to programy Betlém do krabice
a Mikuláš. MLK vytváří i programy na míru, pro rok 2018 to byl program o vodění loutek.

Programy ke stálé expozici „Magický svět loutek“
Magický svět loutek ožívá
Zážitkový program, který formou hry zpestří prohlídku vystavených exponátů. Účastníci programu absolvují přímo ve výstavních sálech drobné aktivity, které podporují fantazii
i verbální a neverbální komunikaci. Program podněcuje ke spolupráci ve skupině a rozvíjí
pozorovací dovednosti i logické myšlení. Prohlídka expozice probíhá formou dialogu lektora
a jednotlivce nebo skupiny, při programu se částečně využívá práce s loutkou.

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 lze 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
Výtvarně-dramatický program děti seznamuje s tradicí a specifiky stínového divadla Orientu.
Děti si vyrobí vlastní stínovou loutku, kterou si nakonec vyzkouší za nasvíceným plátnem.
Program lze zkoordinovat se 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 denní potřeby.
Účastníci nejprve prozkoumají předmět, který si vyberou – hledají možnosti pohybu, zkoušejí zvuky. Dle vybraných předmětů se děti rozdělí na skupiny, společně vytvoří krátký příběh,
přetvoří předměty v loutky a příběh zdramatizují.

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 nej
častěji 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 3 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
Základy animované tvorby
V tomto programu se jeho účastníci seznámili se základními typy filmových animací
a s principy tvorby animovaných filmů. Po základním vysvětlení, jak vzniká animovaný film,
si děti vyzkoušely jednotlivé technologie. Děti se rozdělovaly do 4 skupin a pod vedením lektora si vyzkoušely na jednom ze 4 pracovních míst různé postupy. Při programu se pracovalo
s chytrými telefony a aplikací Stikbot pro tvorbu animací.

Výlet na neznámou planetu
Program byl inspirovaný večerníčkem Cvoček astronautem. Děti se s lektory vydávaly se zavázanýma očima na neznámou cestu prostorem. Přistály na zvláštní planetě. Pomocí smyslů, respektive chuti, se pokusily zjistit, na jaké planetě se ocitly. Když odhalily tajemnou
planetu, většinou ovocnou planetu, pokusily se vytvořit její model včetně obyvatel, kteří
planetu obývají.

Neviditelný zloděj
Tento program byl inspirovaný večerníčkem Flok a Flíček. Na začátku programu děti navštívily výstavu Pohádkový život rodiny Lamkových. Snažily se zapamatovat vše, co v místnosti
uvidí. Poté zhlédly část pohádky a vrátily se do výstavy. Snažily se společně odhalit, co bylo
odcizeno. Poté přišel detektiv a děti se snažily dopátrat toho, kam zmizely věci z výstavy.
Pokládaly detektivovi otázky. Když zjistily, kam se vydat, pokusily se odcizené předměty
najít.

Bramborové divadlo
Za 1. světové války si vojáci krátili volný čas různými způsoby, mezi oblíbenou kratochvíli patřilo i loutkové divadlo. Vojáci si vyráběli loutky v podstatě z čehokoliv. Oblíbeným
materiálem byly i brambory. Účastníci programu si vyrobily vlastní loutku z brambory.

Loutky na frontě
Jak vypadalo loutkové divadlo přímo na bojištích 1. světové války? První část programu je
tvořena přednáškou o počátku Velké války a o loutkářství v této době. Druhá část programu
je krátký workshop, kde si jeho účastníci vyrobí drobnou plošnou loutku z korespondenčních
lístků Velké války.

Vánoční programy zařazeny do stálé nabídky
Mikuláš
Program, který děti seznamuje se základními fakty o postavách Mikuláše, čerta a anděla.
Děti po expozici hledají různé papírové části. Ty si ve skupinách tematicky rozdělí. Nakonec
jednotlivé části spojí v plošnou loutku, kterou si mohou vybarvit. Jedna skupina vždy během
programu poskládá celou trojici postav.

Muzeum loutkářských kultur vyšlo vstříc také specifickým požadavkům klientů a vytvořilo
programy „na míru“ – v roce 2018 to byl program o vodění loutek.

Lektorované programy, animace, komentované prohlídky
Lektorovaný program
počet skupin
počet účastníků
Komentované prohlídky
počet skupin
počet účastníků
Doprovodné akce
Počet účastníků doprovodných akcí celkem
Počet návštěvníků Odvázaných pátků na
terasách
Počet návštěvníků při akcích LCH
Počet účastníků akcí mimo MLK
Počet účastníků letních týdenních workshopů v muzeu

96
1431
16
310
1741
4098
239
114
cca 2500
30
6981

Přednášková činnost
MLK v roce 2018 nepřipravilo přednášky pro veřejnost. Jedna přednáška proběhla v rámci
festivalu Loutkářská Chrudim, zúčastnilo se 7 posluchačů.

Publikační činnost
(Viz příloha č. 4 – Publikační činnost)
V roce 2018 byly vydány dvě publikace:

Pohádkový život rodiny Lamkových
Kniha Pohádkový život rodiny Lamkových formou vzpomínek, zpracovaných editorkou
Janou Tomášovou, přibližuje čtenářům kouzelný svět rodinné umělecké „dílny“ legendárních
tvůrců animovaných filmů, manželů Hany a Josefa Lamkových. To vše v kontextu doby a prostředí pražské umělecké bohémy, ve kterém Hana a Josef Lamkovi žili a tvořili. Kniha obsahuje fotografie, dokumentující jejich neobyčejně bohatou tvorbu, řadu dobových, dosud nezveřejněných materiálů, a především autentické vzpomínky Hany Lamkové. Publikaci vydává
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi jako své poděkování Haně Lamkové za „pohádkový“
dar, kterým rozšířila sbírku Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, a umožnila tak uchovat
loutky z filmů, na nichž se s manželem Josefem podíleli, pro další generace.
Vydání knihy laskavě podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.
Křest knihy proběhl na terasách MLK dne 3. 7. 2018.
ISBN 978-80-906129-4-5
Náklad: 300 ks
Text: Jana Tomášová, Hana Lamková, Hana Gormanová
Fotografie: Ivana Krennerová, Karel Štoll, Taťána Billerová, Dagmar Korejsová, Blanka Chocholová, archiv MLK, archiv rodiny Lamkových
Obrazové podklady: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, archiv rodiny Lamkových
Odborná redakce: Simona Chalupová
Obrazová redakce: Jana Tomášová
Grafická úprava a sazba: Lucie Zajíčková
Korektury: Karolína Chalupová
Tisk a knihařské zpracování: Fronte s.r.o., Sezemice

Loutky na frontě
Publikace Loutky na frontě z pera kurátora Richarda Matuly vznikla u příležitosti stejnojmenné výstavy ke stému výročí konce první světové války a vzniku novodobého českého
státu. Představuje fenomén českého loutkářství na bojištích první světové války i v zázemí.
Přibližuje osudy českých loutkářů na bojištích i příběhy „válečných“ loutek, např. loutkového
divadla italských legionářů bratrů Kopeckých, nebo plošných loutek Josefa Matěje Gottlieba,
vyrobených z dopisnic maďarské polní pošty. Popisuje rovněž i vznik prvních uměleckých
loutkových scén v Čechách a jejich činnost za první světové války.
Publikace vychází za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
Křest knihy proběhl během vernisáže výstavy dne 1. 11. 2018.
ISBN 978-80-906129-5-2
Náklad: 300 ks
Text a redakce: Richard Matula
Fotografie: Marie Sieberová
Obrazové podklady: MLK v Chrudimi, VÚA-VHA Praha, SOKA Písek, Archiv Divadla S+H
Grafická úprava a sazba: Marie Sieberová
Korektury: Karolína Chalupová
Tisk a knihařské zpracování: Fronte s.r.o., Sezemice
Překlad resumé do angličtiny: Margaret Skodon

Zahraniční cesty
V roce 2018 nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta.

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 kontaktů
a při 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.
Na konci roku 2018 podalo MLK žádost o přijetí do ICOM.
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 je od roku 2016 jeho předsedkyní.
Muzeum i nadále spolupracovalo s časopisem Loutkář.

Spolupráce s dalšími subjekty
Spolupráce s městem Chrudim
Město Chrudim v roce 2018 finančně podpořilo několik akcí MLK, zejména letní kulturní festival „Bez nití | Odvázané pátky“ na terasách a „Den dětí“. Dále město podporuje propagaci
muzea, od roku 2016 mu poskytuje monitoring tištěných médií za město Chrudim a aktivně
MLK zapojuje do aktivit města.
Pokračuje rovněž městský projekt Chrudim – město 3 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 připravuje muzeum ve spolupráci s Chrudimskou besedou. Kromě toho se
partnerství s městskou kulturní organizací projevuje v poskytování nefinanční podpory
akcí MLK, zejména v oblasti propagace. Chrudimská beseda MLK také poskytuje 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 akcích 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.
Pro MLK také zprostředkovávají návštěvy novinářů a bloggerů z oblasti cestovního ruchu.

Český rozhlas Pardubice
S Českým rozhlasem má muzeum uzavřenou smlouvu o spolupráci a propagaci.

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

Spolupráce se školskými zařízeními v regionu
Bylo osloveno cca 120 škol v Pardubickém a Královehradeckém kraji i v kraji Vysočina
a do nich byly v období říjen–listopad 2018 distribuovány materiály, zaměřené na školní
vzdělávací programy. Je snaha oslovit školy v Chrudimi a okolí pro partnerskou spolupráci.

Spolupráce s Československou obcí legionářskou
V rámci oslav 100. výročí novodobé české státnosti uzavřelo MLK spolupráci s Česko
slovenskou obcí legionářskou a prezentovalo se účastí v prestižním projektu „Legiovlaku“.
V něm realizovalo výstavu kopií marionet bratrů Kopeckých z italských legií a divadelní
loutkové představení „Zkáza tvrdého meče“.

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.

Konzervatoř Pardubice
Na základě domluvy s vedením konzervatoře nám škola bezplatně zajišťuje hudební doprovod na vernisáže a další akce.

Nedermann
Bylo uzavřeno partnerství se společností Nedermann CZ, která poskytla bezplatně vybavení
pro restaurátorskou výstavu „Tanec kolem baletky“.

Další partneři
Tiskárna PRINT-SHOP, spolek Hurá na výlet, Městská knihovna Chrudim, Střední zemědělská
škola a VOŠ Chrudim, Art Space NOV, Pizzerie Tomáto.

Propagace a komunikace
(Viz příloha č. 9 – Propagace muzea)
Propagační a komunikační strategie
Muzeum při své propagaci v roce 2018 postupovalo podle schválené marketingové strategie. Hlavními informačními kanály pro návštěvníky byly webové stránky (v tomto roce byla
spuštěna jejich anglická verze) a FB profil MLK. O aktuálním dění v muzeu informoval také
pravidelný sloupek v Deníku. Celkový počet článků v tištěných mediích byl za rok kolem
60. K činnosti muzea bylo vydáno 17 tiskových zpráv. Pozvánky na muzejní akce se objevily
v 8 televizních a 12 rozhlasových reportážích a spotech. Muzeum inzerovalo v několika
inzertních periodikách a rozšířilo i prezentaci v rámci sítě interaktivních informačních pa
nelů DARUMA. MLK v tuto chvíli využívá online propagaci formou webu, Facebooku, Instagramu. Newslettery a mailové nabídky jsou distribuovány pomocí Mailchimpu, na cizince
pak cílí profil na Tripadvisoru. Vedle moderních komunikačních kanálů jako jsou sociální sítě
nebo direct mailing, využívá MLK i klasického způsobu komunikace, kdy jsou cílové skupiny
komunikovány přímo – viz. kampaň ve školách.
V souvislosti s oslavami 100 let novodobé české státnosti, které zastřešovalo MK ČR v rámci
projektu Společné století, byla část akcí spojena tématem českého loutkářství v období první
světové války. Vedle výstavy „Loutky na frontě“ a stejnojmenné publikace, se muzeum díky
spolupráci s Československou obcí legionářskou, prezentovalo také účastí v prestižním projektu „Legiovlaku“, v němž realizovalo výstavu kopií marionet bratří Kopeckých z italských
legií a divadelní loutkové představení „Zkáza tvrdého meče“. Toto představeni, realizované
ve spolupráci se členy divadla Buchty a loutky, probíhalo po celý rok ve vybraných zastávkách
Legiovlaku po celé ČR. Druhým nosným komunikačním tématem využitým při velkém procentu doprovodných akcí pořádaných muzeem v první polovině roku, byla filmové loutky
z animovaných příběhů Hany a Josefa Lamkových, které MLK získalo díky velkorysému daru
paní Lamkové.
K propagaci muzea a jeho aktivit v letní sezóně, stejně jako v předchozím roce, přispěl
festival kulturních akcí Bez nití | Odvázané pátky na terasách, pořádaný na zrekonstru
ovaných terasách Mydlářovského domu. Díky spolupráci s Turistickým informačním centrem
v Chrudimi, Pardubickým krajem a Destinační společností Východní Čechy, jsme se jako vystavovatel zúčastnili veletrhu cestovního ruchu Infotour v Hradci Králové a dalších akcí na
podporu regionálního cestovního ruchu, jako např. otevírání lázeňské sezóny v Litomyšli.
MLK se v rámci propagace rovněž zúčastnilo velkých regionálních akcí, jako Retroměstečko
nebo Dětský super den na Pardubickém závodišti. V rámci partnerské spolupráce mezi Chrudimí a dalšími městy se MLK účastnilo Dnů partnerských měst ve Znojmě. Propagační film
Tajemství malé tanečnice, představující návštěvníkům nejcennější exponát muzea,
marionetu Tanečnice, připisovanou slavnému malíři Edgaru Degasovi, sklidil velký úspěch na
festivalu muzejních filmů v Uherském Brodě.
Pro posílení návštěvnosti v předvánočním období jsme stejně jako v předchozím roce připravili cyklus kulturních akcí s názvem Advent mezi loutkami v Chrudimi. Vedle akcí zaměřených
na hlavní cílovou skupinu, rodiny s dětmi, jsme ve spolupráci se spolkem Hurá na výlet!
opět připravili i akci zaměřenou výhradně na seniorské publikum. Pro posílení návštěvnosti
ze strany škol jsme připravili speciální katalog vzdělávacích programů, který jsme distribuovali přímo do škol, společně s propagačními materiály. Stejně jako v předchozích
letech jsme inzerovali v periodikách distribuovaných do školských zařízení.

Pro rozšíření okruhu návštěvníků jsme, ve spolupráci s reklamní agenturou Adjust Art s.r.o.,
připravili kampaň v Praze a spádové oblasti od Prahy směrem k Chrudimi. Kampaň vedle
distribuce propagačních materiálů zahrnovala i velkoplošnou reklamu na billboardech
a v City Light vitrínách. Pro posílení návštěvnosti cizinců jsme vedle spuštění anglické
mutace webových stránek realizovali, ve spolupráci s Turistickým informačním centrem
a Destinační společností Východní Čechy, několik návštěv pro zahraniční novináře, velký
článek o muzeu se pak objevil mj. v katalogu Japan Airlines. Pro rok 2019 byla podána přihláška do mezinárodní muzejní organizace ICOM. Muzeum a jeho kolekce je prezentováno na
stránkách Destinační společnosti Východní Čechy směřovaných na zahraniční návštěvníky
(verze v polštině, němčině, angličtině a ruštině).

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).
MLK využívá síť cca 100 distribučních míst v nejfrekventovanějších turistických oblastech
v okruhu cca 40 km od Chrudimi. V rámci kampaně se společností Adjust-Art byly propagační
letáky a další materiály distribuovány ve vybraných místech po celé ČR.
V souvislosti s kampaní směřovanou na propagaci programů pro školy bylo osloveno
cca 120 škol v Pardubickém a Královehradeckém kraji i v kraji Vysočina a do nich byly
v období říjen–listopad 2018 distribuovány další materiály zaměřené na školní vzdělávací
programy.
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. Neustále
rozšiřujeme a aktualizujeme databázi mediálních kontaktů, v souvislosti s kampaní
ve školách jsme rozšířili i databázi kontaktů ve školách a vytvořili novou databázi kontaktů
cestovních agentur, zaměřených na školy a školní výlety a exkurze.
Články o MLK se pravidelně objevovaly v Chrudimském deníku, MF Dnes, Právu, 5+2 dny,
celkem šlo asi o 60 článků. O dění v MLK pravidelně informuje ČRo Pardubice, s nímž má
muzeum uzavřenou partnerskou smlouvu, a Česká televize.
Dále byla publikována řada článků o muzeu na stránkách internetových deníků. MLK zveřej
ňuje 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 40 článků
Ostatní – cca 5 článků

Ostatní
Celkem cca 15 článků

Propagace jiná
Český rozhlas cca 12 reportáží
Televizní reportáže cca 8 reportáží

Placená inzerce
Muzeum využilo v roce 2018 placenou inzerci ve 4 případech.
Adjust Art s.r.o. – kampaň k propagaci muzea a jeho sbírek v Praze a spádové oblasti směrem
k Chrudimi
Daruma spol. s.r.o. – Prezentace v rámci městského informačního centra Chrudim
a Pardubice
TIM – Muzejní noviny – propagace zaměřená na programy pro školy
Agrospoj – prezentace muzea

Zaměstnanci
(Viz Příloha č. 8 – Organizační schéma)
K 31. 12. 2018 v muzeu pracovalo 21 pracovníků, kteří průměrně pracovali na 0,89 úvazku.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2018 činil 18,7403 zaměstnanců.
Celkem muzeum zaměstnávalo 12 osob s vysokoškolským vzděláním.

Školení a vzdělávání zaměstnanců
Zaměstnanci se zúčastnili celkem 14 seminářů, náklady na školení zaměstnanců dosáhly
v roce 2018 částky 29 280,- Kč.
Název školení
Seminář – FKSP v roce 2018
Seminář AVENSIO – roční zúčtování
daní
Seminář – GDPR
Školení řidičů
Konference – Památky a vnitřní klima
Účetnictví PO
Konference Textil v muzeu
Konference konzervátorů-restaurátorů
Seminář Pracovní právo
Kurs – Školy muzejní propedeutiky
Školení řidičů
Školení – manipulace s křovinořezem
Seminář – cestovní náhrady
Celkem

Účastníci školení
Ekonomické oddělení (2 osoby)
Ekonomické oddělení (2 osoby)

Cena školení
3 960 Kč
3 400 Kč

2 osoby
1 osoba
Oddělení restaurátorek (1osoba)
Ekonomické oddělení (2 osoby)
Oddělení restaurátorek (1 osoba)
Oddělení restaurátorek (2 osoby)
Ekonomické oddělení (2osoby)
Sbírkové oddělení (3 osoby)
13 osob
1 osoba
2 osoby
40 208,80 Kč

3 960 Kč
650 Kč
1 250 Kč
1 400 Kč
700 Kč
2 300 Kč
1 200 Kč
4 500 Kč
1 500 Kč
500 Kč
3 960 Kč

Personální změny v roce 2018
Na nově obsazovaná místa byla vždy vypsána řádná výběrová řízení.
V roce 2018 došlo k těmto pracovním změnám: na pozici edukátora byl přijat jeden zaměstnanec (od 10. 1. 2018) a dále asistent kurátorů (od 1. 2. 2018) a restaurátor (od 15. 7. 2018).
V roce 2018 ukončili pracovní poměr dva zaměstnanci (výstavář a asistent kurátorů).

Hospodaření a správa muzea za rok 2018
(viz příloha č. 7 – Účetní výkazy)
Hospodaření roku 2018 muzeum v hlavní činnosti ukončilo se zlepšeným hospodářským
výsledkem ve výši 256 39,22 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 605 295 Kč
(účet 648).
Z toho:
fond odměn 83 000 Kč,
rezervní fond ve výši 0 Kč,
fond reprodukce majetku ve výši 605 295 Kč.
Příjmy z prodeje služeb (vstupné) a zboží z hlavní činnosti dosáhly částky 1 097 013 Kč,
což představovalo zvýšené plnění, oproti plánovanému rozpočtu, o 256 953 Kč.
Celková návštěvnost muzea (stálé expozice, sezónních a krátkodobých výstav) v roce 2018
byla 35 715 návštěvníků a při volných vstupech (12 akcí) celkem 3 027 návštěvníků.

Příspěvky na provoz od zřizovatele
V roce 2018 muzeum získalo od svého zřizovatele, Ministerstva kultury ČR, neinvestiční
prostředky, celkem ve výši 14 536 361 Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 12 946 761 Kč.
Muzeum dále získalo v roce 2018 od svého zřizovatele individuální a systémové dotace
na financování programů a akcí v celkové výši 1 975 599,11 Kč. Tyto prostředky byly využity
ve shodě s účelem a v řádném termínu vyúčtovány.
V roce 2018 MLK obdrželo prostředky z rozpočtu ÚSC, jako kulturní dotaci na doprovodné
programy pro veřejnost, ve výši celkem 62 000 Kč. Jednalo se o kulturní dotaci na projekt
„Den dětí “ ve výši 10 000 Kč, kulturní dotaci na projekt „Komponovaný alternativní večer na
terasách MLK“ ve výši 12 000 Kč a účelovou dotaci na realizaci projektu „Bez nití | Odvázané
pátky na terasách“ ve výši 40 000,- Kč.
Všechny poskytnuté účelové prostředky byly využity k danému účelu a v řádném termínu
vyúčtovány.

Získané účelové finanční prostředky od ministerstva kultury v roce
2018:
Účelové dotace Název akce
Kulturní aktivita – XIV. Muzejní
noc
Výstava včetně publikace „Loutkový svět manželů Lamkových“
ISO/D – Preventivní ochrana
před nepříznivými vlivy prosNeinvestiční
tředí
dotace
Loutky na frontě
90. výročí založení UNIMA
Bez nití | Odvázané pátky
na terasách
Celkem neinvestiční
dotace
Obnova autoparku
Loutky na frontě – železniční
model vlaku
MLK – Nová expozice –
Investiční
Tajemství malé tanečnice
dotace
ISO/C – výkup předmětů kulturní hodnoty mimořádného
významu
Celkem investiční dotace

Program č.

Částka v Kč
50 000
400 000

134V515000085

109 000

859 600
180 000
180 000
1 698 600
SMVS134V112000398
SMVS134V131000050

1 158 338,52
150 000

SMVS134V131000019

200 261,11
358 000

1 975 599,11

Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku byla provedena na základě Plánu inventur na rok 2018 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. 2018. Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Inventarizace byla ukončena
dne 14. 12. 2018 vyhotovením souhrnné zprávy o provedení inventarizace. Dokladové
(rozdílové) inventury majetku pro ověření stavu byly provedeny ke dni 31. 12. 2018.
Nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Inventarizace byla ukončena dne 15. 1. 2019 vyhotovením
souhrnné zprávy o provedení inventarizace. Na základě provedené inventarizace bude v roce
2019 vyřazen zastaralý a nepotřebný majetek.

Správa majetku
I. Obnova autoparku
Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi (dále jen „MLK“), na základě žádosti č. j. MLK/2017–
479 ze dne 1. 8. 2017 a předloženého investičního záměru, byla poskytnuta dotace na výše
uvedenou akci:
- RoPD ze dne 16. 11. 2017 č. SMVS 134V112000398 ve výši 1 158 338,52 Kč, s termínem
realizace do 31. 12. 2017 a předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce
do 31. 3. 2018.
Úprava rozpočtu č. 10 ze dne 14. 11. 2017.
- změna RoPD ze dne 1. 12. 2017 č. SMVS 134V112000398 na základě žádosti ze dne 21. 11.
2017 č. j. MLK/2017–701 — prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2018.
- aktualizované RoPD ze dne 24. 4. 2018 č. SMVS 134V1120000277 – závazné ukazatele
v nezměněné podobě.
1) Investiční záměr „MLK – obnova autoparku“ byl realizován na základě rámcové smlouvy
o dodávkách zboží – Příloha č. 1 část B bod 2, ze dne 22. 3. 2016 k této smlouvě. Jednalo se
o nákup dvou vozidel střední třídy pro služební cesty zaměstnanců MLK a organizací v resortu
MK odst. 2) – manuální převodovka, verze „Combi“.
2) MLK dne 15. 11. 2017 oslovilo firmu Autosalon Klokočka, Centrum a.s., Borského 876/8, 152
00 Praha, IČO 26435713, s požadavkem vyhotovení nabídkové ceny.
3) MLK dne 22. 11. 2017 vystavilo objednávku č. 17200075 dodavateli Autosalon Klokočka,
Centrum a.s., v celkové výši 1 224 138,52 Kč, z toho cena doplňků, které MLK hradilo ze svých
prostředků (FRIM) ve výši 65 800 Kč. Cena v nadstandardní výbavě činila 1 158 338,52 Kč.
Nad základní výbavu vozu, dle této smlouvy, MLK žádalo dodavatele o dodání integrovaného
navigačního systému, multifunkčního volantu a sady kompletních zimních kol.
Nad rámec uzavřené rámcové smlouvy MLK žádalo dodavatele o dodání tažného zařízení,
hasicí přístroj pevně uchycený, zabezpečovací systém pro zavazadla včetně sítě a vyhřívaná
sedadla vzadu.
4) MLK dne 21. 12. 2017 uzavřelo Prováděcí smlouvu k Rámcové smlouvě o dodávkách zboží ze
dne 22. 3. 2016 s firmou Autosalon Klokočka, Centrum a.s., jejíž přílohou je cenová kalkulace
18150251/1 na vozidlo Octavia Combi Style 2.0 TDI Green tec 110kw 6MP v nadstandardní
výbavě ve výši 579 169 Kč.
Cena za dvě vozidla ve výši						

1 158 338 Kč.

II. Vytápění v depozitáři v Chotči
V prosinci 2018 byla provedena realizace návrhu provizorního vytápění v objektu depozitář Choteč. Bylo nainstalováno 9 ks teplovzdušných recirkulačních vytápěcích jednotek
s plně elektrickým topným systémem. Propojení jednotek s rozvaděčem je vedeno novými
elektrickými rozvody. Realizaci díla prováděla firma ELREG Pardubice s.r.o. na základě
Smlouvy o dílo. Hodnota díla byla 398 765 Kč bez DPH (482 506 Kč s DPH). Instalace topných
jednotek byla navržena na základě vyhodnocení měření vlhkosti v depozitáři během předchozího zimního období, kdy vlhkost překračovala 70 %. V předchozích obdobích (od roku
2013) se v depozitáři, vzhledem k neuspokojivému stavu elektroinstalací, netopilo.

III. Kontrola — kontrolní orgán – Hasičský záchranný sbor
Dne 7. 6. 2018 proběhla v prostorách Muzea loutkářských kultur kontrola Hasičského záchra
nného sboru. Výsledkem kontroly bylo doporučení aktualizovat dokumentaci požární ochrany na současný stav, aby byla srozumitelná a použitelná pro případný zásah jednotek HZS
tak, jak ukládá povinnost stanovená v § 15, odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti
k § 30 - § 34 a §40 vyhlášky o požární prevenci. Zároveň byly zjištěny nesrovnalosti v PBŘ
(Požárně bezpečnostním řešení), které bylo vyhotovené v rámci stavby – vybudování výtahu
v roce 2009. PBŘ je důležitý výchozí dokument pro zpracování odpovídající dokumentace
požární ochrany. Z tohoto důvodu bylo nutné nechat vypracovat nové PBŘ, ve kterém se
promítly všechny aktuální změny v užívání objektu.

IV. Investiční akce
SMVS 134V131000019 MLK – Nová expozice – Tajemství malé tanečnice
Na jaře 2017 MLK vysoutěžilo realizátora projektové dokumentace pro tuto expozici
(AV media Praha). Pro vybudování nové stálé expozice je nutné provést rekonstrukci sálů –
podlahy, zdi a stropy, nové elektroinstalace, dozory BOZP, TDI). Rozpočet realizace včetně
stavebních úprav je vyšší, než byl náš původní předpoklad vyplývající ze studie a uvedený
v zásobníku akcí. Projednali jsme její objem s ředitelem investic. MLK obdrželo dne
15. 12. 2017 RoPD o poskytnutí dotace ve výši 5 550 000 Kč na realizaci nové stálé expozice.
Na základě žádosti MLK ze dne 2. 3. 2018 byla provedena aktualizace RoPD dne 24. 5. 2018
– změna termínu realizace akce na 31. 12. 2018 a předložení dokumentace k závěrečnému
vyhodnocení akce do 31. 3. 2019. Na základě žádosti MLK ze dne 30. 11. 2018 byla provedena
aktualizace RoPD dne 6. 12. 2018 – změna termínu realizace akce na 30. 9. 2019 a předložení
dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce do 30. 11. 2019.
Vzhledem k objemu prostředků potřebných na realizaci akce jsme se dostali dle zákona
o veřejných zakázkách do režimu nadlimitní veřejné zakázky na dodávky. Dodržení příkazu ministra, pokynů ředitele OIVZ a zákonných limitů pro podávání nabídek a nutnost mít
na tuto zakázku administrátora jsou hlavními důvody, proč tato část expozice nebyla otevřena v září 2017, ale plánuje se až v září 2019. Záštitu nad výstavou převzal francouzský velvyslanec. Vzhledem k zachování kontinuity realizace akce uhradilo MLK v roce 2017 náklady
na projektovou dokumentaci ve výši 181 500 Kč z vlastních zdrojů. MLK odeslalo dne
26. 7. 2017 pod č. j. MLK 2017–475 podrobnou informaci k předpokládanému dopadu této
investiční akce na provozní náklady. MLK na základě otevřené výzvy provedlo dne 2. 3. 2018
výběrové řízení a s vybranou firmou, LOUČKA Pardubice s.r.o., uzavřelo dne 16. 3. 2018 SoD
na provedení stavebních úprav v památkově chráněném objektu MLK v čp. 75, Břetislavova ul. Chrudim, dle projektové dokumentace zpracované firmou AV Media a.s. „Tajemství
malé tanečnice“ v rozsahu stanoveném výzvou k podání nabídek v NEN: N006/18/V0001947
v celkové částce 581 984,73 Kč. Dodatek č. 1 uzavřen dne 10. 4. 2018 – změna termínu předání
staveniště. Dodatek č. 2 ze dne 23. 5. 2018 změna ceny díla (odstranění chyby ve výpočtu
DPH). Celkem cena díla činí 586 834,60 Kč. Dodatek č. 3 ze dne 3. 7. 2018 změna termínu
plnění do 30. 4. 2019.

b) MLK provedlo zadání veřejné zakázky malého rozsahu – otevřená výzva na kompletní
administraci veřejné zakázky, na zajištění administrátora veřejné zakázky, na výběr dodavatele v rámci realizace projektu: „MLK – Nová expozice – Tajemství malé tanečnice“ –
NEN – N006/18/V00001950. Byla vybrána firma PPE.CZ s.r.o., Ostrava, se kterou byla dne
21. 3. 2018 uzavřena Příkazní smlouva na celkovou částku 27 709 Kč. Realizace nebyla dosud
ukončena.

c) Investiční akce Loutky na frontě – železniční model
MLK odeslalo dne 14. 12. 2017 žádost o dotaci ze státního rozpočtu ve výši 150 000 Kč
na projekt Loutky na frontě, jehož součástí je železniční model válečné Evropy.
RoPD bylo vydáno dne 24. 4. 2018. Realizace akce byla ukončena ve stanoveném termínu
k 30. 11. 2018. Závěrečné vyhodnocení akce bude vyhotoveno k 31. 3. 2019. Účetním dokladem
č. 18IN00781 ze dne 30. 11. 2018 bylo zaúčtováno zařazení majetku na majetkový účet 022004
a majetek byl zařazen do majetkové evidence od 1. 12. 2018 pod i. č. 18IM00209 v celkové
hodnotě 150 000 Kč. Doba odpisu železničního modelu válečné Evropy byla stanovena
na 5 let.

d) MLK provedlo přímé zadání veřejné zakázky na tisk publikace „Pohádkový život rodiny
Lamkových“ – NEN – N006/18/V0000431. Přímý výběr firmy byl uskutečněn na základě
dobrých zkušeností a také vzhledem k rozsahu zakázky. Byla vybrána firma Fronte s.r.o.,
Pardubice. Cena za tisk 300 kusů publikací byla stanovena v celkové částce 107 800 Kč.
Na základě došlé faktury č. 20180615 byla dne 29. 6. 2018 uhrazena částka 107 800 Kč.

e) MLK provedlo přímé zadání veřejné zakázky na opravu střešního pláště na budově
č. p. 62, která byla v havarijním stavu – NEN – N006/18/V00000014. Přímý výběr firmy byl
uskutečněn na základě dobrých zkušeností při předchozích opravách střech na budovách
č. p. 73, 74 a 75 a také vzhledem k rozsahu zakázky. Byla vybrána firma Libor Slavík, Chrudim, která zpracovala nabídku v celkové částce 119 659 Kč. S uvedenou firmou byla dne 5. 1.
2018 uzavřena Smlouva o dílo na tuto částku. Na základě Protokolu o předání a převzetí díla
ze dne 4. 6. 2018 byla oprava ukončena. Na základě došlé faktury č. 0052018 byla dne 15. 6.
2018 uhrazena částka 119 659 Kč.

f) MLK dne 9. 1. 2018 zadalo v uzavřené výzvě veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění „Celoroční propagační reklamní kampaně v období 1. 2. – 31. 10. 2018“ v systému NEN
pod číslem N06/18/V00000279. Na zakázku reagovala s nabídkou pouze jedna firma –
ADJUST ART, spol. s r.o., Praha, se kterou byla dne 22. 1. 2018 uzavřena Smlouva o dílo
v celkové částce 567 248 Kč. Dodatek č. 1 ze dne 22. 6. 2018 prodlužuje dobu trvání kampaně
do 30. 11. 2018 a nově stanovuje smluvní cenu na částku 577 230,50 Kč. Dodatek č. 2 ze dne
30. 9. 2018 prodlužuje dobu trvání kampaně do 31. 10. 2019 a nově stanovuje smluvní cenu
na částku 795 030,50 Kč. MLK uhradilo v roce 2018 za kampaň od 1. 2. – 30. 6. 2018 částku
ve výši 250 264 Kč.

Dne 31. 1. 2019 provedlo MLK aktualizaci „Zásobníku akcí“ připravovaných k realizaci
v programech ve správě odboru investic a veřejných zakázek v rámci informačního systému
programového financování (SMVS), kterou odeslalo na OIVZ.

Kontroly
V roce 2018 proběhly vnitřní kontroly dle plánu interního auditu, které průběžně prováděla
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 2018 ze dne 9. 1. 2019. Tento dokument
byl zaslán jako podklad ke schválení účetní uzávěrky za rok 2018.

Závěrem
Muzeum děkuje všem, kteří obohatili jeho sbírku svými dary.
Poděkování za spolupráci finanční i jinou patří především Ministerstvu kultury
České republiky, Československé obci legionářské, městu Chrudim, časopisu Loutkář, Českým
drahám, Českému rozhlasu a České televizi.

Přílohy
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Příloha č. 2 | Výstavní činnost muzea
za rok 2018
Pohádkový život rodiny Lamkových
Výstava nabídla k vidění loutky, výtvarné návrhy, dekorace a další materiály z produkce
manželů Lamkových z několika televizních pořadů.
Vernisáž: 8. 3. 2018 v 17 hodin
Doba konání: 9. 3. 2018 – 16. 9. 2018
Kurátor: Geanny García Delgado
Výtvarné řešení: Geanny García Delgado
Asistentka kurátora: Martina Doležalová
Grafické řešení: Kristýna Vilčová
Texty: Eva Brabencová, Jana Tomášová, Geanny García Delgado
Restaurátorská práce: Zdenka Vohradníková, Lenka Dolanská
Videoukázky: Česká televize (Flok a Flíček, O človíčkovi, Království květin)
Hana Lamková (Strojvůdce Příhoda)
Fotografie: Ivana Krennerová
Produkce: Hana Studničková, Břetislav Oliva
Instalace výstavy: Václav Forman, zaměstnanci MLK
Realizace malovaných prvků: Michal Blažek
Realizace šatů a paruky: Jakub Skřepský
Výroba výstavního mobiliáře: D-dekor Chrudim
Zapůjčení stolových vitrín: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Planeta animace
Výstava vznikla jako interaktivní prostor k výstavě věnované tvorbě Josefa a Hany
Lamkových.
Vernisáž: 21. 3. 2018 v 15 hodin
Doba konání: 21. 3. 2018 – 16. 9. 2018
Autoři výstavy: Kristýna Vilčová, Olga Havlíková, Geanny García Delgado
Instalace: Kristýna Vilčová, Olga Havlíková, Geanny García Delgado
Technická podpora: Richard Matula, Václav Forman, Tomáš Šustr

Tanec kolem baletky
Co se děje v restaurátorské dílně?
Výstava seznamuje návštěvníky s restaurátorskými postupy, které byly použity při restaurování vzácné loutky Tanečnice ze sbírky MLK, připisované slavnému Edgaru Degasovi.
Vernisáž: 27. 9. 2018 v 17 hodin
Doba konání: 28. 9. 2018 – 12. 1. 2020
Námět a scénář: Lenka Dolanská, Geanny García Delgado, Denisa Horníková
Realizační tým: zaměstnanci MLK
Fotodokumentace: Lenka Dolanská, Ivana Krennerová, Hana Tefal Juránková
Grafické řešení: Marie Sieberová, Kristýna Vilčová
Korektury: Karolína Chalupová
Překlad do anglického jazyka: Lenka Velínská
Restaurování a konzervace baletky: Lenka Dolanská, Hana Tefal Juránková,
Alonge – divadelní servis s.r.o., Zdenka Vohradníková

Loutky na frontě
Výstava vznikla při příležitosti výročí konce první světové války a vzniku novodobého českého
státu. Hlavním tématem výstavy je loutkářství na bojištích i v zázemí první světové války.
Vernisáž: 1. 11. 2018 v 17 hodin
Doba konání: 2. 11. 2018 – 1. 9. 2019
Kurátor výstavy: Richard Matula
Výtvarné řešení: Richard Matula, Geanny Garcia Delgado
Železniční model válečné Evropy: Tereza Černá, Dominik Migač
Grafické řešení: Kristýna Vilčová
Restaurátorské práce: Lenka Dolanská, Tereza Křížová
Instalace výstavy: Zaměstnanci MLK
Replika Revolučního Kašpárka: Jiří Špinka, Elen Kudrová
Filmové záběry: Národní filmový archiv

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 2018
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 96 skupin.

Komentované prohlídky
Senioři, dospělí, starší žáci a studenti středních
a vysokých škol preferují komentované prohlídky.
1 skupina – děti ZŠ
3 skupiny – studenti SŠ
7 skupiny – senioři
5 skupin – dospělí
Z toho 2 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
4 skupiny – 1. stupeň ZŠ
3 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)
7 skupin – 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ

Stínové loutky
- Pro děti od 6 let
- Kapacita cca 20 dětí
- Časová náročnost 60 – 90 minut
- Použitý materiál – tyčky, papíry a čtvrtky,
tavná pistole
4 skupiny – 1. stupeň ZŠ
2 skupiny – 2. stupeň ZŠ
6 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
1 skupina – 2. stupeň ZŚ (realizováno mimo MLK)
2 skupiny – zájmové skupiny

Zatoulaná princezna
- Pro děti od 3 do 7 let
- Kapacita cca 20 dětí
- Časová náročnost 50 minut
10 skupin – MŠ
2 skupiny – 1. stupeň ZŠ
1 skupina – etnická skupina

Programy k sezónní výstavě: „Pohádkový život rodiny Lamkových “
Základy animace
- Od 10 let
- Kapacita 20 účastníků
- Časová náročnost cca 120 minut
3 skupiny – zájmové skupiny

Neviditelný zloděj
- Od 4 do 12 let
- Kapacita 20 účastníků
- Časová náročnost cca 70 minut
3 skupiny – MŠ
9 skupin – 1. stupeň ZŠ
7 skupin – zájmové skupiny
1 skupina – skupina se specifickými potřebami

Výlet na neznámou planetu
- Od 4 do 8 let
- Kapacita 20 účastníků
- Časová náročnost cca 70 - 90 minut
1 skupina – 1. stupeň ZŠ
2 skupiny – zájmové skupiny
1 skupina – skupina se specifickými potřebami

Programy k sezónní výstavě: „Loutky na frontě“
Bramborové divadlo
- Od 6 do 15 let
- Kapacita 20 účastníků
- Časová náročnost cca 70 minut
1 skupina – MŠ
1 skupina – 1. stupeň ZŠ

Loutky na frontě
- Od 10 do 100 let
- Kapacita 20 účastníků
- Časová náročnost cca 90 minut
2 skupiny – 2. stupeň ZŠ

Jiné stálé programy
Mladí muzejníci
- Od 8 do 15 let
- Kapacita 20 účastníků
- Časová náročnost cca 120 minut
1 skupina – 2. stupeň ZŠ (realizováno mimo MLK)

Programy „na míru“
Jak se vodí loutky?
2 skupiny – 2. stupeň ZŠ (realizováno mimo MLK)

Vánoční programy
Mikuláš
1 skupina – 1. stupeň ZŠ

Betlém
3 skupiny – 1. stupeň ZŠ
1 skupina – skupina se specifickými potřebami

Přehled uskutečněných programů a akcí pro veřejnost
Muzeum v roce 2018 pořádalo pravidelné nedělní pohádky s navazujícími workshopy pro
děti. Připravilo také několik tematických akcí. V roce 2018 se již podruhé 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 účastníků celkem 220

Pletené pohádky
11. 2. 2018 | 15 hodin
47 návštěvníků

Skřítci
22. 4. 2018 | 15 hodin
48 návštěvníků

Kiwi nosí teplákovku
7. 10. 2018 | 15 hodin
28 návštěvníků

Pověsti české
11. 11. 2018 | 15 hodin
27 návštěvníků

Radujme se, veselme se
16. 12. 2018 | 15 hodin
70 návštěvníků

Tematické akce
Celkem uspořádáno 11 akcí (bez letního festivalu Bez nití | Odvázané léto na terasách)
Počet účastníků 3241

Světový den loutkového divadla
21. 3. 2018 | 8,30–18 hodin
98 návštěvníků

Noc s Andersenem: Inspektor Fousek na stopě
23. 3.– 24. 3. 2018 | 17–9 hodin druhého dne
9 účastníků

Velikonoce v muzeu
29. 3. 2018 | 8,30–17 hodin.
150 návštěvníků

Noc literatury
9. 5. 2018 | 19–21 hodin
36 návštěvníků

XIV. chrudimská muzejní noc
25. 5. 2018 | 19–23 hodin
511 návštěvníků

Den dětí
1. 6. 2018 | 15–19 hodin
185 návštěvníků

Den otevřených dveří památek
8. 9. 2018 | 9–17 hodin
989 návštěvníků

Duchůplné muzeum
26. 10. 2018 | 17–22 hodin
617 návštěvníků

Pod křídly anděla
2. 12. 2018 | 17–21 hodin
338 návštěvníků

Mikuláš
5. 12. 2018 | 15–21 hodin
227 návštěvníků

Adventní odpoledne pro seniory
13. 12. 2018 | 14–17 hodin
81 návštěvníků

Akce a přednášky v rámci LCH
Přednáška “Velikonoční figury ve španělské Malaze”
1. 7. 2018 | 10 hodin
7 návštěvníků

Komentovaná prohlídka expozice Magický svět loutek
1. 7. 2018 | 20 hodin
10 návštěvníků

Zážitková prohlídka v MLK
1. 7. 2018 | 23 hodin
8 návštěvníků

Křest publikace „Pohádkový život rodiny Lamkových“
3. 7. 2018 | 19 hodin
43 návštěvníků

Příměstské dílny v létě
Prázdniny v muzeu | Výlet na Planetu animace
6.–10. 8. 2018 | 13.–17. 8. 2018.
Celkem 30 účastníků.

Veřejná prezentace výstupů z těchto dílen
10. 8. a 17. 8. 2018
Celkem cca 146 návštěvníků

Bez nití | Odvázané pátky na terasách
Cyklus letních akcí konaných v sezóně červen až září 2018 na zrekonstruovaných terasách
MLK. Celkem se konalo 9 akcí, které navštívilo dohromady 366 návštěvníků.

Den dětí
1. 6. 2018 | 15–19 hodin
127 návštěvníků
(tato akce je již zahrnuta v tematických akcích, ale v roce 2018 byla součástí letního festivalu)

Vltava
15. 6. 2018 | 19 hodin
114 návštěvníků

Křest publikace „Pohádkový život rodiny Lamkových“
3. 7. 2018 | 19 hodin

43 návštěvníků
(tato akce je již zahrnuta v doprovodných akcí k LCH)

Baron Prášil, Smysl kura a koncert Ty Syčáci
13. 7. 2018 | 18 hodin
34 návštěvníků

Krásné Nové Stroje
3. 8. 2018 | 20 hodin
34 návštěvníků

Sluneční lázně
4. – 5. 8. 2018 | 10–20 hodin
14 návštěvníků

Veřejné prezentace dětí z příměstské dílny Prázdniny v muzeu
Výlet na Planetu animace
10. 8. a 17. 8. 2018 | 16 hodin
Celkem cca 146 návštěvníků

Sólo pro Bedřicha, Automat na filmy, Filoutka fest
17. 8. 2018 | 18 hodin
2 návštěvníci

Opla Pla
24. 8. 2018 | 19 hodin
8 návštěvníků

Cirkus Blues
8. 9. 2018 | 17 hodin
33 návštěvníků

Příloha č. 4 | Publikační činnost muzea
V roce 2018 byly vydány dvě publikace:

Pohádkový život rodiny Lamkových
ISBN 978-80-906129-4-5
Náklad: 300 ks
Vydání knihy laskavě podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.
Text: Jana Tomášová, Hana Lamková, Hana Gormanová
Fotografie: Ivana Krennerová, Karel Štoll, Taťána Billerová, Dagmar Korejsová, Blanka Chocholová, archiv MLK, archiv rodiny Lamkových
Obrazové podklady: Obrazové podklady: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, archiv
rodiny Lamkových
Odborná redakce: Simona Chalupová
Obrazová redakce: Jana Tomášová
Grafická úprava a sazba: Lucie Zajíčková
Korektury: Karolína Chalupová
Tisk a knihařské zpracování: Fronte s.r.o., Sezemice
Slavnostní křest knihy proběhl na terasách MLK dne 3. 7. 2018.

Loutky na frontě
ISBN 978-80-906129-5-2
Náklad: 300 ks
Text a redakce: Richard Matula
Fotografie: Marie Sieberová
Obrazové podklady: MLK v Chrudimi, VÚA-VHA Praha, SOKA Písek, Archiv Divadla S+H
Grafická úprava a sazba: Marie Sieberová
Korektury: Karolína Chalupová
Tisk a knihařské zpracování: Fronte s.r.o., Sezemice
Překlad resumé do angličtiny: Margaret Skodon
Křest knihy proběhl během vernisáže výstavy dne 1. 11. 2018.

Příloha č. 5 | Akviziční činnost muzea
Šlechtic L 10318, marioneta na drátě, Josef Alessi, 2. polovina 19. století
Šlechtična L 10320, marioneta na drátě, Josef Alessi, 2. polovina 19. století
Princ, L 10314, marioneta na drátě, Jindřich Adámek, 1. třetina 20. století

Bledě růžový hedvábný kabát princovy postavy, SC 3963, kostým pro loutku,
Anna Suchardová-Brichová, 20. léta 20. století
Bledě modrý hedvábný kabát s krajkovým límcem, SC 3966, kostým pro loutku,
Anna Suchardová-Brichová, 20. léta 20. století
Černé šaty postavy čarodějnice z inscenace Perníková chaloupka, SC 3962,
kostým pro loutku, Anna Suchardová-Brichová, 1920

Příloha č. 6 a) | Restaurované sbírkové
předměty mimo MLK
i.č.
L 9799
V1
AR 9002
AR 9006
V 441
V442
V444
V 1409
V 1410
V 1411
V 1412
V 1413
V 1414

popis
marioneta na drátě Strejček Drnkálek
katalog Album všech Alešových loutek
diplom Zasloužilému loutkáři Josefu Rumlovi
Ladislav Šaloun: návrhy loutek první a druhý žid
Ladislav Šaloun: návrhy loutek Káča a muzikant
Ladislav Šaloun: návrhy loutek Aktuár a chalupník
Jeroným Makovský (návrh loutky) z Makova - nejvyšší
hofmistr Rudolfa II.
návrh loutky-Schlosserle Matěj, fedrfechtýř a učitel
šermu pro hru “Kámen mudrců”
návrh loutky-Maidocheo De Delle-komorník císaře
Rudolfa II. pro hru “Kámen mudrců”
návrhy loutek pro hru “Kámen mudrců”-Umělecká
výchova. Loutka Tadeáš Hájek z Hájkunávrhy loutek pro hru “Kámen mudrců”-Umělecká
výchova. Loutka Matyáš Nikolajdvorský lazebník
návrhy loutek pro hru “Kámen mudrců”-Umělecká
výchova. Loutka Tycho de Brahe

restaurátor
Dolanská L.
Brunnhoferová I.
Brunnhoferová I.
Brunnhoferová I.
Brunnhoferová I.
Brunnhoferová I.
Brunnhoferová I.
Brunnhoferová I.
Brunnhoferová I.
Brunnhoferová I.
Brunnhoferová I.
Brunnhoferová I.
Brunnhoferová I.

Příloha č. 6 b) | Seznam restaurovaných,
konzervovaných předmětů v dílně MLK
Inventární číslo
L 9815
L 9803
L 2601
L 3219
L 3211
L 9795
L 9950
L 9792
SC 3655
SC 3656
SC 3657, SC 3659
SC 3658, SC 3060
SC 3661
SC 3662
SC 3663
SC 3664
SC 3665
SC 3666
SC 3667
SC 3668
SC 3669
SC 3670
SC 3671
SC 3672
SC 3673
SC 3674
SC 3675
SC 3676
SC 3677
SC 3678
SC 3679
L 1179
L 1778
L 9799
L 1277

Přírůstkové
číslo
234/2016
222/2016
1122/75
45/79
37/79
214/2016
79/2017
211/2016
394/2014/1-2
400/2014/1-5
418/2014
413/2014
419/2014/1-5
397/2014/1-5
410/2014/1-4
417/2014/1-8
415/2014/1-3
416/2014/1-5
399/2014/1-5
401/2014
404/2014/1-6
402/2014
407/2014/1-5
403/2014
405/2014/1-6
411/2014/1-7
396/2014/1-4
398/2014/1-3
406/2014
412/2014/1-2
408/2014/1-8
711/74
778/74
218/2016
413/72

Počet kusů
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
5
2
5
5
4
8
3
5
5
1
6
1
5
1
6
7
4
3
1
2
8
1
1
1
1

Konzervováno

Restaurováno
1
1

1
1
1
1
1
1
2
5
5
2
5
5
4
8
3
5
5
1
6
1
5
1
6
7
4
3
1
2
8
1
1
1
1

L 1238
L 2849
L 2842
L 889
L 2843
L 883
L 2845
L 887
L 1237
L 897
L 2833
L 2839
L 3487
L 3476
L 3477
L 1235
L 4830
L 4826
L 4828
L 4831
L 4833
L 4834
L 4835
L 337, L 1495, L 1496,
L 1536, L 2071
L 597, L 2028
L 2055, L 2054
L 2072, L 2073, L 2074,
L 2076, L 2082
L 1284, L 1297, L 1301,
L 1302, L 1303, L 1321
L6
L1
L 2056
L 429
L 5827
L 1446
L 9689
L 1409
L 59
L 52
L 9688

395/72
67/77
60/77
477/74
61/77
471/74
63/77
475/74
394/72
483/74
51/77
57/77
111/80
100/80
101/80
392/72
40/85
40/85
40/85
40/85
40/85
40/85
40/85

1269/73
1263/73
739/73
553/72
L 5/95
704/74
159/2016
657/74
1302/73
1306/73
158/2016

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
5

2
2
5

2
2
5

6

6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

L 26
L 28
L 12
L 1166
L 46
L 57
L 30
L 64
L 9690
L 14
L7
L 5832
L 6823
L 6821
L 6822
L 6816
L 6817
L 6818
L 6820
SC 665
SC 3248
L 6810
L 6811
L 6812
L 6814
L 6815
L 6819
L 6825
L 6827
L 541
L 1626
L 2296
L 10286
SC 3769
SC 3770
SC 3772
SC 3777
SC 3783
SC 3784
SC 3792

1264/73
1261/73
1275/73
696/74
1356/73
1298/73
1296/73
1317/73
160/2016
1277/73
1270/73
L 5/95
69/2000
69/2000
69/2000
69/2000
69/2000
69/2000
69/2000
2/81
110/2007
69/2000
69/2000
69/2000
69/2000
69/2000
69/2000
69/2000
69/2000
118/74
39/72
871/74
246/2018
44/2017
44/2017
44/2017
44/2017
44/2017
44/2017

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
223

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
172

51

Příloha č. 7 | Účetní výkazy
Výkaz zisku a ztráty
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Břetislavova 74, 537 60 Chrudim I
IČO: 00412830
sestavený k 31.12.2018							
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)							
okamžik sestavení: 10. 6. 2019

Rozvaha
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Břetislavova 74, 537 60, Chrudim I
IČ 00412830								
sestavená k 31.12.2018								
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)								
okamžik sestavení: 10. 6. 2019								

Referent správy
majetku a budov
1

BOZP, EZS,
EPS
Slu�by faktura

Úklid
1,75 = 2 x 0,875

Údr�ba
1

Ekonomický referent
0,5

+ 0,5

Interní audit
DPP

Rada muzea

Asistent kurátora
0,6

Kurátor
1

Kurátor
1

Restaurátor 2020
1

Dokumentátor
0,4

+ 0,5

Dokumentátor

DPP

PR
1
+ 0,5

Příloha č. 8 | Organizační schéma
v roce 2018

Příloha č. 9 | Propagace muzea
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, MF Dnes, Právu, 5+2 dny,
celkem asi 60 článků. O dění v MLK pravidelně informuje ČRo Pardubice, s nímž má muzeum
uzavřenou partnerskou smlouvu, a Česká televize.
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 40 článků
Ostatní – cca 5 článků
Ostatní
Celkem cca 15 článků

Propagace jiná
Český rozhlas cca 12 reportáží
Televizní reportáže cca 8 reportáží

Dosah tiskových zpráv
Muzeum poskytne přístřeší Človíčkovi a dalším postavičkám z večerníčků
Převzato cca 15x
Poleťte s námi na Planetu animace!
Převzato cca 10x
Přijďte přivítat jaro s loutkami a zvířátky
Převzato cca 9x
Chrudim se opět připojuje k celoevropské Noci literatury
Převzato cca 7x
XIV. chrudimská muzejní noc láká na výlet do vesmíru, cestu časem i detektivní hru
Převzato cca 10x
Na terasách začíná již druhé odvázané léto
Převzato cca 11x
Muzeum vydává publikaci Pohádkový život rodiny Lamkových
Převzato cca 15x
Stroje vystřídají sluneční lázně
Převzato cca 6x
Festival loutkových filmů v MLK již podruhé
Převzato cca 6x

Poslední prázdninový večer Bez nití
Převzato cca 5x
Odpad a umění / Umění a odpad IV
Převzato cca 5x
Den otevřených dveří památek zpestří blues na terasách
Převzato cca 8x
Den otevřených dveří Ministerstva kultury ČR
Převzato cca 5x
Nová výstava umožní vyzkoušet si práci restaurátorů loutek
Převzato cca 9x
Přijďte se do muzea bát!
Převzato cca 5x
Muzeum vystaví loutky ze zákopů 1. světové války
Převzato cca 20x
Advent mezi loutkami v Chrudimi
Převzato cca 7x

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

Internetové turistické portály:
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Loutky-v-Muzeu-loutkarskych-kultur-vChrudimi-neje.aspx
http://www.divadlo.cz/muzeum-loutkarskych-kultur-5
http://www.turistika.cz/mista/chrudim-muzeum-loutkarskych-kultur
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.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.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.atlasceska.cz/pardubicky-kraj/muzeum-loutkarskych-kultur-v-chrudimi/
http://www.pobytovebalicky.cz/kultura/muzea-a-galerie/1328_muzeum-loutkarskych-kultur.html
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://www.zeleznehory.net/muzeum-loutek-chrudim/
http://www.kormidlo.cz/index.shtml?apc=c983a-_-_--&cat=1340
http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/muzea-a-galerie/2
http://kamzajit.cz/mesto/chrudim.php

Placená inzerce
Muzeum využilo v roce 2018 placenou inzerci ve 4 případech.
Adjust Art s.r.o. – kampaň k propagaci muzea a jeho sbírek v Praze a spádové oblasti směrem
k Chrudimi
Daruma spol. s r.o. – Prezentace v rámci městského informačního centra Chrudim
a Pardubice
TIM – Muzejní noviny – propagace zaměřená na programy pro školy
Agrospoj – prezentace muzea

