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v Naardenu
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Předmluva
Nadace “Stichting Comenius Museum” v Naardenu se stará o památník J.A.Komenského,
“Comenius Museum en Mauzoleum“ a o zachování a šíření myšlenkového dědictví velkého
evropského učence Jana Amose Komenského.
Mnoho lidí ví, že Komenský a Naarden mají něco společného. Jak je to doopravdy? Právě
proto jako první v této výroční zprávě najdete krátký přehled o životě Komenského a jeho
myšlenkovém dědictví.
Nadace v roce 2017 organizovala rozsáhlý program a mnoho aktivit v budově muzea a
mauzolea i v dalších lokalitách. Kromě řady výstav, Dne J. A. Komenského 2017
‘Comeniusdag 2017“ a publikací z Centra znalostí byla v tomto roce velká pozornost
věnována rovněž věcnému, finančnímu a právnímu statutu Muzea a to jak v Nizozemsku, tak
v mezinárodním měřítku.
Touto výroční zprávou Vám nabízíme možnost seznámit se s všestrannými aktivitami naší
Nadace a s její stále se rozšiřující mezinárodní sítí spolupráce mimo jiné s českými orgány
státní správy, partnerskými muzei, německou společností „Deutsche Comenius Gesellschaft“
a stále intenzivnějšími kontakty se zeměmi, ve kterých Komenský žil.

Ing. Hans van Oostveen

drs. Helena Verhoef-Musílková

Předseda

Tajemník
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1. Jan Amos Komenský, teolog, filozof a pedagog ( 1592-1670)
1. Kdo byl J.A. Komenský?
Jan Komenský se narodil 28. března 1592 v srdci Evropy, na území současné České republiky
na hranici mezi tehdejší Moravou a Maďarskem. Jako sirotek vyrůstá pod vlivem Jednoty
bratrské. Členové tohoto společenství víry usilují o to žít podle vzoru prvních křesťanů.
Jeho talent na studium je uznáván. Studuje
teologii na kalvinistických univerzitách v
Herbornu a Heidelbergu. Zde mění své jméno
na Jan Amos Komenský. Po ukončení studií je
jmenován učitelem na latinském bratrském
gymnáziu v Přerově, na kterém sám studoval o
čtyři roky dříve.
Reformace, velký konflikt mezi katolíky a
protestanty a politické důsledky těchto
skutečností silně ovlivňují průběh jeho života.
Ztrácí ženu a děti na nákazu morem, který s
sebou přinášejí cizáčtí vojáci. V roce 1628 se
svými spoluvěřícími prchá do Polska. Znovu
se žení a znovu se stane otcem, svou druhou
ženu a děti však opět přežije.
Komenský tvrdě pracuje a hodně publikuje. Je
znám stále více jako teolog, filozof a pedagog.
Jeho práce a myšlenky ho přivedou do Anglie,
Švédska, Polska, Maďarska a Nizozemska.
Díky finanční podpoře od rodiny De Geer
stráví Komenský posledních 14 let svého
života v Amsterdamu. Zde může své úvahy svobodně nechat vytisknout. Komenský umírá 15.
listopadu 1670 v Amsterdamu. Je pohřben ve Valonském kostele “Waalse kerk” v Naardenu.

2. Kterými myšlenkami se J.A. Komenský zabýval?
Komenského život se odehrává v období objevitelů a reformátorů. Lidstvo odhaluje rozsah
světa a zvídavě zkoumá souvislost všeho se vším. Kritika církve a praktikování víry vedou k
polarizaci a politickým problémům. Komenského zajímá rozdíl mezi chudými a bohatými
zeměmi, mocí a bezmocností, silou a spravedlností. V jeho očích se svět dostal mimo
rovnováhu. Změna myšlení a konání v rodině, ve škole, v církvi a ve společnosti jsou
zapotřebí k zajištění harmonie mezi lidmi a jejich okolím. Díky své víře a důvěře v Boha
udržuje naději na lepší budoucnost pro lidstvo a jeho svět.
Jako lék proti válkám, které sužují jeho čas, požaduje zřízení Školy světla, Sněmu svaté
církve a politického světového Tribunálu. Podle něj by tato společenství měla podporovat
znalosti a pochopení a předcházet náboženským a politickým konfliktům nebo je řešit.
Nositeli těchto idejí dnes jsou UNESCO, Světová rada církví a Organizace spojených národů.
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3. Proč byl Komenský pohřben v Naardenu?
Komenský je pohřben 22. listopadu 1670 ve
Valonském kostele v Naardenu.
Pravděpodobně proto, že měl dobré vztahy s
Valonskou církví a jeden člen rodiny De Geer
zde je kazatelem.
Jeho místo posledního odpočinku je časem
zapomenuto, ale na konci 19. století je znovu
objeveno. V roce 1892 si Naarden připomíná
300. výročí Komenského narození koncertem,
památníkem a výstavou na radnici. Tato
výstava představuje počátek Muzea
“Comenius Museum”, jenž se v roce 1924
stěhuje do ulice Turfpoortstraat.
V letech 1934-37 je na žádost vlády České republiky bývalý Valonský kostel zařízen jako
mauzoleum. Tým pražských umělců pod vedením architekta prof.dr.ir. Ladislava Machoně
(1888-1973) navrhuje a realizuje nový interiér kaple. Sochař Jaroslav Horejc (1886-1983) je
zodpovědný za mříž a svícen. Sedm skleněných panelů pochází z dílny rytce Jaroslava Bendy
(1882-1970). Obrazy na těchto skleněných panelech zobrazují Komenského jako pedagoga,
filozofa, biskupa, politika a uprchlíka. Reliéf mříže zobrazuje důležité momenty z
Komenského života. Velké řezbářské dílo pochází od Karla Štipla (1889-1972).
V roce 1992, při příležitosti 400. výročí Komenského narozenin, jsou mauzoleum a muzeum
propojeny do jedné budovy.
Každoročně se kolem 28. března připomínají Komenského narozeniny Dnem J. A.
Komenského “Comeniusdag”. Další informace naleznete na www.comeniusmuseum.nl.
4. Čím se Muzeum “Comenius Museum” zabývá?
Muzeum “Comenius Museum” se prostřednictvím výstav, přednášek publikací a dalších
aktivit stará o to, aby byla myšlenkovému dědictví Komenského věnována náležitá pozornost.
Muzeum při tom spolupracuje s institucemi z Nizozemí i ze zahraničí. Různé aktivity se
konají v muzeu v ulici De Kloosterstraat 33 v Naardenu a v sousedním mauzoleu.
Informace o výstavách a dalších aktivitách najdete na www.comeniusmuseum.nl.
5. Kontakt

Comenius Museum

Kloosterstraat 33
T: 035-6943045
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1411RS Naarden
E: info@comeniusmuseum.nl

Nadace “Stichting Comenius museum” je stálou institucí ve službách společnosti a jejího
rozvoje, je přístupná veřejnosti a není určena k dosažení zisku. Nadace (ne)hmotná svědectví
o Komenském, jeho životě, prostředí a myšlenkovém dědictví získává, uchovává, vědecky
zkoumá, prezentuje, dokumentuje a propaguje pro účely studia, vzdělávání a potěšení.
1. Poslání (proč tu jsme)
Posláním Nadace “Stichting Comenius Museum” je – v souladu se stanovami, čl. 1 propagovat myšlenkové dědictví Jana Amose Komenského jako všestranného učence –
teologa, filozofa, pedagoga a politického myslitele – ve vztahu k historickému a současnému
vývoji v oblasti vzdělávání, společnosti a hledání smyslu života. Přitom se snaží o vytvoření
spojitosti mezi jeho prací, komplexními pohledy a jeho výrazným mezinárodním významem
na straně jedné a rozmanitostí současného evropského myšlení na straně druhé
.
2. Cíle
Cíle Nadace “Stichting Comenius Museum” jsou ve stanovách formulovány takto:
1. Udržování Muzea “Comenius Museum” v Naardenu a v něm schraňovaných sbírek
pamětihodností a dokumentů o životě, práci a myšlenkovém dědictví učence Jana
Amose Komenského (28. března 1892–15. listopadu 1670).
2. Každodenní řízení Muzea a dohled nad Mauzoleem “Comenius Mausoleum” s
Muzeem propojeným a zajištění jejich přístupnosti.
3. Přispění k zachování kulturního dědictví Komenského tím, že na něj upozorňuje
širokou veřejnost a šíří znalosti o osobě Komenského a jeho myšlenkách.
3. Ambice
Tři jmenované cíle Nadace, konkrétně péče o Muzeum “Comenius museum”, Mauzoleum a
kulturní dědictví Komenského, jsou neoddělitelně vzájemně propojeny a navzájem se posilují.
1. Spolupráce vycházející z aktuálnosti
Nadace “Stichting Comenius Museum” chce prostřednictvím stálých a dočasných výstav,
přednášek, sympozií a konferencí, Dne J. A. Komenského “Comeniusdag”, publikací,
vzdělávacích projektů pro školy a dalších aktivit vytrvale poukazovat na to, jak je myšlení
Komenského v současnosti stále výjimečně aktuální. Otevírá se zde celá škála možností
spolupráce naší Nadace s různými organizacemi, jako například jinými muzei, sociálními a
vědeckými institucemi doma i v zahraničí.
2. Spolupráce na místní, regionální a mezinárodní úrovni
Nadace “Stichting Comenius Museum” na místní úrovni velmi dobře spolupracuje se správní
oblastí Gooise Meren, pod kterou obec Naarden od roku 2016 spadá. Rovněž při realizaci
projektů v regionu udržuje Nadace dobré kontakty s kulturními a vzdělávacími institucemi.V
národním měřítku se Nadace zaměřuje na stále intenzivnější spolupráci s ostatními muzei a
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různými kulturními organizacemi, vzdělávacími institucemi, vědeckými institucemi, pokud se
jejich činnost může týkat Komenského a jeho myšlenkového dědictví.
V mezinárodním kontextu usiluje Nadace o další prohloubení již existujících vztahů
s partnery v České republice a v dalších zemích Visegrádské skupiny (Slovensku, Polsku a
Maďarsku) a v Německu. Při výměně informací a plánů směrem k roku ‘Comeniusjaar 2020“
se nabízejí příležitosti v oblasti rozšiřování mezinárodní sítě, spolupráce a výměny projektů.
3. Š.Rozšíření funkce znalosti
Nadace vlastní a udržuje knihovnu a archiv, vydává informační bulletin “Comenius
Nieuwsbrief”, prezentuje se na internetu, hledá sponzory a dárce a udržuje
kontakty s nizozemskými a mezinárodními univerzitami.
Nadace chce funkci znalosti Muzea “Comenius Museum” nadále upevňovat a rozšiřovat, aby
mohla ještě více růst až do Centra znalosti Komenského v Nizozemsku. Toto Centrum
znalosti chce rovněž posílit současnou spolupráci s mezinárodními partnery, mimo jiné s
centry Komenského v jiných zemích.

3. Muzeum “ Comenius Museum”
a. Péče o instituci; Dohoda o vzájemné spolupráci a Rejstřík muzeí
1. Dohoda o vzájemné spolupráci
Správní rada v roce 2017 rovněž projednala pokračování “Dohody o vzájemné spolupráci”
mezi vládou České republiky, správní oblastí Gooise Meren a Nadací. Nová správní oblast
Gooise Meren Nadaci “Stichting Comenius Museum” zaručila dispozici budovy Muzea.
Vzájemnou spolupráci, stejně jako v předchozích letech s obcí Naarden, správní oblast Gooise
Meren převzala a pokračuje v ní.
2. Rejstřík muzeí
Muzeum spravuje vlastní sbírku předmětů spojených s Komenským, vlastní knihovnu s
pracemi Komenského a o něm a jeho myšlenkovém dědictví, vlastní archiv sahající až do
svého založení roku 1892 a sbírku dokumentace.
Muzeum “Comenius Museum” je od roku 1997 akreditováno v Nizozemském rejstříku muzeí
a při posledním auditu v roce 2015 potvrdilo splnění požadavků na akreditaci.
V roce 2017 pokračovaly práce na zpřístupnění předmětů sbírky, knihovny a archivu.
b. Péče o veřejnost; výstavy, vzdělávání a další aktivity
Publikum Muzea “Comenius Museum” se skládá z návštěvníků všech věkových kategorií.
Asi dvě třetiny návštěvníků tvoří dospělí z Nizozemska. Zbývající třetina jsou návštěvníci ze
zbytku světa. Rovněž u dalších aktivit muzea jako např. Dne J. A. Komenského
“Comeniusdag”, přednášek a sympozií se publikum skládá z dospělých.

7

Kromě dospělých muzeum navštěvují žáci středních a vysokých škol, kteří obvykle přicházejí
ve skupinách. Skromnou, nikoli však nedůležitou, skupinu návštěvníků tvoří žáci
nizozemských základních škol. Mezi těmito každoročními návštěvníky je populární
vzdělávací sestava “Wunderkammer”.

Výstavy
1.1 Vivat Comenius stálá expozice
Tato expozice byla zrealizována v roce 2006 ve spolupráci s Ministerstvem kultury České
republiky a muzeem v Uherském Brodě. Kromě informačních panelů a obrazů z Komenského
života je zde pro návštěvníky k dispozici filmová prezentace ve třech jazycích (holandštině,
angličtině a češtině) o životě Komenského. Ve spolupráci s orgány státní správy České
republiky bude pro rok 2020 v Muzeu vytvořena nová stálá expozice.
1.2 Zobrazení světa 24. června 2016–22. ledna 2017
V roce 1658 se objevilo první vydání knihy Orbis sensualium pictus, volně přeloženo:
smyslově vnímatelný svět shrnutý v obrazech. Toto vydání obsahovalo 150 témat, z nichž
každé bylo opatřeno obrázkem. Cílem témat a obrázků bylo poskytnout studentům dojem o
světě, ve kterém budou později fungovat. To z této knihy učinilo jednu z prvních
ilustrovaných školních učebnic na světě. V období Komenského života byl díky četným
objevům svět čím dál lépe zobrazován na mapách a narůstalo množství znalostí o nebi a zemi.
Ve svém díle Orbis sensualium pictus Komenský tyto objevy předává školu navštěvující
mládeži.
Kniha rovněž odráží obraz společnosti té doby. Témata ukazují nejen to, jak si lidé vydělávali
na živobytí, ale také, jak byla společnost konfrontována s válkou a obsazením země. Životu
mnohých v té době dominovaly náboženské války, mocenská politika a jejich násilné
důsledky. V roce 1628 byl sám Komenský z náboženských důvodů nucen uprchnout z rodné
vlasti a už se tam nikdy nemohl vrátit. Příčinu mnoha utrpení Komenský spatřoval v lidské
nevědomosti. Podle něj mělo vzdělání pomáhat lidem stát se skutečně lidskými
prostřednictvím učení se dělat dobro.
Výstava rovněž ukazuje historii knihy samotné. Kniha se rychle šířila z německy mluvících
zemí do Anglie, kde byla již v roce 1659 vytištěna londýnským vydavatelem Charlesem
Hoolem. Dvanácté vydání, které je připisováno Williamu Jonesovi, bylo v roce 1789
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vytištěno v New Yorku. První polské vydání bylo díky polskému vydavateli Kasparu
Müllerovi publikováno v roce 1667 ve Wroclawi. Kniha Orbis pictus byla rovněž velmi
populární v severní Evropě, v Dánsku a Švédsku. Dílo bylo neustále přizpůsobováno a
doplňováno v závislosti na jazykových potřebách dané země.

Největší část výstavy tvoří díla 26 umělců, kteří se touto knihou nechali inspirovat a takto
nám předávají látku k zamyšlení. Zúčastněnými umělci jsou Marcel Bastiaans, Udo Brähler,
Peggy Eras, Louisa Francine, Louise Ellen
van Gorkom, Desiré Haverkamp, Bea van der
Heijden, Barbara Houwers, Marijke Jager,
Elganan Jelsma, Petra Knol Daudeij, Marleen
Leysen, Wim van Loon, Carola Mokveld,
Hester Pilz, Xandra Richters, José van ’t
Rood, Louise Schoon, Rob Schultheiss, Petra
Smits, Joke Struik, Saskia Spitz, Helga Troll,
Inger Vonkeman, Elize van der Werff, Diklah
Zoh.

Organizace: Muzeum “Comenius Museum” v Naardenu ve spolupráci s PubArt Hilversum
a Muzeem J.A. Komenského v Uherském Brodě.
Kurátor: drs. Hans van der Linde, Elganan Jelsma
1.3 Jednota bratrská, církev J.A. Komenského 1. března – 15. října 2017
V říjnu 1517 přibil Martin Luther své slavné teze na dveře kostela ve Wittenbergu. Tato
historická událost bude o 500 let později, v roce 2017, různými způsoby připomenuta, protože
v průběhu historie byl tento akt označen za počátek reformace.
Méně známý je fakt, že Martin Luther pokračoval v cestě, kterou sto let před ním započal
český teolog a reformátor Jan Hus. V
roce 2015, u příležitosti vzpomínky na
skutečnost, že Hus v roce 1415 kvůli
svému přesvědčení obětoval svůj život
na hranici v Konstanci, zorganizovalo
Muzeum “Comenius Museum”
speciální výstavu. V souvislosti s
pozorností věnovanou období
reformace je nyní jedna expozice
věnována Jednotě bratrské. Toto
protestantské církevní společenství
vzniklo v období české reformace a v
roce 1457 získalo pevnější formu.
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Jednota bratrská se zaměřila na následování Husa a bible jakožto vodítka pro konání a
myšlení. Vůdčí postavy udržovaly kontakt s Erasmem a později s Lutherem, kteří je oceňovali
za svůj postoj k životu. Časová osa sestavená Muzeem J.A. Komenského v Uherském Brodě
ukazuje, jak byla Jednota bratrská v průběhu času tvrdě pronásledovaná katolickou vládou.
Muzeum “Comenius Museum” v Naardenu tento materiál doplnilo o látku o posledním
biskupovi české větve Jednoty bratrské: Janu Amosovi Komenském. Výstava se rovněž
zaměřuje na “restart” Jednoty bratrské prostřednictvím uprchlické komunity, která byla
založena v saském Herrnhutu. Tito “Hernhutters” (Moravští bratři) se usadili také v
Nizozemsku a v období let 1750-1800 vybudovali komplex Broeder – a Zusterplein v Zeistu.
Výstavu navštívila skupina seniorů z Evangelického bratrstva ze Zeistu. Rovněž se zúčastnili
přednášky ředitele.
Organizace: Muzeum “Comenius Museum” v Naardenu ve spolupráci s Muzeem J.A.
Komenského v Uherském Brodě.
Kurátor: drs. Hans van der Linde
1.4 Vzdělání pro všechny. Odkaz J.A. Komenského světu. 15. března – 15. října 2017
Na této výstavě byl uveden stručný přehled všestrannosti Komenského kontaktů a aktivit v
jeho bouřlivé době. Národní pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze se postaralo o
základní podklady pro tuto výstavu a ty byly doplněny o originály z kolekce Muzea
“Comenius Museum” v Naardenu. Chronologic ký přehled Komenského života ukázal, jak
vzdělání, náboženství, válka a politika
ovlivnily Komenského životní pouť. Pokusil
se, společně s jinými velkými mysliteli a
výzkumníky, dát v té době rostoucím
znalostem místo. Vytvořil nové vzdělávací
materiály na základě dobře promyšlené
metody, která byla nesmírně úspěšná.
Nepsal pouze o vzdělávání a didaktice, ale
také o historii církve, filozofii a přírodních
vědách. Jeho touha pochopit soudržnost
všeho se vším ho přivedla k vytvoření jeho
pansofie. Byl přesvědčen, že lidé, mimo jiné
prostřednictvím vzdělávání, mohou být
vedeni ke zlepšení světa.

Organizace: Muzeum “Comenius Museum” v Naardenu ve spolupráci s Národním
pedagogickým muzeem J.A. Komenského v Praze.
Kurátor: Phdr. Markéta Pánková a drs. Hans van der Linde.
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1.5 Důstojné místo odpočinku; 80 let Mauzolea “Comenius Mausoleum” 8. května – 15.
října 2017.
Dne 8. května 1937 byl zrestaurovaný Valonský kostel v ulici De Kloosterstraat v Naardenu
oficiálně uveden do provozu jako důstojné místo posledního odpočinku Jana Amose
Komenského (1592-1670). Komenský byl 22. listopadu 1670 ve Valonském kostele
pochován, ale v průběhu staletí jeho poslední místo odpočinku upadlo v zapomnění. Dlouho
se předpokládalo, že tímto jeho tělesné pozůstatky zmizely. Další výzkum v letech 1920 však
ukázal, že jeho hrob tam stále existuje. Nakonec bylo rozhodnuto, že budova, v té době
součástí kasáren “Weeshuiskazerne”, se bude restaurovat a bude zřízeno Mauzoleum
“Comenius Mausoleum”. Jeho interiér byl navržen předními českými umělci.
Kvůli přesvědčení, že by obyvatelé Naardenu stále mohli mít nějaké informace o události z
doby před 80 lety, bylo před výstavou dne 19. dubna uspořádáno veřejné odpoledne, kam
mohli obyvatelé Naardenu přijít s příběhy a předměty týkajícími se historie mauzolea. Takto
se na povrch dostaly zajímavé vzpomínky a historky.
V rámci tohoto výročí byla při slavnostním
otevření výstavy prezentovaná publikace
“Komenský a Naarden” napsaná Pieterem J.
Goedhartem, Janem C. Hennemanem a
Hansem van der Lindem.
Před otevřením výstavy byla v muzeu
uspořádána speciální recepce pro obyvatele
správní oblasti Gooise Meren.
Organizace: Muzeum “Comenius Museum” v
Naardenu.
Kurátor: drs. Hans van der Linde.

1.6 Jaroslav Horejc – Pražský mistr českého art deca 27. října 2017–28. února 2018
J.Horejc (1886–1983) je v Nizozemsku známý zejména díky spolupráci při zařizování
Mauzolea “Comenius Mausoleum”. Dříve mu byla v Praze věnována retrospektivní výstava
složená mimo jiné ze sbírky pražského Uměleckoprůmyslového Muzea. V České republice je
“znovuobjevený” Horejc považován za jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století.
Celý svůj život pobýval v Praze, kde se vzdělával na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V
roce 1918 převzal od svého učitele Emanuela Nováka ateliér pro umělecké zpracování kovů,
který do roku 1948 sám vedl. V roce 1966 byl v Československu oceněn za své celoživotní
dílo. Před první světovou válkou byla Vídeň kulturním srdcem Evropy. Ve svých raných
dílech byl Horejc ovlivněn mimo jiné Gustavem Klimtem a Franzem Metznerem. Ačkoli
mladí umělci jeho generace klasické umění odmítali, zároveň jím byli inspirováni. K tomu
rovněž přispěly nové archeologické objevy ve Středomoří koncem 19. století.
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Mladí umělci té doby se cítili jako doma v různých disciplínách. Horejc se nechal inspirovat
Vídeňskými uměleckými dílnami. Při hledání nových forem Horejc vstoupil do kubistického
hnutí a vytvořil některé výjimečné objekty.
Ve svých špercích a kovových reliéfech se ukázal být typickým představitelem art deco.
Horejc dal podobu mýtickému Pražskému Golemovi ve filmu z padesátých let. Tuto postavu
podle staré pověsti vytvořil rabín Low, aby ochránil pražské ghetto.
Horejc se podílel na projektech zadaných státem. Nesčetným lidem prošly pod rukama mince
10 a 20 korun, které navrhl. Rovněž vytvořil portréty obou zakladatelů první Československé
republiky T.G. Masaryka a M.R. Štefánika. Později také navrhl reliéfy a objekty pro různé
vládní budovy v Praze.
Horejc tvořil také pro Svobodné zednáře. Architektem Ladislavem Machoněm byl zařazen do
prestižního projektu navrhnout mauzoleum na počest památce Komenského. Pro mauzoleum
vytvořil osm bronzových soch znázorňujících
důležité momenty v životě Komenského.
Rovněž obrovský a impozantní svícen
umístěný vedle Komenského hrobu byl
návržen
J. Horejcem.

Organizace: Muzeum J.A. Komenského v Uherském Brodě ve spolupráci s Muzeem
dekorativního umění v Praze.
Kurátor: dr. Martina Lehmanová

Výstava Via Lucis věnovaná vzpomínce na českého umělce, návrháře a architekta Bořka
Šípka v roce 2017 bohužel musela být zrušena, protože hlavní poskytovatel objektů na
poslední chvíli z projektu odešel.
Díky úsilí týmu se ve spolupráci s řadou partnerů muzea z České republiky a Nizozemska
podařilo vzniklou mezeru v programu vyplnit uvedenými třemi novými výstavami.
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2

Vzdělávací aktivity

1. Prohlídky s průvodcem
Každou první neděli v měsíci poskytuje Muzeum
“Comenius Museum” v mauzoleu prohlídky s
průvodcem. Návštěvník sice zaplatí vstupní
poplatek, ale prohlídku v mauzoleu má zdarma.
Kromě toho jsou poskytovány prohlídky na
požádání. V tomto roce jsou poskytovány
prohlídky v holandštině, češtině a angličtině.
Návštěvníky jsou různorodé skupiny, jako jsou
(české a slovenské) turistické skupiny, exkurze ze
společenských klubů, jako Rotary nebo Lions,
exkurze skupin seniorů apod.
Jako průvodci jsou k dispozici nadšení
dobrovolníci.
Návštěvníci mauzolea mohou od roku 2016
rovněž využívat aplikaci IZI-travel, v níž jsou k
dispozici digitální prohlídky v holandštině a
češtině. Návštěvníci si digitální prohlídku mohou
stáhnout do svého smartphonu a podle ní si
mauzoleum projít.
2. Návštěvy ze škol
V průběhu roku 2017 využil vzdělávací program Muzea
“Comenius Museum” rostoucí počet skupin základního a
středního stupně vzdělání. Tento program využili také čeští
studenti.

1. Program pro základní školy
Pro skupiny 6, 7 a 8 základních škol (v českém školském
systému jim odpovídají třídy 4., 5. a 6.) jsou k dispozici
programy, se kterými mohou žáci v Mauzoleu “Comenius
Mausoleum”, ve stálé expozici a ve “Wunderkammer” pracovat
poté, co se nejdříve s mauzoleem seznámili společně ve skupinovém rozhovoru.
“Wunderkammer” představuje jednu velkou vitrínu obsahující domácí i exotická zvířata
všeho druhu. Kromě toho, že děti mohou tato
zvířata obdivovat, dostávají otázky např. o
prostředí, ve kterém žijí, jk se stravují, atd.
Některé školy, jako Tweemaster a Calsschool
nebo Comeniusschool v Zeistu, zahrnuly
vzdělávací program muzea do svých učebních
osnov a muzeum navštěvují každoročně.
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2. Program pro střední školy
Návštěva Muzea “Comenius Museum” tvoří část vzdělávacího programu středních škol v
Nizozemsku a zahraničí. Pokud se zahraniční školy přihlásí včas, může jim být zajištěna
prohlídka ve třech jazycích, a to v angličtině, češtině a němčině.
3. Program pro učitele
V roce 2017 byly obnoveny kontakty s Comenius College v Alphen aan de Rijn,
společenstvím škol pro střední vzdělání. Výsledkem bude návštěva Muzea “Comenius
Museum” vedením Comenius College. Učitelé se seznámí se životem a prací Komenského s
konečným cílem prezentovat tyto znalosti studentům ve společném projektu.
V roce 2017 se rovněž uskutečnily přípravné rozhovory s GRIP (reformovaná platforma pro
identitu). Tato organizace je aktivní pro učitele ve středním vzdělávání a hodlá v Muzeu
“Comenius Museum” uspořádat některé ze svých studijních dnů.
3. Ostatní aktivity
1. Prohlídky města
Ve spolupráci s místním turistickým informačním centrem VVV jsou návštěvníci prováděni
opevněným městem. Součástí je i krátká prohlídka mauzolea.
2. Novoroční setkání VNTS
Sdružení přátel Nizozemí – Česka & Slovenska (VNTS) uspořádalo 28. ledna 2017 svou
tradiční každoroční schůzi v Muzeu “Comenius Museum”.
3. Meet en Greet
Výjimečné setkání dne 22. ledna jako zakončení řady setkání v rámci výstavy “Zobrazení
světa” (Wereld Beeld). Návštěvníci při této příležitosti mohli diskutovat s umělci o jejich
uměleckých dílech a o Komenského úvahách.
Ve spolupráci s Muzeem “Comenius Museum” a PubArt Hilversum.
4. Návštěva, prohlídka a káva.
Dne 2. dubna navštívila Muzeum “Comenius Museum” skupina z obce Brielle a 22. dubna
skupina Oudheidkamer Tiel. Tato setkání byla organizována s prohlídkou a kávou.
5. Off Fotofestival 18. května – 20. června
Během Foto Festivalu v Naardenu, který se koná každé
dva roky, je rovněž pořádán Off Fotofestival. Muzeum
“Comenius Museum” uvolnilo organizátorům Off
Fotofestivalu dva výstavní prostory v prvním patře. V
malém sále „Kleine Zaal“ vystavil Erik Heijweege svůj
projekt o Islandu a ve velkém sále „Grote Zaal“
vystavovali další čtyři fotografové. Organizátoři Off
Festivalu uspořádali 11. června workshop a přednášku.
18. června byl Off Fotofestival v muzeu zakončen.
14

6. Národní týden muzeí 17.- 19. dubna 2017
“Zlato” Muzea “Comenius Museum” a Mauzolea.
Muzeum se také v tomto roce zúčastnilo Národního týdne muzeí. Mauzoleum se svými
vitrážovými okny, skleněnými panely a výjimečnou mříží s bronzovými sochami tvoří “zlato”
Muzea “Comenius Museum”. Při příležitosti Národního týdne muzeí se zde konají bezplatné
prohlídky.
7. Festival Vocaal 23. září
Návštěvníci v mauzoleu navštívili několik koncertů, které se také v tomto roce konaly v rámci
festivalu Vocaal.
8. Dny kulturního dědictví (Dny otevřených dveří památek) – 10. září 2017 v Muzeu
“Comenius Museum”
Tématem tohoto roku byli “řemeslníci, občané a cizinci”. Muzeum “Comenius Museum” při
této příležitosti ukázalo v Mauzoleu práci českých umělců a uměleckých řemeslníků: Horejce
(sochy), Bendy (skleněné panely) a Štipla (dřevořezba).
9. Benefiční koncert pro polské děti
Benefiční koncert pro Nadaci “Polští sirotci Naarden”, který se konal 16. listopadu v Muzeu
“Comenius Museum”.
10. Historická kavárna
Historická kavárna v Naardenu, které jsme jedním z organizačních partnerů, opět uspořádala
několik přednášek na témata z historie. Většina se konala na novém místě “De Mess” a dvě v
kostele Grote Kerk v Naardenu.
11. Bachův spolek
Celonárodně známý Bachův spolek “Bachvereniging” uspořádal dne 13. prosince
setkání v Muzeu “Comenius Museum”.
12. Pronájem
Sály v přízemí muzea si lze pronajmout pro skupinová setkání, narozeniny nebo jiné
příležitosti hodící se k poslání muzea. V roce 2017 byla tato možnost využita pětkrát.
Výjimečně je jako zasedací místnost pronajímána také knihovna.

4. Publicita, webová stránka a média
V roce 2017 bylo Muzeum “Comenius Museum” vícekrát zmíněno v regionálním a národním
tisku. Na blížící se Den J. A. Komenského “Comeniusdag” upozorňují zprávy v místních a
regionálních novinách.
26. října vyšla v regionálních novinách “Gooi en Eemlander” příznivá recenze výstavy o práci
Jaroslava Horejce.
Z počtu nahlášení a reakcí vyplývá, že webová stránka muzea je hojně navštěvována.
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c. Péče o sbírku; sbírku muzea, knihovnu, archiv
1. Muzejní sbírka
Muzeum “Comenius Museum” spravuje sbírku muzejních předmětů různého charakteru. Její
součástí jsou obrazy rodiny De Geer. Tato rodina přijala Komenského po jeho příchodu do
Nizozemska v roce 1656 a finančně jej podporovala. V roce 2017 byli členové této rodiny
kontaktování ohledně dalšího výzkumu sbírky a možností vypůjčení.
Navíc muzeum disponuje řadou muzejních objektů z období od založení muzea v roce 1892 a
založení mauzolea v roce 1937. Do muzejní sbírky přibylo několik originálních exemplářů
knih Komenského.
Muzejní sbírka je rozdělena na řadu dílčích sbírek, prakticky zcela přístupných v
softwarovém programu Adlib.
2. Knihovna.
V roce 2017 pracovali dále dva zaměstnanci knihovny na digitální konverzi zastaralého
inventáře knih muzejní knihovny do systému ADLIB. Digitalizace potrvá ještě minimálně
další dva roky. Toto digitální zpřístupnění knihovny podporuje další vývoj Centra znalostí
muzea.
V roce 2017 muzeum obdrželo několik publikací od Muzea J.A. Komenského v Uherském
Brodě a Státniho pedagogického muze v Praze.
3. Archiv.
Muzeum “Comenius Museum” spravuje svůj vlastní archiv, který sahá až do doby založení
muzea v roce 1892. V roce 2017 pokračovali zaměstnanci muzea na digitálním zpřístupnění
archivu. Díky tomuto zpřístupnění mohly být informace z archivu využity při přípravě
výstavy " Důstojné místo odpočinku" o osmdesátileté historii mausolea a při přípravě
publikací o J. A. Komenském a Naardenu.
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4. Mauzoleum
Mauzoleum, v němž se nachází hrob Komenského, je s Muzeem „Comenius Museum“
vnitřně propojeno a je jeho integrální součástí. Mauzoleum „Comenius Mausoleum“ je
národní kulturní památkou. Muzeum „Comenius Museum“ je městskou kulturní památkou.
Bývalá Valonská kaple, ve které se
nachází hrob J.A. Komenského, byla v
meziválečném období obnovena a
zařízena jako mauzoleum. Slavný učenec
J.A. Komenský strávil posledních 14 let
svého života v Amsterdamu a byl pohřben
v Naardenu. Po objevení hrobu
Komenského byla ve 30. letech minulého
století pod záštitou spolupracujících
československých a nizozemských orgánů
veřejné správy svěřena přestavba a
zařízení mauzolea několika českým
umělcům. Mauzoleum bylo prohlášeno za
významnou kulturně-historickou památku.
Přesto, že je Mauzoleum využíváno k řadě
různých setkání, přednášek a koncertů, je hlavním cílem návštěvy individuálních návštěvníků
nebo skupinových návštěv hrob J.A. Komenského. Z připomínek či vzkazů v návštěvní knize
pokaždé vyplývá, že jsou návštěvníci ohromeni jedinečným spirituálním nábojem interiéru
mauzolea a péčí zaměstnanců o uchování památky J.A. Komenského.

V roce 2017 jsme si připomněli, že
mauzoleum bylo před 80 lety
oficiálně otevřeno. Při této
příležitosti došlo k uspořádání
výstavy a speciálnímu otevření
mauzolea pro obyvatele Naardenu.
Též byla vydána publikace o
historii a vzniku mauzolea.
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5. Kulturní dědictví
1. Den J. A. Komenského „Comeniusdag“
Den J.A. Komenského 2017 se konal v sobotu
18. března. Po slavnostním přijetí
velvyslankyně České republiky, její excelence
paní Reinišové a velvyslance Slovenské
republiky, jeho excelence pana Bužka
starostou v prostorách staré naardenské
radnice byly položeny věnce ke hrobu J.A.
Komenského v mauzoleu. Přítomno bylo též i
několik čestných hostů, mezi nimiž byli
ředitel Muzea J. A. Komenského v Uherském
Brodě, pan Vaškových a jeho kolega, ředitel
Moravského Muzea, pan Jiří Mitacheck
s týmem spolupracovníků.
Před zahájením odpoledního programu v kostele „De Grote Kerk“ v Naardenu položili
velvyslanci České republiky a Slovenské republiky, paní Reinišová a pan Bužek, velvyslanec
Polské republiky, pan Borkowski a velvyslanec Maďarské republiky, pan Leko společně se
zástupci městské rady správní oblasti „Gooise Meren” věnce k památníku J.A. Komenského
nacházející se v ulici Marktstraat.
2. Přednáška J. A. Komenského „Comeniuslezing“
Během slavnostního programu v kostele se uskutečnila každoroční
Komenského přednáška s názvem Nový způsob myšlení ve výuce:
výchova občanů pro jeden svět, kterou v tomto roce přednesla Ir.
Claire Boonstra, zakladatelka „Operation Education“.
Ve své přednášce se zabývala otázkami dnešního vzdělávacího
systému a prozkoumávala systémy výuky budoucnosti.

3. Cena J. A. Komenského „Comeniusprijs“
Cena J.A. Komenského „Comeniusprijs 2017“ byla
tento rok udělena britskému historikovi, profesoru
Jonathanu Irvine Israelovi, který vydává významné
publikace o nizozemské historii, době osvícenské, době
Komenského a historii evropském židovství. Jeho
schopnost spojovat různé oblasti, jako je ekonomická
historie a intelektuální historie s historií politiky,
náboženství, společnosti a vědy se stala standardem v
oblasti historiografie doby osvícenské. J.I.Israel je profesorem moderních Evropských dějin
na “School of Historical Studies” Institutu “Institute for Advanced Studies” v Princetonu
(USA).

18

V předchozích letech získali cenu J.A. Komenského Herman Van Rompuy (2016), Geert Mak
(2015), Louise Fresco (2014), Paul Schnabel (2013) a Robbert Dijkgraaf (2012).
Program Dne Komenského 2017 byl doprovázen hudbou v podání mladých talentovaných
českých, slovenských, polských a maďarských hudebníků, studujících na konzervatoři v
Maastrichtu.
N závěr dostali všichni návštěvníci příležitost vzájemně se setkat při recepci. Recepce byla
uspořádána velvyslanectvími České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska (Visegrádská
skupina).
Den J.A. Komenského byl umožněn díky podpoře níže uvedených sponzorů: Comenius
Leergangen, velvyslanectví České republiky, Slovenské republiky, Polské republiky a
Maďarské rebubliky, Lindblom PR PA, správní oblast Gooise Meren, Bartoňová, Imprimo,
Culidelight a Nadace „Stichting Comenius Museum“.
4. Vědecký výzkum a publikace
V roce 2017 přispělo několik aktivit k šíření Komenského odkazu a zvýšení povědomí o
existenci Muzea „Comenius Museum“.
1. Symposium Komenský a Nizozemí; intelektuální sítě.
Sympozium proběhlo v budově Univerzity „Vrije Universiteit“ v Amsterdamu dne 20.
listopadu 2017 za přítomnosti více než třiceti zúčastněných. Významní vědci diskutovali o
fenoménu intelektuálních sítí v době Komenského.
Doba, ve které Komenský žil, byla do značné míry poznamenána náboženskými válkami a
konflikty mezi vznikajícími národními státy. Komenský, vzděláním protestantský teolog, se
vyvinul v pedagoga a politického myslitele, jenž se snažil překročit konfesionální a národní
rozpory své doby. Kvůli rozrůstající se katolické církvi byl Komenský nucen v roce 1628
opustit svou rodnou zemi. Po práci v Polsku, Anglii, Švédsku a Maďarsku přichází v roce
1656 do Amsterdamu, kde působil až do své smrti v roce 1670. Komenský zde přišel do styku
s mnoha nizozemskými učenci a proslul zde zejména svými vzdělávacími a výchovnými
myšlenkami a revolučními učebnicemi. Jeho cíl "učit všechny všemu“ ho přivedl ke zjištění,
že vše má vzájemnou souvislost.
V Amsterdamu měl možnost získávat mezinárodní kontakty. Komenský byl, jako biskup v
exilu, pověřen dozorem nad studující mládeží stejné víry, která byla nucena studovat v
zahraničí. Jednou z otázek kterou se symposium zabývalo byla - A proč si právě tito studenti
zvolili Nizozemsko?
Sympozium se dále zaměřilo na nizozemskou náboženskou kulturu 17. století, atmosféru, ve
které probíhala výuka studentů a zdůraznilo do jaké míry mělo Komenského myšlení vliv na
jeho nové prostředí.
Přednášející:
dr. Henri A. Krop, Erasmova Univerzita v Rotterdamu;
prof. dr. Mirjam P.A. de Baar, vysokoškolská lektorka kulturní historie křesťanství v ranném
novověku, Univerzita Leiden;
dr. Jo Spaans, vysokoškolský lektor mezinárodních náboženství, Univerzita v Utrechtu;
dr. Leo van Santen, germanista a historik, Den Haag; dr. John Exalto, vysokoškolský lektor
historické pedagogiky, Univerzita „Vrije Universiteit Amsterdam“;
prof. dr. J.A. (Han) van Ruler, vysokoškolský lektor intelektuální historie renesance a baroka,
Erasmova Univerzita v Rotterdamu;
Prof. Henk E.S Woldring, emeritní profesor politické filozofie, Univerzita „Vrije
Universiteit“.
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2. Jan Amos Komenský, Angelus Pacis „Anděl Míru“; překlad do novodobé
nizozemštiny profesorem dr. H.E.S. Woldring.
Tento zvláštní spis vznikl jako pamflet, s cílem urychlit vyjednávání
o ukončení války mezi Nizozemskem a Anglií. Komenský zde
vyzývá k odstranění válek. Uzavřením míru v nizozemské Bredě
(1667) byla válka ukončena.
Publikace knihy byla umožněna díky finančním příspěvkům obce
Breda a sdružení „De Spaanse Brabander“. Prezentace prvního
exempláře knihy „Anděl Míru“ (Angelus Pacis) se konala dne 7. září
v Muzeu v Bredě a byla doprovázena přednáškou na téma mírového
jednání v Bredě, které se uskutečnilo v roce 1667. Přednášejícími byli
prof. dr. Woldring a P. van der Steenhoven.
3. H. van der Linde, M. Vaškových; Comenius and Naarden ‘Komenský a Naarden“
v: časopise Comenius, Journal of Euro-American Civilization 4, 2017;1
Americký vědecký časopis Comenius, Journal of Euro-American Civilization vyzval ředitele
obou muzeí J.A. Komenského v Uherském Brodě a v Naardenu, aby napsali článek s názvem
„Comenius and Naarden“. Tento článek se objevil v prvním čísle roku 2017. Článek popisuje
pátrání po hrobu Komenského, vývoj československo-nizozemských vztahů v souvislosti s
posledním místem odpočinku Komenského a plodnou spolupráci mezi muzei v Naardenu a
Uherském Brodě.
4. J. Henneman, P Goedhart a H. van der Linde;
Comenius en Naarden „Komenský a Naarden“;U příležitosti
80. výročí Mauzolea „Comenius Mausoleum“ byla vydána publikace
„Komenský a Naarden“ jako doplňující a rozšiřující materiál k výše
uvedenému článku. Kniha obsahuje mimo jiné výroky příslušných
představitelů českých a nizozemských orgánů veřejné správy o
významu Mauzolea „Comenius Mausoleum“. Kniha byla vydána
dvojjazyčně, v českém a nizozemském jazyce.
5. prof. dr.H. E.S. Woldring ‘
Život a práce J. A. Komenského“
přednášky pro HOVO (Vyšší vzdělávání pro seniory)
V rámci vyššího vzdělávání pro seniory uspořádal prof. H.E.S. Woldring blok přednášek o
životě a díle Jana Amose Komenského. Přednášky se konaly mimo Muzeum „Comenius
Museum“.
6. H. van der Linde, Eine würdige Ruhestätte; das Comenius-Mausoleum in Naarden
‘Důstojné místo odpočinku; Mauzoleum „Comenius Mausoleum“ v Naardenu“.
Přednáška o Mauzoleu „Comenius Mausoleum“ a jeho historii u příležitosti sympozia Kunst
und Kultur „Umění a Kultura“; Wissenschaftliche und künstlerische Beiträge zu Johann
Amos Comenius (1592–1670) und seiner Zeit,“Vědecké a umělecké příspěvky ke
Komenskému (1592-1670) a jeho době“ 15. - 17. září 2017 v Alfter.
Přednáška byla uspořádaná sdružením
„Deutsche Comenius Gesellschaft“.
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5. Počet návštěvníků, Muzeum „Comenius Museum“, Mauzoleum ‘Comenius
Mausoleum“ a Den J. A. Komenského (2005 - 2017)

Rok

Návštěva
Muzeum
Mauzoleum

Senioři
Dospělí Skupiny
MK, CJP

Studenti/
Děti

Extra
návštěva
Zdarma
Foto
/Přátelé
festivalu

OFF
Den
fotoCelkem
Komenského
festival

2005

4398

7 647

12045

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4931
4514
5377
5941
4968
6939
4292
4978
5113

1076
988
1317
971
1095
1148

1665
1433
1227
799
584
660

1213
1065
2959
1382
2185
2301

377
323
320
267
340
330

1612
1157
1116
873
774
571

3790
5811
-

550
-

284
375
516
575

4931
8304
5377
5941
4968
7773
4667
11305
5688

2015

5546

1238

802

2236

411

859

-

-

650

6196

2016
2017

5004
4462

939
1 062

972
513

1878
1810

301
384

907
693

-

-

750
513

5754
4975

Díky interní registraci a z návštěvní knihy získalo muzeum přehled o počtu, národnosti a
spokojenosti návštěvníků. V tabulce nejsou uvedeny počty dosahu internetových stránek,
počet účastníků přednášek a sympozií mimo muzeum a počet čtenářů publikací, které byly
vydány Muzeem „Comenius Museum“ nebo pod jeho záštitou. Důležitým faktem je, že
muzeum se stále více dostává do povědomí veřejnosti, též díky organizaci Dne J. A.
Komenského s každoroční přednáškou a udílením „Ceny J.A. Komenského“.
V tabulce vidíme mírný pokles celkového počtu návštěvníků. To lze částečně vysvětlit tím, že
se celkově snižuje návštěvnost menších muzeí v Nizozemsku. Pokles pro rok 2017 se rovněž
dá vysvětlit výše zmíněným nepředvídaným zrušením velké expozice Via Lucis, věnované
uctění památky českého umělce, designéra a architekta Bořka Šípka a též nepředvídaným
dlouhodobým onemocněním naší administrativní zaměstnankyně. Tento sled okolností vedl k
tomu, že nemohlo být využito maximální možné propagace.
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6. Vnitřní organizace
1. Správní rada
V roce 2017 se scházela správní rada každý měsíc.
Správní rada se skládala z následujících členů:
Hans van Oostveen
Henk Woldring
Helena Verhoef
Harry Rörik
Saskia Sap
Veronica Smelt
Maarten Schröder
Vladimir Hobrlant
Alexander Overdiep
Jan Landsaat

předseda
místopředseda
tajemník
pokladník
člen
člen
člen
člen
odstupující člen
nový člen

1. Aktivity správní rady 2017.
Správní rada se zabývá muzejní, finanční a personální politikou. Zajišťuje interní porady
v muzeu, plnění ročního programu, konzultace s místními i regionálními organizacemi a
Národní společností nemovitostí.
Dále správní rada obstarává 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 Národním
pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze.
Zasedání Správní rady se kromě jejích členů účastní též ředitel, administrativní pracovník a
jeden dobrovolník.
Záležitosti, které byly na pořadu jednání v roce 2017 vedle běžných věcí: doplnění nových
vnitřních předpisů; Výroční zpráva 2016; Rozpočet na rok 2017; Výroční finanční zpráva
2016; Plán pro získávání externích finančních prostředků.
Představitelé Správní rady a vedení zastupovali Nadaci „Stichting Comenius Museum” při
jednání a poradách se starostou a úředníky nové správní oblasti Gooise Meren, Ministerstvem
kultury České republiky a velvyslanectvími České a Slovenské republiky, Polska a Maďarska
v Haagu.

2. Strategický dokument Ministerstva Kultury
Koncem roku 2017 se Správní rada obeznámila s důležitým dokumentem Ministerstva kultury
ČR ohledně veřejné politiky České republiky do roku 2020 týkající se finanční a věcné
spolupráce s partnery Muzea „Comenius Museum” a Mauzolea „Comenius Mausoleum” v
Naardenu. V tomto dokumentu byl mimo jiné oznámen záměr realizace nové stálé výstavy o
práci a životě J.A. Komenského včetně finančního plánu českých orgánů veřejné správy.
Nová stálá expozice bude realizována pod vedením našeho partnerského muzea, tj. Muzea
J.A. Komenského v Uherském Brodě. Navíc je plánováno několik společných výstav a
společných mezinárodních sympozií v Naardenu. V důsledku toho byla na konci roku 2017
založena oficiální česko-nizozemská pracovní skupina, která má za úkol zrealizovat společné
plány do roku 2020.
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2. Poradní sbor
V souladu s čl. 9 Stanov Nadace „Stichting Comenius Museum“, který umožňuje zřízení
poradního sboru, byly správní radou upřesněny stanovy poradního sboru v interním
organizačním dokumentu. Předseda poradního sboru je nezávislý a nezaujímá ve správní radě
žádnou statutární pozici. Poradní sbor má svůj vlastní sekretariát. Poradní sbor a jeho členové
mohou předkládat správní radě vyžádané či nevyžádané postoje k různým otázkám ve
prospěch muzea. Navíc přispívají členové sboru aktivně k šíření odkazu J. A. Komenského
prostřednictvím přednášek a publikací a dalších činností v muzeu.
1. Členové poradního výboru
Maud Arkesteijn – van Willigen: předsedkyně, hostující kurátorka;
Drs. Kees Mercks: člen, emeritní docent Amsterdamské Univerzity, katedry Slovanských
jazyků, špičkový překladatel české literatury;
Prof. Dr. Bruno Naarden: člen, emeritní profesor ruského jazyka a kultury na Amsterdamské
univerzitě, znalec dějin 17. století
Drs. Tijs van Ruiten: člen, ředitel Národního vzdělávacího muzea ve městě Dordrecht,
muzejní znalec, sbírky;
Prof. Dr. Els Ruisendaal: členka, profesorka lingvistiky na Evropských univerzitách
v Nizozemí a Belgii, vydavatelka;
Prof. Dr. Leendert Groenedijk: člen, emeritní profesor dějin školství VU;
Prof. Dr. Ton Notten člen, odborný vědecký pracovník a publicista a též emeritní profesor
Sociální pedagogiky na Univerzitě „Vrije Universiteit Brussel“ a emeritní lektor na Vysoké
škole v Rotterdamu.
Jan Henneman: člen, bývalý velvyslanec Nizozemí v České republice.
P. Goedhart: člen, finanční poradce, spisovatel a znalec České republiky
Dr. Martine Delfos členka, psycholožka, odstoupila v roce 2017
2. Odborná dočasná skupina pro rok 2017
Někteří zainteresovaní byli na základě svých odborných znalostí požádáni, aby se stali členy
odborné skupiny pro přípravu výstavy na téma J. A. Komenský a dějiny Československa,
která by měla být realizována v Muzeu “Comenius Museum” v roce 2018. Členové této
skupiny odborníků, které předsedal ředitel, byli:
Drs. Maud Arkesteijn
Drs. Kees Mercks
Prof. Dr. Bruno Naarden
Drs. Jan Henneman
Drs. Pieter Goedhart
Drs. Ingeborg Kriegsman
Drs. Helena Verhoef
Agneau van Geloven.
3. Ředitel.
Drs. Hans van der Linde, ředitel muzea „Comenius Museum“, je Správní radou považován za
jednu z klíčových osob muzea, přestože 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, věcné uspořádání a organizování
výstav, organizaci přednášek a jiných aktivit, rozvoj vzdělávacích aktivit, zajištění externí
komunikace, rozšíření sponzorských aktivit a řízení muzea a skupiny dobrovolníků.
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4. Administrace
1. Administrativní pracovnice.
Paní Maria Krutzen pracuje jako stálá administrativní síla na 18 hodin týdně. Je zodpovědná
za administrativní úkoly v kanceláři muzea a webové stránky.
2. Podpora administrativy
Paní Ineke Pufflijk pracuje jako dobrovolník pro finanční administraci muzea.
3. Pracovní porady.
Hans van der Linde
ředitel
Maria Krutzen
administrativní pracovnice
Ineke Pufflijk
dobrovolník administrace
Gerrie Brok
koordinátorka skupiny dobrovolníků
Helena Verhoef
tajemník správní rady
Pracovní porady se v roce 2017 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.

5. Dobrovolníci a pracovní skupiny
Činnost muzea je možná díky stálé skupině více než 30 dobrovolníků, kteří pod vedením
ředitele s velkým úsilím a nadšením zajišťují každodenní chod muzea.
V roce 2017 nikdo z dobrovolníků svou činnost neukončil a několik nových členů nastoupilo.
Paní Gerrie Brok byla v roce 2017 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 činnosti dobrovolníků, koordinaci úkolů a ostatní společné aktivity
dobrovolníků a zároveň jsou spolu s ředitelem hlavní kontaktní osobou v organizaci
dobrovolníků.
Skupina dobrovolníků má jednou za dva měsíce společnou poradu. Stanoví si sami rozvrhy
práce. mají vlastní poradní strukturu a úzce spolupracují s ředitelem a Správní radou.
Dobrovolníci mají v muzeu jednu nebo více stálých povinností a pracují společně v různých
pracovních skupinách. Pracovní skupiny
jsou organizovány tak, aby zajistily
každodenní chod muzea,. 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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1. Pracovní skupina „Za přepážkou“
Pracovníci za přepážkou zajišťují otevírání a uzavírání muzea, přijímání návštěvníků a
poskytování informací. Sestavování měsíčních rozvrhů práce pro pracovníky 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 v roce 2017 po celý
rok.
2. Pracovní skupina „Výstavy“
Pracovní skupina „Výstavy“ pracuje pod vedením ředitele. V roce 2017 přispěla k přípravě
pěti velkých výstav a téměř celý rok obstarávala přípravu nových výstav.
3. Pracovní skupina „Technický tým“
V roce 2017 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.
4. Pracovní skupina „Prohlídky“
Tato pracovní skupina zajišťuje skupinové prohlídky s výkladem v nizozemském, českém a
anglickém jazyce.
5. Pracovní skupina „Hostesky“
Hostesky zajišťují přivítání hostů během
vernisáží a jiných oficiálních akcí muzea. Pokud
je to nutné, zajišťují též občerstvení.
6. Pracovní skupina Redakce věstníku
„Comenius Bulletin“
Redakce vydává věstník „Comenius Bulletin“ digitálně, a to minimálně dvakrát ročně.
„Comenius Bulletin“ informoval i v roce 2017 Přátele muzea a jiné zainteresované strany o
připravovaných programech a aktivitách muzea. Kromě toho poskytoval podkladové
informace o Komenském a průběžné informoval o otázkách vedení muzea.
7. Pracovní skupina „Registrace sbírek“.
Pracovní skupina se v roce 2017 zabývala registrací sbírek a archivu prostřednictvím
digitálního programu ADLIB.
8. Pracovní skupina „Registrace knihovny“.
V roce 2017 zpřístupnila tato pracovní skupina důležitou část knihovní sbírky prostřednictvím
programu ADLIB.

6. Aktivity pro dobrovolníky a interní odborná příprava
Správní rada a ředitel jsou si vědomi toho, že kompletní chod muzea, který je zabezpečován
především dobrovolníky, je možné profesionálně a řádně plnit jen prostřednictvím kvalitní
spolupráce všech zúčastněných. Kromě všech pracovních kontaktů bylo v roce 2017
uspořádáno několik setkání s kolegy a byla realizována interní odborná příprava pro
dobrovolníky.
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1. Den dobrovolníků
Činnost Muzea „Comenius Museum“ je možná
díky stálé skupině více než 30 dobrovolníků,
kteří zajišťují každodenní chod muzea, realizují
výstavy i všechny jiné aktivity.
Jako poděkování za jejich velké úsilí připravila
Nadace dne 21. září každoroční Den
dobrovolníků. Tato akce posloužila zároveň
k posílení další týmová spolupráce.
2. Vánoční přípitek
Dne 8. prosince se pro všechny dobrovolníky
pořádal každoročně se opakující vánoční
přípitek, během kterého ředitel a předseda Správní rady zhodnotili uplynulý rok a vyjádřili
uznání dobrovolníkům s kulatým pracovním výročím.
3. Interní odborná příprava
Interní odborná příprava nových průvodců Muzea „Comenius Museum“; ředitel Hans van der
Linde.
Blok čtyř setkání s praktickými cvičeními.
Interní odborná příprava pracovní skupiny „Vzdělávání“; ředitel Hans van der Linde.
Blok čtyř setkání s praktickými cvičeními.

6. Organizace Dne J.A. Komenského
1. Výbor Dne J.A. Komenského
Výbor organizuje každoroční vzpomínkovou slavnost u příležitosti oslav narození J.A.
Komenského s uzavřeným dopoledním programem pro pozvané zahrnujícím přijetí starostou
na radnici, položení věnců v mauzoleu a odpoledním programem pro veřejnost obsahujícím
položení věnců k soše J.A. Komenského u kostela „De Grote Kerk”, Komenského přednášku,
hudební program a udělení Ceny J.A. Komenského.
Členové:
Hans van der Linde člen
Saskia Sap
člen
Veronica Smelt
člen
Maarten Schröder
člen
Petra Smeenk
člen
Bert Tielemans
Poradce PR a Komunikace (na vyžádání)
2. Porota „Dne J.A. Komenského 2017“
Cena J.A. Komenského se každoročně uděluje osobě, která se v duchu Komenského
významně podílela na rozvoji jedné nebo více pracovních oblastí, ve kterých Komenský
působil: vzdělávání a výchova, náboženství a hledání smyslu života a politika a společnost.
Cenu Jana Amose Komenského začala udělovat Nadace „Stichting Comenius Museum“ před
sedmi lety s cílem předávat odkaz Komenského široké veřejnosti. Porota nominuje kandidáty
Správní radě Nadace “ Stichting Comenius Museum“. Návrh poroty se po potvrzení Správní
radou odůvodňuje ve slavnostním projevu, který přednese předseda poroty v Den J.A.
Komenského.
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V roce 2017, v souladu s vnitřními předpisy, odstoupil předseda poroty pan Leibbrandt.
Od poloviny roku 2017 se porota skládá z následujících členů:
Prof. Mr D.D. Breimer: předseda; mimo jiné bývalý rektor Univerzity Leiden, předseda
Dozorčí rady Muzeí „Rijksmuseum Boerhaave“ a „Taalmuseum Leiden“.
L. E. H. Vredevoogd; člen; mimo jiné bývalý předseda Řídící rady Univerzity v Leidenu.
O.M.B. Fles;člen; mimo jiné náměstek starosty města Enschede, člen Komise dohledu
Sociální pojištění.
Prof. Mr Job Cohen: člen; mimo jiné bývalý starosta Amsterdamu a bývalý náměstek
ministerstva školství a spravedlnosti.
Drs. J. J. Tj. van den Hul-Omta:člen; mimo jiné bývalý člen horní komory parlamentu a
bývalý předseda „Verus“ (předtím Správní rada Křesťanského vzdělávání), člen dozorčí rady
Nadace „Christelijk Onderwijs Haaglanden“.
Veronica Smelt-Verheul: člen; mimo jiné člen správní rady Nadace „Stichting Comenius
Museum“.
drs. Helena Verhoef: oficiální tajemnice poroty; mimo jiné též tajemnice Nadace „Stichting
Comenius Museum“.

7. Spolupráce s partnery a dalšími organizacemi
1. Mezinárodní spolupráce
Nadace “Stichting Comenius Museum” udržuje vřelé vztahy s velvyslanectvími zemí, ve
kterých Komenský v průběhu svého života pobýval. Patří k nim Německo, Česko, Slovensko,
Polsko a Maďarsko. Též udržuje vztahy se zeměmi, ve kterých je jeho tvorba oceňována.
Mezi tyto země patří například Spojené státy. Tyto kontakty vedou mimo jiné k výměně
informací, rozšíření vzájemné sítě a spolupráci při vytváření nových projektů a publikací.
1. Velvyslanectví České republiky v Haagu.
Její excelence paní Reinišová, velvyslankyně České republiky v Nizozemí, se zúčastnila Dne
Komenského “Comeniusdag 2017” a byla přítomna při několika zahajovacích vernisážích.
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2. 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. Na konci roku 2017
poslalo ministerstvo kultury Správní radě strategický dokument s plány českých orgánů
veřejné správy týkajících se finančního a věcného příspěvku Muzeu „Comenius Museum“ v
Naardenu. Nejdůležitějším bodem je plán nové stálé výstavy v roce 2020, která bude
realizována pod vedením partnerského muzea v Uherském Brodě.
3. Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě.
Dobře fungující dlouhodobá partnerská spolupráce s muzeem v Uherském Brodě pokračovala
i v roce 2017. 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.
Reditel M. Vaškových a jeho spolupracovníci P. Zemek a L. Urbanová byli v roce 2017 na
pracovní návštěvě v Naardenu, během které se podrobněji diskutovalo o několika aspektech
spolupráce.
Obě muzea spolupracovaly na přípravě dvou výstav: Unitas Fratrum a na výstavě Jaroslav
Horejc – Pražský mistr českého art deca.
Delegace z Muzea v Uherském Brodě se zúčastnila Dne Komenského 2017 v Naardenu.
4. Národní pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze.
Dlouhodobá kolegiální spolupráce s Národním pedagogickým muzeem J.A. Komenského v
Praze přispěla k rychlé realizaci výstavy „Education for All, The legacy of J.A. Comenius to
the world“, v roce 2017. Tato výstava nahradila plánovanou výstavu, jež byla zrušena
z neočekávaných důvodů.
5. České centrum.
České centrum v roce 2017 pravidelně zveřejňovalo výstavy a další akce Muzea „Comenius
Muzeum“ v Naardenu. České centrum bylo též zapojeno do pamětních akcí spojených s
osmdesátým výročím Mauzolea „Comenius Mausoleum“. Navíc se taky podílelo na přípravě
nové výstavy v Muzeu „Comenius Museum” související s výročím v roce 2018, kdy si
budeme připomínat 100 let od založení Československé republiky.
6. Velvyslanectví Slovenské republiky.
Velvyslanec Slovenské republiky, pan Bužek se zúčastnil Dne J.A. Komenského 2017 a byl
přítomen při několika zahajovacích vernisážích.
7. Velvyslanectví Polské republiky a Maďarské republiky.
Velvyslanci Polské a Maďarské republiky se zúčastnili Dne J.A. Komenského 2017. Obě
velvyslanectví, jako členové Visegrádské skupiny, se postaraly o hudební program a
slavnostní recepci během tohoto vzpomínkového dne.

2. Spolupráce v rámci Nizozemí
1. Den kulturního dědictví (Den otevřených dveří památek)
Muzeum se zúčastnilo celostátní akce s názvem ‘Den kulturního dědictví 2017” spojenou se
speciální prohlídkou.
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2. Národní Muzejní víkend.
Muzeum se zúčastnilo celostátní akce s názvem „Národní muzejní víkend 2017” spojenou se
speciální prohlídkou.
3. Bibliotheca Philisophica Hermetica
V roce 2017 byly kontakty s knihovnou „Ritman“ v Amsterdamu upevněny prostřednictvím
rozhovorů, kterých se zúčastnili ředitel, místopředseda a předseda Poradního výboru.
Například se hovořilo o požadavku trvalého partnerství v obou směrech.
4. Správní oblast Gooise Meren
Starosta správní oblasti Gooise Meren, pan Ter Heegde, přivítal několik hostů u příležitosti
Dne J. A. Komenského 2017 v historické budově radnice města Naarden. Během roku jednal
ředitel Hans van der Linde několikrát s úředníky kulturního odboru obecního úřadu.
5. Kulturní organizace v Naardenu.
Muzeum „Comenius Muzeum” se podílelo na přípravě druhé edice akce Noc v Naardenu,
která by se měla uskutečnit v roce 2018. Tato bezplatná veřejná akce, během níž otevřou
Naardenské instituce dveře veřejnosti, začala z iniciativy Muzea „Comenius Muzeum”,
kostela „De Grote Kerk“, Muzea „Vestingmuseum“ a Muzea Vah.
6. Přátelé J.A. Komenského
Muzeum má více než 100 "Přátel muzea". Pod tyto přátele spadají dárci, kteří minimálně
jeden rok podpoří muzeum finančním darem. Za to jim muzeum nabízí několik výhod jako je
volný vstup do muzea s doprovodem, 10 % sleva na zboží v muzejním obchodu, pozvánky na
vernisáže a zpravodaj „Comenius Bulletin“. Počet přátel Muzea zůstal v roce 2017 stabilní.

8.

Sídlo, bezpečnost a finance

1. Sídlo.
Muzeum a Mauzoleum jsou umístěny v ulici Kloosterstraat 33. Činnost Muzea byla zahájena
výstavou v budově staré radnice v Naardenu v roce 1892.
Ve 20. letech 20. století bylo přestěhováno do
Španělského Domu v ulici Turfpoortstraat.
V roce 1992 se naskytla příležitost umístit
muzeum v budově vedle mauzolea. Budovy
mauzolea a muzea jsou vnitřně propojeny.
Muzeum má stálou expozici a tři prostory, kde
se uskutečňují dočasné výstavy. Mauzoleum
slouží v první řadě těm, kteří chtějí navštívit
hrob J.A. Komenského. Prostory mauzolea se
dále využívají k organizaci různých setkání,
přednášek a koncertů.
Z připomínek či vzkazů návštěvní knihy
pokaždé vyplývá, že jsou návštěvníci ohromeni
jedinečným spirituálním nábojem interiéru Mauzolea a péčí zaměstnanců o uchování památky
J.A. Komenského.
V mauzoleu se nachází výtah, který vede do prvního a druhého poschodí muzea a je určen pro
osoby se zdravotním postižením.
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2. Bezpečnost.
Od roku 2014 vlastní muzeum „Comenius Muzeum“ nový zabezpečovací systém proti
krádežím a požáru u přepážky muzea, který je ročně kontrolován. Muzeum též vypracovalo
bezpečnostní plán s názvem ‘To se může přihodit každému“, v němž jsou popsána rizika a
preventivní opatření. Dobrovolníci jsou obeznámeni s opatřeními, která je nutné přijmout
v nouzových situacích
3. Finance.
Ministerstvo kultury České republiky poskytuje dotace Nadaci “Stichting Comenius
Museum” na provoz muzea a každodenní správu Mauzolea. Tyto dotace kryjí náklady na výše
uvedené činnosti jen částečně. Obec Naarden poskytuje již od roku 1992 zdarma prostory
budovy muzea a zajištuje opravy. Po sloučení obcí pokračuje správní oblast Gooise Meren
v poskytování prostor.
Velvyslanectví České republiky v Haagu zajišťuje některé účelové dotace, mimo jiné na
vydávání publikací muzea. Ve výjimečných případech bylo zažádáno o dodatečné dotace na
projekty, avšak se střídavým úspěchem.
Rok 2017 byl po finanční stránce řádně uzavřen (viz. Finanční rozpočet Nadace „Stichting
Comenius Museum 2017).
4. Sponzoři, Přátelé muzea a sponzorské dary.
Navzdory stabilní finanční základně Muzea, která je doposud zaručována českými orgány
veřejné správy a správní oblastí Gooise Meren, je nutné pro výstavy a jiné aktivity, kromě
základního financování, hledat další finanční zdroje.
Jedním z příkladů je každoročně se opakující akce Den J.A. Komenského „Comeniusdag“,
která je z velké části dotována poskytovateli grantů a sponzory.
Nadace s uspokojením konstatuje, že počet nových sponzorů stále roste. Bez nich by žádnou
další činnost muzea, jako například výměnné výstavy nebo Den J.A. Komenského nebylo
možné v takovém rozsahu uskutečnit.
V roce 2017 obdrželo Muzeum “Comenius Museum” finanční příspěvky na různé projekty a
cíle od následujících sponzorů:
Fond „Coőperatiefonds Rabobank Noord Gooiland“
Instituce „Comenius Leergangen“
Nolores
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9. Budoucnost Nadace „Stichting Comenius Museum“
Závěrem je nutné zdůranit,, že finanční situace Nadace „Stichting Comenius Museum“ pro
chod památníku J.A.Komenského v Naardenu zůstane i v budoucnosti klíčovou prioritou
Správní rady. I nadále je nezbytné, poskytování základních finančních příspěvků ze strany
Ministerstva kultury České republiky a správní oblasti Gooise Meren pro chod celého muzea,
mauzolea a ročních programů. Zároveň je však stále nutné získávat na mnohé aktivity
Nadace i dodatečné finanční zdroje.
Potěšující zprávou je, že se každým rokem stále více osob zapojuje do aktivit muzea a
Nadace. Velkou výzvou do budoucna pro členy Správní rady, ředitele a Poradní sbor ale i
přesto zůstává snaha o zvyšování počtu návštěvníků, Přátel Muzea, nových sponzorů a
dalších finančních partnerů z Nizozemí i ze zahraničí.
Nadace chce in nadále zajištovat , aby Muzeum „Comenius Museum“ v Naardenu zůstalo i
v příštích letech k dispozici návštěvníkům a zájemcům. Nadace má za cíl i nadále rozvíjet
aktivity muzea a Centrum znalostí, a přitom plnit své cíle a poslání za účelem předání odkazu
J.A. Komenského budoucím generacím v evropském kontextu.
Správní rada Nadace plnou důvěru že se tyto cíle podaří realizovat.
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