Zkrácená Česká verze
V roce 2010 zaznamenalo Muzeum J.A.Komenského v Naardenu další úspěšnou sezónu svého
působení. Zajímavý celoroční program, výstavy, přednášky, koncerty a dále Muzeální weekend,
Den otevřených dveří kulturních památek, příležitosti k setkání s občany Naardenu přilákaly
dospělé návštěvníky, seniory, studenty a školáky z regionu i z celého Holandska. Muzeum je také
cílem turistů z mnoha zemí, jako je Čína, Argentina, Japonsko, Polsko a zejména mnoha
návštěvníků z České a Slovenské republiky.
Předsednictvo muzea spolupracovalo s ředitelem, dobrovolnými spolupracovníky a poradní
komisí na dalším zlepšení organizace, struktury a postavení muzea v regionálním, národním a
mezinárodním kontextu. Nová webová stránka, logo, publicita a spolupráce s dalšími
organizacemi v Holandsku a v Česku je konkrétní ukázkou práce muzea J.A. Komenského v
Naardenu v roce 2010.

Muzeum zorganizovalo v roce 2010 čtyři výstavy v Naardenu a dvě mezinárodní výstavy v
Uherském Brodě a v Praze. Jedná se o tyto výstavy:
Výstava Dětské bible v Komenského muzeu - dějiny dětské bible v Holandsku. Vlastní výstava
ve spolupráci s Národním školním muzeem v Rotterdamu.
Výstava Od jara do zimy – zvyky a tradice v rodišti Komenského ve spolupráci s partnerským
muzeem v Uherském Brodě.
Výstava Škola hrou – interpretace současných umělců, inspirovaná knihou Komenského, ve
spolupráci s muzeum v Huizenu.
Výstava Dějiny budovy Komenského muzea v Naardenu ve spolupráci s Městským a
regionálním archívem v Naardenu.
Výsledkem kolegiálních a přátelských vztahů byla organizace dvou mezinárodních výměnných
výstav obrazů rodiny De Geerů, která byla důležitým finančním mecenášem Komenského za
jeho pobytu v Holandsku. Výstava obrazů, které jsou ve vlastnictví muzea v Naardenu, byla v
květnu 2010 otevřena v Uherském Brodě a v červnu 2010 za účasti velvyslance a kulturního
attaché Holandského velvyslanectví v Praze.
Představitelé muzea v Naardenu se také na pozvání zúčastnili konference Dědictví
J.A.Komenského a jeho význam pro budoucnost, která byla pořádána Českým Parlamenten ve
spolupráci s Ministerstven školství, kultury a sportu.

Každoroční oslavy narození Komenského dne 27. března (Kranslegging 2010) se zúčastnili
starostka Naardenu, zástupci města a regionu, velvyslanec České republiky a kulturní attaché
Slovenské republiky.
Během slavnostního programu ve Velkém kostele v Naardenu uspořádalo muzeum slavnostní
koncert,v kterém zazněla skladba Labyrint světa a ráj srdce od Petra Ebena na texty
J.A.Komenského. Tato skladba byla na tomto koncertu poprvé provedena v Holandsku.
Český velvyslanec, pan J.E. ing. P. Mareš, vystoupil s přednáškou: “Angelus Pacis: Comenius’
vision on a solution of international conflicts and today’s diplomacy.”
Muzeum J.A. Komenského v Naardenu se tradičně těší z velké podpory Českého velvyslanectví
v Den Haagu. Nový velvyslanec České republiky v Holandsku J.E. JUDr. J. Horák s chotí byli
vítanými hosty na otevření jedné z výstav.
Stejně jako předešlé roky pokračovalo muzeum tento rok v důležité spolupráci s Muzeem J.A.
Komenského v Uherském Brodě a navázalo další spolupráci s Pedagogickým muzeem J.A.
Komenského v Praze v České republice.
Muzeum J.A.Komenského v Naardenu pokračovalo v roce 2010 v kolegiální spolupráci s
Národním školním muzeem v Rotterdamu, prohloubilo spolupráci s muzeem v Huizenu a
muzeem Hernhutters v Zeistu. Spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi bude v
budoucnosti zajištovat bohatší výběr programů a silnější finanční základnu muzea.
Předsednictvo muzea za spolupráce s ředitelem schválilo tento rok nový dokument Organizační
Statuty dobrovolných spolupracovníků, jehož cílem je zlepšení organizace a postavení různých
spolupracovníků v muzeu a vytvoření pracovních skupin pro rozšíření aktivit a růstu významu
muzea v budoucnu.
Jedná se zároveň o další realizování cílů muzea, vyjádřených v interních Statutech, jež
vycházejí ze spolupráce Českého Ministerstva Kultury, Muzea v Uherském Brodě a města
Naarden.

