Nadace „Stichting
Comenius Museum“
Kulturně-historické muzeum
v Naardenu
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Předmluva
Rok 2015 byl pro Nadaci „Stichting Comenius Museum“ úspěšným rokem, ve kterém byla
realizována celá řada aktivit jak přímo pro návštěvníky muzea, tak nových aktivit mimo i v rámci
muzea. S uspokojením se můžeme ohlédnout na rostoucí počet návštěvníků a na skutečnost, že se
muzeu daří přiblížit se novým skupinám návštěvníků a nabídnout jim atraktivní program, díky němuž
se mohou seznámit s různými aspekty myšlenkového odkazu Komenského.
Po konzultacích s městem Naarden se správní radě podařilo udržet své právní postavení v nové
správní oblasti Gooise Meren, do které město Naarden od začátku roku 2016 patří.
Muzeum bude nadále pokračovat ve spolupráci s městem Gooise Meren. Zároveň bude nadále
pokračovat řada projektů jako například Den Komenského „de Comeniusdag“, Naturalizační obřad
„de Naturalisatie dag“, Historická kavárna „Het Historische Café“, účast na partnerské spolupráci
s městem Uherský Brod, program pro školy apod. Pro rok 2016 je ve spolupráci s dalšími kulturními a
historickými organizacemi rozpracován společný projekt Naardenská noc „De Nacht van Naarden“.
Očekává se, že tato událost přiláká do muzea další publikum.
Správní rada v uplynulém roce věnovala velkou pozornost jednání s českými orgány veřejné správy,
zejména s Ministerstvem kultury v Praze, v souvislosti s pokračováním významné finanční podpory
pro mauzoleum a muzeum. Tato jednání také vedla k rozšíření řady kontaktů s dalšími českými muzei
a plánů pro výměny sbírek a exponátů, které osvětlují Komenského duchovní dědictví v evropském
kontextu. Rovněž kontakty s českou ambasádou a Českým Centrem zajistí výměnu informací o
kulturních programech a jiných akcích.
Dále pokračovalo rozšíření úkolů Nadace týkajících se muzea jakožto centra znalostí. Kromě kontaktů
s univerzitou „Vrije Universiteit van Amsterdam“ byly navázány kontakty s vědci a spolupracovníky
z různých nizozemských univerzit s cílem rozšířit znalosti o práci Komenského v Nizozemí.
Ve vnitřní organizaci muzea byla v roce 2015 pozornost věnována dalšímu rozvoji interních procesů a
organizaci muzea, jako jsou nové Vnitřní předpisy, nábor nových dobrovolníků, zlepšení technického
základu muzea, další digitalizace sbírky a knihovny apod. Správní rada a ředitel muzea v roce 2015
věnovali pozornost péči o instituci, veřejnost a sbírku a vnitřní organizaci muzea. To vše s ohledem na
kontinuitu registrace Muzea „Comenius Museum“ podle mezinárodní definice ICOM, jakožto
autorizované muzejní organizace.
V roce 2015 byly ve spolupráci s několika muzei v Nizozemí a České republice pořádány výstavy. Ty
byly doplněny o řadu dalších aktivit, jako například přednášky v muzeu i mimo něj, tematické večery,
prohlídky apod.
Každoroční Den Komenského „Comeniusdag“, organizovaný kolem narozenin Komenského, v roce
2015 opět vzrostl, co se týče počtu návštěvníků. Mohli jsme uvítat vice než 750 zájemců. Dopolední
program vzpomínkové slavnosti se konal v Mauzoleu „ Comenius Mausoleum“ a odpolední veřejné
slavnosti v kostele „de Grote Kerk“ v Naardenu. Oboje ve spolupráci s městem Naarden,
Ministerstvem kultury České republiky, českou, slovenskou, maďarskou a polskou ambasádou v Den
Haagu. V tento den se mimo jiné konalo položení věnců na hrob a k soše J. A. Komenského,
přednáška prof. Dr. P. Nissena, koncert a již počtvrté udílení ceny Komenského „de Comeniusprijs“.
V návaznosti na předchozí vítěze, prof. Robberta Dijkgraafa, prof. Dr. P. Schnabela a paní prof. Dr.
Ir. Louise Fresco byla v tomto roce cena udělena významnému nizozemskému spisovateli a
publicistovi Geertu Makovi. Ten byl porotou vybraný jako ctihodný vítěz, jenž se přibližuje publiku
v kontextu s myšlenkovým dědictvím Komenského.
Správní rada, ve spolupráci s ředitelem a dobrovolníky, se zabývala
Strategického plánu 2014 – 2018.

dalším zpracováním cílů

Muzeum „Comenius Museum“ se od svého vzniku angažuje ve vyzdvihnutí významu teologa,
pedagoga a filosofa J. A. Komenského, původem z České republiky.
V Nizozemí známý jako J. A. Comenius je považován za jednoho z nejvýznamnějších evropských
myslitelů 17. století. Posledních 14 let svého života žil a pracoval v Amsterdamu, kde publikoval
některé ze svých nejdůležitějších děl. Jeho hrob v bývalém valonském kostele „Waalse kerk“
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v Naardenu byl ve třicátých letech minulého století českými umělci zařízen a ozdoben jako
mauzoleum. To, společně s přilehlým muzeem, vítá stále více návštěvníků z celého světa.
Je potěšující, že můžeme dojít k závěru, že díky spolupráci mezi správní radou, ředitelem, řadou
dobrovolníků a externími partnery a díky různým aktivitám uvnitř a mimo muzeum v roce 2015
muzeum přitáhlo opět více návštěvníků a zájemců. Pro Muzeum „Comenius Museum“ a Mauzolum
byl rok 2015 smysluplný, důstojný a úspěšný.

Ing. Hans v Oostveen
Předseda

Drs. Helena Verhoef-Musílková
Tajemnice
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1. Poslání Muzea “Comenius Museum” v Naardenu
Nadace „Stichting Comenius Museum“ si klade za cíl, v souladu se svými stanovami (článek 1),
upoutat pozornost k myšlenkovému dědictví všestranného učence, teologa, filozofa, pedagoga a
politického myslitele Jana Amose Komenského v kontextu historického a současného vývoje v oblasti
vzdělávání, vývoje společnosti a hledání smyslu života. Nadace si též klade za cíl podporovat
spolupráci s jednotlivci či institucemi doma i v zahraničí, které se věnují zachování kulturního a
intelektuální dědictví Komenského. Při snaze o dosažení svého cíle se nadace neřídí hlediskem
ziskovosti. Realizace cílů probíhá též bez vazeb na politické, náboženské či morální ideologie.
2. Péče o instituci

2.1. Péče o instituci: muzeum zůstane zachováno a bude fungovat jako stálá instituce
přístupná veřejnosti.
Cíle.
Cíle ve stanovách Nadace „Stichting Comenius Museum“ jsou formulovány následujícím způsobem:
- Zachování muzea „Comenius Museum“ v Naardenu a v něm umístěných sbírek pamětních předmětů
a dokumentace o životě, práci a myšlenkovém dědictví filozofa Jana Amose Komenského (28. března
1592 - 15. listopadu 1670).
- Každodenní dohled a správa Mauzolea „Comenius Mausoleum“, které je s muzeem vnitřně
propojeno a zajištění přístupu do mauzolea.
- Přispět k zachování kulturního dědictví J.A. Komenského vzbuzením zájmu široké veřejnosti a
vyzdvihováním významu Komenského a jeho myšlenek.
Stanovy.
Po spojení Nadace „Comenius Museum“ a Nadace „Comenius Stichting“ v lednu 2013 byly řídící
struktury a odbornost sloučeny do jednotné organizace. Stanovy Nadace „Comenius Museum“ byly
v roce 2014 upraveny tak, aby odpovídaly současným normám.
Muzeum “Comenius Museum“.
Muzeum “Comenius Museum“ ukazuje pomocí stálých i krátkodobých výstav a mnoha dalších aktivit,
jak jsou myšlenky Komenského i v dnešní době stále velmi aktuální. V souvislosti s tím byla v roce
2015 celá řada aktivit a programů Nadace “Stichting Comenius Museum” pořádána i mimo prostory
muzea.
Muzeum spravuje vlastní sbírku předmětů mající vztah k životu a dílu J.A. Komenského, vlastní
knihovnu s díly Komenského, ale i o něm a jeho myšlenkovém dědictví, vlastní archiv sahající až k
jeho založení v roce 1892 a sbírku dokumentací. Díky tomu splňuje muzeum „Comenius Museum“
podmínky v souladu s definicí Mezinárodní muzejní rady (ICOM):
Muzeum „Comenius Museum“ je stálá organizace ve službách společnosti a jejího vývoje, přístupná
veřejnosti, není zaměřena na dosažení zisku, je to instituce, která materiální důkazy od Komenského a
o něm, o jeho myšlenkovém dědictví a o jeho prostředí získává, uchovává a vědecky zkoumá a
informuje o nich za účelem studia, vzdělávání a potěšení.
V únoru došlo k obnovení akreditace Muzea “Comenius Muzeum“ v Naardenu, jakožto muzea
zapsaného v Nizozemském registru muzeí, která je vnímána jako projev důvěry a uznání
profesionality muzea.
Mauzoleum.
Bývalá Valonská kaple, ve které se nachází hrob J.A. Komenského, byla v meziválečném období
obnovena a zařízena jako mauzoleum. Slavný učenec strávil posledních 14 let svého života v
Amsterodamu a byl pohřben v Naardenu. Po objevení hrobky J.A. Komenského ve 30. letech byla pod
záštitou spolupracujících československých a nizozemských orgánů veřejné správy navržena výzdoba
kaple, která byla realizována řadou významných českých umělců a vyhlášena za zvláštní kulturněhistorickou památku.
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Po dokončení kompletní rekonstrukce interiéru mauzolea
Nizozemskou státní správou budov v roce 2009 je
mauzoleum opět zcela k dispozici pro návštěvníky z
domova i ze zahraničí.
Přesto, že je mauzoleum využíváno k řadě různých setkání,
přednášek a koncertů, je hlavním cílem návštěvníků hrob
J.A. Komenského. Z návštěvní knihy je zřejmé, jak jsou
lidé ohromeni jedinečným spirituálním nábojem interiéru
mauzolea a péčí zaměstnanců o uchování památky
J.A. Komenského.
Seznam kulturních památek Nizozemské státní správy budov.
Mauzoleum “Comenius Mausoleum“ je národní kulturní památka 1. třídy a je součástí městské
památkové zóny.
Smlouva o vzájemné spolupráci.
Správní rada usilovala i v roce 2015 o prodloužení Smlouvy o vzájemné spolupráci s českými orgány
veřejné správy. Po dohodě s městem Naarden potvrdila a zaručila nově vzniklá správní oblast Gooise
Meren, jejíž součástí je Naarden od roku 2016, pokračování v poskytování prostor muzejní budovy a
ve spolupráci, která by měla probíhat obdobně jako doposud.
Správní rada očekává, že příslušná jednání s českými orgány veřejné správy by měla být ukončena v
první polovině roku 2016.
Sponzoři, Přátelé muzea, sponzorské dary.
Navzdory stabilní finanční základně muzea, která je doposud zaručována českými orgány veřejné
správy a městem Naarden, je již několik let zjevné, že je muzeum při realizaci nových aktivit mimo i
v rámci muzea nuceno se obracet na sponzory, přátele muzea a jiné druhy podpory. Jedním z příkladů
je Den J.A. Komenského, který je dotován několika sponzory, velvyslanectvím České republiky a
Vyšegradskou skupinou (společenství čtyř středoevropských států: Česka, Slovenska, Polska a
Maďarska).
Nábor sponzorů a dalších partnerů zůstává i v následujícím období jedním ze stěžejních bodů Nadace.
Je taktéž důležité si uvědomit, že kromě ředitele a administrativní síly muzea (oba na částečný
úvazek) je správa muzea realizována jen díky stálému úsilí a nadšení mnoha dobrovolníků. Stálá
skupina dobrovolníků byla v roce 2015 díky úspěšnému náboru rozšířena o nové členy. Otázka
dobrovolníků však zůstává předmětem zájmu muzea.

2.2. Péče o veřejnost: výstavy, akce, vzdělávání a potěšení
Muzeum “Comenius Museum“ má stálou expozici Vivat Comenius a kromě toho také každoročně
připravuje několik krátkodobých výstav a mnoho doprovodných aktivit mimo i v rámci muzea.
Většina aktivit je zaměřena na dospělé návštěvníky z domova i ze zahraničí. Muzeum vyvinulo v roce
2015 nový program pro žáky základních škol. Tento projekt se v odborných kruzích nazývá
"Wunderkammer" a představuje trojrozměrné zobrazení Komenského myšlenek z jeho díla Orbis
Sensulalium Pictus. Od roku 2016 by měl sloužit mládeži, která muzeum bude navštěvovat. Ostatně
se též ukázalo, že “ Wunderkammer“ je atraktivní i pro dospělé ...
Nadace plní následující veřejné úkoly:
- podporování návštěvnosti muzea i mauzolea a jejich zpřístupnění široké veřejnosti;
- organizace výstav;
- organizace přednášek a dalších setkání, ať již ve spojení s třetími stranami nebo bez;
- šíření informací včetně vydávání tiskovin;
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Výstavy
Stálá expozice Vivat Comenius.
Tato výstava vznikla ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky a muzeem v Uherském
Brodě v roce 2004. Kromě panelů s informacemi a obrazy ze života J. A. Komenského je pro
návštěvníky k dispozici video prezentace o jeho životě ve třech jazycích (nizozemštině, angličtině a
češtině).

Muzeum “Comenius Museum” začíná plánovat realizaci nové stálé expozice, která by měla být více
interaktivní.
Digitální prohlídka Mauzolea „Comenius Mausoleum“
Ve spolupráci s „Cultuurpark Gooi en Vecht“ a „Izitravel“ (www.Izitravel.nl) byla vyvinuta digitální
prohlídka v nizozemské a české verzi. Návštěvníci si tuto prohlídku mohou stáhnout na svůj
smartphone a v jejím doprovodu si mauzoleum prohlédnout. Očekává se, že tento program bude
„vypuštěn do vzduchu“ začátkem roku 2016 a v tomto roce bude také vytvořena verze v anglickém
jazyce.
Krátkodobé výstavy
V roce 2015 byly v muzeu “Comenius Museum” realizovány čtyři různé výstavy:
1. Výstava „S přírodou za poznáním- Komenský a školní tabule od M.A. Koekkoek”, od 17. dubna
2014 do 15. února 2015.
Tato výstava byla uspořádána ve spolupráci s Národním muzeem vzdělávání v Dordrechtu.
2. ‘Světová náboženství’ - fotografie Pavla Popelky, od 6. března 2015 do 3. května 2015.
ve spolupráci s Muzeem J.A.Komenského v Uherském Brodě.
3. 'Současné náboženství – Spiritualita v Nizozemí', od 14. května 2015 do 21. června 2015. Ve
spolupráci s Eddym Seesingem. Výstava byla současně s Festivalem fotografií „Foto Festival
Naarden“ součástí festivalu „OFF-Festival Naarden“.
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4. ‘Dvojitá výstava o 'Janu Husovi a reformaci' od 7. července 2015 do 31. ledna 2016. Připravilo
Muzeum „Comenius Museum“ Naarden ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře a Českým
centrem.

V souvislosti s touto dvojitou výstavou byly organizovány další aktivity:
- ´Obrazy Jana Husa od Luthera po současnost´ od Petera Morée: Jan Hus (ve spolupráci s Českým
centrem), 12. září 2015.
- ‘Jan Hus, rušný život´, filmový večer v muzeu „Comenius Museum“. V centru pozornosti stál film
jan Hus od Otakara Vávry z roku 1954, známý zejména v České republice. 24. září 2015 byly
k vidění ukázky z tohoto filmu komentované paní Ingeborg Kriegsman.
- Kombinované vstupenky: návštěva muzea, projížďka lodí a káva/oběd: Návštěva muzea, plavba
lodí kolem tvrze Naarden-Vesting a oběd nebo káva se zákuskem v restauraci Arsenaal u Paula
Fagela. Tato nabídka platila od 7.července 2015 do 1. listopadu 2015. 28. srpna byla připravena
speciální večerní plavba lodí s občerstvením na palubě.
Prohlídky
Speciální prohlídky Mauzoleem jsou pořádány v rámci Národního týdne muzeí a Dnů kulturního
dědictví. Kromě toho nabízí Muzeum „Comenius Museum“ též prohlídky exponátů s výkladem na
požádání. V tomto roce se uskutečnilo několik prohlídek na požádání s výkladem v nizozemštině,
češtině a angličtině.
Pro obyvatele ulice J.van Massenstraat v Naardenu byla 23. září 2015 uspořádána zvláštní prohlídka
Muzeem.
Muzeum navštívili bývalý příslušníci policie ve výslužbě, W. Broer, 3. října 2015.
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Položení věnců, Přednáška a Cena J.A.Komenského
Vzpomínková slavnost dne narození J.A.Komenského se konala
21.března 2015. Velvyslanci České a Slovenské republiky a zástupci
města Naarden položili věnce na hrob J.A. Komenského v mauzoleu
a k soše Komenského nacházející se vedle kostela “Grote Kerk”.
Čestní hosté, kteří byli k této příležitosti pozváni, byli slavnostně
přivítáni v historickém radním sále starostkou města Naarden, paní
Sylvester.
Odpoledního programu Dne Komenského se též
zúčastnili
velvyslanci Polska a Maďarska. Velvyslanec Polské republiky
položil odpoledne věnec na hrob J.A. Komenského.
Odpoledního programu v kostele „Grote Kerk“ se zúčastnilo přes
750 návštěvníků.
Přednáška: pod názvem„Touha po míru a přiměřenosti náboženství“
byla připravena Prof.Dr.P.Nissen.
Cena J. A. Komenského byla udělena panu
Dr. G.Makovi, spisovateli a publicistovi, mimo
jiné autorovi knihy “In Europa”.
Program byl doprovázen hudbou v podání mladých hudebníků z
Česka, Slovenska, Polska a Maďarska.
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Další akce
Národní týden muzeí
„Zlato“ Muzea a Mauzolea „Comenius Museum en Mausoleum“
Muzeum „Comenius Museum“ se zúčastnilo týdne muzeí od 18. do 26. dubna 2015. Tématem bylo
'Naše skutečné zlato'. S prohlídkami zdarma 19. a 26. dubna.
Dny kulturního dědictví
Tématem Dnů kulturního dědictví 12. a 13. září 2015 bylo ‘Umění a řemeslo’. Muzeum „Comenius
Museum“ se reprezentovalo Mauzoleem s pracemi českých umělců a řemeslníků: Horejc (sochy),
Benda (skleněné panely) a Štipl (řezbářské práce). Zároveň byla k vidění dvojitá výstava o Janu
Husovi. V rámci Dnů kulturního dědictví bylo rovněž provedeno několik prohlídek Mauzolea (13.
září).
Měsíc historie
Téma ‘Mezi snem a realitou’ dokonale pasovalo nabídce muzea „Comenius Museum“ se svými
dvěma výstavami věnovanými vášnivým snílkům s praktickým přístupem, jakými byli Jan Hus a Jan
Amos Komenský. Kromě návštěvy dvojité výstavy ‘Slovo a pravda’ o české reformaci od Jana Husa
po J. A. Komenského a 'Jan Hus o 600 let později’ bylo možné se zúčastnit série tří přednášek prof.
Dr. H. E. S. Woldringa o J. A. Komenském;
7. října: ‘Výjimečný život’.
14. října: ‘Komplexní vize’.
28. října: ‘Společnost v míru’.
Den sousedů 2015
Otevření muzea pro sousedy muzea s občerstvením a nápoji (26. září 2015).

Výchova a vzdělávání.
Základní školy
Muzeum “Comenius Museum” si dalo za cíl prezentovat myšlenkový odkaz Komenského široké
veřejnosti. Za tímto účelem by si Muzeum rovněž přálo oslovit mladou generaci a přiblížit žákům
základních škol a studentům středních škol období J.A. Komenského a seznámit je s jeho stále
aktuálními myšlenkami. To však není snadný úkol, jelikož muzeum nemá k dispozici dostatek
optimálního prostoru a materiálů, aby dětem mohlo Komenského představit. V roce 2015 využily této
možnosti dvě základní školy:
Základní škola „Comeniusschool“ ze Zeistu, 7.třída., 13. března 2015.
Základní škola „Kinderdijk“ z Naardenu, 8. třída, 8. dubna 2015.
Při příležitosti devadesátého výročí vzniku školy „Comeniusschool“ v Naardenu se 20. května 2015
v muzeu pod vedením jeho ředitele konalo tematické setkání věnované odkazu Komenského pojetí
vzdělávání.
Program pro střední školy
V roce 2015 navštívilo několik vyučujících ze střední školy “ Christelijke Scholengemeenschap
Comenius” z města Leeuwarden Muzeum “Comenius Museum”, aby posoudili důležitost a význam
Komenského. Učitelé se blíže seznámili s názory Komenského na účel školství a přístup ke
vzdělávání. Střední škola z Leeuwardenu oznámila, že bude pokračovat v tomto interním školení i
v roce 2016.
Prezentace knihy “Wie maken het onderwijs?” tj. “Kdo je tvůrcem vzdělávání?” od autorky J. Kruis.
Prezentace se konala 20. ledna 2015 a posloužila rovněž jako setkání autorů odborné literatury z
oblasti nizozemského vzdělávání. Ředitel muzea “Comenius Museum” obdržel, jakožto bývalý autor
odborných knih z oblasti vzdělávání, první exemplář.
Vysoké školy a vyšší odborné školy.
Správní rada ve svém Strategickém plánu na období 2014-2018 formulovala nové a jasné ambice,
které by mohly vést k dalšímu rozvoji muzea. Jednou z nich je ambice přetvoření muzea na centrum
znalostí o J. A. Komenském v Nizozemí. Jednou z hlavních priorit nového Strategického plánu je
zvýšit zapojení vysokoškolského sektoru a sdílet odborné znalosti, kterými již některé instituce
v Nizozemí disponují.
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Ve spolupráci s. . .
V roce 2015 bylo ve spolupráci s jinými organizacemi pořádáno několik aktivit mimo nebo v rámci
muzea.
Přednášky
“J.A.Komenský’, přednáška Nova Zembla Utrecht, přednášející Hans van der Linde, 23. ledna 2015.
‘Život, myšlenky a činnost Komenského’ přednášející Hans van der Linde, v prostorách knihovny
Muiden, 18. listopadu 2015.
Koncerty
Benefiční koncert Nadace “Stichting Poolse Weeskinderen Naarden”, pořádaný v Muzeu “ Comenius
Museum”, s Michalem Gasztychem - saxofon - a Tobiasem Borsboomem – piano, 12. listopadu 2015.
Historická kavárna
- 'Mietje met het Mes' – přednáška se snímky o historii nizozemské literatury pro děti a mládež až do
roku 1960, přednášel: Frits Booy, 20. ledna 2015.
- ´První světová válka 1914-1918´, přednášel: Anton Kruft, 17. března 2015.
- 'Bensdorp a Bussum' – Továrna na kakao a čokoládu uprostřed vilové vesnice, přednášeli: Bim
Bensdorp a Hans Jonker, 19. května 2015.
- Mezi kostely Grote Kerk a Schuilkerk, katolíky a kalvinisty v Naardenu v 16. a 17. století´,
přednášel: Henk Michielse, 15. září 2015.
- 'Vila Tindal v Bussumu', přednášel: Hans Roelofsen, 17. listopadu 2015.
Vestival Vokál
Dvoudenní festival „Viocale Vestival Naarden“ se konal 26. – 27.
září 2015. Jedním z míst konání “Vestival Vokál” bylo Muzeum
„Comenius Museum“. 8 sborů vystoupilo v Mauzoleu přiléhajícím
k Muzeu 26. září 2015.
Naturalizační obřad
Dne 15. prosince 2015 poskytlo Město Naarden prostory muzea a mauzolea pro pořádání
naturalizačního obřadu (mauzoleum) s prohlídkou (muzeum).
Masarykův pomník v Rotterdamu
Muzeum „Comenius Museum“ v roce 2015 spolupracovalo na
iniciativě pánů J. Hennemana a P. Goedharta na vytvoření
pomníku prvního československého prezidenta Masaryka. Ten se
ve své práci nechal inspirovat právě myšlenkami Komenského.
Odhalení Masarykova pomníku v Rotterdamu 5. listopadu 2015 se
zúčastnili mimo jiné česká velvyslankyně, paní J. Reinišová,
velvyslanec Slovenska, pan Bužek, předseda Senátu České
republiky, pan Milan Štěch, pan Frans Weisglas, bývalý předseda
Poslanecké sněmovny Nizozemí a mnoho dalších pozvaných
hostů. Masarykův pomník byl převeden do vlastnictví Muzea
„Comenius Museum“, jež se též postará o údržbu pomníku po
dobu prvních deseti let.
VNTS (Sdružení přátel Nizozemí, Česka a Slovenska)
Novoroční setkání Sdružení přátel Nizozemí, Česka a Slovenska
pořádalo dne 17. ledna 2015 své každoroční zasedání v muzeu
“Comenius Museum”.
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Publicita.
Sdělovací prostředky.
Muzeu byla v roce 2015 opakovaně věnována pozornost sdělovacích prostředků:
Zmínka v digitálním vydání celostátního věstníku pro držitele Muzejních karet. Zmínka o výstavě “Jan
Hus a reformace v digitálním vydání věstníku “Museumkaart” tj. Muzejní karta, které vyšlo 3. září
2015 a obdrželo jej mnoho držitelů muzejních karet.
Publicita v tisku - mimo jiné v celostátních novinách Trouw a regionálních novinách v souvislosti s
pořádáním výstav a Dne Komenského 2015.
Webové stránky.
V roce 2015 byla nizozemská verze webových stránek muzea pravidelně aktualizována podle aktivit,
které muzeum pořádalo. Nejdůležitější informace se objevily i v české verzi, ale kompletní překlad do
češtiny si muzeum v souvislosti s rozpočtem nemohlo dovolit.

2.3. Péče o sbírky: získávání, zachování, přístup a výzkum.
Registrace muzeí.
Od roku 1999 je Muzeum “Comenius Museum” zapsáno v Nizozemském muzejním registru. V roce
2014 došlo k přezkoumání registrace muzea. Správní rada může s uspokojením konstatovat, že po
rozsáhlém auditu byla na podzim roku 2014 akreditace Muzea „Comenius Museum“, jakožto muzea
zapsaného v souladu s definicí mezinárodní rady muzeí ICOM, znovu potvrzena. V roce 2015 bylo
toto obnovení akreditace oficiálně oznámeno.
Muzejní sbírky, archiv, dokumentace a knihovna.
Plán sbírek.
Rozhodující je, že muzeum má k dispozici velmi málo prostoru v depozitáři a na výzkum sbírky. Plán
sbírek bude v roce 2016 podrobně rozpracován a bude vyvinuta strategie zaměřená na budoucí
rozšíření sbírek a dokumentace muzea.
Sbírky
V roce 2015 byl muzeu „Comenius Museum“ dlouhodobě zapůjčen údajný portrét Komenského ze 17.
století. Navíc muzeum vděčně přijalo různé dary: několik obrazů, objektů, knih a dokumentů ze
soukromých sbírek.
Správa sbírek, evidence, dokumentace a výzkum.
Muzeum “Comenius Museum” má mimo jiné sbírku obrazů z pozůstalosti rodiny De Geer, která
Komenského v průběhu posledních let jeho pobytu v Nizozemí finančně podporovala. Kromě toho
disponuje muzeum sbírkou originálních exemplářů Komenského prací, jejíž převedení na ADLIB bylo
provedeno pracovní skupinou muzea.
Knihovna.
V roce 2015 vznikla malá pracovní skupina, která připravila digitalizaci zastaralého inventáře
knihovny a jeho zpracování v ADLIB. Očekává se, že to bude trvat minimálně dva roky. S ohledem na
ambice muzea, které jsou zaměřeny na rozvoj nizozemského centra znalostí o Komenském, se zjišťují
možnosti digitálního zpřístupnění knihovny.
Archiv.
Plán dalšího zpřístupnění archivu nedostal v tomto roce, vzhledem k nedostatku pracovních sil a
prostředků, takovou pozornost, jakou by si zasloužil.
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Výzkum a publikace.
U příležitosti vydání publikace Prof. Dr. H.E.S. Woldringa "J. A. Komenský, jeho život,
poslání a dědictví" bylo 30. ledna 2015 uspořádáno sympozium na Univerzitě “Vrije
Universiteit te Amsterdam” věnované Komenskému.
V návaznosti na mezinárodní konferenci organizovanou v roce 2013 Muzeem
“Comenius Museum” v Naardenu vyšla publikace s vědeckými příspěvky pod
názvem:“Gewalt sei ferne den Dingen”! Contemporary Perspectives on the Works
of John Amos Comenius’ Wouter Goris, Meinert A.Meyer, Vladimír Urbánek
(Springer, 2015), 492 stran.
Jedná se zde o vydání s příspěvky z konference “Comenius Conferentie” Naarden
2013, která byla pořádána Muzeem ”Comenius Museum”.
V roce 2015 se začala vytvářet síť akademických pracovníků, kteří ve své běžné práci na univerzitě
přicházejí do styku s Komenským. Očekává se, že se prostřednictvím této sítě bude moci v roce 2017
organizovat sympozium.

2.4. Zajištění organizace: vědět, co děláme a proč to děláme.
Zvyšování odbornosti
Kurs o J.A. Komenském pro průvodce, dobrovolníky, zaměstnance a členy správní rady Muzea
„Comenius Museum“. Kurs vedl Henk Woldring 8. a 15. dubna 2015.
Školení nových průvodců Muzea „Comenius Museum“. Provedl Hans van der Linde. Série čtyř
setkání s praktickými cvičeními.
Setkání pod záštitou organizace Versa za účelem získávání nových kontaktů pro koordinátory
dobrovolníků z měst Naarden a Bussum, s prohlídkou (24. listopadu 2015).
Pracovní návštěva Národního muzea vzdělávání v Dordrechtu se správní radou, zaměstnanci a
dobrovolníky Muzea „Comenius Museum“, s prohlídkou a obědem v Dordrechtu (29. října 2015).
Vnitřní předpisy správní rady. Stanovy. Strategický plán 2014 - 2018
V roce 2015 byl uzavřen první rok plnění nového čtyřletého strategického plánu, v němž jsou
stanoveny mise, ambice, cíle a roční plánování.
Vnitřní organizace.
Správní rada.
V roce 2015 se scházela správní rada každý měsíc.
Správní rada se skládala z následujících členů:
Hans van Oostveen
předseda (2018)
Henk Woldring
místopředseda (2017**)
Helena Verhoef
tajemník (2019 *)
Harry Rörik
pokladník (2020**)
Vladimir Hobrlant
člen (2018)
Saskia Sap
člen (2017 **)
Veronica Smelt
člen (2018)
Maarten Schröder
člen (2017 **)
Wouter Goris
člen (2017 **)
Alexander Overdiep,
člen (2020*)

od roku 2004
od roku 2013
od roku 2010
od roku 2015
od roku 2004
od roku 2013
od roku 2004
od roku 2013
od roku 2013
od roku 2011

Poznámka: V závorkách je uveden rok odstoupení z funkce.
* Opětovné jmenování na pět let je možné.
** Opětovné jmenování 2x na pět let je možné.
Změny v organizaci správní rady. Pan Rörik byl, jakožto bývalý finanční administrátor, obnovenou
správní radou Muzea jmenován pokladníkem. Tuto funkci převzal po bývalém pokladníkovi, panu A.
Overdiepovi. Každodenní povinností pana Rörika je obstarávání finančních záležitostí muzea a
příprava finančních podkladů pro Ministerstvo kultury České republiky a město Naarden a od roku
2016 pro správní oblast Gooise Meren.
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Ředitel
Drs. Hans van der Linde, ředitel muzea „Comenius Museum“, pro muzeum pracuje na zkrácený
pracovní úvazek : 0,5 FTE. Jeho povinnosti zahrnují mimo jiné: přípravu strategie řízení, zachování a
správu muzea a mauzolea, kontakty s ostatními muzejními institucemi, obsahové uspořádání a
organizování výstav, organizaci přednášek a jiných aktivit, rozvoj vzdělávacích aktivit, zajištění
externí komunikace, rozšíření sponzorských aktivit a řízení muzea a skupiny dobrovolníků.
Zároveň zastupuje Nadaci při organizaci Dnů J.A. Komenského ve spolupráci s městem Naarden a
jinými partnery.
Administrativní síla.
Paní Maria Krutzen pracuje jako stálá administrativní síla na 18 hodin týdně. Je zodpovědná za
administrativní úkoly v kanceláři muzea a webové stránky.
Pracovní porady
Hans van der Linde:
Maria Krutzen:
Gerrie Brok:
Helena Verhoef :

ředitel
administrativní síla
koordinátorka skupiny dobrovolníků
tajemník správní rady

Pracovní porady se v roce 2015 konaly měsíčně. Členové pracovních porad zajišťují koordinaci
každodenních úkolů v muzeu/mauzoleu a přípravu podkladů pro správní radu. Také zajišťují interní
výměnu informací prostřednictvím informativního měsíčníku „Comenius Intern“, který je zasílán
všem zapojeným stranám.
Poradní výbor
V souladu s čl. 9 Stanov Nadace „Stichting Comenius Museum“, který umožňuje zřízení poradního
výboru, stanovila správní rada organizaci Poradního výboru, jeho úkoly a pravomoci. Předseda
Poradního výboru je nezávislý a nezaujímá ve správní radě žádnou pozici. Poradní výbor má svůj
vlastní sekretariát a jeho členové předkládají svá stanoviska radě. Ať už se jedná o vyžádané či
nevyžádané názory k různým otázkám ve prospěch Muzea.
Členové Poradního výboru
Maud Arkesteijn -van Willigen:
Drs. Kees Merck:

Prof. Dr. Bruno Naarden:
Drs. Tijs van Ruiten:
Prof. Dr. Els Ruisendaal:
Prof. Dr. Leendert Groenedijk :
Dr. Martine Delfos

Prof. Dr. Ton Notten

předsedkyně, výstavy, publikace, kurátorka na základě projektu;
člen, bývalý zaměstnanec Amsterdamské Univerzity, katedry
Slovanských jazyků, nyní v penzi, špičkový překladatel české
literatury;
člen, emeritní profesor ruského jazyka a kultury na Amsterdamské
univerzitě, znalec dějin 17. století (mj. Nicolaas Witsen);
člen, ředitel Národního vzdělávacího muzea ve městě Dordrecht,
muzejní znalec, sbírky;
členka, profesorka lingvistiky na Evropských univerzitách
v Nizozemí a Belgii, vydavatelka;
člen, emeritní profesor dějin školství VU;
členka, psycholožka a publicistka. Odborná vědecká pracovnice a
hostující vysokoškolská lektorka specializovaná na
autismus/válečná traumata na Univerzitě v Bosně;
člen, vědec a publicista, emeritus profesor Sociální agogiek
Vrije Universiteit Brussel a emeritus lector na Vysoké škole
v Rotterdamu.

Drs. Jan C.Henneman:
Pieter Jan Goedhart:

člen, bývalý velvyslanec Nizozemí v České republice.
člen, školský poradce, znalec Centrální a Východní Evropy

Změny v organizaci Poradního výboru:
Na konci roku 2015 byli správní radou zvoleni noví členové Poradního výboru, a to pan
drs. Jan C. Henneman a pan Pieter JanGoedhart.
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Výbor Dne J.A.Komenského
Výbor organizuje každoroční vzpomínkovou slavnost u příležitosti oslav narození J.A. Komenského s
pestrým programem zahrnujícím položení věnců, přednášku, hudební program a udělení Ceny J.A.
Komenského.
Členové:
Hans van der Linde
Saskia Sap
Veronica Smelt
Maarten Schröder
Jan C.Henneman:
Albert Jan Postma:

člen
člen
člen
člen
poradce
člen

Porota „Dne J.A. Komenského“ 2015 .
prof. G. Leibbrand
předseda
prof. L.Vredevoogd
člen
paní O.Fles
člen
Drs. T. van Ruiten
člen
Prof.Dr. Job Cohen
člen
Drs. H. Verhoef
člen
Pan A. Overdiep
člen
Změny v porotě:
Pan A. Overdiep a paní H. Verhoef odstoupili z poroty v souladu s předpisy v září 2015. Paní Verhoef
převzala odpovědnost sekretáře. Z pověření správní rady Nadace „Stichting Comenius Museum“ se
k porotě připojil prof. dr. W. Goris.

Dobrovolníci
Činnost muzea je možná díky stálé skupině 30 dobrovolníků, kteří pod vedením ředitele s velkým
úsilím a nadšením zajišťují každodenní chod muzea i všechny jeho aktivity.
V roce 2015 několik dobrovolníků svou činnost ukončilo a nastoupilo 5 nových členů.
Paní Gerrie Brok byla v roce 2015 znovu zvolena koordinátorkou skupiny dobrovolníků a jako
zástupkyně koordinátorky byla opět jmenována paní Tineke van den Born. Jmenování do funkce
koordinátorky a zástupkyně koordinátorky je na dobu jednoho roku. Opětovné jmenování je možné.
Koordinátorka a její zástupkyně zajišťují výběr a školení nových dobrovolníků, přípravu jednání
dobrovolníků, koordinaci úkolů a ostatní společné aktivity dobrovolníků a zároveň jsou spolu
s ředitelem hlavní kontaktní osobou v organizaci dobrovolníků.
Skupina dobrovolníků pořádá jednou za dva měsíce společnou poradu. Sami si zařizují pracovní plán,
mají vlastní strukturu porad a úzce spolupracují s ředitelem a správní radou.
Pracovní skupiny dobrovolníků
Dobrovolníci mají v muzeu jednu nebo více stálých povinností a pracují v různých pracovních
skupinách. Pracovní skupiny jsou organizovány tak, aby zajistily každodenní chod muzea, jako je
práce za přepážkou, přivítání hostů, program, publicita , archivace, depozitář a registrace sbírek. Na
činnosti pracovních skupin se podílejí rovněž ředitel, sekretariát a členové správní rady.
Dobrovolníci pomáhají v pracovních skupinách rozvíjet roční program a nové iniciativy muzea.
Pracovní skupina „Za přepážkou“
Pracovníci za přepážkou zajišťují otevírání a uzavírání muzea, přijímání návštěvníků a poskytování
informací. Sestavování měsíčních pracovních plánů v souvislosti se střídáním směn za přepážkou patří
k prioritám organizování muzea a zaručuje tím, že muzeum je otevřeno denně včetně svátků. Díky této
stálé skupině dobrovolníků mohlo být muzeum pro veřejnost otevřeno po celý rok.
Pracovní skupina „Výstavy“
Pracovní skupina „Výstavy“ pracuje pod vedením ředitele. V roce 2015 přispěla k přípravě čtyř
velkých výstav a obstarávala téměř celý rok přípravu nových výstav.
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Pracovní skupina „Technický tým“
V roce 2014 technický tým opět zajistil hladký provoz technické aparatury muzea a mauzolea. Tým je
pro muzeum nepostradatelný při technické přípravě a realizaci výstav, při zajištění osvětlení, vytápění,
technického vybavení a řízení vlhkosti, atd.
Pracovní skupina “Hostesky”.
Hostesky zajišťují přivítání hostů během vernisáží a jiných oficiálních akcí. Pokud je to nutné,
zajišťují též občerstvení a nápoje.
Pracovní skupina „Prohlídky“
Tato pracovní skupina zajišťuje skupinové prohlídky s výkladem v nizozemském, českém a anglickém
jazyce.
Redakce věstníku „Comenius Bulletin“
Redakce začala v roce 2013 vydávat věstník „Comenius Bulletin “ digitálně. Zpravodaj vychází třikrát
ročně. „Comenius Bulletin“ informoval i v roce 2015 Přátele muzea a jiné zainteresované strany o
připravovaných programech a aktivitách muzea. Kromě toho poskytoval základní informace o
Komenském a průběžné informoval o otázkách vedení muzea.
Pracovní skupina „Registrace sbírek“
Pracovní skupina se v roce 2014 zabývala registrací sbírek a archivu prostřednictvím digitálního
programu ADLIB. Těmto aktivitám skupina věnovala mnoho času.
Péče o dobrovolníky.
Správní rada a ředitel jsou si vědomi skutečnosti, že kompletní chod muzea, který je zabezpečován
především dobrovolníky, je možné profesionálně a řádně plnit jen prostřednictvím kvalitní spolupráce
všech zúčastněných. Toto ocenění úsilí dobrovolníků ze strany vedení vedlo k organizaci společného
slavnostního přípitku s vánočním koncertem v podání Lucie Rozsnyó (zpěv) a Miloslava Študenta
(loutna) pro členy Správní rady, Poradního výboru, zaměstnance, dobrovolníky, bývalé dobrovolníky
a dárce Muzea a ostatní pozvané hosty (18. prosince 2015).
Aktivity Správní rady 2015.
Správní rada se zabývala muzejní, finanční a personální politikou. Zajišťovala interní porady v muzeu,
plnění ročního programu, konzultace s místními i regionálními organizacemi a Nizozemskou státní
správou budov.
Dále správní rada obstarávala kontakty s Velvyslanectvím České republiky v Haagu, Velvyslanectvím
Nizozemského království v Praze, Ministerstvem kultury a školství České republiky a partnerskými
muzei J.A. Komenského v Uherském Brodě a Praze.
Zasedání Správní rady se kromě jejích členů účastnili též: ředitel Hans van der Linde, administrativní
síla Maria Krutzen a dva dobrovolníci. U každého zasedání se dobrovolníci měnili.
V roce 2015 pracovala správní rada v souladu se Strategickým plánem 2014-2018 na zlepšení úkolů a
pravomocí členů správní rady.
V roce 2015 se správní rada kromě běžných povinností podílela též na vypracování následujících
úkolů:
Interně:
- V souvislosti s náborem nových veřejných skupin se správní rada zabývala analýzou
zainteresovaných stran, ve které se bude pokračovat i v roce 2016.
- Stanovení Vnitřních předpisů organizace.
- Výroční zpráva 2014.
- Finanční rozpočet na rok 2015
- Finanční zpráva na rok 2014.
- Zachování spolupráce a poskytování finanční podpory ze strany města Naarden, které se stane od
roku 2016 součástí nové správní oblasti Gooise Meren: různé porady a setkání se starostou a
úředníky města Naarden.
- Byly uskutečněny přípravy týkající se prodloužení Smlouvy o vzájemné spolupráci s českými
orgány veřejné správy.
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3. Zúčastněné a zainteresované strany (interní a externí).
Stejně jako v předcházejících letech získalo muzeum (díky interní registraci a z návštěvní knihy) také
v roce 2015 přehled o počtu, národnosti, typu a spokojenosti návštěvníků.
V roce 2015 pokračovalo muzeum ve svém novém pojetí programu, ve kterém muzeum vychází
z menšího počtu výstav, které by však měly být dlouhodobější a měly by být doplněny aktivitami
pořádanými v rámci nebo mimo muzeum jako jsou například přednášky, setkání Meet & Greets,
kombinované vstupenky, prohlídky s plavbou, atd. Tak vznikla snaha i jiným způsobem vzbudit zájem
široké veřejnosti o muzeum a jeho program a přitáhnout tím nové návštěvníky.
Důležitým faktem je, že muzeum zaznamenává stále vzrůstající oblibu v Nizozemí. Tím je mu
umožněna publicita v celostátní věstníku “Museumkaart” (pro držitele muzejních karet). Též Den J. A.
Komenského s každoročním slavnostním udělením „Ceny J.A. Komenského“ přispěl ke zvýšení počtu
návštěvnosti (přes 750 návštěvníků) a jeho popularitě v Nizozemí.
Návštěvnost v roce 2015 znovu vzrostla. Celkový počet návštěvníků v tabulce je v porovnání
s předchozími lety nižší. Důvodem je, že se v roce 2014 v Naardenu nepořádal celostátní Festival
fotografií, které město organizuje jednou za dva roky. Tato akce vždy přitahuje velký počet
návštěvníků.
Počet návštěvníků Muzea Komenského (2005 - 2015)

Rok

Senioři,
Návštěva
Držitelé
Muzeum
Dospělí Skupiny
MK a
Mauzoleum
CJIP

2005 4398
2006 4931
2007 4514
2008 5377
2009 5941
2010 4968
2011 7773+500
2012 4667
2013 11305
2014 5688
2015 6196

Studenti/
děti

Zdarm
a/
Přátelé
muzea

Dodatečná
OFF
návštěva
Den
festival
festivalu
Komenského
fotografií
fotografií

7647
3790
1076
988
1317
971
1095
1148
1238

1665
1433
1227
799
584
660
802

1213
1065
2959
1382
2185
2301
2236

377
323
320
267
340
330
411

1612
1157
1950
1248
7101
1146
1509

ne
ne
ne
ne
5811
ne
ne

550
ne
ne
ne
ne

± 200
± 400
± 500
± 700
± 750

V příštích letech bude výzvou pro členy správní rady a Ministerstvo Kultury v Praze zvýšit,
prostřednictvím propagace a dalších atraktivních aktivit, návštěvnost muzea. Nové dohody
s Ministerstvem Kultury v Praze, kontakty s několika velvyslanectvími a Českým centrem se zdají být
do budoucna velmi slibné.
Jednání s Ministerstvem v Praze vedlo již v roce 2014 k realizaci letáku "Komenského cesty" o
místech působnosti Komenského v České republice a Nizozemí. Leták, který je k dispozici v češtině a
angličtině, byl vydán ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně.
Návštěvníci z regionu.
Muzeum uspořádalo v roce 2015 celou řadu regionálních a místních aktivit pro obyvatele města
Naarden a regionu Gooi, jako například přednášky, koncerty, vzdělávací projekt pro dvě základní
školy v Naarden-Bussum.
Novou iniciativou je “Naturalizační obřad”, který město Naarden pořádá jednou za rok v Mauzoleu.
Během tohoto slavnostního obřadu jsou noví obyvatelé Naardenu slavnostně přivítáni u příležitosti
jejich nově získaného občanství.
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Tuzemští návštěvníci.
Muzeum navštěvují lidé ze všech koutů Nizozemí. V roce 2015 vzrostl očet
návštěvníků výstav.
Zahraniční návštěvníci
Každý rok muzeum navštěvují i hosté ze zahraničí, kteří mají zájem zejména o návštěvu mauzolea, ve
kterém chtějí navštívit hrob J. A. Komenského. Kromě toho muzeum přijímá několikrát za rok
delegace z Velvyslanectví České či Slovenské republiky. Z registrace vyplývá, že počet zahraničních
návštěvníků v roce 2015 lehce poklesl. Je možné, že důvodem je vliv ekonomické krize.
Přátelé Komenského
Muzeum má více než 80 "Přátel muzea". Pod tyto přátele spadají dárci, kteří po dobu minimálně
jednoho roku podpoří muzeum finančním darem. Za to jim muzeum nabízí celou řadu výhod jako je
volný vstup do muzea, 10 % sleva na zboží v muzejním obchodě, pozvánky na vernisáže a věstník
„Comenius Bulletin“.

4. Spolupráce s ostatními partnery a organizacemi.
Mezinárodní spolupráce.
Správní rada muzea „Comenius Museum“ udržuje vřelé vztahy s velvyslanectvími a institucemi zemí,
ve kterých Komenský působil během svého života. Tyto kontakty vedou mimo jiné k neformálním
návštěvám muzea. Kromě toho poskytují velvyslanectví pomoc muzeu ve formě propagace a dotace
na různé projekty.
Čeští partneři.
Velvyslanectví České republiky v Haagu.
Velvyslankyně České republiky, její Excelence, paní Reinišová se
společně se svým prvním tajemníkem panem Abrhamem zúčastnila Dne
J.A. Komenského 2015. Kromě toho přijela též na pracovní návštěvu do
Muzea “Comenius Museum”. Dne 6. července 2015 působivým proslovem zahájila dvojitou výstavu
“Slovo a Pravda” a “Jan Hus”.Dále přispělo Ministerstvo zahraničních věcí v roce 2015 dotací na
aktivity muzea.
Muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě.
Partnerské kontakty s muzeem v Uherském Brodě, které lze kvalifikovat jako velmi dobré,
pokračovaly i v roce 2015. Muzeum v Uherském Brodě zajišťuje již mnoho let, z pověření
Ministerstva kultury a jménem orgánů veřejné správy České republiky, správu finančních grantů, které
jsou muzeu poskytovány. Dále přispívá prostřednictvím výměny výstav k ročnímu programu. V roce
2015 byla sestavena panem Popelkou, bývalým ředitelem Muzea v Uherském Brodě, výstava
fotografií pro Naarden.
Návštěva z České republiky
M. Vaškových a P. Zemek. Pracovní návštěva nového ředitele partnerského muzea J.A. Komenského
v Uherském Brodě. Kromě vzájemného seznámení byla prodiskutována řada aspektů další vzájemné
spolupráce (4. července 2015).
Tajemnice Muzea, paní H. Verhoef, se zúčastnila setkání týkajícího se projektu ‘Cesty Komenského’
(říjen 2015). Muzeum „Comenius Museum“ se poté stalo oficiálním partnerem všech muzeí v České
republice, které se na tomto projektu podílejí.
Husitské muzeum v Táboře.
V roce 2015 byla ve spolupráci s Husitským muzeem
věnovaná postavě českého církevního reformátora Jana Husa.

v Táboře

organizována

výstava

České centrum
V rámci dvojité výstavy o Janu Husovi spolupracovalo Muzeum s Českým centrem na získání českého
animovaného filmu právě pro tuto výstavu. Také bylo umožněno panu Peter Moree uspořádat svou
přednášku o J. Husovi v Muzeu ”Comenius Museum”.
Spolupráce s Českým centrem (informace o výstavách a aktivitách a jejich oznámení v publikacích
Českého centra) proběhla, ostatně jako doposud, v duchu vzájemné spolupráce.
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Ostatní zahraniční partneři
Slovenský velvyslanec pan Bužek v roce 2015 uskutečnil seznamovací návštěvu muzea.
Velvyslanci Polska a Maďarska, společně s dalšími spolupracovníky z těchto ambasád, se zúčastnili
dne „Comeniusdag 2015“.
Spolupráce v rámci Nizozemska.
Muzeum ”Comenius Museum” spolupracuje pravidelně s Národním muzeem vzdělávání v
Dordrechtu.
V roce 2015 si Muzeum “Comenius Museum” vypůjčilo výstavu „Van Buiten Leren“.
Ředitel pan Tijs van Ruiten je také jedním z porotců Ceny J.A. Komenského, která je muzeem
“Comenius Museum“ každoročně udělována.
V roce 2015 přijelo několik zaměstnanců Muzea “Comenius Museum” na kolegiální pracovní
návštěvu do nově otevřeného muzea v Dordrechtu.
Muzeum „Comenius Museum“ udržuje příjemné kolegiální kontakty s knihovnou „Bibliogheca
Philosophica Hermetica“, velmi dobře známou také jako „Ritmanbibliotheek“, v Amsterdamu.
Muzeum „Comenius Museum“ z této knihovny získalo k zapůjčení některé důležité kousky pro svou
výstavu o Janu Husovi. Na oplátku knihovně zapůjčilo Muzeum portrét Komenského pro tamější
výstavu.
V rámci výstavy o Janu Husovi byly zahájeny kolegiální kontakty s národním muzeem „Het
Catharijne Convent“ (Klášterní muzeum sv. Kateřiny). Toto muzeum se uvolilo k zapůjčení několika
objektů pro výstavu Slovo a pravda.
Kontakty s městem
Starostka města Naardenu, paní Sylvester, navštívila Muzeum při různých příležitostech i s několika
hosty.
Muzeum se podílelo na celé řadě aktivit uvnitř i mimo muzeum ve spolupráci s městem a dalšími
kulturními organizacemi ve městě.

5. Umístění, bezpečnost, finance a rozpočet (základ a dotace).
Umístění
Muzeum
Výstava k 300. výročí narození J.A. Komenského v roce 1892 na radnici města Naarden znamenala
začátek existence muzea „Comenius Museum“. Ve 20. letech 20. století bylo muzeum přestěhováno
do Španělského Domu v ulici Turfpoortstraat a v 90. letech se naskytla příležitost umístit muzeum v
budově vedle mauzolea v ulici Kloosterstraat. Budovy mauzolea a muzea jsou vnitřně propojeny.
V mauzoleu se nachází výtah, který zajišťuje dostupnost všech poschodí pro tělesně postižené
návštěvníky.
Bezpečnost.
V roce 2015 byl vyměněn zabezpečovací systém proti krádežím a požáru u přepážky muzea. Ředitel
kromě toho také vypracoval základní dokument s analýzou bezpečnostních rizik a postup pro
zaměstnance, jak v dané situaci jednat.
Finance a rozpočet (základ a dotace).
Smlouva o vzájemné spolupráci z roku 2004 mezi českými orgány veřejné správy a městem Naarden
byla v roce 2015 oběma stranami znovu potvrzena. K tomu došlo po uplynutí lhůty, která byla
stanovena na 10 let a během které byly městem poskytovány dotace určené na pronájem budovy
muzea.
České orgány veřejné správy, zejména Ministerstvo Kultury poskytuje Nadaci „Stichting Comenius
Museum“ dotace na provoz muzea a každodenní správu mauzolea.
Velvyslanectví České republiky v Haagu zajišťuje některé účelové dotace, mimo jiné na vydávání
publikací muzea.
Rok 2015 byl po finanční stránce též díky finančnímu přisp ní sponzorů řádně uzavřen (viz. Finanční
rozpočet Nadace „Stichting Comenius Museum 2015).
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Sponzoři
Muzeum usiluje v posledních letech o to, aby se počet nových sponzorů zvyšoval. Bez nich by žádný
další růst činnosti muzea nebyl možný.
Rabobank. Příspěvek od „Coőperatiefonds Rabobank Noord Gooiland“
Činnost muzea byla v roce 2015 v regionu oceněna, mimo jiné tím, že muzeum obdrželo peněžní dar
od „Coőperatiefonds Rabobank Noord Gooiland “ na UV metr určený pro měření UV záření, ve výši
€ 1250, -. Tento dar byl muzeu předán dne 30. června 2015.
Den Komenského „Comeniusdag“ byl umožněn díky finanční podpoře instituce „Comenius
leergangen“ ve výši € 5000, - .
Návštěvníci ocenili Den Komenského „Comeniusdag“ peněžním příspěvkem. Jedná se o částku cca ve
výši € 1.600,- , která byla v roce 2015 získaná sbírkou.
Vydání publikace Gewalt sei ferne den Dingen v roce 2015 s příspěvky z konference 2013 bylo
umožněno díky finančnímu daru z Kulturního Fondu „Prins Bernhard Cultuurfonds“ a Nadace dr.
Kuyperstichting (každá z obou institucí darovala € 5000, - ).
Více než osmdesát Přátel Muzea „Comenius Museum“ darovalo cca € 2000, -

Nakonec ani v této Výroční zprávě z roku 2015 nelze dostatečně zdůraznit, že finanční situace muzea
zůstane i nadále klíčovou prioritou správní rady Nadace „Stichting Comenius Museum“.
Provozní a základní výstavní náklady muzea budou i v budoucnosti nadále zajištěny díky pomoci
financování Ministerstvem kultury České republiky a městem Goise Meren. Jednou z nejdůležitějších
priorit bude však získání dodatečných prostředků na ostatní cíle muzea.
A to vše proto, aby Muzeum „Comenius Museum“ v Naardenu zůstalo i v příštích letech k dispozici
návštěvníkům a aby se mohlo dále rozvíjet jako organizace a centrum znalostí v Evropském měřítku
s posláním předávání duchovního odkazu J.A. Komenského budoucím generacím.
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Nové přírůstky ve sbírce
muzea

J.A.Komenský (?)
Od neznámého autora, pravděpodobně z
dílny mistra Van Mierevelt (1566-1641?).
(dlouhodobě zapůjčený)

Informatorium
José van ’t Rood (1946- )
(dar)
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