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Předmluva.

Nadace “Stichting Comenius Museum” v Naardenu pečuje o Památník J.A.Komenského v
Naardenu, v Nizozemí známé pod jménem "Comenius Museum” a dále o zachování
myšlenkového odkazu velkého evropského učence Jana Amose Komenského.
S uspokojením můžeme konstatovat, že Nadaci se díky různým aktivitám opět podařilo
zaujmout nové skupiny návštěvníků.
Bylo to také proto, že Nadace publiku nabídla řadu atraktivních programů, v rámci kterých se
návštěvníci mohli seznámit s různými aspekty myšlenek Komenského.
Nadace tento rok věnovala velkou pozornost věcnému, finančnímu a právnímu statusu muzea v
Nizozemí a v mezinárodním kontextu.
Po konzultacích s nově ustanoveným městem Gooise Meren se správní radě podařilo finanční a
obsahovou pozici Nadace zachovat (od roku 2016 patří obec Naarden do správní oblasti Gooise
Meren). Muzeum bude i do budoucnosti spolufinacováno obcí Gooise Meren. Řada společných
projektů, jako je Den Komenského “Comeniusdag”, historická kavárna “Historisch Café”,
partnerství s městem Uherský Brod, program pro školy apod., bude pokračovat i nadále.
Správní rada rovněž v loňském roce věnovala značnou pozornost konzultacím s českými orgány
veřejné správy, zejména s Ministerstvem kultury v Praze, v souvislosti s pokračováním
poskytování důležité české dotace muzea "Comenius Museum". Tyto konzultace vedly mimo jiné
i k rozšíření počtu kontaktů s jinými muzei v České republice pro vzájemnou spolupráci a
k tvorbě společných plánů pro další výměnu sbírek a výstav objasňujících duchovní dědictví
Komenského v evropském kontextu. Také kontakty Nadace s Velvyslanectvím České republiky
v Haagu přispěly k výměně informací a spolupráci mezi oběma zeměmi o kulturních a jiných
programech, pořádaných s "Comenius Museum” v Naardenu.
Dále došlo k pokračování rozšíření úkolů Nadace v rámci muzea jakožto "Centra znalosti",tj.
"Kennis Centrum" v Nizozemí. Kromě kontaktů s univerzitou „Vrije Universiteit“ v Amsterdamu
a s Německým společenstvím Komenského „Duitse Comenius Gesellschaft“ byly navázány nové
kontakty s vědci a pracovníky z dalších nizozemských univerzit s cílem rozšířit znalosti o
Komenském v Nizozemí a v Evropě.
Ředitel a správní rada v roce 2016 kromě různých programů a výstav v muzeu „Comenius
Museum“ věnovali velkou pozornost vnitřní organizaci muzea, náboru nových dobrovolníků,
vylepšení technického zázemí muzea, další digitalizaci sbírek a knihovny. A v neposlední řadě je
třeba zmínit start pracovních skupin Fundraisingu a Programu 2020. Obě skupiny již vykazují
první výsledky.
Můžeme konstatovat, že rok 2016 byl pro Nadaci “Stichting Comenius Museum”, návštěvníky a
ostatní zainteresované opět smysluplným, důstojným a úspěšným rokem.

Ing. Hans v Oostveen
Předseda

drs. Helena Verhoef-Musílková
Tajemnice
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1. Poslání, cíle, stanovy a ambice Nadace „ Stichting Comenius Museum“
Naarden.
Nadace „ Stichting 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, vědecky zkoumá, prezentuje,
dokumentuje a informuje o nich za účelem studia,
vzdělávání a potěšení.
Poslání
Nadace „Stichting Comenius Museum“ si klade za cíl, v souladu se svými stanovami (článek 1),
zaměřit náležitou pozornost na myšlenkový odkaz 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. Přičemž snahou je
vytvořit vazby mezi jeho prací, rozsáhlými poznatky a jeho mezinárodním významem na jedné
straně a rozmanitostí současného rozvoje evropského myšlení na straně druhé.
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 odkazu učence Jana Amose
Komenského (28. března 1592 - 15. listopadu 1670).
- Každodenní dohled a správa Mauzolea, 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 myšlenkového odkazu.
Stanovy
Stanovy Nadace “Stichting Comenius Museum” a veškeré smlouvy s nizozemskými úřady byly v
roce 2014 modernizovány. Takto do nich byla zahrnuta definice ICOM a výslovný zákaz
vykazování zisku.
Při dosahování svých cílů, Nadace není zaměřena na dosažení zisku. Zároveň se realizace cílů
provádí bez vazby na určité politické, náboženské a morální postoje.
Ambice týkající se kulturního dědictví Komenského.
Tři stanovené cíle Nadace, tj. péče o muzeum “Comenius Museum”, péče o Mauzoleum a péče o
kulturní dědictví Komenského, jsou neoddělitelně provázány a navzájem se podporují.
Kulturní dědictví Komenského, a zejména jeho myšlenkový odkaz, je obsáhlé a v současném
kontextu v mnoha oblastech stále velmi aktuální a živé. To nabízí širokou škálu možností pro
spolupráci naší Nadace s různými organizacemi, muzei a veřejnými a vědeckými institucemi při
zpracování množství témat, ve kterých je Komenský spojen s kontextem současnosti. V roce
2016 byl v naší organizaci vypracován program do roku 2020. V něm je kladen důraz na různé
přístupy k osobě Komenského a k jeho myšlenkovému odkazu.
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V roce 2016 byl úhlem pohledu ten církevně-historický. Díky spojení s Husovým výročím v roce
2015 byli Komenský a jeho myšlenkový odkaz zařazen do kontextu s českou Reformací.
V období 2016 – 2017 je pozornost zaměřena na Komenského pohled na svět z kulturněhistorické perspektivy, umělecky zpracovaný dřívějšími a současnými umělci.
Nadace “Comenius Museum” chce nepřetržitě prostřednictvím trvalých i dočasných výstav,
přednášek, Dne J.A. Komenského “Comeniusdag”, konferencí, výstav v rámci vzájemné
spolupráce v jiných zemích, vlastních publikací, rozvoje vzdělávacích projektů pro školy,
sympozií a dalších aktivit ukázat, jak je myšlení Komenského i v současnosti stále velmi aktuální.
Toto je ostatně jeden z důvodů, proč bude také v budoucnosti řada programů a aktivit muzea
“Comenius Museum” realizována i mimo muzeum.
Místní a regionální spolupráce
Muzeum “Comenius Museum” a Centrum znalosti vyhledává spolupráci na místní a regionální
úrovni se správním celkem Gooise Meren, jehož součástí je od roku 2016 město Naarden.
Muzeum by chtělo dále pokračovat ve spolupráci s kulturními institucemi a vzdělávacími
organizacemi při realizaci projektů a veřejných aktivit v regionu.
Spolupráce na národní úrovni
Na národní úrovni se Muzeum „Comenius Museum“ se chce i po roce 2016 ještě více zaměřit na
spolupráci s muzei a jinými kulturními a vzdělávacími organizacemi a vědeckými institucemi
mající vztah k myšlenkovému odkazu J.A. Komenského.
Zahraniční spolupráce
Na mezinárodní úrovni si muzeum “Comenius Museum” klade za cíl posílit stávající vztahy se
svými partnery v České republice, zeměmi Visegrádské skupiny (Slovensko, Polsko, Česko a
Maďarsko) a Německem. Je tu, co se týče plánů na rok 2020 (rok J.A. Komenského) široká škála
příležitostí pro rozšíření mezinárodní sítě kontaktů, spolupráce a výměny v oblasti
(mezinárodních) projektů.
Prostřednictvím spolupráce s různými institucemi na těchto úrovních by Muzeum chtělo oslovit
co nejširší veřejnost v celé její rozmanitosti.
Centrum znalosti
Správní rada vnesla do strategického plánu na období 2014-2018 nové impulzy související s
růstem Nadace. V této souvislosti se bude usilovat mimo jiné o větší zapojení univerzit a sdílení
odborných znalostí o osobě a díle J.A. Komenského, jimiž již několik institucí v Nizozemí
disponuje. Jedná se o jednu z klíčových priorit nového strategického plánu na období 20142018.
Nadace si i nadále klade za cíl posílit a rozšířit
funkci zaměřenou na zprostředkování
informací a znalostí muzea "Comenius
Museum", které by se postupně mohlo rozrůst
na nizozemské "Centrum znalosti" na
zprostředkování informací a znalostí o osobě a
díle J.A. Komenského. Toto Centrum znalosti
chce usilovat o rozšíření současné
mezinárodní spolupráce o J.A. Komenském s
dalšími odbornými centry v jiných zemích. V
současnosti spravuje Nadace knihovnu, vydává
bulletin, je aktivní na internetu
prostřednictvím webové stránky, rekrutuje
sponzory a dárce a udržuje pravidelný styk s
některými nizozemskými a mezinárodními univerzitami.
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2.

Realizace cílů v roce 2016

2.1. Muzeum „Comenius Museum“
2.1.1.Péče o instituci.
Smlouva o vzájemné spolupráci.
Správní rada rovněž v roce 2016 věnovala značnou pozornost konzultacím v souvislosti
pokračování smlouvy o vzájemné spolupráci mezi orgány veřejné správy České republiky, obec
Gooise Meren a Nadací “ Stichting Comenius Museum“. Nadace již dříve zaručila, že nově vzniklá
správní oblast Gooise Meren, jejíž součástí je od roku 2016 město Naarden, bude pokračovat
v poskytování financí pro správu muzejní budovy. Obec Gooise Meren též zaručila i obsahovou
spolupráci, která bude probíhat obdobně jako v minulosti s městem Naarden.
Správní rada očekává, že příslušná jednání s orgány veřejné správy České republiky budou
ukončena v průběhu prvního pololetí roku 2017.
Muzeum „Comenius Museum“ a registrace muzeí.
Od roku 1997 je muzeum “Comenius Museum” zapsáno v Nizozemském muzejním registru. Po
posledním auditu v roce 2015 splnilo muzeum opět všechny akreditační požadavky.
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 odkazu, 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).
2.1.2. Péče o veřejnost, prezentace výstav, jiné aktivity, vzdělávání a potěšení.
Muzeum “Comenius Museum“ má stálou expozici Vivat Comenius a kromě toho také každoročně
pořádá 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 též připravil
nový program pro žáky základních škol. Tento malý projekt, jež se nazývá "Wunderkammer", byl
vytvořen v roce 2015 a počínaje rokem 2016 se Muzeum může těšit na návštěvu prvních
základních škol z regionu.
1. 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 (holandštině,
angličtině a češtině).
Muzeum “Comenius Museum” začalo v roce 2016 ve spolupr§aci s partnerským muzeem
J.A.Komenský v Uherském Brodě plánovat realizaci nové stálé expozice, která by měla být více
interaktivní.
Kromě toho muzeum v roce 2016 zavedlo pro své návštěvníky digitální prohlídky v nizozemské a
české verzi, které lze v muzeu využívat prostřednictvím aplikace Izi-travel.
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2. Krátkodobé výstavy
V roce 2016 byly v muzeu ”Comenius Museum”
realizovány tři krátkodobé výstavy. Čtvrtá výstava
„Via Lucis“ ve spolupráci s renomovaným českým
umělcem Bořkem Šípkem, která se měla konat
počátkem roku 2016, byla bohužel zrušena z důvodu
úmrtí umělce.
Dvojí výstava o 'Janu Husovi a reformaci' od 7.
července 2015 do 12. června 2016.
Tito dvojí výstavu připravilo muzeum „Comenius
Museum“ v Naardenu ve spolupráci s Husitským
muzeem v Táboře a Českým Centrem. Díky velkému
úspěchu byla tato výstava prodloužena o pět měsíců.
Dne 6. července 1415, před více než 600 lety byl
mistr Jan Hus před koncilem kostnickým odsouzen
jako kacíř a upálen na hranici kvůli svým názorům
na víru, církev a společnost. Jeho odsouzení bylo
považováno za první podnět k velkému konfliktu
mezi protestanty a katolíky, který po staletí sužoval
Evropu: období Reformace.
Muzeum věnovalo ve dvou souběžných výstavách
pozornost základním tématům: náboženství a toleranci.
Výstava „Slovo a pravda“ návštěvníky seznámila prostřednictvím exponátu a původních tisků ze
16. století s vývojem hnutí Jana Husa, ze kterého vznikla církev J.A. Komenského.
Výstava „Jan Hus v roce 1415 a o 600 let později,“ byla sestavena Husitským muzeem v Táboře.
Tato výstava zobrazovala Jana Husa ve své době a seznámila návštěvníky s jeho názory a jeho
myšlenkovým vývojem. Při zpětném pohledu na význam Jana Husa pro českou kulturu je třeba
poznamenat, že od vzniku České republiky v roce 1918 zdobí výrok Jana Husa vlajku prezidenta
republiky: "Pravda vítězí…".
Národní tisk věnoval výstavám v muzeu „Comenius Museum“ zvláštní pozornost. Deník
“Reformované noviny” se o výstavě zmínil dvakrát.
Výstava "Pohled na svět".
Připravilo muzeum „Comenius Museum“ v Naardenu ve spolupráci s Pubart Hilversum a
Muzeem J.A. Komenského v Uherském Brodě. Výstava byla ke shlédnutí v muzeu “Commenius
Museum”od 24. června do 22. ledna 2017. Výstava našla inspiraci ve známé ilustrované učebnici
Orbis Sensualium Pictus z roku 1658 od J. A. Komenského (1592-1670). Dvacet šest současných
umělců se nechalo inspirovat jeho pohledem na svět.
Po ukončení výstavy věnovalo Muzeum “Comenius Museum“ jedno z děl svému partneru, Muzeu
J.A. Komenskému v Uherském Brodě.
Setkání “Meet en Greet”
Speciální akcí v rámci výstavy Pohled na svět bylo několik setkání “Meet en greets” s umělci,
jejichž díla byla ke shlédnutí na výstavě. Návštěvníci tak měli příležitost během této akce s
umělci o dílech a názorech Komenského hovořit. Na tato setkání, která se konala 21. srpna, 18.
září a 20. listopadu 2016, se dostavil velký počet návštěvníků. Ve spolupráci s muzeem“
Comenius Museum“ a Pubart Hilversum.
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3.

Přednášky

Přednáškový cyklus věnovaný Janu Amosovi Komenskému přednesl Prof. Dr. H.E.S. Woldring.
7., 14. a 28. října 2015. Navazuje na dvě nové publikace přednášejícího: “Jan Amos Komenský,
Jeho život, poslání a dědictví” a “Jan Amos Komenský, Jeho pátrání po komplexní moudrosti”.
23. listopadu 2016: ‘Zvláštní běh života’.
7. prosince 2016: ‘Komplexní vize’.
21. prosince 2016 ‘Mírová společnost’.
4.Prezentace knihy
Prezentace prvního exempláře knihy “Pansofie Komenského” Autor Prof. Dr. H.E.S. Woldring,
konané 16. listopadu 2016.
Autor první exemplář knihy daroval paní dr. P. van Vliet. Ta byla v 80. a 90. letech minulého
století jednou z mála nizozemských “Komeniologů”. Po předání prvního exempláře oživila paní
van Vliet své výjimečné vzpomínky na známé mezinárodní “Komeniology” a jejich významná
přátelská porozumění v tehdy občas složitých mezinárodních vztazích. Z nich vyplynulo, že
(světově) významní “Komeniologové” nebyli pouze důkladnými badateli, ale také přáteli
vzájemně udržujícími intenzivní kontakt.
5. Prohlídky
Muzeum “Comenius Museum” nabízí prohlídky s průvodcem. Tento rok byly zajištěny na
vyžádání různé prohlídky skupin v holandském, českém a anglickém jazyce.
6.Výchova a vzdělávání.
Návštěva muzea “Comenius Museum” nizozemskými a mezinárodními studenty/školami.
Vzdělávací program pro základní školy
Muzeum “Comenius Museum“ si klade za úkol
představit myšlenkový odkaz Komenského
široké veřejnosti. Zde se chce Muzeum
zaměřit též na nejmladší generaci a přiblížit
tak období a aktuální myšlenky Komenského
studentům základních a středních škol. Což,
vzhledem ke skutečnosti, že nedisponuje
optimálními prostory a materiály na téma
Komenský vhodnými pro děti, pro Muzeum
není snadný úkol.
Pro skupiny 6, 7 a 8 na základních školách
(odpovídá české 4., 5. a 6. třídě) jsou
k dispozici programy, se kterými mohou
studenti samostatně pracovat v Mauzoleu, v prostorách stálé sbírky a ve „Wunderkammer“ poté,
co se nejdříve společně seznámí prostřednictvím skupinového rozhovoru s Mauzoleem a jeho
významem. V roce 2016 tuto možnost využily některé školy z Nizozemska a České republiky.
Program pro střední školy
Návštěva Muzea “Comenius Museum” je součástí programu českých škol, které přijedou
navštívit Nizozemí. Pokud se přihlásí v dostatečném předstihu, je možné prohlídku provést v
českém (pokud je to možné) nebo v německém jazyce. Muzeum “Comenius Museum” je ročně
navštěvováno velkým množstvím skupin.
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Studijní den docentu
V roce 2016 navštívila muzeum “Comenius Museum” část učitelského sboru ze střední školy
“Christelijke Scholengemeenschap Comenius” z města Leuwarden v rámci zaměření se na
jmenovce jejich školy – Komenského. Na požádání obdrželi učitelé program o životě
Komenského a jeho názorech na vzdělání jakožto výchozí bod pro diskuse o vzdělávací koncepci
učitelů samých. Třicet pedagogů prožilo v muzeu “Comenius Museum” inspirativní den, jehož
součástí byla přednáška, oběd a odpolední workshop.
7. Speciální akce
Národní týden muzeí 16. dubna 2016 - 24. dubna 2016
‘Zlato’ muzea “Comenius Museum".
Tento rok se muzeum “Comenius Museum” účastnilo Národního týdne muzeí. Mauzoleum
patřící k muzeu “Comenius Mausoleum” se svými vitrážemi, skleněnými panely a výjimečnou
mříží s bronzovými sochami tvoří “zlato” Muzea “Comenius Museum”. Při této příležitosti byly
prohlídky muzea bezplatné.
Dny kulturního dědictví 10. a 11. září 2016.
Tématem letošního celostátního ročníku byly " Ikony a symboly". Muzeum “Comenius Museum”
se prezentovalo pracemi českých umělců a řemeslníků, kteří se v 30.letech minulého století
podíleli na výzdobě Mausolea, jako byli přední čeští umělci Horejc (sochy), Benda (skleněné
panely) a Štipl (řezbářské práce).
Noc v muzeu 11. března 2016
Významnou iniciativou byla akce "Noc v Naardenu". Tato společná iniciativa muzea “Comenius
Museum”, muzea “Weegschaalmuseum”, muzea “Vestingmuseum” a kostela “ Grote Kerk” byla
podpořena několika místními organizacemi působícími v oblasti prezentace pevnosti v
Naardenu, prostřednictvím okružních plaveb a prohlídek a amatérským divadlem. To vše
vyústilo v poutavý program obsahující různé žánry od živé hudby v muzeu “Comenius Museum”
přes vypravěče příběhů po živou historii (living history) na ostatních místech. Na všech
lokalitách bylo potřeba v krátkém čase zvládnout stovky místních návštěvníků.
Den KRO 11. července 2016 a Den NCRV 1. října 2016
Mediální stanice televize a radia KRO a NCRV každý rok pořádají den pro své členy. V roce 2016
nebylo třeba chodit z Hilversum, kde stanice sídlí, daleko. Výběr padl na malebné město Naarden
v oblasti Gooi. Výstava “Slovo a pravda” o Janu Husovi, české reformaci a J. A. Komenském
uspěla zejména u členů organizace NCRV.Po oba dva dny bylo na akci napočítáno několik set
návštěvníků.
8. Akce ve spolupráci se třetími stranami
V roce 2016 byla ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádána celá řada aktivit v muzeu
"Comenius Museum", i mimo něj.
Koncerty
Benefiční koncert Nadace “Stichting Poolse Weeskinderen
Naarden”, pořádaný v Muzeu “Comenius Museum”.
Historická kavárna
Partnerství v roce 2016 zorganizovalo pět historických
přednášek na různá témata. Akce proběhly v kulturním
středisku “De Hoed”, bunkru IJ a v Muzeu
“Weegschaalmuseum” v Naardenu.
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Pronájem
Sály v přízemí muzea si jeho přátelé a zájemci mohou pronajmout. Tato možnost byla v roce
2016 využita pětkrát.
Mimořádně bývá také pronajímána knihovna jako zasedací místnost, jako tomu bylo při
zasedání Nizozemského Bachova spolku “Nederlandse Bachverenining” – návštěva a zasedání
proběhlo 14. prosince 2016.
Den RABO banky 31. října 2016
Novoroční setkání Sdružení přátel Nizozemska, České republiky a Slovenské republiky
Sdružení přátel Nizozemska, Česka a Slovenska v Muzeu “Comenius Museum” 16. ledna 2016
pořádalo své tradiční každoroční setkání.
Publicita. Média.
Aktivitám Muzea “Comenius Museum” byla v roce 2016 věnována pozornost v nizozemských
sdělovacích prostředcích.
Výstavy “Slovo a pravda” a “Pohled na svět” byly v tisku (de Reformatorisch Dagblad, de Gooi a
Eemlander) přijaty pozitivně.
Přednáška “Comeniuslesing 2016” byla ve zkrácené formě publikována v národním deníku
Trouw.
Vedle toho byla v místním tisku věnována pozornost různým setkáním v Muzeu “Comenius
Museum”.
Digitální prohlídka Mauzolea “Comenius Mausoleum” s IZI-travel
Ve spolupráci s organizacemi Cultuurpark Gooi en Vecht a IZI-travel byla vyvinuta digitální
prohlídka jak v holandské tak v české verzi. Návštěvníci s chytrými telefony si tuto prohlídku
mohou stáhnout a s tímto “doprovodem” navštívit Mauzoleum.
Webové stránky.
V roce 2016 byly webové stránky v holandštině neustále doplňovány o aktivity konající se
v Muzeu. Česká verze těchto webových stránek byla udržována jen v hlavních bodech. Důvodem
je finanční a pracovní náročnost úplného překladu holandské verze stránek přesahující
organizační a personální možnosti Nadace. Je třeba kriticky poznamenat, že webové stránky v
budoucnosti potřebují revizi.
2.1.3.Péče o sbírky: získávání, zachování, přístup a výzkum
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 byl v roce 2016 částečně rozpracován a v roce 2017 bude vyvinuta strategie
zaměřená na budoucí rozšíření sbírek a dokumentace
muzea.
Správa sbírek, evidence, dokumentace a výzkum.
Muzeum
Muzeum “Comenius Museum” má sbírku obrazů z
pozůstalosti rodiny De Geer, která se Komenského po
jeho příchodu do Nizozemí ujala a finančně ho
podporovala. Kromě toho disponuje muzeum předměty
muzejní povahy z období vzniku muzea (1892) a zřízení
Mauzolea (1937). Několik originálních exemplářů
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Komenského prací byly zařazeny do sbírky muzea. Sbírka muzea je rozdělena do několika dílčích
celků a zpřístupněna v digitálním systému ADLIB. Náročné převedení do systému ADLIB bylo
provedeno díky úsilí pracovní skupiny muzea.
Knihovna.
V roce 2015 vznikla malá pracovní skupina zaměřená na přípravu digitalizace zastaralého
inventáře knihovny muzea a jeho zpracování v ADLIB. Tento projekt se začal uskutečnovat v roce
2016. Očekává se, že tato digitalizace kihovny bude trvat minimálně dva roky. S ohledem na
ambice muzea, které jsou zaměřeny na rozvoj nizozemského "Centra znalosti" o osobě a díle J.A.
Komenského v Nizozemí, se zjišťují možnosti dalšího digitálního zpřístupnění knihovny.
Archiv.
V roce 2016 se pracovní skupina dále zabývala digitálním zpřístupněním archivu, který obsahuje
dokumenty a předměty, vztahující se k osobnosti Komenského, muzeu "Comenius Museum",
Mauzoleu a Nadaci.
Muzejní výzkum a publikace.
Ředitelé Muzeí J.A. Komenského v Uherském Brodě a “Comenius Museum” Naarden, drs.
Vaškových a drs. van der Linde společně pro americký časopis „Comenius Journal“ článek v
anglickém jazyce, který popisuje historii Muzea “Comenius Museum” a Mauzolea “Comenius
Mausoleum” a bude publikován v roce 2017.
Současně byly zahájeny přípravy vydání rozsáhlejší publikace o Mauzoleu, která by měla být
vydána v roce 2017 u příležitosti 80. výročí slavnostního otevření Mauzolea v roce 1937.

2.2. Mauzoleum.
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Mauzoleum, ve kterém se nachází hrob J.A. Komenského, je s muzeem „Comenius Museum“
vnitřně propojeno chodbou a je jeho integrální součástí.
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
Amsterdamu 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 kulturně-historickou památku.
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 individuálních návštěvníků nebo skupinových návštěv 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.
V roce 2016 byly zahájeny četné přípravy na rok 2017, ve kterém si budeme připomínat 80.
výročí jeho otevření. Při této příležitosti bude uspořádána malá výstava a navíc se připravuje
vydání publikace o historii a vzniku Mauzolea.

2.3. Kulturní dědictví
Den J.A. Komenského 2016 „Comeniusdag 2016“
Každoroční vzpomínková slavnost dne narození J.A. Komenského se konala 2.dubna 2016
v Muzeu „Comenius Museum“, Mauzoleu „Comenius Mausoleum“ a v kostele „De Grote Kerk“ a
byla uspořádána Nadací ve spolupráci s městem Gooise Meren. Dopoledne byli čestní hosté, kteří
byli k této příležitosti pozváni, slavnostně přivítáni na historické radnici v Naardenu starostkou
obce Gooise Meren, paní A. Van Vliet-Kuiper.
Poté velvyslanci České a Slovenské
republiky, paní Reinišová a pan Bužek,
starostka města Gooise Meren, paní A. Van
Vliet-Kuiper, ministr kultury České
republiky, pan Herman, tajemník ministra
kultury, pan Ouroda a ředitel odboru
ochrany movitého kulturního dědictví,
muzeí a galerií Ministerstva kultury, pan
Hlubuček, ředitel Muzea J.A. Komenského v
Uherském Brodě, pan Vaškových a
ředitelka Národního pedagogického muzea
J.A. Komenského, paní Pánková položili
věnce ke hrobu J.A. Komenského
v Mauzoleu.
Odpoledne následovalo položení věnců k soše J.A. Komenského v blízkosti kostela „De Grote
Kerk“ v Naardenu. Tohoto aktu se opět zúčastnili velvyslanci České a Slovenské republiky, paní
Reinišová a pan Bužek, dále velvyslanec Polské republiky, pan Borkowski, velvyslanec Maďarské
republiky, pan Leko a starostka obce Gooise Meren, paní A. Van Vliet-Kuiper.
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Odpoledního programu Dne Komenského „Comeniusdag
2016“ v kostele „De Grote Kerk“ se zúčastnilo přes 750
návštěvníků.
Působivý program v kostele „De Grote Kerk“ zahrnoval
hudební program přednášku a udělení Ceny J.A.
Komenského 2016, které patřilo k nejvýznamnější události
dne.
Velvyslanec Belgie doprovázel odpoledne vítěze Ceny J. A.
Komenského „Comeniusprijs 2016“.
Přednáška „Comeniuslezing“ byla provedena Prof. Dr. Leo Lucassennem, ředitelem
Mezinárodního výzkumného ústavu pro sociální historii (IISG) v Amsterdamu a profesorem
Globálního trhu práce a migrace na univerzitě v Leidenu.
V roce 2016 byl Den J.A.Komenského umožněn díky podpoře těchto sponzorů:
• Velvyslanectví České republiky
• země Visegrádské čtyřky (spolupráce mezi Českou republikou, Slovenskem, Polskem a
Maďarskem)
• Město Gooise Meren
• Instituce Comenius Leergangen
• Lindblom Public Relations . Public Affairs
Cena Komenského “Comeniusprijs 2016”
Cena Komenského “Comeniusprijs 2016”
byla tento rok v rámci Dne Komenského
“Comeniusdag” udělena již popáté. V tomto
roce byla cena udělena panu Hermanovi van
Rompuy, bývalému předsedovi Evropské
rady, za své mírové snahy v Evropě, v duchu
myšlenek J.A.Komenského, který následně
přednesl obsáhlou děkovnou řeč. V
předchozích letech byli oceněni Robbert
Dijkgraaf (2012), Paul Schnabel (2013),
Louise Fresco (2014) a Geert Mak (2015).
Program byl doprovázen hudbou v podání mladých talentovaných českých, slovenských,
polských a maďarských hudebníků z konzervatoře v Maastrichtu.
Vědecký výzkum a publikace
V souvislosti s nedostatkem pracovních sil a odborných pracovníku mohlo muzeum "Comenius
Museum" pracovat na (vědeckém) výzkumu a publikacích až do roku 2014 pouze v omezené
míře. S příchodem nových členů správní rady a ve spolupráci se členy poradního výboru „Raad
van Advies“ z akademické obce mohla správní rada v roce 2014 do Strategického plánu 20142018 Nadace „Stichting Comenius Museum“ přidat portfolio „Výzkum a publikace“.
V návaznosti na tuto skutečnost bylo v roce 2016 organizované sympozium v souvislosti s
druhou publikací o Komenském od Prof. Dr. H.E.S. Woldringa “De pansofie van Comenius- Zijn
zoektocht naar allesomvattenden wijsheid” (Komenského pansofie – Jeho pátrání po komplexní
moudrosti).
Tato nová kniha od profesora Henka Woldringa byla prezentována v budově univerzity “Vrije
Universiteit Amsterdam” v přítomnosti více než 60 vědců a zainteresovaných z různých fakult
historie a filozofie v Nizozemí. Sympozium zahájil jeho předseda Drs. Hans van der Linde,
ředitel Muzea „Comenius Museum“ v Naardenu. Poté slovo převzal Prof. Dr. M. de Baar, profesor
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kulturní historie křesťanství v raném novověku na Fakultě humanitních věd na Univerzitě
Leiden. Pan profesor hovořil o Komenského snaze o sjednocení křesťanství.
Paní Esther Ritman, ředitelka knihovny „Bibliotheca Philosophica Hermetica / Ritman Library
v Amsterdamu, pokračovala s příspěvkem o Komenském: skutečnost leží v dosahu lidského
myšlení,
Prof. Dr. Martin V.B.P.M. van Hees, profesor etiky na Fakultě humanitních věd, na Katedře
filozofie na univerzitě „Vrije Universiteit“ v Amsterdamu následoval s otázkou etiky a systému.
Na závěr po krátkém projevu věnoval Prof. Dr. Henk E.S. Woldring ostatním řečníkům svou
knihu.
Toto sympozium na sebe upoutalo pozornost národního tisku, mimo jiné NRC Handelsblad.

3. Vnitřní organizace.
V roce 2016 pokračovala Nadace a práce muzea "Comenius Museum" podle
stanoveného čtyřletého Strategického plánu 2014 - 2018, v němž jsou stanoveny mise,
ambice, cíle a roční plánování.
Správní rada.
V roce 2016 se správní rada scházela jednou za měsíc. Správní rada se skládala z následujících
členů:
Hans van Oostveen
předseda
Henk Woldring
místopředseda
Helena Verhoef
tajemník
Harry Rörik
pokladník
Vladimir Hobrlant
člen
Saskia Sap
člen
Veronica Smelt
člen
Maarten Schröder
člen
Alexander Overdiep
člen
Aktivity správní rady v roce 2016
Správní rada se zabývala plánováním práce muzea, finanční a personální správou organizace,
koordinovala vnitřní jednání v muzeu, zajištovala realizaci ročního plánu a a byla zastoupena na
mnoha jednáních s místními, regionálními a organizacemi a partnery, včetně Státního
památkového úřadu v Nizozemí.
Dále jednala správní rada se zástupci Ministerstva kultury a Ministerstva školství v Ceské
republice, Ministerstva školství v Den Haagu, Ceského velvyslanectví v Den Haagu, s
Nizozemským velvyslanectvím v Praze a partnerskými muzei Muzeum J.A.Komenský v
Uherském Brodě a Padagogickým muzeem J.A.Komenský v Praze.
Jednání správní rady se pravidelně zúčastnoval ředitel muzea drs. Hans vd.Linde, sekretářka a
zástupci dobrovolníků muzea, kteří se na jednáních střídali.
V roce 2016 dále pracovala správní rada na obnovení úkolů jejích členů a celé správní rady. Na
základě roční evaluace se úkoly členů upravují, znovu definují nebo předávají. Tímto chce
správní rada úkoly jednotlivých členů zajištovat a zlepšovat.
V roce 2016 pracoval správní rada na těchto konkrétních dokumentech:
Vnitřní organizace
Definitivní verzi documentu "Interní předpisy a smlouvy".
Roční zpráva Nadace Comenius Museum 2015.
Finanční plán 2016.
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Finanční zpráva 2015.
Plán pro dotační aktivity.
Externí kontakty
Jednání a kontakty správní rady a ředitele sse starostou a úředníky obce Gooise Meren. Správní
rada pokračoval v jednáních s Minsterstvem Kultury České republiky a Muzea J.A.Komenský v
Uherském Brodě.
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 obcí Gooise Meren
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 2016 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 pracovníkům v muzeu.
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

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 v městě
Dordrecht, muzeální znalec, sbírky;
členka, profesorka lingvistiky na Evropských univerzitách
v Nizozemí a Belgii, vydavatelka;
člen, emeritní profesor dějin školství VU;
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členka, psycholožka a publicistka. Odborná vědecká
pracovnice, 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.
člen, bývalý velvyslanec Nizozemí v České republice.
člen, školský poradce, znalec Centrální a Východní Evropy
člen, bývalý učitel Comenius College Hilversum

Prof. Dr. Ton Notten
Drs. Jan C. Henneman
Pieter Jan Goedhart
Henk Roos

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
Petra Smeenk

člen
člen
člen
člen
člen

Porota „Dne J.A. Komenského“ 2016 .
Prof. Dr.G. Leibbrand
předseda
Prof. Dr. L.Vredevoogd
člen
paní O.Fles
člen
Drs. T. van Ruiten
člen
Prof.Dr. Job Cohen
člen
Drs. H. Verhoef
tajemník poroty
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 2016 několik dobrovolníků svou činnost ukončilo a nastoupilo 5 nových členů.
Paní Gerrie Brok byla v roce 2016 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.
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Pracovní skupina "Pokladna"
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 201ž přispěla k přípravě tří
velkých výstav a obstarávala téměř celý rok přípravu nových výstav.
Pracovní skupina „Technický tým“
V roce 2016 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 2016 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 2016 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. Vedle pracovních kontaktů byly v roce 2016 zorganizováno
několik pracovních a obsahových školení a dvě dopoledne pro "brain storming" členů správní
rady.
Den dobrovolníků
Práci dobrovolníků pro celou organizaci chceme
ocenit. Tento den je organizovaný pro dobrovolníky
a s jejich pomocí. V roce 2016 jsme uspořádali
návštěvu historického Utrechtu, s prohlídkou nově
otevřených prostorů katedrály v centru města.
Předvánoční posezení.
Tradičně během této malé interní slavnosti
probereme společně úspěchy a události minulého
roku, jubilanti dostanou malou pozornost a členové
správní rady, Poradního sboru a dobrovolníci si
připijí na další úspěšný rok.
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Interní školení.
Interní školení průvodců muzea "Comenius Museum"
Pod vedením ředitele, Hanse vd Linde
Serie čtyř tréninků v muzeu.
Interní školení pracovní skupiny Vzdělávání
Pod vedením ředitele, Hanse vd Linde
Serie školení v muzeu.
Brainstorming správní rady
Dvě dopoledne jednání o budoucnosti Nadace a vylepšování interní organizace.
Kurz Excel pro pracovníky a dobrovolníku muzea
Ve spolupráci s Lidovou Univerzitou Naarden-Bussum. Série čtyř školení práce s Excel program.

4. Spolupráce s dalšími partnery a organizacemi
Mezinárodní spolupráce.
Nadace “Stichting Comenius Museum” udržuje dobré vztahy s velvyslanectvími zemí Ceska,
Slovenska, Polska a v posledni době i Madarska, ve kterých Komenský v průběhu svého života
pobýval. Tyto kontakty vedou mimo jiné k neformálním návštěvám Muzea. Mimo to
velvyslanectví muzeu pomáhají s propagací a dotacemi na různé aktivity muzea "Comenius
Museum".
Velvyslanectví České republiky v Haagu.
Její excelence paní Reinišová, velvyslankyně České republiky v Nizozemí, je nejduležitějším
diplomatickým partnerem muzea. Zúčastnila se mimo jiné Dne Komenského “Comeniusdag
2016” a vřele muzeum "Comenius Museum" podporuje.
Ministerstvo kultury České republiky.
Na začátku roku 2016 proběhla rozsáhlá písemná diskuse mezi Nadací “Stichting Comenius
Museum” a ministerstvem o doplnění Smlouvy o vzájemné spolupráci. Diskuse vedla ke
společnému setkání delegace Nadace a zástupců ministerstva v Praze a toto bude pokračovat i v
první polovině roku 2017. Zástupci minsterstva, v čele s ministrem panem Hermanem se
zúčastnili Dne Komenského 2016 v Naardenu.
Tajemnice Nadace, paní H. Verhoef, se v roce 2016 zúčastnila sympozia v Praze, které bylo
pořádané Ministerstvem kultury ve spolupráci s Národní galerií a dalšími účastníky z národních
muzeí. Paní Verhoef přednesla přednášku o zkušenostech Muzea “Comenius Museum” s
nasazením dobrovolníků v organizaci Muzea.
Muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě.
Výborné partnerské kontakty s muzeem v Uherském Brodě, pokračovaly i v roce 2016. 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. M.Vaškových, P.Zemek a
L.Urbánková byli v roce 2016 na pracovní návštěvě muzeum v Naardenu, během které byly
prodiskutovány další společné projekty obou organizací na několik roků dopředu.
Obě partnerská muzea také spolupracovala na přípravě výmněnné výstavy "Pohled na svět"
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Dále se delegace z muzea v Uherském Brodě zúčastnila oslav Dne Komenského v Naardenu.
Pedagogické muzeum J.A.Komenský v Praze
V roce 2010 jsme obnovili kontakty s Pedagogickým muzeem J.A.Komenského v Praze,
provozováno Ministerstvem školství v Ceské republice. Uspěšná spolupráce začala na společné
výmněnné mezinárodní výstavě obrazů rodiny De Geer ze sbírek muzea " Comenius Museum"
v Naardenu v Uherském Brodě a v Praze. V roce 2011 zapůjčilo muzeum v Praze dvě výstavy do
Naardenu. Pedagogické muzeum J.A.Komenského se zúčastnilo organizace mezinárodního
Comenius Symposia v Naardenu na jaře 2013. V roce 2014 zapůjčilo Pedagogické Muzeum výstavu
tisků ilustrací z nového vydání knihy "Labyrint světa", od významného ceského umělce Miroslava
Huptycha. Obě muzea připravují další plány do budoucna.
Husitské muzeum v Táboře.
V roce 2016 byla ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře prodloužena výstava
věnovaná postavě českého církevního reformátora Jana Husa.
České centrum
V rámci spolupráce uveřejnuje Ceské centrum pravidelně informace o výstavách a dalších akcích
muzea "Comenius Muzeum" na svých nizozemských webových stránkách,v duchu vzájemné
spolupráce.
Czech Tourism
V roce 2016 se nemělo muzeum žádné kontakty s Czech Tourism.
Velvyslanectví Slovenské republiky
V roce 2016 se slovenský velvyslanec, pan Bušek zúčastnil Dne Komenského, spolu s dalšími
velvyslanci Polska a Maďarska, a dalšími spolupracovníky z těchto ambasád.
Spolupráce v rámci Nizozemska.
Muzeum ”Comenius Museum” spolupracoval v roce 2016 pravidelně s dalšími nizozemskými
organizacemi.
Národní Dny monumentů
Muzeum se zúčastnilo pravidelných ročních Dnů monumentů a Národního weekendu muzeí.
Ritman bibliotheek
V roce 2016 byly kontakty s Ritman knihovnou v Amsterdamu dále prohloubeny. Reditelka
knihovny, paní Ritman přednesla přednášku na symposiu Vrije Universiteit , které se konalo ve
spolupráci s muzeem "Comenius Museum".
Obec Gooise Meren
Starosta obce Gooise Meren přivítal během Dne Komenského 2016 čestné hosty na starobylé
radnici v Naardenu. Během celého roku ředitel muzea Hans vd. Linde kontaktoval úředníky z
oddělení Kultury nové obce.

5. Budova, počet návštěvníků, bezpečnost a finanční plán
Budova muzea "Comenius Museum"
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
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umístit muzeum v budově vedle mauzolea v ulici Kloosterstraat. Budovy mauzolea a muzea jsou
vnitřně propojeny chodbou.
Muzeum se stará o vlastní kolekci předmětů ve vztahu ke Komenskému, má vlastní knihovnu s
dílem Komenského a publikacích o jeho díle a životě, vlastní archív, který sahá až do doby do
založení muzea v roce 1892 a sbírku dokumentů.
Mauzoleum
Přestože je Mauzoleum v současné době využíváno i
pro různá shromáždění, přednášky a koncerty, jeho
hlavním cílem jsou návštěvy individuálních
návštěvníků a skupin. V návštěvní knize můžeme
stále nacházet mnohé reakce návštěvníků, jak jsou
pod dojmem velké spirituální síly prostředí mauzolea
a jak ocenují péči pracovníků muzea, kteří se starají
dědictví Komenského v Naardenu.
V předsále mauzolea se nachází výtah, který zajišťuje
dostupnost dvou poschodí muzea pro tělesně
postižené návštěvníky.

Počet návštěvníků muzea "Comenius Museum a Mausoleum ( 2005-2016)
Stejně jako v předcházejících letech získalo muzeum (díky interní registraci a z návštěvní knihy)
také v roce 2016 přehled o počtu, národnosti, typu a spokojenosti návštěvníků.
V roce 2016 pokračovalo muzeum ve svém novém pojetí programu. 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,speciální prohlídky, 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 a jeho popularitě v Nizozemí.
Návštěvnost v roce 2016 se o něco snížila.
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Návštěvníci z regionu.
Muzeum uspořádalo v roce 2016 celou řadu regionálních a místních aktivit pro obyvatele města
Naarden a regionu Gooi, jako například přednášky, koncerty, vzdělávací projekt pro dvě základní
školy v Gooise Meren.
Tuzemští návštěvníci.
Muzeum navštěvují lidé ze všech koutů Nizozemí. V roce 2016 výrazně vzrostl počet
nizozemských návštěvníků výstav, o kterých byli vždy publikováno v celonárodním tisku.
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 skupin
zahraničních návštěvníků v roce 2016 stagnoval, obzvláště počet návštěvníků z Ceska klesá. Je
možné, že důvodem je vliv doznívající mezinárodní ekonomické krize. Očekáváme že počet
návštěvníků v budoucnosti opět poroste.
Přátelé Komenského

Rok

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Návštěva
Muzeum
Skupi
Dospělí
Mauzoleu
ny
m
4398
4931
4514
5377
5941
4968

Senioři,
Studenti
Držitelé
/
MK a
děti
CJIP

Zdar
ma/
Přátel
é
muze
a

OFF
Dodatečná
Den
návštěva
festival Komenskéh
festivalu
fotogra
o
fotografií
fií
7647
3790

1076
988

1665
1433

1213
1065

377
323

1612
1157

ne
ne

1317
7773+500
4667
971
11305
1095
5688
1148
6196
1238
5754
933

1227

2959

320

1950

ne

550

± 200

799
584
660
802
972

1382
2185
2301
2236
1878

267
340
330
411
301

1248
7101
1146
1509
1657

ne
5811
ne
ne
ne

ne
ne
ne
ne
ne

± 400
± 500
± 700
± 750
± 750

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“.
Bezpečnost
Od roku 2014 disponuje muzeum novými instalacemi alarmu a zabezpečení muzea proti krádežím
a požáru.
Zároven ředitel muzea vypracoval základní dokument a analýzu kolem bezpečnosti muzea a
dalšího plánu evakuace pracovníků muzea.
Finanční politika v roce 2016.
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Jak již bylo dříve uvedeno, Ministerstvo kultury České republiky poskytuje dotaci Nadaci
“Stichting Comenius Museum” na provoz Muzea a každodenní správy Mauzolea. Obec Naarden
poskytovala již od roku 1992 prostory a starala se o údržbu budovy muzea. Město Gooise Meren
poskytování této finanční pomoci převzalo a bude v ní nadále pokračovat.
Velvyslanectví České republiky v Haagu zajišťuje některé účelové dotace, mimo jiné na vydávání
publikací muzea.
Rok 2016 byl po finanční stránce Nadací řádně uzavřen.
(Viz dále Finanční rozpočet Nadace „Stichting Comenius Museum 2015).
Sponzoři, Přátelé muzea, sponzorské dary.
Navzdory stabilní finanční základně muzea "Comenius Museum", která je doposud zaručována
českými orgány veřejné správy a obcí Gooise Meren, je nutné pro výstavy a jiné aktivity, kromě
základního financování, hledat další finanční zdroje. Co se týče finančních prostředků se muzeum
"Comenius Museum" obrací na fondy, sponzory, Přátele muzea a jiné druhy dárcovství.
Jedním z příkladů je každoroční akce Den J.A. Komenského „Comeniusdag“, která je z velké části
dotována poskytovateli grantů a sponzory.
Nábor sponzorů a dalších partnerů zůstává i v následujícím období jedním ze stěžejních bodů
Nadace.
Je taktéž důležité si uvědomit, že kromě dvou zaměstnanců, ředitele a administrativní síly muzea
(oba na částečný úvazek), je správa muzea „Comenius Museum“ realizována jen díky stálému úsilí
a nadšení mnoha dobrovolníků. Stálá skupina dobrovolníků byla v roce 2016 díky náboru opět
rozšířena o nové členy. Činnost dobrovolníků měla a má pro budoucnost Muzea zásadní význam.
Muzeum má štěstí, že počet nových sponzorů stále roste. Bez nich by žádná nově plánovaná
činnost muzea do budoucnosti, jako například plán malých výměnných výstav v dalšich zemích,
nebyla možná.
V roce 2016 obdrželo Muzeum “Comenius Museum” finanční příspěvky na různé projekty a cíle
od následujících sponzorů:
Fond „Coőperatiefonds Rabobank Noord Gooiland“
Instituce „Comenius Leergangen“
Kulturní Fond „Prins Bernhard Cultuurfonds“
Fond „Gravin van Bylantfonds“
Lakeland Fundation
Nolores

Na závěr
Nakonec je nutné znovu zdůraznit, že finanční situace Nadace „Stichting Comenius Museum“ a
tudíž i rozvoj muzea "Comenius Museum" zůstane i v budoucnosti klíčovou prioritou správní
rady. Nejen zajištování pokračování poskytování základních finančních příspěvků ze strany
Ministerstva kultury České republiky a města Gooise Meren, ale i rozšiřování finančních
možností a zlepšování aktivit a náplně zústávají na denním programu a zájmu Nadace.
Zvýšení počtu Přátel Muzea a nábor nových sponzorů a dalších finančních partnerů z Nizozemí i
ze zahraničí pro Nadaci „ Stichting Comenius Muzeum“ a Mauzoleum představuje pro členy
správní rady, ředitele a Poradní výbor výzvu do budoucna.
A to vše proto, aby muzeum „Comenius Museum“ v Naardenu zůstalo i v příštích letech
k dispozici návštěvníkům a zájemcům, jehož aktivity chce Nadace dále rozvíjet, mimo jiné i jako
"Centrum znalosti"a plnit svuj hlavní cíl a poslání za účelem předání odkazu J.A. Komenského
budoucím generacím v evropském kontextu.
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