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V roce 2018 si celá země připomenula výročí vzniku samostatného československého státu. V muzeu 

jsme k této příležitosti připravili výstavu Vzhůru máme svůj vlastní stát. Boskovický okres za první 

republiky. Výstavu doplnila řada doprovodných akcí jako prezentace dobových záběrů z příjezdu 

T.G.M. do Boskovic, přednášky autora výstavy Mgr. Petra Vítámváse či přednáška Mgr. Jakuba 

Pernese. Stoleté výročí jsme si připomněli společně s našimi partnery – podíleli jsme se na zajištění 

akce Sto lip, sto oslav, které pořádal Jihomoravský kraj ve spolupráci s městem Boskovice nebo na 

konferenci Muzea Blanenska Ohlédnutí za posledním stoletím na Blanensku a Boskovicku.    

Ve výstavní činnosti muzeum navázalo na činnost z předchozích let. Celkem bylo uspořádáno 17 

výstav. Nejvýznamnější výstavou byla bezesporu výstava připomínající stoleté výročí. Návštěvnicky 

velmi atraktivní byla výstava České století v komiksu, tradiční výtvarné výstavy prezentované v rámci 

Festivalu pro židovskou čtvrť nebo výstava připomínající tradiční drátenictví Nomádi Evropy, kterou 

jsme uspořádali ve spolupráci s Povážským múzeem v Žilině a Žilinským samosprávným krajem. 

Příležitost k prezentaci dostali i regionální umělci. V dubnu mohli návštěvníci shlédnout výstavu Pod 

povrchem prezentující sochařské práce a instalace nadějné mladé umělkyně Magdaleny Roztočilové. 

V prosinci pak byla představena díla pana Bohuslava Odehnala využívající techniky především malby, 

ale i kresby, dřevoryty, lepty a další. Prostor v muzeu dostali k prezentaci také studenti ze Základní 

umělecké školy Boskovice, kteří prezentovali svá výtvarná díla nebo žáci Základní školy Boskovice, 

kteří uspořádal výstavu Každodenní život za 1. republiky. 

Muzeum v roce 2018 nabídlo návštěvníkům řadu zajímavých kulturních akcí. Jednalo se o několik 

hudebních koncertů a množství besed a přednášek na různá regionální a historická témata. 

Nejvýznamnější akcí byla již tradiční Muzejní noc a rovněž již tradiční Mezinárodní den archeologie. 

V obou případech jsme návštěvníkům připravili bohatý a zajímavý program. Z přednášek nutno 

vyzvednout sérii přednášek archeologů, které doprovodily výstavu Barbaři v pohybu. Jevíčko a Malá 

Haná v době římské. Sérii přednášek Mgr. Táni Klementové z Židovského muzea v Praze, která 

prezentovala řadu zajímavých témat o židovské kultuře nejen široké veřejnosti, ale nabídla i program 

úžeji zaměřený pro žáky místních škol. V roce 2018 jsme také navázali na spolupráci z předchozích let 

s Mezigeneračním centrem Boskovice, které prezentovalo v Židovském obecním domě řadu 

zajímavých cestopisných či historicky zaměřených besed. 

Muzejní pracovníci nezaháleli ani po stránce publikační. Na přelomu roku 2017/2018 vydalo Město 

Boskovice publikaci Boskovice v pohledech do minulosti. Kniha do velké míry prezentuje fotografie ze 

sbírek muzea, editorem publikace byl historik muzea Mgr. Petr Vítámvás, který byl rovněž i jedním 

z autorů. Prvního listopadu byla veřejnosti představena nová publikace Hradiště nad Okluky a jeho 

objevitelé. Keltské oppidum Staré Hradisko a sbírka muzea v Boskovicích. Přípravu publikace 

zajišťovala Mgr. Zuzana Jarůšková, mimo ni se na knize podílelo dalších sedm archeologů včetně 

Mgr. Miloše Hlavy, Ph.D. odborníka na dobu laténskou a dlouholetého pracovníka boskovického 

muzea. Odborní pracovníci publikovali rovněž řadu odborných článků a aktivně se účastnili vědeckých 

konferencí. Ve spolupráci s nakladatelstvím Hranostaj vydalo muzeum dětského průvodce 

S pastelkami po židovském městě Boskovice a druhé vydání anglického průvodce boskovickou 

synagogou.  
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Z výzkumných aktivit pokračovali práce na přípravě dalšího svazku Vlastivědy Boskovicka, proběhlo 

osm desítek záchranných archeologických terénních dohledů při stavbách v regionu a 

z dlouhodobých spolupracovníků a zájemců o archeologii vznikla organizovaná skupina Přátelé 

archeologie Boskovického muzea, která se podílí na terénní prospekci, dokumentaci a záchraně 

archeologických nálezů našeho regionu. Soustavnější pozornost byla od druhé poloviny roku 

věnována také výzkumu krajiny. 

Několik změn proběhlo také v personální struktuře muzea. Na pozici muzejního etnografa vystřídala 

Mgr. Marcelu Polákovou v červnu Mgr. Barbora Hrončoková. Od 1. července nastoupil do muzea 

přírodovědec RNDr. Hynek Skořepa, čímž došlo k zaplnění z ekonomických důvodů několik let 

neobsazené, ale pro dokumentaci regionu zcela zásadní pozice. Od listopadu pak nastoupila na pozici 

náměstkyně ředitele a na pozici PR managera muzea Mgr. Dagmar Hamalová.   

 

 

1. Sbírkotvorná činnost 

Selekce – akvizice  

- Sbírky muzea byly průběžně rozšiřovány vlastním sběrem, výzkumem, nákupy a převzetím 

sbírkových předmětů od jiných institucí.  

- Předměty získané vlastním výzkumem: Největší nárůst sbírkových předmětů zaznamenala 

sbírka archeologie, kde byly nově získány:  

o artefakty ze záchranného archeologického výzkumu z ul. Antonína Trapla 

v Boskovicích (72 ks – keramické zlomky, mazanice, zv. kosti) 

o hromadné nálezy bronzových pravěkých nástrojů a ozdob z Malé Hané a regionu 

Boskovicka (190 ks) 

o ojedinělé pravěké nálezy z různých katastrů obcí na Boskovicku (16 ks) 

- Ve zpracování nebo ve fázi přípravy k předání: 

o soubory archeologických nálezů z výzkumů Archaia Brno z katastru obce Knínice 

o soubory archeologických nálezů z výzkumů Ústavu archeologie a památkové péče 

z katastru obce Lysice 

o soubory archeologických nálezů z terénní prospekce na lokalitách Vanovice/Šebetov 

– Kruhy a Velké Opatovice – Hradisko. 

- Nákupy do sbírek:  

o Magdalena Roztočilová-Staňková: Růže (pod povrchem), platika, podstavec + poklop, 

2 skici k tématu 

o Souboru tisků a pohlednic z 20. a 30. let 20. století (Pozemková reforma, roč. 1922-

1924; soubor 7 ks pohlednic – region – boskovský okres) 

o Jana Kolmačková: Bodláky, kombinovaná technika 

o Reklamní cedule boskovického měštana Vincence Vodáčka 

o Žeton s hebrejským nápisem 

o Publikace Návraty – J. Koudelka (Boskovický rodák) 

o Prapor Všeodborové sdružení křest. dělnictva čsl. Skup. Bořitov z r. 1932 

o 20 ks pohlednic z regioni Boskovicka (2. pol. 19. stol. a 1. pol. 20. stol) 
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o 1 ks budík Minerva 

o 2 krajinné obrazy Bačovského a konvolut regionálií Boskovicka 

o Soubor modrotisku firmy Danzinger Olešnice  

- Dary do sbírek: 

o soubor drobných grafik Bohuslava Odehnala (PF, Ex libris, drobná grafika). 

o historické čestná uznání, zarámováno 

o kožené boty, váha decimálka, část kování jha 

o etnografický materiál z obce Ústup (ve zpracování) 

- Sběr: 

o soubor fotografií, dokumentů a součástí sokolského stejnokroje, sběr 

Tezaurace - evidence a inventarizace 

- Byl proveden řádný zápis změn do Centrální evidence sbírek muzejní povahy České republiky 

(CES) při Ministerstvu kultury ČR. 

- Pokračovala postupná revize celého sbírkového fondu Muzea regionu Boskovicka, 

uskutečňovaná kontrolou shodnosti zápisů do přírůstkové knihy v konfrontaci se zápisem 

jednotlivých podsbírek muzea v CES. 

- Správcové sbírek prováděli průběžně katalogizaci přírůstků, jejich popis a zařazení předmětů 

do druhého stupně evidence. Druhý stupeň evidence je u jednotlivých podsbírek zpracováván 

v počítačovém systému pro evidenci a dokumentaci sbírek v muzeích a galeriích BACH. 

- V průběhu roku probíhala v jednotlivých podsbírkách inventarizace (dle ustanovení § 3 odst. 

3 vyhlášky č. 275/2000 Sb.). Správcové sbírek prováděli ověření fyzické existence sbírkových 

předmětů, porovnání inventarizovaných předmětů se záznamem ve sbírkové evidenci a 

posouzení stavu sbírkových předmětů s ohledem na případnou potřebu preparace, 

konzervace či restaurování. Revizí prošlo celkem 5 308 inventárních čísel (tj. 11,13% z celku). 

 

 

 

Podsbírka Datum 

revize 

Počet 

zkontrolovaných 

předmětů 

Počet ev. č. 

evidovaných 

v CES k 1.1.2018 

Zkontrolované 

% 

Počet ev. č. 

v CES 

k 31.1.2018 

A - archeologická 5.9.2018 3 868 39 842 9,71 50 229 

E - etnografická 15.2.2018 60 599 10,02 599 

O-  historická 19.6.2018 1 041 4 619 22,54 4 601 

S - knihy 28.2.2018 70 679 10,31 679 

Z - militária 17.4.2018 50 259 19,31 259 

N - negativy, diapozitivy 6.4.2018 100 902 11,09 902 

F - písemnosti a tisky 21.2.2018 15 119 12,61 119 

R - regionalia 16.2.2018 104 652 15,95 621 

Celkem vše 
 

5 308 47 671 11,13 58 009 

 

 

Počet vyřazených evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2018 (k 31. 12.): 32.  
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Ze sbírek bylo v roce 2018 vyřazena 31 evidenčních čísel ze sbírky regionálií, jednalo se o předměty 

Olomučanské keramiky, které byly v minulosti neoprávněně zapsány do sbírek Muzea Boskovicka, na 

základě jednání s původním majitelem těchto sbírkových předmětů (obec Olomučany), byly výše 

uvedené předány obci Olomučany. Ze sbírky historické byl vyřazen jeden předmět – karafa z důvodu 

její neupotřebitelnosti (rozbita v expozici). Dále ve sbírce historické probíhalo přeindexování a opravy 

pomocné evidence, čímž došlo k snížení evidenčních čísel o 17 (toto se projevilo pouze v pomocných 

metadatech, fyzický stav sbírkového fondu zůstal nezměněn). 

Počet nově zapsaných evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2018 (k 31. 12.): 

V prvním stupni evidence bylo zaevidováno: 21 ev. č. v podsbírce archeologie a 10 ev. č. v ostatních 

sbírkách (6 ks jednotlivin a 4 soubory) ; v druhém stupni evidence bylo zpracováno a zaevidováno 407 

nových inventárních čísel. 

Do CES proběhlo v r. 2018 - 1 hlášení; počet nově zapsaných sbírkových předmětů:  

- fond A . archeologie – 10 387 ev. č.,  

- fond O. historie  –  oprava 18 ev. č. 

- fond R. regionalia  –  vyřazeno 31 ev. č. 

- ostatní fondy bez změn 

 

Péče o sbírky 

 

- Jednotlivé depozitáře byly odpovědnými odbornými pracovníky průběžně kontrolovány a 

informace o stavu teploty a vlhkosti i veškerém pohybu v depozitáři byly řádně vedeny v 

depozitárních knihách. Kontrolu dodržování depozitárního režimu provedla inventarizační 

komise.  

- Dle potřeby byly využívány v depozitářích odvlhčovače. V roce 2017 byly dokoupeny čtyři 

odvlhčovače; dva odvlhčovače byly vyřazeny. 

- Nedostatečná kapacita depozitáře archeologie vedla k dočasnému provizornímu uložení části 

sbírky mimo depozitář archeologie. Uložení je však i v tomto případě zabezpečeno. 

- Nový odborný pracovník – etnolog – se seznamoval s fungováním depozitáře etnografie a 

regionália a s depozitárním režimem.  

- Nový odborný pracovník – přírodovědec – převzal správu kartografické sbírky a seznámil se 

s fungováním depozitáře.  

- Dodavatelsky bylo pro muzeum provedeno náročné restaurování jednoho sbírkového 

předmětu. Práce byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje určené na restaurátorské 

práce. Jednalo se o:  

o Oponu z Doubravice nad Svitavou. Na oponě (již dříve dezinfikované) se řešily 

zejména problémy materiálu vzniklé v minulosti opakovaným navinováním na 

nosnou a zátěžovou tyč (malého průměru) malbou dovnitř, nešetrnou manipulací při 

transportech, provizorním natočením na hrubě opracovaný kmen stromu(!) a 

dlouhodobým nevhodným uložením v nepříznivých klimatických podmínkách. 

Především bylo dokončeno zajištění silně poškozených barevných vrstev uvolněné 

malby. Po zkouškách stability malby i nosného plátna bylo provedeno snímání 
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povrchových nečistot a některých velmi rušivých doplňků z předchozích oprav, čímž 

se podařilo projasnit pozadí i postavy jednotlivých figur zachycených na plátně. Po 

základním očištění líce následovalo odstraňování rozsáhlých map s tmavými okraji a 

vyplavenou barevnou vrstvou, dále pak vyrovnávání zlomů a dalších deformací plátna 

kombinovaným napařováním a žehlením. Po celoplošné fixaci malby byla z rubu 

opony odstraněna improvizovaná podšívka z pytloviny a pod ní nalezeny ukryté 

nápisy.  

- Externě byly provedeny konzervátorské práce na kovových předmětech ze sbírky 

archeologie:  

o bylo konzervováno celkem 31 ks železných a bronzových sbírkových předmětů 

externím konzervátorem. 

o laboratorně byly ošetřeny keramické nálezy ze záchranných archeologických 

výzkumů za pomoci brigádníka - 320 ks 

o v rámci spolupráce na zpracování nálezu v muzeu ve Vysokém Mýtě probíhalo 

ošetření železných předmětů z depotu z Borotína  

- Další restaurátorské a konzervační práce provedla konzervátorka Muzea regionu Boskovicka 

v konzervátorské dílně muzea. Dle požadavků odborných pracovníků byly ošetřovány 

sbírkové předměty jednak s ohledem na jejich fyzický stav, a také s přihlédnutím k chystaným 

výstavám. Ošetřeno bylo celkem 182 evidenčních čísel, celkem 243 artefaktů:  

o Archeologie:  

▪ 137 bronzových artefaktů (náramky, kroužky, sekery, dláta, slitky, ostruhy, 

jehlice, spony, knoflíky, kování, pukličky, spirály, korálky, nákončí opasku, 

srpy, kopí, nákrčníky, hroty šípů, dýy, přezky atd.) - převážně očištění, 

stabilizace, konzervace 

▪ 14 ks jantarových korálků - očištění 

▪ 1 ks keramiky - očištění 

▪ 7 ks artefaktů ze slitin kovů (mince, kování, nýt) - převážně očištění, 

stabilizace, konzervace 

▪ 20 ks stříbrných artefaktů (mince, část spon) - převážně očištění, stabilizace, 

konzervace 

▪ 49 ks železných artefaktů (sekery, části postroje, hroty šípů, tesáky, hřeby, 

ostruhy, třmeny, udidlo, ocílky, klíče, nože, krojidlo, srp, hrot kopí) - převážně 

očištění, stabilizace, konzervace 

o Etnografie: 

▪ 7 ks  vyčištění a konzervace mosazných a litinových závaží 

▪ 2 ks  vyčištění a konzervace měrek a nástrojů na vážení 

▪ 1 ks žehlička – očištění, stabilizace a konzervace 

▪ 1 ks dřevěná část s plechovým obitím – očištění, stabilizace a konzervace 

o Historie: 

▪ 1 ks Akvarel Řehořek – vyčištění a adjustace obrazu 

▪ 2 ks Obrazy TGM v Boskovicích – vyčištění, oprava trhliny, oprava rámu 

▪ 1 ks Psací stroj ORGA - očištění 

- Konzervátorka Jana Bayerová se účastnila jednoho odborného školení, které proběhlo ve 

dnech 11. – 13. září 2018 v Mikulově. Školení organizovalo Metodické centrum konzervace 

Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG a 
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Regionálním muzeem v Mikulově. Tematikou školení bylo: materiálové a technologické 

průzkumy; konzervátorsko-restaurátorské případové studie; nové metody a technologie v 

oblasti konzervování-restaurování a ochrany kulturního dědictví. 

 

 

 

Zápůjčky sbírkových předmětů 

 

Muzeum regionu Boskovicka zapůjčilo v roce 2018 ze svých podsbírek následující předměty: 

1. MP Holding, a.s. Boskovice: 1 obraz do expozice na zámku v Boskovicích 

2. MP Holding, a.s. Boskovice: 84 kusů zbraní (terčovnice, kulovnice, pistole, šavle …) 

do expozice na zámku v Boskovicích 

3. Muzeum Brněnska: 1 obraz A. Slováka do expozice Fenomén Austerlitz v Památníku Mohyla 

míru  

4. Národní ústav lidové kultury, Strážnice: 2 kusy klarinetů do expozice Nástroje lidové hudby 

5. Národní ústav lidové kultury, Strážnice: 3 kusy na výstavě Lidový oděv na Moravě 

6. Galerie Otakara Kubína, Boskovice: 9 kusů obrazů Otakara Kubína + stojan do expozice 

7. Obec Senetářov: 63 kusů etnografie (hrnce, necičky, ošatky, lopaty, skříně, postel, prádelník, 

knoflíky, perlorodky…) do expozice 

8. Obec Kořenec: 27 kusů entografie a regionálie (hrnce, máselnice, džbány, talíře, kolovrat..) 

do expozice 

9. Obecní úřad Olomučany: 66 kusů regionálie (keramiky) do expozice 

10. Obec Kořenec: 6 kusů obrazů Františka Řehořka do expozice 

11. Sokolská župa Krále Jiřího, Boskovice: 2 kusy praporů do expozice 

12. Dům přírody Moravského krasu, Blansko: 67 kusů archeologie - stříbrné mince do expozice 

13. Muzeum Blanenska: 15 kusů archeologie (zásobnice, nádoby, bronzové jehlice, spony, 

náramek…) do stálé expozice Cesta do pravěku Blanenska 

137

14
1

7

20

49

15

Poměr materiálů a počty ošetřených artefaktů konzervátorkou  
Muzea regionu Boskovicka v r. 2018

bronz jantar keramika slitina stříbro železo různé
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14. Muzeum Blanenska: 67 kusů archeologie (soubor stříbrných mincí) do stálé expozice Hrady 

blanenského okolí 

15. Muzeum města Brna: 1 plastika císaře Karla I. na výstavu Rok 1918 

16. Město Jevíčko: 140 kusů archeologie (střepy, nádoby, spony, křesadla …) na výstavu Barbaři 

v pohybu, Jevíčko a Malá Haná v době římské 

17. Muzejní a galerijní centrum, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí: 1 kus loveckého 

kopí do expozice Reditus Leonina 

18. Městské kulturní středisko Letovice: 112 kusů archeologie – bronzové depoty na výstavu 

Historie města Letovice 

19. Dům přírody Moravského krasu, Blansko: 19 kusů archeologie - keramika, kosti do expozice 

20. Moravské zemské muzeum Brno: 11 kusů archeologie (jehly, spony, kamenné brousky…) do 

expozice 

21. Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno: 1 389 kusů 

archeologie – Staré Hradisko k dokumentaci a odbornému zpracování 

22. Regionální muzeum v Litomyšli: 140 kusů archeologie (střepy, nádoby, spony, křesadla …) na 

výstavu Barbaři v pohybu 

23. Spolek Mlátek, Mladkov: 64 kusů archeologie (střepy, kachle, železné předměty) na výstavu 

Příběhy mladkovské 

24. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko: 1 kus četnické šavle 

do expozice 

 

Výpůjčky sbírkových předmětů 

 

Muzeum regionu Boskovicka si zapůjčilo v roce 2018 od jiných organizací následující předměty: 

 

1. Vlastivědné muzeum v Olomouci: 10 kusů zemědělských nářadí do stálé expozice Historické 

zemědělské stroje 

2. Soukromá osoba: 1 kus zlaté mince na výstavu Barbaři v pohybu 

3. Soukromá osoba: 1 kus zlaté mince na výstavu Barbaři v pohybu 

4. MP Holding., a.s. Boskovice: 3 kusy kamenných prvků do stálé expozice Boskovicko – krajinou 

sedmizubého hřebene 

5. Ústav pro studium totalitních režimů v Praze: výstava Ve znamení tří deklarací - 27 kusů 

výstavních panelů, 13 kusů výstavních stojanů 

6. Ljuba Kirchmannová, Pardubice: 10 kusů předmětů (rodný a křestní list, diplomy, telegramy, 

kandidátní listiny…) na výstavu Vzhůru, máme svůj vlastní stát, Boskovický okres 

v 1. republice 

7. Muzeum Blanenska, Blansko: 3 kusy měřících přístrojů na výstavu Vzhůru, máme svůj vlastní 

stát, Boskovický okres v 1. republice 

8. Moravské zemské muzeum Brno: 92 kusů (amfory, nádoby, sekeromlaty, zásobnice, 

sekerky…) do stálé expozice Pravěk Boskovicka 

9. Povážské muzeum v Žilině: 283 kusů předmětů na výstavu Nomádi Evropy, příběh 

slovenského drátenictví 



12 
 

10. Moravské zemské muzeum Brno: 11 kusů kopií keltských mincí do stálé expozice Boskovicko 

– krajinou sedmizubého hřebene 

11. Moravské zemské muzeum Brno: 24 kusů štípané industrie (lokalita Bořitov) do stálé 

expozice Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene 

12. Soukromá osoba: 1 kus modelu lodě Viktory do expozice 

 

2. Prezentace 

 

Muzeum region Boskovicka zpřístupňuje návštěvníkům čtveřici objektů, kde jsou mimo krátkodobé 

výstavy i dlouhodobé expozice. Stěžejní stálá expozice je instalována v objektu hraběcí rezidence 

(Hradní 1, Boskovice), která je v majetku Města Boskovice. Přes léto muzeum zpřístupňuje expozici 

historických zemědělských strojů, která je instalována v objektu Střední školy André Citroëna 

Boskovice. Celoročně pak zpřístupňuje i objekty v majetku Židovské obce Brno – boskovickou 

synagogu a Židovský obecní dům. 

Expozice 

 

V roce 2018 byly přístupné expozice: 

Boskovicko - krajinou sedmizubého hřebene v hraběcí rezidenci (Hradní 1, Boskovice). Expozice se 

nachází v budově hraběcí rezidence z první třetiny 18. století. Prostorové řešení expozice zdůrazňuje 

původní dispoziční formy památkově chráněné stavby. V pěti výstavních a dvou prezentačních sálech 

se návštěvníci seznámí s přírodními poměry, dějinami města Boskovice a regionu Boskovicko od 

pravěku do současnosti.  

- Expozice představuje nejnovější poznatky z přírodních oborů, archeologie, historie 

středověku, novověku i moderních dějin s důrazem na region Boskovicka. 

 

Expozice Historické zemědělské stroje je exponována v objektu Střední školy André Citroëna 

Boskovice (nám. 9. května 2153/2a, Boskovice). Základ sbírky historických strojů tvoří exponáty 

shromažďované Středním odborným učilištěm v Boskovicích v 70. letech minulého století, které 

sloužily k výuce. Sbírka obsahuje výrobky českých a moravských továren (Škoda, Praga, Wikov, 

Svoboda, Zetor, Slávia), ale i výrobky zahraničních značek (Lorenc, Benz, Kokora, Lanz Bulldog, Famo, 

Fordson, Farmall, Massey Harris, Mc Cormick), které byly používány v období první masové 

mechanizace zemědělství. Součástí expozice je i soubor dobového zemědělského nářadí. 

- Expozice představuje historii zemědělské techniky v ČR; obsahuje však i stroje bezprostředně 

se zemědělstvím nesouvisející (např. vozovou požární stříkačku) kromě historických strojů, 

jsou představeny i tradiční zemědělské nástroje. 

 

Expozice Židovské čtvrti v českých zemích je instalována v prvním patře tzv. Židovského obecního 

domu. Jedná se o expozici zpřístupněnou v rámci projektu Deset hvězd. Muzejní expozice ve třech 

místnostech ukazuje v plné šíři bohatství forem židovských čtvrtí u nás, historické příčiny jejich 
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vzniku, důvody jejich lokalizace a situování, jejich typické projevy z hlediska urbanistického, 

architektonického a funkčního. Také přibližuje běžný život v ghettu, další vývoj čtvrtí poté, co je 

opustili původní obyvatelé, a péči o toto kulturní dědictví. K prezentaci jsou využity panely s kopiemi 

historických dokumentů, map a plánků, s černobílými historickými a barevnými soudobými 

fotografiemi a s textovým doprovodem a dále vitríny se šesti modely vybraných typů židovských 

čtvrtí na území ČR. Součástí prohlídky je ukázka soudobého interiéru bytu rabína a pekárny macesů. 

- Expozice má nadregionální charakter a je zaměřena na historickou proměnu židovských čtvrtí 

v ČR. 

 

Expozice Historie Židů v Boskovicích je instalovaná v synagoze (Ant. Trapla, Boskovice). Návštěvníci si 

kromě bohatě zdobeného interiéru synagogy mohou prohlédnout expozici seznamující s historií Židů 

v Boskovicích, s nejvýznamnějšími osobnostmi, s historií židovské obce, s historickou podobou 

židovské čtvrti, představeny jsou také boskovické synagogy a židovský hřbitov.  

- Expozice má regionální charakter a je zaměřena na lokální židovskou tradici. 

Rituální židovská lázeň - mikve. Představuje samostatnou prostoru zpřístupňovanou společně s 

prohlídkou Synagogy. 

 

Výstavy 

 

Barbaři v pohybu        7.12.2017 - 31.3.2018 

Výstava představila výsledky systematického archeologického výzkumu v Jevíčku. V letech 2010-2014 

a 2016 zde bylo prozkoumáno 30 žárových hrobů ze starší doby římské (některé s vojenskou výzbrojí) 

a pozůstatky germánské osady z mladší doby římské. Nálezy z tohoto výzkumu jsou uloženy v Muzeu 

regionu Boskovicka. V období markomanských válek (2. století n.l.) za vlády Marka Aurelia se oddíly 

římské armády dostaly až do oblasti Malé Hané, o čemž svědčí množství roztroušených nálezů – 

mincí, spon, součástí zbroje. Na území dnešního Jevíčka byla v roce 2017 dokonce odkryta část 

římského pochodového tábora. Výstava přiblížila jak život domácích Germánů, tak doklady materiální 

kultury z území Itálie a římských provincií. Vernisáž výstavy se uskutečnila 7.12.2017 od 17:00 v 

Muzeu regionu Boskovicka, k výstavě vyšel stejnojmenný katalog. 

 

Hvězda pod tíhou hvězdy      1.4.2018 až 24.6.2018  

Výstava se zabývala procesem uznání židovského státu Československem v květnu roku 1948, 

problematikou vývozu zbraní do nově vznikajícího státu, výcvikem izraelských vojáků v 

Československu a organizováním jednotky židovských dobrovolníků. Dále popisovala období zhoršení 

vzájemných vztahů v 50. letech, období politických procesů. Snažila se také zdokumentovat 60. léta z 

hlediska vzájemných vztahů a období let 70. především v souvislosti s tzv. akcí "Pavouk". Závěr 

přiblížil znovunavázání diplomatických vztahů mezi oběma státy v 90. letech 20. století. Výstava 

vznikla ve spolupráci s policií ČR. Prezentována byla v Židovském obecním domě. 
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Prevence odpadu a šetrné papírování     18.4.2018 až 6.5.2018 

Výstava prevence odpadu se zabývala hierarchií nakládání s odpady, předcházení jejich vzniku a 

způsoby nakládání s bioodpady. Návštěvník byl informován o možnostech eliminace plastů a recyklaci 

starých věcí, o papírenském průmyslu a o tom, kolik papíru spotřebujeme a co to znamená pro naše 

lesy. Zahájení výstavy doplnila přednáška Ing. Martiny Lukešové "Životní cyklus výrobku" dne 18. 

dubna v 8.30 pro školy a v 17.00 pro veřejnost v multifunkčním sále Muzea regionu Boskovicka. 

 

Bohuslav Odehnal: lidový umělec a jeho tvorba   22.4.2018 až 10.6.2018 

Výstava lidové tvorby Bohuslava Odehnala proběhla ve spolupráci s obcí Mladkov v Obecním domě v 

Mladkově. Na výstavě byly k vidění autorova díla různých uměleckých metod: dřevoryt, lept, suchá 

jehla, kresba a další. Vernisáž výstavy proběhla 22.4. od 15:00 v Obecním domě v Mladkově a o 

kulturní program se postaral Jazz Kvartet SPgŠ Boskovice. 

 

Magdaléna Roztočilová: Pod povrchem    26.4.2018 až 3.6.2018 

Magdaléna Roztočilová prošla studiem malby a sochy na AVU pod vedením Jaroslava Róny a 

absolvovala stáže u Krištofa Kintery a Floriana Reithera (Gelitin). K jejím největším současným 

realizacím patří plastiky Delichorn (Selb, Německo) a Památník obětem komunismu (Boskovice). Je 

zakládající členkou studia Prám, v němž se věnuje vlastní volné tvorbě a realizuje sochařské zakázky. 

Věnuje se především sochařským pracím s přesahy do instalací. Zásadní je pro ni nejen tvar a hmota, 

ale i barva a materiál. Tematicky se ve své tvorbě zabývá především ztvárněním člověka a 

reprezentací jeho myšlenkových procesů ve formě fyzického těla. Opakujícím se motivem její tvorby 

jsou portréty; zejména stylizované autoportréty, které jsou vždy neopakovatelným momentem 

lišícím se od ostatních. Zastřešujícím tématem její tvorby se stalo hledání různých podob reality skrze 

hledání podoby vlastní. Kurátorkou výstavy Pod povrchem byla Helena Musilová, vernisáž výstavy 

proběhla 26.4.2018 od 17:00. K výstavě muzeum vydalo doprovodnou tiskovinu představující autorku 

a její práce. 

 

Každodenní život za 1. republiky     10.5.2018 až 3.6.2018 

Základní škola Boskovice, pracoviště nám. 9 května v Muzeu regionu Boskovicka připravila výstavu o 

každodenním životě za 1. republiky. Vystavené exponáty zapůjčili žáci, rodiče, prarodiče, učitelé a 

přátelé školy. 

 

Výstava výtvarného oboru žáků ZUŠ     7.6.2018 až 24.6.2018 

Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Boskovicích. Vernisáž výstavy 

proběhla ve čtvrtek 7.6. v 17:00. 

 

Václav Mergl        5.7.2018 až 22.7.2018  
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V Galerii Otakara Kubína budou představeny kresby a plošné scény z animovaných filmů – jsou to 

působivé koláže, kombinující nejrůznější techniky (kresbu, nalezené fotografie i reálné předměty). 

Výstava vznikla ve spolupráci s Galerii Otakara Kubína a sdružením pro podporu kulturních aktivit 

Unijazz v rámci festivalu pro židovskou čtvrť. 

 

České století v komiksu       5.7.2018 až 30.9.2018 

Devítidílná série Češi je dosud největší historickou komiksovou řadou u nás. Série přímo navazuje na 

úspěch televizního seriálu České století, jehož je volnou adaptací. Rozsáhlý projekt spojuje osobnost 

spisovatele a historika Pavla Kosatíka a výtvarníků: Ticho 762, Vojtěch Mašek, Marek Rubec, Vojta 

Šeda, Dan Černý, Karel Jerie, Jiří Husák, Štěpánka Jislová a Karel Osoha. Výstava byla prezentována v 

boskovické synagoze. Otevřena byla v rámci festivalu pro židovskou čtvrť. 

 

Vendula Chalánková       5.7.2018 až 19.8.2018 

Vendula Chalánková patří k nejzajímavějším autorkám současné scény – kreslí komiksy, ilustruje, šije 

drobné objekty. V Boskovicích byl představen výběr z dosavadní tvorby (včetně legendárního gauče) 

– část výstavy na arkádě Muzea regionu Boskovicka, určené mladým autorům, a další kresby, objekty 

a nenápadné intervence byly na různých místech intravilánu Boskovic. Výstava vznikla ve spolupráci 

se sdružením pro podporu kulturních aktivit Unijazz v rámci festivalu pro židovskou čtvrť. 

 

Viktor Karlík: obrazy, kresby, sochy, instalace    5.7.2018 až 19.8.2018 

Viktor Karlík je označován za nejvýznamnějšího výtvarníka tzv. druhé generace českého 

undergroundu. Expresivní malba té doby zapadá do širokého pluralitního postmoderního výtvarného 

hnutí a zároveň ho lze řadit k neoexpresivnímu proudu figurace osmdesátých let. Výstava vznikla ve 

spolupráci s se sdružením pro podporu kulturních aktivit Unijazz v rámci festivalu pro židovskou čtvrť. 

 

Jaroslav Bárta: S Vámi       5.7.2018 až 19.8.2018 

Dne 5. 7. 2018 proběhla veřejná připomínka a uctění obětí sovětské okupace ze srpnu 1968. Vpád 

sovětských vojsk a (tzv. spřátelených) armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byl agresí porušující 

mezinárodní dohody a státní suverenitu Československa. „Jsme s vámi, buďte s námi“, znělo od 

politických představitelů. V rámci Festivalu pro židovskou čtvrť proběhl happening k připomínce 

těchto událostí. Fotografie z happeningu byly využity k instalaci krátkodobé výstavy. 

 

Ve znamení tří deklarací      12.7.2018 až 5.8.2018 

Muzeum regionu Boskovicka ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů Vás uspořádalo 

výstavu Ve znamení tří deklarací – šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu. 

Výstava se konala pod záštitou senátorky Ing. Jaromíry Vítkové. Ve čtvrtek 26. 7. proběhl k výstavě 

doprovodný program – projekce dokumentárního filmu a beseda s autory dokumentu. 
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Nejdelší noc        21.8.2018 až 28.10.2018 

Výstavu o tragické události z konce šedesátých let minulého století připravily Úřad dokumentace a 

vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR, Vojenský historický ústav Praha a pražské Muzeum Policie 

ČR. Výstava se nevěnovala pouze událostem srpnové noci, nýbrž líčila situaci v Československu již od 

podzimu 1967. Poslední panel byl pak věnován obětem invaze. Ambicí tvůrců výstavy nebylo jen 

zopakovat známé skutečnosti o průběhu invaze, ale prezentovat také nové poznatky o vojenském 

obsazení Československa. K tomu posloužily i dosud nezveřejněné snímky v Rakousku žijící 

nizozemské fotografky Okky Offerhaus, které v roce 2011 získal Národní archiv. Vybrané fotografie 

byly prezentované na výstavních panelech. Další zveřejněné fotografie a dokumenty pocházejí od 

pořádajících institucí – Muzeum Policie ČR a Vojenský historický ústav, a také z Vojenského 

ústředního archivu v Praze a Správního archivu AČR v Olomouci. Texty připravil autor výstavy Daniel 

Povolný. 

 

Vzhůru, máme svůj vlastní stát. Boskovický okres v 1. republice 13.9.2018 až 25.11.2018 

Výstava k 100. výročí vzniku samostatného státu byla zaměřená především na region Boskovicka v 

rozsahu bývalého soudního okresu Boskovice, od období poloviny 19. století do konce První 

republiky. Výstava přiblížila dění v regionu se zaměřením na národní emancipaci a rozvoj občanské 

společnosti, situaci bezprostředně před vyhlášením republiky, průběh událostí po 28. říjnu 1918 a 

následně život v regionu v období První republiky z různých pohledů a témat. Výstavu doplnil cyklus 

přednášek přibližující život obyvatel regionu v tomto období. Záštitu nad výstavou převzala senátorka 

Ing. Jaromíra Vítková a místostarostka Města Boskovice Mgr. Dagmar Hamalová. 

 

Židé v Gulagu        21.9.2018 až 16.11.2018 

Výstava vznikla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. V pátek 16.11. proběhla v 

Židovském obecním domě doprovodná akce – beseda s autory. Výstava se konala pod záštitou 

senátorky Ing. Jaromíry Vítkové. 

 

Výstava reborn panenek      29.9.2018 až 30.9.2018 

V roce 2018 proběhl již čtvrtý ročník výstavy reborn panenek. Výstavu zaštítila senátorka Ing. 

Jaromíra Vítková. Dobrovolné vstupné bylo věnováno na speciální pomůcky pro Valentýnku a její 

spolužáky z autistické třídy v Boskovicích. 

 

Bohuslav Odehnal: Lidový umělec a jeho tvorba   13.12.2018 až 10.2.2019 

Výstava lidové tvorby Bohuslava Odehnala v Muzeu regionu Boskovicka. Na výstavě byly k vidění 

autorova díla různých uměleckých metod: dřevoryt, lept, suchá jehla, kresba a další. Vernisáž výstavy 

proběhla 13.12. od 16:00 v hraběcí rezidenci. K výstavě byl k dispozici katalog představující práce 

umělce. 
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Nomádi Evropy: příběh slovenského drátenictví   13.12.2018 až 10.2.2019  

Výstava Nomádi Evropy představila jedinečné, typicky slovenské lidové zaměstnání - drátenictví, dnes 

považované za národní kulturní dědictví Slovenska. Výstava vypráví neuvěřitelný příběh odříkání, ale i 

odhodlání, odvahy a šikovnosti jednoduchých rolníků z nejchudších horských regionů 

severozápadního Slovenska a Spiše, kteří obohatili světovou materiální kulturu o nový typ praktických 

předmětů každodenní potřeby a drát povýšili na klasický řemeslný a výtvarný materiál. Výstava 

vznikla ve spolupráci s Povážským múzeem v Žilině a Žilinským samosprávným krajem. 

 

3. Interpretace 

 

Muzejní programy 

 

- Programy ke stálým expozicím: 

o Řemesla našich pradědečků a prababiček  

(expozice: Krajinou sedmizubého hřebene, Historické zemědělské stroje)  

Jak byla náročná práce dráteníka, přadleny, perníkáře, truhláře, pradleny? 

Představeny jsou téměř zapomenutá řemesla našich předků. 

o Procházka za traktory  

(expozice: Historické zemědělské stroje)  

A nejen traktory různých značek a různého využití uvidíte v expozici historických 

zemědělských strojů. Hravou formou jsou návštěvníkům představeny parní stroje, 

stabilní motory, historické zemědělské nářadí a další předměty, související s pracemi 

v zemědělství. 

o Urodilo se  

(expozice: Historické zemědělské stroje)  

Poznáte plodiny, které tvořily běžnou součást jídelníčku našich předků? Víte, jak se 

lišila práce zemědělce v pravěku a jaké „vymoženosti“ používali na poli naši 

pradědečkové? Čeká nás prohlídka zaměřená na historii zemědělství od pravěku po 

20. století s malou poznávačkou. 

o Putování po židovském městě v Boskovicích  

(expozice: Synagoga maior, Židovský obecní dům, židovské město)  

Společně se vydáme na prohlídku židovského města, seznámíme se s jeho historií a 

příběhy obyvatel, přiblížíme si židovskou kulturu, navštívíme nejvýznamnější budovy 

– synagogu, rituální lázeň mikve a Židovský obecní dům. Dle zájmu může být do 

prohlídky zakomponována i návštěva židovského hřbitova. 

o Archeologie hravě 

 (expozice: Krajinou sedmizubého hřebene)  

Program může být zaměřen na celé období pravěku nebo jen na jeho konkrétní 

období. Návštěvníci se seznámili s vývojem pravěkých kultur v regionu, prohlédli si 

významné nálezy, mohli si vyzkoušet některé pravěké techniky a byla jim 
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představena pravěká strava. Nový program určený pro různé věkové kategorie vznikl 

v r. 2018. 

 

- Programy k výstavám:  

o Barbaři v pohybu  

Termín: 8. prosince 2017 – 31. březen 2018  

Návštěvníci si přiblížili život Germánů na Malé Hané, ovlivněný Římskou říší. Zahráli si 

na pravěkou vesnici, seznámili se s každodenním životem jejích obyvatel a sami si 

vyzkoušeli některé činnosti. 

o Tvořivá dílna k výstavě: Barbaři v pohybu  

Termín: 8. prosince 2017 – 31. březen 2018  

Tvořivá dílna je koncipována jako doplňkový program k výstavě. Kromě prohlídky 

samotné výstavy se návštěvníci věnovali především tvoření. Výroba jednoduchých 

šperků z drátů či modelovací hmoty a výroba pravěkých nádob. 

 

- Naučné programy a tvořivé dílny:  

o Židovské město s pastelkou 

Věková kategorie: předškoláci, 1. stupeň ZŠ, 6. ročník ZŠ 

Procházka židovským městem a za pomoci populárního průvodce pro děti z edice 

nakladatelství Hranostaj představení neobyčejných životních příběhů obyvatel 

židovského města. 

o Mezinárodní den archeologie  

Termín: 20. října 2018  

Návštěvníci, převážně z řad dětí si mohli nejen zahrát na archeology, ale i semlít obilí, 

namalovat keramiku, ušít taštičku či vyrobit šperk. Také tu byly k vidění pravěké 

sošky a nástroje, pazourek, kosti či parůžky, které sloužily k výrobě těchto nástrojů a 

dílna kovotepce s opravdovými výrobky z bronzu. 

o Vánoční tvoření  

Termín: prosinec 2017  

Návštěvníci si mohli vytvořit tradiční i netradiční vánoční ozdoby, vytvořit voňavé 

dárky a zajímavé svíčky. 

 

Spolupráce se školami a kulturně výchovná činnost 

 

Ve sledovaném období muzeum pokračovalo ve velmi dobré spolupráci obzvláště s místními školami; 

podařila se navázat součinnost i s některými školami přespolními. V období od ledna do prosince roku 

2018 jsme realizovali programy pro celkem 93 objednaných skupin. Jednalo se především o třídy žáků 

mateřských, základních a středních škol. Menší podíl tvořily skupiny dětí z volnočasových zařízení. 

Kromě mateřských a základních škol jsme se snažili navázat také spolupráci se středními školami 

v Boskovicích. Řadu akcí jsme cílili rovněž na nejmenší individuální návštěvníky – děti v doprovodu 

rodič. 
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V rámci výstavy prací škol a návštěvníků muzea „Půjdem spolu do Betléma, aneb tvoříme boskovický 

betlém“ proběhlo 4.1. 2018 slavnostní vyhlášení nejhezčí figurky. Nejvíc hlasů dostala figurka svatého 

Josefa od Jiřího Zejdy z Boskovic. Slavnostní vyhlášení oživily studentky SPgŠ vánoční lidovou hudbou. 

Poté se uskutečnila Tříkrálová beseda magistry Marcely Polákové, která seznámila posluchače s 

lidovými tradicemi od 1. ledna do začátku půstu. Ukázala dětem famfrnoch a k čemu sloužil, co se 

dělalo na Nový rok v Čechách a na Moravě v minulých staletích.  

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 proběhla v Muzeu regionu Boskovicka vernisáž výstavy Každodenní život za 1. 

republiky, kterou připravili žáci Základní školy Boskovice - pracoviště nám. 9. května. Výstavu uvedla 

učitelka ZŠ Boskovice Gabriela Staňková a její syn Martin Staněk. O hudební vystoupení se postarali 

žáci základní školy - Jiří Krajíček doprovodil na mandolínu Adélu Klementovou a Kristýnu Dvořákovou. 

Výstava byla k nahlédnutí až do 3. 6. 2018 a navštívili ji především žáci a rodinní příslušníci. Žáci si tak 

mohli vyzkoušet nelehkou práci muzejních kurátorů a příprava výstavy byla celá v jejich režii pod 

vedením učitelky Staňkové. 

Muzeum spolupracovalo se školami při přípravě řady kulturních programů určených pro děti nebo 

pro rodiče s dětmi, jednalo se např. o akce: Zahájení turistické sezóny (příprava podkladů o sochách a 

památnících ve městě, příprava programu na slavnosti 100 lip 100 oslav, která proběhla v parku u 

zámeckého skleníku, edukativní program během jihomoravských krajských dožínek, který proběhl 

v hraběcí rezidenci a současně v budově Historických zemědělských strojů, atd.  

Spolupráce se školami probíhala do června 2018 v podobném duchu jako v minulých letech. Následně 

došlo k dlouhodobé absenci muzejní pedagožky, což se projevilo v nepřipravenosti edukačních 

programů pro školní a zájmové skupiny v druhé polovině roku. Absenci pedagoga vhodného provádět 

edukativní programy nahradilo muzeum krátkodobě spolupráci s Mgr. Táňou Klementovou z 

Židovského muzea v Praze, která připravila šestici zajímavých edukačních aktivit, které byly 

představeny školním skupinám. Postupně tak byly dětští návštěvníci seznámeni s tradicemi a zvyky 

judaismu, s hebrejskou abecedou a s historií Židů v českých zemích. Dále s tématem židovská 

komunita za první republiky, o biblické historii a v závěrečném setkání Chanuka, židovské svátky jim 

byla přiblížena odlišná vánoční tradice. 

Další aktivitou byl program Archeologie hravě, které muzeum připravilo díky dotaci z Ministerstva 

kultury. Na akci se podílela muzejní archeoložka Mgr. Zuzana Jarůšková, externistka Mgr. Taťána 

Bártová Pavelková a další zaměstnanci i externisté. Cílem projektu bylo prohloubit znalosti žáků i 

návštěvníků z řad široké veřejnosti o pravěku Boskovicka a oblasti Malé Hané. Zážitkově jim 

zpřístupnit práci archeologa a metody zpracování archeologických nálezů. S využitím interaktivních 

prvků stálé expozice i nově vzniklých didaktických her podporovat vztah žáků i veřejnosti k místu 

jejich domova, k jejich kulturní identitě. Vznikl vzdělávací program pro různé věkové školní skupiny, 

na jehož základě se účastníci zapojili do činností muzejního archeologa, blíže se seznámili s 

archeologickými nálezy, jejich zpracováním i významem jejich ochrany jako kulturního dědictví. 

Hravou formou pomocí pravěkých technik blíže poznávali nejen pravěk Boskovicka a nejdůležitější 

aspekty života v průběhu celého pravěku (textilní výroba a odívání, zpracování obilovin, zpracování 

kovu, výroba keramiky a kamenné industrie). Program probíhal s důrazem na informace (a praktické 

ukázky) o archeologických nálezech a lokalitách z bezprostředního okolí bydliště žáků či studentů. 

Programu se zúčastnilo několik školních tříd a děti z dětského domova. 
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Kulturně výchovná činnost – besedy přednášky a další kulturní akce 

 

Tříkrálová beseda 

Dne 4. 1. 2018 proběhla v Tříkrálová beseda spojená se slavnostním vyhlášením soutěže o nejlepší 

figurku do betléma. V rámci výstavy prací škol a návštěvníků muzea „Půjdem spolu do Betléma, aneb 

tvoříme boskovický betlém“ proběhlo 4. 1. 2018 v 16 hodin slavnostní vyhlášení nejhezčí figurky. 

Nejvíc hlasů dostala figurka svatého Josefa od Jiřího Zejdy z Boskovic. Slavnostní vyhlášení oživily 

studentky SPgŠ vánoční lidovou hudbou. Po té se uskutečnila Tříkrálová beseda magistry Marcely 

Polákové, která posluchače seznámila s lidovými tradicemi od 1. ledna do začátku půstu. Ukázala 

dětem famfrnoch a k čemu sloužil, co se dělalo na Nový rok v Čechách a na Moravě v minulých 

stoletích. 

 

Římané v pohybu. Když římské legie zaplavily území Germánů ve středním Podunají 

Dne 24. 1. 2018 proběhla přednáška Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. přibližující téma života a působení 

římských vojsk ve středním Podunají. Přednáška byla spojená s komentovanou prohlídkou výstavy: 

Barbaři v pohybu. 

 

Úvod do včelaření, čmelaření a včelí pastvy 

Dne 27. 1. 2018 proběhla v Muzeu regionu Boskovicka přednáška o včelaření. Posluchači si mohli 

poslechnout něco o opylovačích na zahradě? O motýlech, čmelácích a včelách samotářkách, o včele 

medonosné a dalších. Přednášel včelař Honza Král. Akce se uskutečnila ve spolupráci s iniciativou 

Boskovic naživo. 

 

Germáni v pohybu. Vpád Svébů do Čech a středního Podunají 

Dne 7. 2. 2018 proběhla přednáška Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr., prof. UO (autora výstavy 

Římané a Germáni v pohybu). Přednášející přiblížil život germánských kmenů v době římské. Po 

přednášce následovala komentovaná prohlídka výstavy. 

 

Úvod do semenaření a burza osiv 

Dne 10. 2. 2018 Proběhla přednáška Jana Krále na téma semenaření. Návštěvníkům byly představeny 

staré plodiny od neolitických obilnin a theosinte přes původní indiánské kukuřice, po nejrůznější 

zeleninu, léčivky a keře. Představeny byly vhodné způsoby průběžné sklizně dřeva na otop nebo na 

mulč. Po jednání následovala burza osiv. Akce se uskutečnila ve spolupráci s iniciativou Boskovic 

naživo. 
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Germánske kniežacie centrá a rímske stavby v 1. až 3. storočí v stredodunajskom barbariku 

Dne 21. 2. 2018 proběhla přednáška PhDr. Kristiana Elscheka, CSc. Archeolog představil vývoj osídlení 

na Slovensku v době římské. Po přednášce následovala komentovaná prohlídka výstavy Barbaři v 

pohybu. 

 

Mauretánie (Mezigenerační centrum) 

Dne 22. 2. 2018 Proběhla beseda o Mauretánii. Vyprávění o cestě do pouštní země v severozápadní 

Africe s profesorkou boskovického gymnázia RNDr. Marií Minxovou doprovázené mnoha 

fotografiemi. Představeno bylo hlavní město, několik menších vesnic, písčité duny, oázy uprostřed 

pouště a snímky z Atlantského oceánu. Beseda proběhla ve spolupráci s Mezigeneračním centrem 

Boskovice.  

 

Arteterapie (Mezigenerační centrum) 

Dne 27. 2. 2018 proběhla v Židovském obecním domě arteterapie s kantorkou Danou Hrubou. 

Arteterapie je obor využívající výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a ovlivňování lidské 

psychiky ve směru redukce psychických či psychosomatických obtíží a redukce konfliktů v 

mezilidských vztazích. Akce navázala na dvojici podobně koncipovaných úspěšných setkání z r. 2017. 

 

Lidové stavitelství na Letovicku 

Dne 1. 3. 2018 se ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Letovice uskutečnila v Muzeu 

města Letovice přednáška PhDr. Romana Malacha, PhD. na téma Lidové stavitelství na Letovicku. 

Přednášející přiblížil historickou podobu lidového stavitelství v regionu, nastínil lokální a regionální 

odlišnosti prostřednictvím historických kreseb a fotografií. 

 

Český Banát, japonský Zen a návrat nejen k přírodě 

Dne 3. 3. 2018 se v Muzeu regionu Boskovicka uskutečnila přednáška antropologa, muzikanta a 

spisovatele Ondřeje Landy Český Banát, japonský Zen a návrat (nejen) k přírodě. Ondřej Landa 

přítomným povykládal o studiu antropologie, environmentalistiky a nonverbálního divadla na 

Masarykově univerzitě a Janáčkově akademii múzických umění v Brně, o svých cestách na Nový 

Zéland, kde žil s místním domorodým kmenem Tuhoe, o hledání podstaty islámu a Alláha v 

Malajsijské vesničce a Zen budhismu ve Vietnamských a Japonských klášterech, o studování 

hinduismu v Indii. Poté odjel studovat v Řecku a Rumunsku pravoslaví. Své cestování a nalezení sebe 

sama zatím završil soběstačným a na konzumní společnosti nezávislým životem v malé rumunské 

vesničce Šumice, kterou v 19. století založili čeští katoličtí imigranti. Přednáška Ondřeje Landy o 

alternativním životě představila přínosy a úskalí soběstačnosti a nastínila, jak umění samoty a 

samostatnosti souvisí s ekologií a meditační praxí.  
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Výsledky detektorových prospekcí Muzea regionu Boskovicka v roce 2017 

Dne 7. 3. 2018 proběhla přednáška Mgr. Zuzany Jarůškové, která představila nejnovější archeologické 

nálezy v regionu. Po přednášce následovala komentovaná prohlídka výstavy Barbaři v pohybu. 

 

Etnografický region Malá Haná 

Dne 10. 3. 2018 se v Národopisném muzeu v Praze uskutečnila přednáška PhDr. Romana 

Malacha Ph.D. přibližující etnografický region Malou Hanou. Po přednášce následovala ukázka 

lidových tanců a zpěvu v podání folklorního souboru Velen. 

 

Osídlení Blanenska ve světle nových archeologických objevů 

Dne 11. 3. 2018 proběhla přednáška Mgr. Zuzany Jarůškové, která představila nejnovější 

archeologické nálezy z okresu Blansko s důrazem na oblast Jedovnicka. Nová doba přináší nové 

metody a s nimi i nové nálezy, které doplňují i mění naše poznání historie. Přednáška proběhla ve 

spolupráci s obcí Jedovnice v kinosále kulturního domu v Jedovnicích. 

 

Uvedení knihy Boskovice v pohledech do minulosti 

Dne 12. 3. 2018 proběhlo v Muzeu regionu Boskovicka uvedení knihy Boskovice v pohledech do 

minulosti, Publikace vznikla ve spolupráci s Městem Boskovice. Kniha obsahuje téměř 500 

historických fotografií, uvedení proběhlo za účasti vedení města Boskovice a autorů publikace. 

Součástí bylo hudební vystoupení Jazz kvartetu SPgŠ Boskovice. 

 

Židé v dějinách - Tradice a zvyky judaismu 

Dne 22. 3. 2018 proběhla první přednáška z cyklu Židé v dějinách. Přednáška představuje židovský 

národ v dějinném kontextu, vysvětlila základní pojmy judaismu a přibližuje významné události života 

Židů a svátky židovského roku. Přednáška byla doplněna ukázkami judaik, předmětů náležejících k 

židovské tradici. Tradicemi a zvyky posluchače provedla lektorka Židovského muzea v Praze Mgr. 

Táňa Klementová. Během dvou hodin se návštěvníci dozvěděli o životě a tradicích národa Davidova. 

Přednášející pohovořila o talmudu, tóře, judaismu, povinnostech a zvycích od narození, svatbu až po 

pohřeb a odchodu duše. Přednášku doplnily svými místopisnými vědomostmi paní Marie Wetterová 

a Lenka Janíková.  

 

Lodní doprava (Mezigenerační centrum) 

Dne 29. 3. 2018 uspořádalo Mezigenerační centrum ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka v 

budově židovského obecního domu přednášku boskovického rodáka Lubomíra Havelky na téma Lodní 

doprava. Pan Havelka se s přítomnými podělil o své zkušenosti, co by lodní kapitán při svých plavbách 

po Labi, německých, nizozemských, belgických ale i francouzských řekách a kanálech. Nejprve se 

posluchači dozvěděli něco o historii Československé plavby labsko-oderské, o splavování vorů po 
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Baťově či Hořínském kanále, o československém přístavu v Hamburku a prvních lodích pořízených po 

1. světové válce převážně z válečných reparací. Ve své době se jednalo o největší flotilu lodí ve 

středoevropské říční dopravě vlastnící stovky lodí. Jednou z nevýhod lodní dopravy provozované v 

Čechách byla nízká hladina Labe, neboť lodě dosahují ponoru až 140 cm a takové hloubky se jim často 

nedostává. Dnes provozuje ČSPL zhruba 70 lodí, protože v roce 1992 byla Labská plavba 

zprivatizována a z větší části rozprodána. Posluchače během dvouhodinové přednášky seznámil s 

různými druhy plavebních komor, o vybavení a technice používané na palubě lodí, na kterých se 

plavil. Tou poslední se mu stal v Německu registrovaný tanker Wotan, dlouhý 85 m, široký 9,5 m s 

maximálním ponorem 2,4 m. Maximální rychlost Wotanu je 7,4 uzlů (13,7 km/h). Nyní si již užívá 

důchodu a za kormidlo se staví jen příležitostně. Svoji přednášku doplnil desítkami fotografií a videí 

pořízených z cest. 

 

Rodina Wankelova a její přínos k poznání moravské archeologie a národopisu 

Dne 4. 4. 2018 se ve spolupráci s Městským klubem důchodců Letovice uskutečnila přednáška 

PhDr. Romana Malacha, Ph.D. přibližující osobnost „otce moravské archeologie“ Jindřicha Wankela; 

životní dráhu jeho dcer, které se nesmazatelnou stopou zapsaly do dějin českého národopisu a vnuka 

Karla Absolona, archeologa a zakladatele vědeckého ústavu Anthropos pro výzkum pleistocenního 

člověka. 

 

Židé v dějinách - Hebrejská abeceda 

Dne 19. 4. 2018 proběhla druhá přednáška Mgr. Táni Klementové z cyklu Židé v dějinách, tentokrát 

zaměřená na vznik a vývoj písma a jazykových odnoží. V první části se posluchači dozvěděli, jak se 

jednotlivá písmena píší a jmenují, ve druhé se pak učili přečíst jednotlivá slova, vytvořit své jméno, 

přečíst celou větu či rozluštit nápisy v boskovické synagoze. Jako bonus pak přednášející předvedla 

svoji tóru, na kterou minule nedošlo a ukázala způsoby jejího psaní a kompletování. 

 

České stopy v Argentině (Mezigenerační centrum) 

Dne 26. 4. 2018 se uskutečnila další společná akce Mezigeneračního centra a Muzea regionu 

Boskovicka v Židovském obecním domě. Erick Vastik, zahraniční student češtiny na MU v Brně 

představil, jak se jeho pradědeček z Jižní Moravy usadil v Argentině a s celou rodinou pak vybudoval 

farmu, kde největším skvostem jsou orchideje a jak folklorní ornamenty z rodiště Erickových předků 

ovlivňují jeho grafickou tvorbu. 

 

100 lip - 100 oslav 

Dne 14. 8. 2018 uspořádalo Město Boskovice ve spolupráci s Muzeum regionu Boskovicka slavnostní 

výsadbu stromu republiky. Program byl zahájen v Muzeu regionu Boskovicka přednáškou Ing. Dagmar 

Fetterové Zajímavé oranžerie u nás. Následovalo slavnostní zahájení u Zámeckého skleníku v 

Boskovicích - výsadba stromu republiky za účasti hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila 

Šimka a senátorky a zastupitelky Jihomoravského kraje Ing. Jaromíry Vítkové. Hudební program 
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doplnilo vystoupení SPgŠ Boskovice a folklorního souboru Borověnka. Bohatý kulturní program pro 

všechny věkové kategorie zahrnoval upomínkové předměty pro účastníky, výklad o historii, kukátka 

do minulosti-historické obrázky, poznávání stromů a rostlin, kvíz - státní symboly, aneb umíte nosit 

trikolóru, hry našich pradědečků a prababiček, vůně a chutě v parcích a zahradách a foto koutek 

prvorepublikové módy. Akce proběhla pod záštitou Jihomoravského kraje. 

 

Dějiny Židů v Čechách a na Moravě 

Dne 22. 5. 2018 se uskutečnila poslední přednáška z cyklu Židé v dějinách. Přednáška Mgr. Táni 

Klementové byla zaměřena na Židy v dějinách od 10. stoletá na území Čech a Moravy. V poslední 

části se věnovala období před 2. světovou válkou a okupací Českého státu. O Norimberských 

zákonech, které vyvrcholily odsunem do vyhlazovacích táborů na severu Evropy a o tzv. konečném 

řešení židovské otázky. Naštěstí tomu nedošlo a židé mohli založit svůj stát, i když to nebylo opět bez 

dalších bojů v místech jejich domoviny. Přednášky se zúčastnil i pamětník holokaustu a terezínského 

ghetta Alois Plaček, který přežil fašistickou likvidaci židů. Chvíli žil i v Boskovicích u tety a strýce 

Kubátových na Plačkově ulici. Pan Plaček přítomným povyprávěl o životě v ghettu, o své rodině a jak 

se po válce ubíral jejich osud. 

 

Genetika a genealogie 

Dne 22. 5. 2018 se uskutečnila přednáška Mgr. Martina Kotačky na téma Genetika a genealogie - 

nová cesta k poznání našich předků a našeho původu. Po poslechu zajímavé přednášky a představení 

výzkumného projektu se mohli vybraní zájemci zapojit do projektu poskytnutím svůj genetický 

materiál k výzkumu. 

 

Muzejní noc  

Dne 26. 5. 2018 se uskutečnila Muzejní noc. Akce odehrávat ve všech prostorách Muzea regionu 

Boskovicka. Hlavní program probíhal v Hraběcí rezidenci, kde vystoupila instrumentální dvojice Karla 

Strii a Lubomíra Hluštíka, v bočním sále si návštěvníci mohli prohlédnout, jak se vyrábí příze na 

kolovratu nebo vyrábí modrotisk. Děti si zde mohly vymalovat předkreslené obrázky. V hlavním sále 

byla přístupná zdarma výstava Magdaleny Roztočilové Pod povrchem a v arkadii výstavu Každodenní 

život za 1. republiky. Malí i velcí turisté zde dostali razítka do svých deníčků. V Synagoze kromě 

prohlídky samotné budovy byla zpřístupněna i blízká mikve a večer zde vystoupila kapela HaChucpa. 

V Židovském obecním domě jste si mohli prohlédnout výstavu Hvězda pod tíhou hvězdy. Na dvoře 

byly připraveny různé hry pro děti. A v Muzeu zemědělských strojů byla zdarma zpřístupněna 

komentovaná prohlídka a pro děti zde byl k dispozici interaktivní koutek. Pro návštěvníky byl 

připraven jarmark regionálních potravin, divadelní koutek a výtvarný koutek, komentované prohlídky 

stálých expozic i krátkodobých výstav, ochutnávka tradičních židovských potravin, pop-up kavárna s 

hudbou - DJ OldBoye a DJ Nubiana, promítání dokumentů či filmová projekce na dvorku Židovského 

obecního domu. 
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Projekce Agent Vian / Moje StB 

Dne 29. 5. 2018 proběhlo v Hraběcí rezidenci promítání dvojice snímků (Agent Vian a Moje StB) z 

televizního cyklu Příběhy 20. století, které bylo doplněno besedou s režisérem Viktorem Portelem. 

Projekce se uskutečnila ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Post Bellum. 

 

Projekce dokumentu There is no tomorrow 

Dne 4. 6. 2018 se uskutečnila projekce filmu There is no tomorrow, který přiblížil problematiku 

spalování fosilních paliv. Po projekci následovala debata s Mikulášem Černíkem, doktorandem 

humanitní environmentalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.  

 

Jaroslav Bárta: S Vámi 

Dne 5. 7. 2018 proběhla veřejná připomínka a uctění obětí sovětské okupace ze srpna 1968. Vpád 

sovětských vojsk a (tzv. spřátelených) armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byl agresí porušující 

mezinárodní dohody a státní suverenitu Československa. „Jsme s vámi, buďte s námi“, znělo od 

politických představitelů. Přes spontánní nenásilný odpor přinesla okupace mnoho nevinných obětí. 

Do konce roku 1968 bylo zabito 137 československých občanů. Projekt za aktivní účasti návštěvníků 

Festivalu pro židovskou čtvrť připomenul formou tichého happeningu a instalací ty, kteří se stali 

oběťmi sovětské zvůle a zároveň být i aktuálním varováním. 

 

Beseda s Pavlem Kosatíkem 

Dne 5. 7. 2018 proběhla v Židovském obecním domě v Boskovicích beseda s Pavlem Kosatíkem 

autorem výstavy České století v komiksu. Devítidílná série Češi je dosud největší historickou 

komiksovou řadu u nás. Série přímo navazuje na úspěch televizního seriálu České století, jehož je 

volnou adaptací. Beseda s autorem přiblížila návštěvníkům historické události i okolnosti vzniku 

komiksu. 

 

Ve znamení tří deklarací 

Dne 26. 7. 2018 uspořádalo Muzeum regionu Boskovicka ve spolupráci s Ústavem pro studium 

totalitních režimů výstavu Ve znamení tří deklarací - šlechta v letech nacistického ohrožení 

československého státu. Tato výstava bylo doprovozena projekcí dokumentárního filmu a besedou 

přibližující dobové skutečnosti. 

 

Dožínky v Boskovicích 

Dne 1. 9. 2018 se uskutečnila tradiční slavnost spojená s radovánkami na oslavu ukončení žní. Oslavy 

se konaly v režii Jihomoravského kraje ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství s Regionální 

agrární komorou, Města Boskovice, pracovníků Kulturního zařízení města Boskovice a Muzea regionu 

Boskovicka. Akce započala v areálu letního kina za doprovodu Boskověnky. Boskověnku vystřídala 
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Holóbkova mozeka, Borověnka, Drahánek, Drahan a Kořeňák. Následovala bohoslužba v kostele sv. 

Jakuba a průvod do letního kina, kde pokračoval program. Hlavní hvězdou večera byl Robert Křesťan 

a Druhá Tráva. Součástí dožínek byl jarmark lidových řemesel a dožínkový trh v parku u Zámeckého 

skleníku, ukázka různých druhů hospodářských zvířat a zemědělských strojů v areálu Muzea Regionu 

Boskovicka, přehlídka hasičské techniky na Masarykově nám., prezentace regionálních potravin a 

moravských vinařů a workshop Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru, který se uskutečnil v 

budově Hraběcí rezidence. V rámci oslav byly volně přístupné expozice Historické zemědělské stroje, 

expozice Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene a výstava Nejdelší noc 21. 8. 1968. 

 

Jak nás ovlivnil 21. srpen 1968 (Mezigenerační centrum) 

Dne 20. 9. 2018 proběhla v Židovském obecním domě beseda zaměřená na otázky: Jak a proč jsme 

utíkali? Proč jsme zůstali? Proč jsme se vrátili? Jak poznamenal tento den a následující údobí 

normalizace naše životy a životy našich blízkých.  

 

Nejdelší noc 21. 8. 1968  

Dne 16. 10. 2018 proběhla přednáška Mgr. Daniela Povolného z Úřadu pro dokumentaci a 

vyšetřování zločinů komunismu na téma internacionální pomoci spřátelených armád. Akce proběhla 

dvakrát pro školní třídy a jedenkrát pro veřejnost. Přednášející přiblížil dobové události, které 

předcházely a následovaly po této intervenci.  

 

Mezinárodní den archeologie 

Dne 20. 10. 2018 proběhl v muzeu v rámci Mezinárodního dne archeologie program. Návštěvníci, 

převážně z řad dětí si mohli nejen zahrát na archeology, ale i semlít obilí, namalovat keramiku, ušít 

taštičku či vyrobit šperk. Také tu byly k vidění pravěké sošky a nástroje, pazourek, kosti či parůžky, 

které sloužily k výrobě těchto nástrojů.  

 

Kamenité cesty Gruzie (Mezigenerační centrum) 

Dne 25. 10. 2018 Proběhla beseda s RNDr. Hynkem Skořepou O kamenitých cestách Gruzie. 

Přednášející představil přírodní i kulturní pamětihodnosti Gruzie jak z pohledu přírodního tak i 

historického. Od subtropů po věčný sníh Kavkazu, od pračlověka, Homo georgicus po tisíce let staré 

křesťanské kostely, od Stalina po postsovětskou současnost. 

 

Židovská komunita za 1. republiky 

Dne 30. 10. 2018 se uskutečnila přednáška z cyklu přednášek o Judaismu v Židovském obecním 

domě. Přednášející Táňa Klementová představí židovskou komunitu v Čechách a na Moravě za první 

republiky. Ve své přednášce použila ukázku z knihy Cesta do neznáma. Zmínila např. že Židé měli za 1. 

republiky přiznány veškerá práva a svobody jako „Čechoslováci“, aby se převýšil počet českých 
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obyvatel na úkor ostatních menšin, hlavně těch německých. Přiblížila jejich spolky a další stránky 

běžného života v První republice. 

 

Hradiště nad Okluky a jeho objevitelé 

Dne 1. 11. 2018 proběhlo uvedení knihy a současně beseda s autory nové publikace, kterou vydalo 

Muzeum regionu Boskovicka. Keltské oppidum Staré Hradisko na Prostějovsku z 2.–1. století před 

Kristem náleží bezesporu mezi nejvýznamnější archeologické lokality Moravy. První významné výkopy 

zde probíhaly od roku 1907 zásluhou Františka Lipky, Karla Snětiny a jejich přátel z Muzejního spolku 

v Boskovicích. Okolnosti tamějších výzkumů a osudy sbírky nálezů, kterou boskovičtí muzejníci 

vytvořili, poutavě popisuje kniha, na níž se podílelo osm autorů-archeologů z různých moravských 

institucí. Krátké medailony a 50 působivých fotografií s rekonstrukčními kresbami přibližují vybrané 

nálezy z keltského oppida, jež jsou uloženy v muzejní sbírce. Úvodní slovo pronesl a publikaci 

představil jeden z autorů Mgr. Miloš Hlava, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci.  

 

Vznik 1. republiky na Moravě 

Dne 8. 11. 2018 proběhla přednáška Mgr. Jakuba Pernese, který přiblížil průběh vzniku republiky v 

jednotlivých moravských městech.  

 

Národopisná výstava českoslovanská a její přípravy na Boskovicku 

Dne 8. 11. 2018 se uskutečnila přednáška PhDr. Karla Altmana Csc. z Etnologického ústavu přibližující 

okolnosti příprav na Národopisnou výstavu v Praze. Projekt Národopisné výstavy českoslovanské, 

která se uskutečnila v Praze roku 1895, vyvolal v první polovině devadesátých let 19. století vlnu 

zájmu o lidovou kulturu a život lidových vrstev. V mnoha místech nejen v Čechách, ale také na 

Moravě byly pořádány přípravné, tzv. krajinské výstavky, na nichž byly předváděny předměty hmotné 

kultury lidu, stejně jako lidové zvyky, obyčeje a obřady. Jednou z těchto významných lokalit byly i 

Boskovice, kde se krajinská výstavka uskutečnila již v roce 1892, tedy na samém počátku příprav 

celého projektu. Přednáška se zaměřila na vylíčení okolností vzniku Umělecké národopisné sběrací a 

průmyslové výstavy v Boskovicích a na zhodnocení jejího přínosu pro české národopisné hnutí. 

 

Židé v gulagu – beseda s autory výstavy a publikace 

Dne 16. 11. 2018 se v Židovském obecním domě uskutečnila přednáška pracovníků Ústavu pro 

studium totalitních režimů a spoluautorů knížky Židé v gulagu Adama Hradílka a Jana Dvořáka. 

Návštěvníci přednášky si prohlédli publikaci a časopis Paměť a dějiny, kterou vydává ÚSTR a dozvěděli 

se o problematice pátrání v ukrajinských a ruských archivech, po osudech některých 

československých židů, kteří uprchli do Sovětského svazu před německým fašizmem, zatčením a 

deportacemi do pracovních táborů. Na závěr proběhla diskuse s diváky, ve které pan Slonek 

vzpomněl Arnošta Goldflama, jehož strýc byl rovněž vězněn v sovětském gulagu. 

 



28 
 

T. G. Masaryk a Boskovice 

Dne 20. 11. 2018 se uskutečnila přednáška Mgr. Petra Vítámváse. Tématem přednášky byly 

Masarykovy návštěvy boskovického regionu, tedy v září 1921 ve Skalici a v červnu 1929 v Boskovicích, 

okolnosti a souvislosti těchto návštěv a promítnutí dokumentárního filmu z návštěvy v Boskovicích v 

roce 1929 s komentářem. 

 

Od legionářů po dnešek (Mezigenerační centrum) 

Dne 22. 11. 2018 se uskutečnila otevřená beseda Mezigeneračního centra v Židovském obecním 

domě se vzpomínkami našich předků i místních pamětníků na blízká témata. 

 

Židé v dějinách II. - Biblické dějiny Židů 

Dne 27. 11. 2018 se uskutečnila druhá přednáška z cyklu Židé v dějinách II. s přednášející Mgr. Táňou 

Klementovou z Židovského muzea v Praze. Přednášející seznámila posluchače se starověkými 

dějinami židovského národa podle Bible, která vypráví o dlouhé cestě, během níž se z jedné rodiny, 

rodiny Abrahamovy, stal celý národ. Vysvětlila také rozdíly mezi judaismem, křesťanstvím a muslimy. 

Přestože jsou tato náboženství monoteistická a vycházejí ze Starého zákona, tak v průběhu dějin 

došlo k jejich odtržení. Také pokračovala ve vyprávění o tóře, talmudu, o rabínech a jejich působení v 

židovské komunitě. Svoji přednášku oživila několika knihami o Starém zákoně a židech v době před 

naším letopočtem. 

 

Pavel Kolmačka - autorské čtení 

Dne 29. 11. 2018 se uskutečnilo autorské čtení u příležitosti vydání básníkovy nové sbírky Život lidí, 

zvířat, rostlin, včel. Básník Pavel Kolmačka, který žije v Chrudichromech, vydal novou básnickou 

sbírku, kterou představil na autorském čtení v Muzeu regionu Boskovicka. 

 

Slovinsko (Mezigenerační centrum) 

Dne 6. 12. 2018 proběhla v Židovském obecním domě přednáška paní Libuše Skořepová na téma 

Slovinsko - známá neznámá země, která je nám velmi blízko nejen geograficky.  

 

Adventní tvoření 

Dne 11. 12. 2018 uspořádalo Muzeum regionu Boskovicka adventní tvoření. Děti si mohli vyrobit 

různé vánoční dekorace, voňavé vánoční předměty či svíčky. 

 

Lidové vánoční zvyklosti 
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Dne 12. 12. 2018 se ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Letovice uskutečnila v Muzeu 

města Letovice přednáška PhDr. Romana Malacha, PhD. na téma Lidové vánoční zvyklosti na 

Letovicku. Přednáška přiblížila proměny vánočních obyčejů a regionální zvykové odlišnosti. 

 

Kulturně výchovná činnost – koncerty 

 

Maok - hudba vnitřních krajin 

Dne 5. 4. 2018 proběhl v synagoze koncert Maoka – hudebníka, improvizátora, multiinstrumentalisty, 

zpěváka, skladatele, ale hlavně člověka, jehož životní součástí a nejvýraznější složkou sebevyjádření je 

hudba. Jeho jedinečný styl je ve snivých až mysticky laděných skladbách lehko rozpoznatelný i bez 

toho, že byste znali konkrétní skladbu. Maok si velmi zamiloval Synagogu v Boskovicích a rád se do ní 

vrací nejen kvůli její skvělé akustice, ale také místu s charakteristickou atmosférou. 

 

Koncert ConTRIOlogy 

2. 5. 2018 se uskutečnil v boskovické synagoze koncert hudebního tria ConTRIOlogy v obsazení 

cimbál, akordeon a zpěv. Hudební těleso vzniklo na podzim roku 2016 v prostředí brněnské 

Janáčkovy akademie muzických umění. Uskupení se zaměřuje na interpretaci soudobé klasické 

hudby. Trio aktivně spolupracuje s již etablovanou, ale i nastupující generací českých a slovenských 

tvořících skladatelů. ConTRIOlogy je seskupení tří talentovaných hudebníků, kteří se pokouší o 

přiblížení současné hudební tvorby veřejnosti. Dávají podněty současným aktivním skladatelům pro 

tvorbu nových skladeb, které pak zahrnují do svého repertoáru. Trio je rovněž zajímavé propojením 

cimbálu, akordeonu a hlasu, které dává prostor novým zvukovým a barevným možnostem. 

 

Koncert nejen pro maminky 

10. 5. 2018 uspořádalo Muzeum regionu Boskovicka a Orel Boskovice v synagoze Maior koncert k 

příležitostí Svátku matek. Koncert zaštítila paní senátorka Ing. Jaromíra Vítková. Synagogou zazněly 

jek lidové skladby a písně, tak i soudobá hudební tvorba v podání Cimbálové muziky při SPGŠ, 

Flétnového souboru Skřivánek při MŠ Lidická, pěveckého sboru Pohodička při MŠ, ZŠ a PrŠ, Flétnový 

soubor při ZUŠ a Pěvecký sbor při ZŠ. 

 

Vánoční koncert - Irena a Vojtěch Havlovi 

Dne 14. 12. 2018 proběhl v Muzeu regionu Boskovicka Vánoční koncert. Vojtěch Havel si pro 

posluchače připravil vánoční písně, koledy a skladby pro zpěv, piano, violoncello, violu da gamba, 

tibetské mísy, zvony a zvonky. 
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4. Návštěvnost 

 

 

Muzeum regionu Boskovicka 

  

Hraběcí 
rezidence 

Židovský 
obecní 
dům Synagoga 

Historické 
zemědělské 

stroje 
Celkem za 
organizaci 

1. Počet návštěvníků expozic a výstav organizace 6349 1959 8229 999 17536 

 z toho 

za vstupné celé 195 280 1140 418 2033 

za vstupné snížené 967 1282 2318 234 4781 

za vstupné zvýšené za speciální služby 816 0 0 37 853 

z toho za služby cizincům 2 52 1053 3 1130 

za rodinné vstupné 0 0 0 0 0 

za seniorpasy 586 320 2150 121 3177 

neplatících 3783 25 1568 186 5562 

2. 
Počet účastníků speciálních doprovodných programů 
k výstavám a expozicím 766 189 291 304 1550 

 

Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy 39 9 12 19 79 

z toho 

pro děti a mládež 36 7 7 12 62 

pro seniory 2 2 4 5 13 

pro zdravotně handicapované 1 0 1 2 4 

3. 

Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí, jichž je 
muzeum (galerie) pořadatelem (bez výkladu ve 
výstavních prostorách) 1681 479 1042 0 3202 

 Počet 

kulturně výchovných 
akcí 

samostatná scénická 
vystoupení 2 1 3 0 6 

přednášky 6 14 0 0 20 

ostatní 10 2 2 0 14 

návštěvníků kulturně 
výchovných akcí 

samostatných 
scénických vystoupení 89 9 394 0 492 

přednášek 222 413 0 0 635 

ostatních 1370 57 648 0 2075 

4. 
Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů 
(pořádaných muzeem, galerií) 18 0 0 0 18 

5. Ostatní návštěvníci (uveďte) 30 0 0 0 30 

Návštěvnost za položky 1., 2., 3. a 4. celkem 8814 2627 9562 1303 22306 
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5. Vědeckovýzkumná činnost 

 

Odborní pracovníci se podíleli na přípravách výstav a akcích muzea, provozovali odbornou publikační 

činnost, archivní i terénní výzkum i popularizaci své vědeckovýzkumné činnosti. 

 

Publikační činnost 

 

Droberjar, E. – Jarůšková, Z.: Aurei císaře Nerona na Malé Hané a otázka jejich interpretace. 

Archeologie ve středních Čechách 22, 2018, 655–662. 

Čižmář, I. – Čižmářová, H. – Čižmářová, J. - Goláňová, P. – Hlava, M. – Jarůšková, Z. – Koucká, A. – 

Ženožičková, I.: Hradiště nad Okluky a jeho objevitelé. Keltské oppidum Staré Hradisko a sbírka muzea 

v Boskovicích. Boskovice: Muzeum regionu Boskovicka, 2018. 

Čižmář, I. – Jarůšková, Z.: Nález keltského řetězového opasku z Kunštátska (okr. Blansko),(v tisku). 

Chupíková, E.: S pastelkami po židovském městě Boskovice. Olomouc: Hranostaj ve spolupráci s 

Muzeem regionu Boskovicka, 2018. 

Jarůšková, Z.: Borotín (okr. Blansko). Doba bronzová. Přehled výzkumů 59-1, 2018, 159–160. 

Jarůšková, Z.: Boskovice (okr. Blansko). Doba bronzová. Přehled výzkumů 59-1, 2018, 160–161. 

Jarůšková, Z.: Újezd u Boskovic (okr. Blansko). Doba bronzová. Přehled výzkumů 59-1, 2018, 184. 

Jarůšková, Z.: Velké Opatovice (okr. Blansko). Doba bronzová. Přehled výzkumů 59-1, 2018, 184–185. 

Jarůšková, Z.: Boskovice (okr. Blansko). Středověk a novověk. Přehled výzkumů 59-2, 2018, 206. 

Malach, R.: Odraz první světové války na život na boskovickém venkově. Sborník Muzea Blanenska 

2018, s. 36–44. 

Malach, R.: Svatofloriánská tradice na Moravě. Folia Ethnographica 52/2, Supplementum ad Acta 

Musei Moraviae Scientiae sociales CIII 2018 s. 123–138. 

Sixtová, O. – Polakovič, D. – Pařík, A. (et. al.): Boskovice synagogue: guide. Second edition, Boskovice: 

Boskovice Region Museum, 2018. 

Skořepa, H.: Ajtmatov a jeho služba přestavbě. Listy (Olomouc) XLVIX-5, 2019, 87–95. 

Skořepa, H.: Bojovat, či vyčkávat? Listy (Olomouc) XLVIII-4, 2018, 49. Pozn. K výročí Mnichova. 

Skořepa, H.: Brigády, nebo přírodní procesy? Listy (Olomouc) XLVIII-6, 2018, 22–24. 

Skořepa, H.: Chlumy – nepřehlédnutelné dominanty Malé Hané. Turistický web Treking.cz 10. 10. 

2018. Dostupné z: https://www.treking.cz/vrcholy/maly-a-velky-chlum.htm 

Skořepa, H.: Ion Druce a jeho láska ke krajině a lidem. Listy (Olomouc) XLVIII-4, 2018, 92–95. 

Skořepa, H.: Kapitalistická, socialistická či jiná budoucnost. Listy (Olomouc) XLVIII-5, 2018, 56–60. 
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Skořepa, H.: Konečně! Plošné užívání glyfosátu bylo alespoň omezeno. Listy (Olomouc) XLVIX-5, 2019, 

21–22. 

Skořepa, H.: Krajiny Boskovicka: Hušák. Ohlasy dění na Boskovicku 14. 12. 2018. Dostupné z: 

http://www.ohlasy.info/clanky/2018/12/krajiny-husak.html 

Skořepa, H.: Makedonské potíže s názvem a nedemokratická demokracie. Listy (Olomouc) XLVIII-6, 

2018, 60–62. 

Skořepa, H.: Mandelštam, poutník po bezčasí. Listy (Olomouc) XLVIII-6, 2018, 82–86. 

Skořepa, H.: Úsměv mezi slzami. Listy (Olomouc) XLVIII-5, 2018, 85–88.  

Skořepa, H.: Život a doba George Bushe staršího. Listy (Olomouc) XLVIX-5, 2019, 65–68. 

Vítámvás, P.: Co a jak se slavilo? Proměny svátků a památných dnů v průběhu století. Sborník Muzea 

Blanenska 2018, s. 3–9. 

Vítámvás, P: Z muzejního depozitáře: Konstituční patent z roku 1848. Ohlasy dění na Boskovicku 14. 6. 

2018. Dostupné z: http://www.ohlasy.info/clanky/2018/06/ustava-1848.html 

Vítámvás, P.: Z muzejního depozitáře: Obraz Pavla Bačovského T. G. Masaryk v Boskovicích. Ohlasy 

dění na Boskovicku 2. 11. 2018. Dostupné z: http://www.ohlasy.info/clanky/2018/11/obraz-

TGM.html 

Vítámvás, P.: Z muzejního depozitáře: Prapor čtenářského spolku Velen. Ohlasy dění na Boskovicku 

3. 8. 2018. Dostupné z: http://www.ohlasy.info/clanky/2018/08/velen.html 

Vítámvás, P.: Vzhůru, máme svůj vlastní stát. Boskovický okres v 1. republice. Katalog výstavy. 

Boskovice: Muzeum regionu Boskovicka, 2018. 

Paděra, F. a kol: Nýrov 1368-2018: almanach k 650. výročí trvání obce. Nýrov: obec Nýrov, 2018. 

(zpracování historie Nýrova do publikace o vzniku obce - Z. Jarůšková). 

Prokeš, L. – Jarůšková, Z. – Petřík, J.: Origin of a silver Stollhof-type disc  excavated at Vanovice (South 

Moravia), Prähistorische Zeitschrift , (v tisku). 

 

Autorské výstavy 

 

Autorské výstavy připravovaly odborní pracovníci muzea ve spolupráci s dalšími zaměstnanci. 

Grafickou stránku výstav měla na starost výtvarnice muzea Jana Bayerová v ojedinělých případech 

byli využíváni další externisté. 

- Bohuslav Odehnal: Lidový umělec a jeho tvorba. Muzeum regionu Boskovicka, duben – 

červen, prosinec 2018 – únor 2019 (M. Poláková ve spolupráci s J. Bayerovou) 

- Germáni v pohybu. Jevíčko a Malá Haná v době římské. Muzeum regionu Boskovicka ve 

spolupráci s doc. Droberjarem, prosinec 2017 – březen 2018 (Z. Jarůšková) 

- Vzhůru, máme svůj vlastní stát. Boskovický okres v 1. republice. Muzeum regionu Boskovicka, 

září-listopad 2018 (P. Vítámvás) 
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Příspěvky na odborných konferencích 

 

- Jarůšková, Z.: Zkušenosti muzea v Boskovicích s detektorářskou veřejností. Archeologie a 

veřejnost – Neprofesionálové v archeologii. Modely interakce archeologie a uživatelů 

detektorů kovů (Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. 28. 11. 2018) 

- Malach, R.: Odraz první světové války na život na boskovickém venkově. Ohlédnutí za 

posledním stoletím na Blanensku a Boskovicku. Konference ke 100. výročí vzniku 

Československa (Muzeum Blanenska 14. 9. 2018) 

- Vítámvás, P.: Co a jak se slavilo? Proměny svátků a památných dnů v průběhu století. 

Ohlédnutí za posledním stoletím na Blanensku a Boskovicku. Konference ke 100. výročí 

vzniku Československa (Muzeum Blanenska 14. 9. 2018) 

 

Účast na konferencích bez příspěvku: 

 

- Archeologie barbarů 2018 Brno 4.11.2018 (Jarůšková, Z.) 

- Komise historiků AMG, Havlíčkův Brod, září 2018 (Vítámvás, P.)  

- Komise regionálních historiků Mravy a Slezska při AMG, Ostrava, září 2018 (Vítámvás, P.) 

- Konference muzejních archeologů v Jílovém u Prahy (Jarůšková, Z.) 

- Ohlédnutí za posledním stoletím na Blanensku a Boskovicku, Muzeum Blanenska, Blansko, 

září 2018 (Skořepa, H.) 

- Provádění záchranných archeologických výzkumů na jižní Moravě. Seminář organizovaný 

Jihomoravskou regionální komisí v Brně 20. 3. 2018 (Jarůšková, Z.) 

- Výzkumy, dokumentace a prezentace venkovského stavitelství v Československu. Konference 

k 100. výročí vzniku Československé republiky Rychnov nad Kněžnou 15. - 16. 5. 2018. (R. 

Malach) 

- Židé a Morava, Muzeum Kroměřížska, listopad 2018 (Vítámvás, P., Král, N.) 

 

Přednášky pro veřejnost 

 

- Jarůšková, Z.: Detektorové prospekce muzea regionu Boskovicka v roce 2017. Prezentace v 

Muzeu regionu Boskovicka 7. 3. 2018. 

- Jarůšková, Z.: Osídlení Blanenska ve světle nových archeologických objevů. Jedovnice 11. 3. 

2018 

- Malach, R.: Etnografický region Malá Haná. Národopisné muzeum v Praze 10. 3. 2018. 

- Malach, R.: Lidové vánoční zvyklosti na Letovicku. Muzeum města Letovice 12. 12. 2018. 

- Malach, R.: Rodina Wanklova a její přínos k poznání moravské archeologie a národopisu. 

Městským klubem důchodců Letovice 4. 4. 2018. 

- Skořepa, H.: Kamenité cesty Gruzie, 25. 10. 2018, Židovský obecní dům, ve spolupráci 

s Mezigeneračním centrem. 
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- Skořepa, H.: Prezentace vybraných fotografií ze sbírky Muzea regionu Boskovicka z 

pozůstalosti A. Indry (v rámci diskusního setkání Mezigeneračního centra Od legionářů po 

dnešek), Muzeum regionu Boskovicka 22. 11. 2018.  

- Vítámvás, P.: T. G. Masaryk a Boskovice. Přednáška v Muzeu regionu Boskovicka 20. 11. 2018 

 

Terénní výzkumy krajinných prvků a přírodnin   

 

- PR Lebeďák – teplomilné doubravy 

- Němčický kras – krasové jevy, stopy po těžbě železné rudy 

- PP Horní Bělá – vlhké louky a mokřady 

- Kunštátsko – luční enklávy a lesní lemy mezi Kunštátem a Rozsečí, mokřady (Cukl u Rozseče) 

- Údolí Křetínky v okolí Prostředního Poříčí – výskyty jalovce obecného 

- Žďárná – louky a mokřady 

- Údolí Luhy mezi Oborským dvorem a Sloupem – vegetace nivy potoka Luhy a zbytků 

smíšených lesních porostů 

- PR Pavlovské mokřady – rašeliniště a louky v okolí 

- Kocourov u Kořence – krátkostébelné trávníky (patrně bývalé pastviny) 

- Svitava mezi Skrchovem a Stvolovou – pobytové stopy bobra evropského 

 

Archeologická výzkumná činnost 

 

Muzeum regionu Boskovicka provedlo v roce 2018 celkem 80 archeologických akcí, všechny akce byly 

zaevidovány v programu Archeologická mapa ČR. Jedná se o velký nárůst výzkumů oproti uplynulým 

letům (např. v r. 2017 celkem 25 akcí, v r. 2016 celkem 18). 

- archeoložka předkládala vyjádření z hlediska archeologické památkové péče za použití 

Státního archeologického seznamu  

- zajišťovala komunikaci s investory a zhotoviteli na stavbách, uzavírání smluv s investory,  

- výjezdy do terénu a technické a odborné zajištěné záchranných archeologických výzkumů  

- dokumentace pozitivních terénních situací 

- vypracování závěrečných zpráv z negativních dohledů,  

- zpracování nálezových zpráv (včetně inventarizace nálezů, digitalizace terénních plánů 

v programu Microstation) 

- veškeré získané předměty byly náležitě zpracovány, zaevidovány a konzervátorkou ošetřeny 

- analýzy chemického složení bronzových předmětů za pomoci navrtání a XRF (realizace Matěj 

Kmošek, Archeologický ústav AVČR v Brně), soubor cca 500 ks 
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Přehled archeologických výzkumů v r. 2018: 

č. akce lokalita Pozitivní / 

negativní 

MRB01/2018 Boskovice,  Komenského - Kožoušek poz.? 

MRB02/2018 Žďárná - NN neg. 

MRB03/2018 Boskovice Hyundai  - Tlamka neg. 

MRB04/2018 Vanovice –dohledávka bronz. depotu poz. 

MRB05/2018 Benešov –rekonstrukce LC Spáleniska neg. 

MRB06/2018 Jasinov – LC Vřesice neg. 

MRB07/2018 Křetín – LC Bartoška neg. 

MRB08/2018 Vřesice – přípojka NN neg. 

MRB09/2018 Šebetov - Gasnet neg. 

MRB10/2018 Kunštát RD Brdár neg. 

MRB11/2018 Boskovice, Dukelská – vodovod, kanalizace neg. 

MRB12/2018 Velké Opatovice Elmart neg. 

MRB13/2018 Okrouhlá VHS Brno neg. 

MRB14/2018 Benešov komunikace k RD neg. 

MRB15/2018 Vanovice - vodovod neg. 

MRB16/2018 Bosk. Dukelská VN, EN. neg. 

MRB17/2018 Vel. Opat. Translignum poz. 

MRB18/2018 Boskovice Havlíčkova NN,b.j.ENBO neg. 

MRB19/2018 Boskovice Havlíčkova NN-1929 neg. 

MRB20/2018 Doubravice NN Elektro Pernica neg. 

MRB21/2018 Újezd NN El.Per. neg. 

MRB22/2018 Láník neg. 

MRB23/2018 Vřesice NN El.Per. neg. 

MRB24/2018 Vážany NN ENBO poz. 

MRB25/2018 Vel.Opat. chaty - NN ENBO neg. 

MRB26/2018 Benešov ENBO neg. 

MRB27/2018 Boskovice – propojení Nádražní a Štefánikovy neg. 

MRB28/2018 Drválovice Dvořáček neg. 

MRB29/2018 Benešov, Pavlov ENBO neg. 

MRB30/2018 Olešnice – přístavba mlékárny neg. 

MRB31/2018 Letovice - bytovky neg. 

MRB32/2018 Mladkov – rekonstrukce návsi neg. 

MRB33/2018 Louka – rek. LC neg. 

MRB34/2018 Vel. Opat. TS Dlouhá ENBO neg. 

MRB35/2018 Cetkovice Za Kaplicí ENBO neg. 

MRB36/2018 Vážany NN Pernica neg. 

MRB37/2018 Okrouhlá – prodloužení VO, infrastruktura, 

II.etapa 
neg. 

MRB38/2018 Kunštát RD Holas neg. 
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MRB39/2018 Benešov retenční tůně neg. 

MRB40/2018 Boskovice – Terasy na Výsluní neg. 

MRB41/2018 Boskovice – Rovná (město) neg. 

MRB42/2018 Bačov – TS obec, Elektro Pernica neg. 

MRB43/2018 Jobova Lhota Pernica neg. 

MRB44/2018 Kladoruby příp. NN ENBO neg. 

MRB45/2018 Obora příp. NN ENBO neg. 

MRB46/2018 Okrouhlá příp. NN ENBO neg. 

MRB47/2018 Kunštát RD Marvan neg. 

MRB48/2018 Boskovice Doubravy neg. 

MRB49/2018 Bačov  - příp.NN ENBO neg. 

MRB50/2018 Boskovice garáž Šmeral neg. 

MRB51/2018 Kněževes přípojka ENBO neg. 

MRB52/2018 Šebetov vedení NN neg. 

MRB53/2018 Boskovice Slovákova neg. 

MRB54/2018 Chrudichromy NN ENBO neg. 

MRB55/2018 Vanovice NN (vodovod) ENBO neg. 

MRB56/2018 Sebranice NN ENBO neg. 

MRB57/2018 Lhota Rap. NN ENBO neg. 

MRB58/2018 Letovice NN Kalasová Pernica neg. 

MRB59/2018 Knínice  – dohledávka poz. 

MRB60/2018 Sudice – dohledávka poz. 

MRB61/2018 Boskovice – A. Trapla Friš neg. 

MRB62/2018 Horní Poříčí -NN neg. 

MRB63/2018 Újezd u Kunšt.,Hubačová neg. 

MRB64/2018 Benešov - teplovod neg. 

MRB65/2018 Boskovice – stezka Doubravy neg. 

MRB66/2018 Bosk. Viladomy, terasy na V.,ENBO neg. 

MRB67/2018 Bosk.,RD Koukal neg. 

MRB68/2018 Bosk. Milánovy NN neg. 

MRB69/2018 Třebětín NN U koupaliště neg. 

MRB70/2018 Křtěnov - most neg. 

MRB71/2018 Letovice Nádražní NN neg. 

MRB72/2018 Olešnice průtah neg. 

MRB73/2018 Knínice rod.domy NVD Group neg. 

MRB74/2018 Křtěnov vodovod neg. 

MRB75/2018 Touboř NN neg. 

MRB76/2018 Olešnice NN Městensko – E Pernica neg. 

MRB77/2018 Svitávka NN Šacher – E Pernica neg. 

MRB78/2018 Rudka – NN Heilerová E Pernica neg. 

MRB79/2018 Benešov Pastvisko - Energetika neg. 

MRB80/2018 Boskovice Ant. Trapla NN neg. 
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Spolupráce s amatérskými hledači a založení skupiny Přátel archeologie boskovického muzea: 

Muzeum zajišťovalo individuální konzultace a dokumentaci archeologických nálezů v terénu. Za rok 

2018 proběhlo 74 předání nálezů (74 předávacích protokolů) především kovových nálezů od 

amatérských hledačů, celkem bylo takto v r. 2018 do sbírek získáno 278 kovových nálezů 

V průběhu roku byla založena skupina Přátelé archeologie boskovického muzea, jejíž cílem je 

spolupráce při ochraně archeologických nálezů z regionu Boskovicka. Vznik spolku navázal na 

dlouhodobou a kvalitní spolupráci mezi muzeem a amatérskými hledači s detektory kovů. Spolupráce 

s hledači se v muzeu datuje od r. 2009 a za necelých 10 let spolupráce byly do muzea odevzdány 

stovky kovových předmětů (bronz, železo, zlato, stříbro). V roce 2018 došlo k prudkému navýšení 

počtu hledačů kontaktujících muzeum (k dnešku kontaktovalo muzeum kolem 50 hledačů). 

Na terénní prospekci muzea se pravidelně podílí ca. dvě desítky spolehlivých a ověřených hledačů 

s hlubším zájmem o nálezy a celkově pravěké a historické souvislosti, již několikrát byly v muzeu 

realizovány odborné přednášky zaměřené na hledače (M. Popelka, J. Těsnohlídek, D. Vích, B. 

Komoróczy) s cílem osvěty a informovanosti jak stávajících, tak nových hledačů.  

Hledači dodržující metodické pokyny archeologa navštěvují především ohrožené lokality (skupinově 

pod dohledem archeologa nebo individuálně), případně stavbou ohrožená místa (účastní se 

vybraných archeologických dohledů na stavbách v regionu).  

Na pravidelných setkáních (v r. 2018 proběhlo 5.4. a 18.10.) byla hledačům v rámci různých témat 

představována platná legislativa, metodika práce v terénu, základní dokumentace archeologických 

situací, poznávání archeologického materiálu (nejen kovů ale i keramiky), plány ohledně společných 

terénních prospekcí. Na druhém setkání (18.10.) byly představeny pravidla spolku a podmínky získání 

průkazu člena skupiny.  

V průběhu roku 2018 proběhly dvě skupinové prospekce na ohrožených lokalitách. Opakovanými 

prospekcemi byl získán soubor římských mincí, římských a germánských spon a militarií, který 

dokazuje pohyb římských vojsk v regionu v období markomanských válek (2. století n.l.). Na dalších 

společných prospekcích se podařilo zdokumentovat a získat např. nálezy ze starší doby bronzové a 

doby halštatské. 

Pro efektivnější komunikaci byla založena uzavřená FB skupina s ca. 35 členy; členové konzultují 

s archeologem fotografie nových nálezů, jejich zařazení, stav po konzervaci, poskytují si informace o 

akcích a zajímavostech z oblasti archeologie a archeologických výzkumů, domlouvá se spolupráce 

hledačů.  
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6. Knihovní fond 

 

Během roku 2018 přibylo do knihovny 203 svazků včetně periodik. Přírůstek knih byl z větší části 

darovaný, popřípadě nabytý výměnou. Jsme také zapojeni do projektu Česká knihovna při Moravské 

zemské knihovně v Brně. Knižní fond obsahuje 7 040 publikací. Knihovnu navštívilo během roku 7 

badatelů, celkem 30 badatelských návštěv mimo naše zaměstnance muzea. Fond je zpřístupňován 

pouze prezenční formou. Evidence knih je vedena v katalogu Clavius. Celkový počet vyhledaných a 

zapůjčených dokumentů během roku 2018 bylo 611. 

 

7. Propagace 

 

- Muzeum bylo prezentováno prostřednictvím vlastních webových stránek dostupných na 

webové adrese http://www.muzeum-boskovicka.cz, kromě informací o činnosti a sbírkovém 

fondu, zde návštěvníci najdou i informace o aktuálních akcích a výstavách pořádaných naší 

organizací. 

- Propagace probíhala prostřednictvím facebooku na adrese 

https://www.facebook.com/muzeumboskovicka.  

- Další propagace probíhala prostřednictvím webových stránek Města Boskovice, Městského 

informačního střediska Boskovice, případně ve spolupráci s partnery jednotlivých akcí a na 

www.moravskykras.eu 

- Muzeum propagovalo jednotlivé výstavy a kulturní akce prostřednictvím inzerce 

v regionálním a lokálním tisku, pomocí výlepu plakátů a distribucí propagačních tiskovin po 

info-centrech a na vybraných info-pointech. 

- Muzeum a jednotlivé akce i výstavy bylo propagováno rovněž prostřednictvím plakátů, 

pozvánek a drobných tiskovin, které připravovala zpravidla muzejní výtvarnice Jana Bayerová.  

- Probíhala spolupráce s kulturními zařízeními města Boskovice, bezplatný výlep na jejich 

výlepových plochách, inzerce v tištěném programu kina a kulturních akcích v Boskovicích 

- Muzeum regionu Boskovicka posílalo pravidelně příspěvky do boskovických novin 

Boskovického zpravodaje. 
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- Populárně naučné články byly publikovány v internetových novinách Ohlasy dění na 

Boskovicku v pravidelné rubrice „Z muzejního depozitáře“. 

- Muzeum regionu Boskovicka využívá celoročně propagaci prostřednictvím dopravního 

podniku IDOS JMK, kde je muzeum pravidelně propagováno na instalovaných obrazovkách. 

Pro držitele platné jízdenky je  nabízeno do objektů muzea snížené vstupné. 

- Muzeum spolupracuje při propagaci rovněž s majitelem a provozovatelem boskovického 

hradu a zámku (MP Holding, a.s.), kde je muzeum rovněž propagováno a návštěvníci těchto 

objektů mají snížené vstupné do muzea. 

Prezentace prostřednictvím tištěných novin 

 

- Blanenský deník – únor: zpráva o výstavě Barbaři, upoutávka na přednášky  

- Blanenský deník – březen: text k novým nálezům po přednášce o Detektorové prospekci 

- Listy regionu – 2 x článek o nové publikaci (p. Polická) Hradisko nad Okluky 

- Právo – krátký článek o knize Hradisko nad Okluky 

- Muzejní noviny, Magazín TiM: prezentace stálých expozic 

- Noviny turistické destinace Moravský kras a okolí 

 

Prezentace webová 

 

Webové stránky muzea regionu Boskovicka navštívilo v roce 2018 celkem 7 470 uživatelů a celkovém 

počtu návštěv 11 741. Průměrná doba prohlížení webových stránek uživateli byla 2 minuty 12 vteřin. 

Nejvíce uživatelů navštívilo webové stránky v pátek 17. srpna (84 uživatelů) a v pondělí 26. března (82 

uživatelů).  

Návštěvnost webu z pohledu rozdělení návštěv do jednotlivých krajů: Z Jihomoravského kraje 

navštívilo webové stránky muzea 3 681 uživatelů, na druhém místě z Praha 1 097 uživatelů. 370 

uživatelů bylo z Pardubického kraje, 352 z Olomouckého a 247 z Moravskoslezského kraje. Co se týče 

zastoupení konkrétních obcí nejvíce návštěvníků webových stránek pocházelo z Brna (1 473 

uživatelů), z Boskovic (1 216), z Prahy (1 097) z Blanska (315) přes 150 uživatelů shlédlo náž web také 

z Olomouce a Letovic. 

 

Množství uživatelů webových stránek Muzea regionu Boskovicka v roce 2018 v týdenních 

horizontech.  
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Návštěvnost webových stránek Muzea regionu Boskovicka v roce 2018 podle země původu 

 

Množství uživatelů webových stránek Muzea regionu Boskovicka v roce 2018 z vybraných 

měst v ČR 
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Muzeum regionu Boskovicka bylo prezentováno na www.facebook.com/muzeumboskovicka. 

Na svém profilu uveřejnilo přes devadesát veřejných příspěvků. Největší dosah zaznamenaly 

příspěvky o vydání průvodce židovskou čtvrtí pro děti; informace o rozšíření suvenýrů muzea 

(turistické známky, nálepky a razítka); upoutávky na srpnovou výstav Nejdelší noc a na prosincovou 

výstavu Nomádi Evrop. Příběh slovenského drátenictví. 

Objekty Muzea regionu Boskovicka byly prezentovány např. na Turistickém portálu CZeCOT.cz. 

Během roku 2018 zaznamenala prezentace 3866 návštěv, přičemž nejvíce Synagoga Maior (1638 

návštěv), dále Hraběcí rezidence (920), Muzeum historických zemědělských strojů (858) a Židovský 

obecní dům (450). Muzeum bylo prezentováno také na turistických a volnočasových portálech: 

www.historickasidla.cz; www.listyregionu.cz; www.regionboskovicko.cz; www.regionblanensko.cz; 

www.cz-museums.cz; https://blanensky.denik.cz; https://www.kulturaboskovice.cz; 

https://www.10hvezd.cz; www.turisticke-znamky.cz; www.ustrcr.cz; www.regionpress.cz; boskovice-

festival.cz; www.husi-slavnosti.cz; https://www.navylet.cz; https://www.kudyznudy.cz; 

https://www.idsjmk.cz; www.ohlasy.info; zamoravu.eu; https://www.czech-tim.cz  a další. 

 

 

Množství uživatelů webových stránek Muzea regionu Boskovicka v roce 2018 
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8. Plánování a řízení 

 

Činnost muzea v roce 2018 probíhala dle schváleného plánu práce pro rok 2018 a v souladu 

s organizačním řádem, s pracovním řádem a se základními směrnicemi organizace.  

Zaměstnanci plnili úkoly na základě dlouhodobých plánů a na základě přímého pověření ředitelem. 

Zaměstnanci byli pravidelně instruováni a předávali aktuální informace o plnění úkolů na 

pravidelných poradách.  

Poradním orgánem pro muzeum je Muzejní rada složená z externích odborníků, zástupců veřejnosti, 

pedagogů, archeologů, zástupců obecní správy i zástupce firem, která byla v roce 2018 svolána v 

jednom případě. Setkání se zúčastnili Roman Malach, Dagmar Hamalová, Drahomír Skořepa, 

František Mlateček, Igor Láník, Zuzana Jarůšková, Petr Vítámvás. 

Dle schváleného plánu práce plnila organizace své úkoly v oblasti hlavní činnosti a v oblasti péče o 

majetek. 

Muzeum provádělo prostřednictvím k tomu určených komisí kontrolu sbírkových fondů a majetku 

muzea. 

Sbírkotvorná komise se sešla v jednom případě, přičemž byl představen aktuální záměr nákupu 

sbírkových předmětů, záměr vyřazení několika ev. č. a představeny dary získané do sbírky 

v uplynulém roce.  

 

9. Poskytování standardizovaných veřejných služeb 

 

Povinnost poskytování veřejných služeb – dle § 10a zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 

povahy, v platném znění – byla plněna a odpovídala ustanovením odst. 2, písm. a)–e), vymezujícího 

standardizované veřejné služby a povinnosti poskytovatelů při zajišťování jejich rozsahu a struktury.  
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Muzeum rovněž naplňovalo standard ekonomické dostupnosti, kterým je poskytování zlevněného, 

skupinového nebo volného vstupného, a to pro děti do 6 let, žáky základních škol, studenty středních 

a vysokých škol, seniory a pro skupiny žáků nebo studentů včetně pedagogického doprovodu a pro 

osoby a skupiny osob se zdravotním postižením. 

Standard ekonomické dostupnosti plnilo muzeum u návštěvníků příslušnými slevami, o nichž je 

informace uváděna na webových stránkách muzea, na pokladnách muzea a v propagačních 

materiálech. 

Muzeum vyhovovalo rovněž standardům fyzické dostupnosti.  Osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace bylo umožněno užívání standardizovaných veřejných služeb v objektech Hraběcí 

rezidence a Muzea historických zemědělských strojů – přístupny všechny prostory; v případě 

synagogy a Židovského obecního domu byl přístup částečně omezen do prvního patra a galerie 

synagogy. 

Výstavy byly náležitě propagovány ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách muzea i 

prostřednictvím plakátů a rozesílaných elektronických pozvánek na vernisáže a jednotlivé akce (viz 

bod I. 2. Propagace). Muzeum pořádalo programy pro dospělé i pro děti a snažilo se jimi rozvíjet a 

doplňovat činnost výstavní, kulturně-výchovnou a vědecko-výzkumnou. 

Veškeré publikace vydané muzeem má veřejnost možnost zakoupit v pokladně muzea nebo si je 

objednat prostřednictvím emailu, v tomto případě muzeum zajišťuje jejich zaslání na dobírku. 

O možnosti prodeje informují webové stránky muzea. 
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průměrný plat při 

dosaženém 
vzdělání 

nepřepočtené úvazky přepočtené úvazky 
platové 
třídy   *) 

počet 
zaměst- 
nanců 

průměr ný 
plat v 

plat.třídě 

 

poč.stav 
přírůste

k 
úby
tek 

kone
čný 
stav 

poč.sta
v 

přírůs
tek 

úbyte
k 

konečný 
stav 

    

Te
ch

n
ic

ko
-h

o
sp

o
d

ář
št

í p
ra

co
vn

íc
i 

VŠ 

1   1 0,5   0,5 9 1 18060 

21516 

1   1 1   1 10 1 20330 

5 1  6 5 0,5  5,5 11 6 26157 
           

           

ÚSO 

5   5 5   5 9 5 22378 

22378 

           

           

           

           

vyučen 

           

 

           

           

           

           

základní 

           

 
           

           

           

  
12 1  13 11,5 0,5  12     

Celkem 

D
ě

ln
ic

ké
 p

ro
fe

se
 VŠ 

           

 

           

           

           

           

ÚSO 

           

 
                      

                      

                      

                      



45 
 

vyučen 

                      

15540  

   1   1  0,5  0,5    0,5   3 0,5   15540 

                      

                      

                      

základní 

                      

  

                      

                      

                      
            

Celkem  1  1 0,5 0,5  0,5       

              

 Celkový počet zaměstnanců 14       

 z toho: pracovníci důchodci  0       

 
 pracovníci ZPS  0       

 
 pracovníci na mateřské 

dovolené 
0  

      
 

 

Organizační struktura platná od 1. 1. 2018 

 

 

Přepočtené úvazky: 12,5 fyzické osoby 14 

 

ředitel                          1 

 

 účetní                          1 

 

administrativní prac.  1 

 

odborní pracovníci     8 

 

technický pracovník   2 

 

uklízečka                   1 

 

dohody o provedení práce 

 

V roce 2018 se vrátila Mgr. Hamalová uvolněná z důvodu veřejné funkce na pozici PR manažerka 

a zástupce ředitele, ředitelem muzea je PhDr. Roman Malach, Ph.D. Ve funkci etnologa skončila 

pracovní poměr k 31. 5. 2018 Mgr. Marcela Poláková a od 1. 6. 2018 nastoupila Mgr. Barbora 

Hrončoková, která pracovní poměr ukončila k 31. 12. 2018. 

Na pozici přírodovědce byl přijat od 1. 7. 2018 RNDr. Hynek Skořepa. Na pozici uklízečky byla 

přijata od 1. 2. 2018 p. Lenka Nespěchalová. 
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1. Výnosy 

 

Příloha č. 15 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-Výnosy      

V Ý N O S Y       
9110 Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace 

Název organizace:    H l a v n í    č i n n o s t 

  

SÚ AÚ 

   Skutečnost 

Upravený 
rozpočet - 

plán 
hospodaření  

20183) 

% plnění 
upraveného 
rozpočtu - 

plánu 
hospodaření 

4)   20171) 20182) 

Výnosy  v tis.Kč     
    

    

Výnosy z vlastních výkonů a zboží             

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601           

Výnosy z prodeje služeb 602   356 370 370 100 

Výnosy z pronájmu 603   47 6 6 100 

Výnosy z prodaného zboží 604   89 116 116 100 

Jiné výnosy z vlastních výkonů 609    24    

              

Ostatní výnosy             

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641           

Jiné pokuty a penále 642           

Výnosy z vyřazených pohledávek 643           

Výnosy z prodeje materiálu 644           

Výnosy z prodeje dlouh. nehmot. majetku 645           

Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě pozemků 646           

Výnosy z prodeje pozemků 647           

Čerpání fondů  648    45 14 46 30 

Ostatní výnosy z činnosti 649   28 12 12 100 

              

Finanční výnosy             

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661           

Úroky 662   1 1 1 100 

Kursové zisky 663           

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664           

Ostatní finanční výnosy 669           

              

Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, 
rozpočtu ÚSC a státních fondů             

Výnosy vybraných místních vládních institucí z 
transferů 672   5821 8059 8220 98 

              

Výnosy  celkem:     6411 8565 8758 98 

       

Zpracoval dne: 28. února 2019         

Jméno:                Šikulová Eva                            
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Komentář k tabulce č. 15 – Výnosy 

Výnosy z prodeje služeb – nedošlo k podstatné změně proti roku 2017. 

Výnosy z pronájmu – došlo ke snížení výnosů z důvodu ukončení smluv na dlouhodobější pronájem se 

dvěma organizacemi. Multifunkční sál používáme hlavně pro krátkodobé menší výstavy, pro konání 

přednášek a besed, dále na různé workshopy. 

Výnosy z prodaného zboží – v roce 2018 pokračujeme v prodeji upomínkových a sběratelských 

předmětů, které mají souvislost s muzeem.  

Čerpání rezervního fondu – obdrželi jsme finanční dary ve výši 40.000,-- a 1.000,-- na vydání 

publikace Hradisko nad Okluky a 5.000,-- na výstavu České století v komiksu. 

Výnosy z vlastní činnosti a ostatní výnosy z činnosti – doprovodné akce při zahájení turistické sezony, 

vzájemná propagace s firmou KORDIS, prodej publikací, které byly součástí převodu mezi Městem 

Boskovice a JMK. 

 

 

2. Náklady 

 

Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady     

N Á K L A D Y       
9110 Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace  

Název organizace:   

H l a v n í    č i n n o s t      v tis. 

Kč 

  

SÚ AÚ 

   Skutečnost Upravený 
rozpočet - 

plán 
hospodař
ení  20183) 

% plnění 
upraveného 
rozpočtu - 

plánu 
hospodaření 

4)   20171) 20182) 

Náklady v tis.Kč             

Spotřebované nákupy             

Spotřeba materiálu 501   236 339 339 100 

Spotřeba energie 502   247 316 316 100 

Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek 503   44 48 48 100 

Prodané zboží 504   68 80 80 100 

Aktivace dlouhodobého majetku 506         

Aktivace oběžného majetku 507         

Změna stavu zásob vlastní výroby 508   -1  -112 -112 100 

            

Služby           

Opravy a udržování 511    14 14   

Cestovné 512   36 40 40 100 

Náklady na reprezentaci 513   12 18 18 100 

Aktivace vnitroorganizačních služeb 516         

Ostatní služby 518   811 888 888 100 

            

Osobní náklady            
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Mzdové náklady 521   3252 4349 4363 100 

Zákonné sociální pojištění 524   1022 1345 1345 100 

Jiné sociální pojištění 525   8 11 11 100 

Zákonné sociální náklady 527   60 79 79 100 

Jiné sociální náklady 528   88 100 100 100 

            

Daně a poplatky           

Daň silniční 531    1 1 1 100 

Daň z nemovitostí 532         

Jiné daně a poplatky 538        

            

Ostatní náklady            

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541         

Jiné pokuty a penále 542   4     

Dary a jiná bezúplatná předání 543         

Prodaný materiál 544         

Manka a škody  547     1 1 100 

Tvorba fondů 548         

Ostatní náklady z činnosti 549   101    

            

Odpisy, rezervy a opravné položky            

Odpisy dlouhodobého majetku 551   46 112 112 100 

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552         

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553         

Prodané pozemky 554         

Tvorba a zúčtování rezerv 555         

Tvorba a zúčtování opravných položek 556         

Náklady z  vyřazených pohledávek 557         

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558   267 847 1115 78 

            

Finanční náklady          

Prodané cenné papíry a podíly 561         

Úroky 562         

Kurzové ztráty 563         

Náklady z přecenení reálnou hodnotou 564         

Ostatní finanční náklady 569         

            

Daň z příjmů           

Daň z příjmů 591         

Dodatečné odvody daně z příjmů 595         

            

Náklady celkem:     6301 8476 8758 97 

       

Zpracoval dne:  28. února 2019         

Jméno:  Šikulová Eva                        

 

Komentář k nákladům 2018, tab. 16 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku – čerpání 78 %, obdrželi jsme dotaci na zakoupení 

Vstupenkového systému RS Colosseum – nákup bude proveden v roce 2019. 
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3. Finanční majetek 

 

Muzeu byl pro rok 2018 schválen příspěvek na provoz ve výši 7.226 tis. Kč. 

Stav běžného účtu k 31. 12. 2018 činil 1.014.321,50  Kč. 

Stav účtu FKSP k 31. 12. 2018 činil 51.466,03 Kč. 

Stav pokladny k 31. 12. 2018 činil 16.455,00 Kč. Vstupenkové pokladny byly k 31. 12. 2018 

vynulovány. 

Stav známek k 31. 12. 2018 činil 702,00 Kč, stav stravenek 31. 12. 2018 činil 25.330,00 Kč. 

 

4. Pohledávky a závazky 

 

 

Příloha č. 17 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-přehled 
pohledávek a závazků      

                                                    Přehled pohledávek a závazků 
k 31. 12. 2018    

Název 
organizace: 

9110 Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková 
organizace     

P o h l e d á v k y          v tis. Kč 

Syntetický i 
analytický účet 

Celkem 
Do data 
splatnos

ti 

Po datu splatnosti 

 Celkem po 
splatnosti 

   0-30 
dnů po 
splatn

osti 

 31-60 
dnů po 
splatn

osti  

   61-90 
dnů po 
splatn

osti  

  91-
180 
dnů 
po 

splat
nosti  

  181-
360 
dnů 
po 

splat
nosti 

 nad 360 
dnů po 

splatnos
ti 

odběratelé 311 
0301 36765 36765 0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

Celkem 36765 36765 0 0 0 0 0 0 0 
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Z á v a z k y          v tis. Kč 

Syntetický i 
analytický účet 

Celkem 
Do data 
splatnos

ti 

Po datu splatnosti 

Celkem po 
splatnosti  

   0-30 
dnů po 
splatn

osti 

 31-60 
dnů po 
splatn

osti  

   61-90 
dnů po 
splatn

osti  

  91-
180 
dnů 
po 

splat
nosti  

  181-
360 
dnů 
po 

splat
nosti 

 nad 360 
dnů po 

splatnos
ti 

dodavatelé 321 
0101 34837,04 8887,04 0           25950  

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

     0             

Celkem 34837,04 8887,04 0 0 0 0 0 0 25950 

          

Sestavil dne: 28. 2. 2019          

Jméno: Šikulová Eva       

Jméno ředitele:  
Roman Malach 

Podpis:         

Podpis 
ředitele:   

 

5. Dotace a příspěvky 

 

Poskytovatel 

dotace/příspěvku 
Účel dotace/příspěvku I/P 

Poskytnutá 

částka 

v Kč 

Vyčerpaná 

částka 

v Kč 

  

Komentář 

JMK Sbírkové předměty I 100 tis.  100 tis.   

JMK 
Osvětlení výstavních 

prostor 
I/P 770 tis. 770 tis. 

I 216 tis.,  

P 554 tis. 

MK Archeologie hravě P 70 tis. 70 tis.  

JMK Nápis Muzeum P 56 tis. 54 tis.  

JMK 
Obnova počítačové 

techniky 
P 150 tis. 150 tis.  

JMK 
Pokladní systém RS 

Colosseum 
I/P 193 tis.  

P 80 tis., I 113 tis. 

bude čerpáno v 

roce 2019 

I = investiční dotace, P= provozní dotace 
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6. Investice a rozsáhlé opravy majetku 

 

Z investic byly v roce 2018 provedeny dvě akce; rozsáhlé opravy vlastního majetku v uplynulém roce 

neproběhly žádné.  

- Muzeum regionu Boskovicka realizovalo z investičních prostředků nákup sbírkových 

předmětů o celkové ceně 100.000,- Kč (viz část I. bod 1. Sbírkotvorná činnost: Selekce – 

akvizice). 

- Druhou investicí byla realizace nového osvětlení výstavních prostor v budově Hraběcí 

rezidence z čehož investiční prostředky ve výši 170.000,- byly využity na instalaci závěsného 

lištového systému a 600.000,- z neinvestičních prostředků bylo použito na samotné osvětlení. 

- Kromě pravidelné údržby objektů a drobných oprav řešených dle aktuální potřeby 

neproběhly v roce 2018 žádné rozsáhlejší opravy, na kterých by se Muzeum regionu 

Boskovicka finančně podílelo. Zásadnější opravy proběhly na objektu Hraběcí rezidence, kde 

Město Boskovice na své náklady opravilo podlahu a omítky v návaznosti na odstranění 

podlah v souvislosti se sanací dřevokazné houby. Dále Židovská obec Brno zajistila opravu 

elektronického zabezpečovacího systému, který byl již za hranicí životnosti v objektu 

synagogy. 

 

 

Muzeum regionu Boskovicka využívá nové osobní vozidlo Dacia Dokker  verze 1,6 SCe 75 kW/102 k 

S&S Arctica, modelový rok 05/2017, pořízené 19. 6. 2017. 

- vozidlo je používáno jak k přepravě osob, tak i na přepravu materiálu, výstavního mobiliáře, 

odvoz a dovoz výstav. Dále je vozidlo používáno odbornými pracovníky k terénním dohledům 

a výzkumům (při větším a objemnějším nákladu objednáváme převoz se soukromými 

dopravci) 

- počet ujetých kilometrů za rok 2018 je 9165 KM 

- natankováno bylo celkem 792,21 L PHM (benzín), při průměrné spotřebě 8,7 l/ 100 Km 

- technický stav vozidla je výborný, po 1 roce užívání prošlo vozidlo servisní kontrolou (výměna 

oleje) a to 9. 7. 2018. Další doporučená kontrola bude následovat buď po dosažení 28 000 Km 

nebo 9. 7. 2021 (přední destičky), nebude-li nutno jinak. 
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Příspěvková organizace počáteční stav přírůstek úbytek konečný stav 

Muzeum regionu Boskovicka 

  

Dlouhodobý nehmotný majetek      
z toho:  

celkem 

183.209,95 

celkem 

56.254,-- 

celkem 

0 
celkem239.463,95 

.012 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje        

.013 software        

  

dlouhodobý nehmotný majetek DrNM                          
(2-7 tis. Kč) 183.209,95  56.254,--  0  239.463,95 

.018 

dlouhodobý nehmotný majetek DDNM                          
(7-60 tis. Kč)     

  

dlouhodobý nehmotný majetek DDNM                          
(nad 60 tis. Kč)        

  

Dlouhodobý hmotný majetek,               
z toho: 

celkem 

3.338.297,11 

celkem 

1.165.187,21 

celkem 

0 

celkem 

4.503.484,32 

.031 pozemky 
    

.032 kulturní předměty 12.301,00 100.000,--  0 112301,-- 

.021 stavby 
    

.022 

samostatné movité věci a soubory                                                  
movitých věcí                                                        

dlouhodobý hmotný majetek                              
(nad 40 tis.Kč)      1.552.205,-- 242.299,75 0 1.794.504,75 

902 

drobný hmotný majetek                                              
(1-3 tis. Kč) 365.642,48 31.976,90 0 397.619.38 

.028 

drobný dlouhodobý hmotný majetek                      
(3-40 tis. Kč) 1.408.148,63 790.910,56  2.199.059,19 

.042 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

 0 0  0  0 

501 41 Operativní evidence        
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Příloha č.14 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok….

v tis. 

Kč

plán skutečnost plán skutečnost

příděl z odpisů z DHM a DNM 108 108 pořízení  dlouhodobého majetku 422 342

z toho: Sbírkové předměty 100 100

Vstupenkový systém RS Colosseum 80

Osvětlení výstavních prostor 242 242

inv. příspěvek z rozpočtu  zřizovatele
350 350

úhrada investičních úvěrů nebo půjček

z toho: Nákup sbírkových předmětů 100 100

Osvětlení výstavních prostor 170 170

Vstupenkový systém RS Colosseum 80 80

inv. dotace ze státních fondů a jiných 

veřejných rozpočtů

rekonstrukce a modernizace (technické 

zhodnocení)

výnos z prodeje DHM (vlastního) údržba a opravy  majetku

převod z fondu rezervního odvod do rozpočtu zřizovatele 30 30

peněžní dary a příspěvky od jiných 

subjektů
jiné použití 

Fond investic 45 celkem tvorba 458 458 celkem čerpání 452 372 131 131

plán skutečnost plán skutečnost

příděl ze zlepš. výsl. hospod. 89 89 další rozvoj své činnosti

časové překlenutí dočasného 

nesouladu mezi výnosy a náklady

úhrada případných sankcí 

úhrada ztráty za předchozí léta

převod do fondu investic

peněžní dary 46 14 použití peněžních darů 46 14

čerpání nespotřebované dotace dle § 28 

odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.

Fond rezervní 249 celkem tvorba 135 103 celkem čerpání 46 14 338 338

plán skutečnost plán skutečnost

příděl ze zlepš. výsl. hospod. 21 21 odměny zaměstnancům

peněžní dary účelově určené na platy překročení prostředků na platy

Fond odměn 55 celkem tvorba 21 21 celkem čerpání 0 0 76 76

plán skutečnost plán skutečnost

příděl do fondu na vrub nákl. 79 79 pořízení DHM

peněžní dary úhrada potřeb zaměstnanců 37 37

z toho záv. stravování 37 30

jiná tvorba jiné použití 7 7

FKSP 53 celkem tvorba 79 79 celkem čerpání 37 37 95 95

stav k 

1.1.

stav k 

31.12.2

018

bankovní 

krytí

tvorba čerpání

tvorba čerpánístav k 

1.1.

stav k 

31.12.2

018

bankovní 

krytí

bankovní 

krytí

stav k 

1.1.

stav k 

31.12.2

018

bankovní 

krytí

tvorba čerpání

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2018

Zpracoval dne: 27. 2. 2019

Jméno:              Šikulová Eva                          

převod nespotřebované dotace kryté 

z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu 

EHP, Norska a z progr. švýcarsko-

české spolupráce dle § 28 odst. 3 

zák. č. 250/2000 Sb.

Název organizace: 9110 Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace

tvorba čerpánístav k 

1.1.

stav k 

31.12.2

018
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Na základě příkazu ředitele k provedení řádné periodické inventarizace veškerého majetku a závazků 

k 31. 12. 2018 byla ustanovena inventarizační komise v počtu 3 členů a 1 předsedy. Inventarizace 

byla řádně provedena a nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

 

Plán kontrolní činnosti na rok 2017: 

1. kontrola pokladny  Termín: 31. 3. 2018, 30. 6. 2018, 30. 9. 2018, 31. 12.2018 

2. kontrola objednávek  Termín: 30. 6. 2018 

3. kontrola vnitřních směrnic Termín: 31. 12. 2018 

Naplánované kontroly byly provedeny v termínu plánu kontrol. Muzeum má zaveden vnitřní 

kontrolní systém, který slouží k včasnému a spolehlivému informování vedoucích zaměstnanců o 

nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění: 

- hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných naší organizací, 

- zjišťování, vyhodnocování a minimalizaci provozních, finančních, právních a dalších rizik 

vznikajících při chodu organizace, 

- včasného poskytování informací jednotlivým vedoucím pracovníkům, a to zejména informací 

o zjištěných nedostatcích a přijímaných opatřeních.  

Ředitel muzea každoročně sestavuje plán kontrolní činnosti, v němž plánuje cíle kontrol, časový 

harmonogram a personální zajištění kontrolní činnosti. Dále kontroluje, zda jím uložená opatření 

k nápravě byla realizována a tak dochází k zlepšení procesu řízení rizik v muzeu. 

V roce 2018 proběhly v muzeu celkem 4 externí kontroly:  

- kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, které byly poskytnuty v rámci příspěvku na 

provoz bez účelového určení v roce 2017 na výstavu Šlechtický rod Morkovských ze Zástřízl. 

JMK oddělení kultury - bez pochybení;  

- kontrola, jejímž předmětem bylo hospodaření s veřejnými prostředky - odbor kontrolní a 

právní (oddělení vnější kontroly) - drobné nedostatky (přijata nápravná opatření);  

- kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 

plátce pojistného (VZP) - bez pochybení;  

- kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu 

pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na statní politiku zaměstnanosti (Okresní správa 

sociálního zabezpečení) - bez pochybení. 
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Muzeum neprování žádnou doplňkovou činnost. 

 

Dlouhodobé problémy a investiční akce  

- Jako zcela nezbytné z dlouhodobého hlediska se jeví rozšíření depozitářů; prostorově zcela 

nevyhovující jsou depozitáře archeologie, kde každoročně dochází k nárůstu sbírkového 

fondu v řádu několika banánových krabic.  

- V budoucnu bude nezbytné upravit pracovny zaměstnanců muzea a jejich rozšíření; zlepšení 

zázemí pro zaměstnance (pracovny); některé pracovny jsou ne zcela v optimálním stavu;  

- rovněž konzervační pracoviště by bylo vhodné rozšířit, bohužel v současných objektech, které 

muzeum využívá, se v dohledné době nejeví žádné vhodné řešení 

- vytvoření zázemí pro badatele 

Z uvedeného vyplívá prostorová náročnost, kterou není muzeum schopno v současné době vlastními 

opatřeními řešit. Jako ideální řešení, které by mohlo všechny výše uvedené problémy vyřešit, se jeví 

možnost získání budovy, do které by mohly být přesunuty depozitáře a současně konzervátorské 

pracoviště a pracovny některých odborných pracovníků, případně i knihovna s badatelnou. V této 

věci byly započaty jednání se zřizovatelem o možnostech získání dalšího objektu, současně byla 

v roce 2018 podána žádost na Město Boskovice (majitel objektu Hraběcí rezidence) o rekonstrukci 

objektu, která by umožnila alespoň částečné využití půdních prostor budovy. 

- další plány, které by měly proběhnout již v horizontu následujícího roku případně v horizontu 

dvou či tří let:  

o zřízení kuchyňky u výstavních prostor v 1 NP Hraběcí rezidence 

o vybavení konzervátorského pracoviště 

o pořízení jednotného vstupenkového systému a pokladen do všech objektů 

spravovaných muzeem (Hraběcí rezidence, synagoga, Židovský obecní dům, Muzeum 

historických zemědělských strojů) 

o rozšíření kamerového systému a oprava stávajícího elektronického zabezpečovacího 

systému v Hraběcí rezidenci (podána žádost o dotaci MK ČR) 

o vytvoření zázemí pro pořádání kulturních akcí za muzeem (2019 plán, 2020 realizace) 

o doplnění výstavních prostor osvětlením 

o pořízení centralizované jednotky pro sledování klimatických podmínek ve výstavních 

prostorách a v depozitářích 

o obnova vybavení depozitářů  

 

Významné akce, výstavy, expozice 

 

- v roce 2019 proběhne otevření expozice Pověsti a pohádky Boskovicka. 
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- významné výstavy, které se v roce 2019 uskuteční: Otakar Kubín (1883-1969) – výstava 

k připomínce 50 let od úmrtí významného boskovického rodáka. Výstava Kardinál Tomáš 

Špidlík (1919-2010). Z celého srdce – výstava k připomínce 100 let od narození boskovického 

rodáka. 

- příprava výstavních projektů s dlouhodobějším plánem: 

o Výstavy k významným výročím – 2020 – Páni z Boskovic,  

o Výstava Poklady Boskovicka – 2021 – prezentace nejzajímavějších archeologických 

nálezů z regionu 

o Výstavy k významným výročím – 2022 – Historie města Boskovic,  

o Expozice k duchovním dějinám regionu (vázáno na případnou grantovou výzvu nebo 

na rozšíření prostor muzea) 

 

Plány v odborné činnosti výzkumné, publikační a propagační 

 

- pokračování ve vydávání ediční řady Vlastivědy Boskovicka (sv.4–6); Svazek 4. by měl být 

vydán v roce 2019; přípravné práce na 5. svazku by měli započít v roce 2019 s předpokladem 

vydání v letech 2021/2022  

- rozšířit stálou expozici v budově Hraběcí rezidence o etnografickou část 

- započít se systematickým terénním výzkumem zaměřeným na dokumentaci proměny 

venkova a práci s pamětníky  

- zkvalitnění výukových programů  

- pokračovat v digitalizace sbírek  

- zavedení pokladního systému; PC program expozice 

- pokračovat v nákupu sbírkových předmětů dle dlouhodobého plánu 

Plány v organizační a personální struktuře 

 

V blízké budoucnosti se jeví jako žádoucí zřídit pozici dokumentátora ZAV (dopad = zvýšení příjmů z 

archeologických výzkumů, zkvalitnění dokumentace a efektivity práce archeologa, zajištění všech 

výzkumů). Další personální rozšiřování je limitováno nedostatečnými pracovnami. Jako nanejvýš 

vhodné by bylo personální posílení o administrativního pracovníka, průvodce případně navýšení 

úvazku uklízečky (v současnosti úvazek 0,5 na úklid 4 objektů). 
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Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - přehled o plnění rozpočtu - plánu hospodaření  

Přehled o plnění rozpočtu - plánu hospodaření k  31. 12.2018 

Název organizace: 9110 Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace 

  H l a v n í    č i n n o s t 

  

Sestavený 
rozpočet - 

plán 
hospodaření 

Upravený 
rozpočet 

-  
Skutečnost 

% 
S/UR 
(SR) 

2) 

Výnosy  za vlastní výrobky         

Výnosy  z prodeje služeb: 318 357 357 100 

z toho:           1. příspěvek na péči         

                     2. ubytování         

                     3. stravné         

                     4. regulační poplatky         

                     5. ošetřovné         

                     6. archeologické výzkumy 59 103 103 100 

                     7. vstupné 259 254 254 100 

                     8. výnosy od ZP         

Výnosy z pronájmu 5 6 6 100 

Výnosy  za prodané zboží 60 116 116 100 

Výnosy  z prodeje materiálu         

Použití fondů: 1. Fond investic         

                     2. Fond rezervní 270 46 14 30 

účelový dar 40 46 14   

zapojení rezervního fondu 230       

                     3. Fond odměn          

                     4. FKSP         

Výnosy z příjatých neinvestičních transferů celkem 3): 7 068 8 145 7 984 99 

z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. Určení 6 412 7 226 7 226 100 

           2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK 656 919 758 82 

Osazení nápisu Muzeum 56 56 54 96 

Osvětlení výstavních prostor 600 600 554 92 

Obnovení počítačové techniky   150 150 100 

Vstupenkový systém RS Colosseum   113     

           3. výnosy z příjatých transferů z ost. ÚSC         

           4. výnosy z přijatých transferů ze SR         

Archeologie hravě (dotace MK)   70 70 100 

Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních 
transferů 6 5 5 100 

Jiné ostatní výnosy   13 13 100 

Výnosy celkem 7 727 8 758 8 565 98 

          

Spotřeba materiálu 153 339 339 100 

Spotřeba energie celkem: 280 316 316 100 

z toho: 1. elektrické energie 120 142 142   

           2. plynu 160 174 174   

           3. ostatní         

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem: 40 48 48 100 

z toho: 1. voda 40 48 48   

           2. teplo         

           3. pára         
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Prodané zboží 20 80 80 100 

Aktivace dlouhodobého majetku         

Aktivace oběžného majetku         

Změna stavu zásob vlastní výroby   -112 -112 100 

Opravy a udržování 9 14 14 100 

Cestovné 25 40 40 100 

Náklady na reprezentaci 8 18 18 100 

Aktivace vnitroorganizačních služeb         

Ostatní služby 1 147 888 888 100 

Osobní náklady celkem 5 742 5 898 5 884 100 

z toho:   1. platy zaměstnanců 3 821 3 913 3 912   

             2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost 10 10 5   

             3. OON 440 440 432   

             3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění 1 303 1 345 1 345   

             4. zákonné sociální náklady 10 11 11   

             5. jiné sociální náklady 158 179 179   

Odpisy dlouhodobého  majetku 112 112 112 100 

Rezervy         

Opravné položky         

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 650 1 115 847 78 

Nákup sbírkových předmětů         

Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)   1 1 100 

Finanční náklady         

Ostatní náklady 0 1 1 100 

Náklady celkem 8 186 8 758 8 476 97 

Výsledek hospodaření před zdaněním -459 0 89   

Daň z příjmů         

Dodatečné odvody daně z příjmů         

Výsledek hospodaření po zdanění         

Výsledek hospodaření  za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění 

Výsledek hospodaření  za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním 

     
Zpracoval dne: 25. 2.2019     
Jméno:    Šikulová Eva                 

 


