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Činnost muzea v roce 2017 byla ovlivněna celou řadou změn.  K zásadním změnám došlo v personální 

rovině. Ke dni 1. 1. 2017 nastoupil na pozici ředitele Mgr. Roman Malach na místo Mgr. Dagmar 

Hamalové, která byla z pozice dočasně uvolněna z důvodů vykonávání funkce místostarostky Města 

Boskovice. Muzeum bylo současně zásadním způsobem personálně posíleno – byla obnovena pozice 

etnologa, která bývala z nedostatku financí řadu let neobsazena. Současně byla v muzeu nově zřízená 

pozice muzejního pedagoga. 

Ve výstavní činnosti muzeum navázalo na činnost z předchozích let. Opětovně velké množství výstav 

tvořily výstavy autorské, tedy výstavy vytvořené přímo zaměstnanci muzea v součinnosti s dalšími 

odborníky. Nejvýznamnější výstavy proběhly na podzim a v zimním období. Jednalo se o výstavy 

Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl na Boskovicích a Barbaři v pohybu. Jevíčko a Malá Haná v době 

římské. K oběma výstavám vyšel reprezentativní katalog. Z dalších výstav zaujala návštěvníky velmi 

vydařená výstava o Kašpárcích z celého světa, výstava o Olomučanské keramice, již tradiční výstava 

prací žáků Základní umělecké školy Boskovice, a série uměleckých výstav představená v rámci 

festivalu pro židovskou čtvrť. 

Muzeum v roce 2017 nabídlo návštěvníkům řadu zajímavých kulturních akcí. Jednalo se o několik 

hudebních koncertů, které proběhly převážně v boskovické synagoze, a také množství besed a 

přednášek na různá regionální a historická témata. Velmi dobře byly hodnoceny např. přednáška 

Mgr. Jana Štětiny: Hrad Boskovice - co o něm vlastně víme?, přednáška Mgr. Ivany Musilové: 

Městečko Boskovice a jeho obyvatelé v dochovaných písemných pramenech 15. a 16. století, 

přednáška PhDr. Jaroslava Rokoského Ph.D.:  Rozkulačeno: půlstoletí perzekuce selského stavu, která 

proběhla jako doprovodný program ke stejnojmenné výstavě. 

Muzeum v roce 2017 uspořádalo i několik aktivit pro školy, rodiny s dětmi. Velký ohlas zaznamenala 

tradiční Muzejní noc, z dalších aktivit můžeme zmínit např. program k připomínce Mezinárodního dne 

archeologie či workshop: Podzimní tvoření pro malé i velké. 

V odborné činnosti muzeum navázalo na předchozí léta. Z velkého množství archeologických 

výzkumů a terénních prospekcí nutno vyzdvihnout výzkum žárových hrobů ve Velkých Opatovicích, 

dokumentaci náhodného nálezu depotu brakteátů a feniků v Moravském Krasu, terénní prospekci na 

tzv. Boskovické baště, Malém Chlumu u Obory a na Zlatníku u Boskovic. Za významný počin můžeme 

považovat uspořádání konference na téma Kresebná, fotografická a plánová dokumentace 

venkovského stavitelství v muzejních sbírkách a v archivních fondech. Muzeum regionu Boskovicka 

uspořádalo tuto konferenci ve spolupráci s Českou národopisnou společností a s Ústavem evropské 

etnologie. V Boskovicích se tak setkaly více než tři desítky odborníků z řad etnologů, historiků, 

muzejníků, archeologů, a dále pracovníci akademie věd, univerzitních pracovišť a památkové péče. 

Cílem jejich setkání bylo poreferovat o výsledcích vlastních výzkumů a prodiskutovat otázky 

související s ochranou tradičních lidových staveb a možnosti jejich dokumentace. 
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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 z výzkumů žárových hrobů ve Velkých Opatovicích (záchranný výzkum při 

stavbě společnosti Translignum);  

o žárové hroby z výzkumu doc. Droberjara ze sezóny 2014;  

o nové přírůstky získané prostřednictvím terénní prospekce v souvislosti s přípravou na 

výstavu Barbaři v pohybu;  

o depot brakteátů a feniků ze Suchdolu;  

- Předměty získané vlastním výzkumem (dosud nezapsány): 

o ojedinělé detektorové nálezy a depoty (25 většinou hromadných předávacích 

protokolů), z toho 3 mincovní depoty, 6 bronzových depotů;  

o nálezy ze dvou pozitivních záchranných archeologických výzkumů:  

 Boskovice ulice Antonína Trapla 

 Velké Opatovice (4. etapa výzkumu žárových hrobů). 

- Nákupy do sbírek:  

o Objetí, plastika Tomáše Arnošta (sochař působící v Olomouci, boskovický rodák, dílo 

zakoupeno u příležitosti autorské výstavy v Galerii Otakara Kubína v Boskovicích);  

o obraz Františka Řehořka Na Kořenci (Boskovický rodák, působící v regionu, zejména 

na Kořenci. Ve sbírce MRB již zastoupen několika díly, uvedený obraz je však 

tematicky odlišný – krajina s postavami). 

o fotokomora s vybavením 

o soubor tiskovin z období 2. světové války 

o žardiniéra – keramika z Olomučan (doplnění fondu regionálií) 

o psací stroj ORGA 

o linoryt a mědiryt Jana Vičara (autor v minulosti působící v regionu, významný 

současný grafik s mezinárodním dosahem, zakoupení předmětů plánováno od roku 

2015, kdy měl v Muzeu Boskovicka autorskou výstavu). 

o Vít Ondráček, Daktylogramy (autor žijící v Kunštátě, patrně nejvýznamnější současný 

malíř působící v regionu, zakoupení děl plánováno od roku 2013, kdy měl autorskou 

výstavu v Muzeu Boskovicka, tehdy byly darem získány do sbírky některé jeho práce).  

- Dary do sbírek: 

o účetní kniha krejčího F. K. z Boskovic, 1940-1947 

o soubor fotografií z Boskovic a regionu (8 ks)  

o soubor dokumentů z regionu z 1. poloviny 20. století 

- Sběr: 

o soubor předmětů a fotografií z pozůstalosti 

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

(CES) při Ministerstvu kultury ČR. 
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- 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 4 773 inventárních čísel. 

 
 
 

Sbírka Datum 
Počet zkontrolovaných 

předmětů 
V Bachu zapsaný počet 

položek 
Zkontrolované 

% 

A archeologie 21. 12. 2017 4 177 44 354 9 

R region 22. 6. 2017 114 609 19 

E etnografie 27. 6. 2017 70 584 12 

S staré tisky 31. 5. 2017 70 674 10 

O historie 28. 4. 2017 157 3 997 4 

Z militaria 22. 9. 2017 50 311 16 

N negativy 11. 10. 2017 100 788 13 

F kartografie 14. 10. 2017 35 120 29 

Celkem   4 773 51 437  

 

- JMK provedl v Muzeu regionu Boskovicka v květnu 2017 namátkovou kontrolu provádění 

řádné a průkazné evidence sbírkových předmětů. Kontrolní komise nezaznamenala žádné 

zásadní nedostatky. 

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k 31. 12. 2017 v jednotlivých podsbírkách evidovaných v 

CES:  

- 1. archeologická podsbírka (39.842 ev. č.),  

- 2. etnografická (599 ev. č.),  

- 3. historická (4.619 ev. č.),  

- 4. knihy (679 ev. č.),  

- 5. militária (259 ev. č.),  

- 6. negativy a diapozitivy (902 ev. č.),  

- 7. písemnosti a tisky (119 ev. č.),  

- 8. regionalia (652 ev. č.). 

Počet vyřazených evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2017 (k 31. 12.): 0.  

Ze sbírek nebyla v roce 2017 vyřazena žádná evidenční čísla. 

Počet nově zapsaných evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2017 (k 31. 12.): 

Do CES proběhlo v r. 2017 - 1 hlášení; počet nově zapsaných sbírkových předmětů:  

- fond  3. historická sbírka – 29 ev. č.,  
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- fond 7. písemnosti a tisky  – 3 ev. č. 

- ostatní fondy bez změn – celkem zapsáno 32 ev. č. 

 

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. 

- Do depozitářů archeologie, historie, etnografie a regionália byly instalovány nové regály, 

které slouží k lepšímu uložení sbírkových předmětů. 

- Nedostatečná kapacita depozitáře archeologie vedla k dočasnému provizornímu uložení části 

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

vlhkost kontrolována. 

- V depozitářích byla provedena kontrola hasicích přístrojů a v několika případech obměna 

přístrojů za nové. 

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

regionália a s depozitárním režimem.  

- Dodavatelsky bylo pro muzeum provedeno náročné restaurování třech sbírkových předmětů. 

Práce byly hrazeny z dotace Jihomoravského kraje určené na restaurátorské práce. Jednalo se 

o: 

o provedení materiálové analýzy obrazu Založení dominikánského kláštera 

v Boskovicích 

o druhou etapu komplexního restaurování obrazu Jana B. V. Morkovského ze Zástřízl 

o průzkum a první etapu konzervace divadelní opony TJ Sokol Doubravice 

- Externě byly provedeny konzervátorské práce na kovových předmětech ze sbírky 

archeologie, kde bylo konzervováno celkem 29 sbírkových předmětů. 

- 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 169 artefaktů:  

o Archeologie:  

 105 ks bronzových předmětů, vyčištění, stabilizace, vysušení, závěrečné 

povrchové úpravy 

 46 ks železných předmětů, desalinace, vyčištění, tanátování, vysušení, 

závěrečné povrchové úpravy 

 7 ks  stříbrných mincí, vyčištění, vysušení, závěrečné povrchové úpravy 

 1 ks  zrcadélko, vyčištění 

o Etnografie: 

 2 ks  mísy: dosádrování chybějících částí, čištění 

 2 ks  petrolejové lampy, (kov, sklo) odrezení, čištění, povrchová úprava 

-   

o Historie: 

 1 ks   psací stroj, vyčištění 
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 3 ks  čínské malby na ručním papíře, vyčištění, vylisování pomačkaných částí, 

zarámování 

 1 ks akvarel, vyčištění, zapaspartování a zarámování 

 11 ks historické diapozitivy, vyčištění 

- Konzervátorka se účastnila jednoho odborného školení, které proběhlo ve dnech  19.-21. září 

2017 v Litomyšli. Školení organizovalo Metodické centrum konzervace Technického muzea v 

Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG a Fakultou restaurování 

Univerzity Pardubice. Tematikou školení bylo: materiálové a technologické průzkumy; 

konzervátorsko-restaurátorské zásahy; nové metody a technologie v oblasti konzervování-

restaurování a ochrany kulturního dědictví. 

 

Zápůjčky sbírkových předmětů 
 

Muzeum regionu Boskovicka zapůjčilo v r. 2017 ze svých podsbírek následující předměty: 

- Obec Kořenec: 6 kusů obrazů Františka Řehořka do expozice 

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

knoflíky, perlorodky…) do expozice 

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

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

do expozice na zámku v Boskovicích 

- Muzeum Brněnska: 1 obraz A. Slováka do expozice Fenomén Austeritz v Památníku Mohyla 

míru  

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

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

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

do expozice 

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

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

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

- Galerie výtvarného umění v Hodoníně: 4 kusy obrazů Františka Řehořka v expozici 

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

expozice 

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

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

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

kopí do expozice Reditus Leonina 

- Městské kulturní středisko Letovice: 22 kusů regionálie (keramika) + 1 kus keramické kachle 

do expozice Historie města Letovice 

- Technické muzeum Brno: 26 kusů archeologie - součásti keltského opasku do expozice 

- Dům kultury Hodonín: 2 kusy obrazů na Výstavu betlémů 

- Moravské zemské muzeum Brno: 1 kus archeologie - sekerka do expozice Prezentace 

Jihomoravského kraje 

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

archeologie – Staré Hradisko k dokumentaci a odbornému zpracování 
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Výpůjčky sbírkových předmětů 
 

Muzeum regionu Boskovicka si zapůjčilo v r. 2017 od jiných organizací následující předměty: 

- Muzeum Blanenska, Blansko: 14 kusů archeologie – (rekonstrukce nádoby, misky, část 

žernovu, kostěné nástroje, přesleny, plastika medvěda…) do stále expozice Boskovicko – 

krajinou sedmizubého hřebene 

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

zemědělské stroje 

- Muzeum Blanenska, Blansko: 46 kusů olomučanské keramiky + 30 kusů výstavních panelů 

k výstavě Příběh keramiky z Olomučan 

- soukromý sběratel – 57 kusů olomučanské keramiky na výstavu Příběh keramiky z Olomučan 

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

– krajinou sedmizubého hřebene 

- Muzeum loutkářských figur v Chrudimi: 153 kusů loutkářských figur na výstavu Kašpárci 

z celého světa 

- Regionální muzeum v Litomyšli: 80 kusů archeologických nálezů k výstavě Barbaři v pohybu 

- MP Holding., a.s. Boskovice: 3 kusy kamenných prvků na výstavu Šlechtický rod Morkovských 

ze Zástřizl na Boskovicích 

- Josef Bolf, Praha: 17 kusů výtvarných děl na výstavu Potíže ve snech v rámci festivalu 

Boskovice 2017  

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

expozice Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene 

- Římskokatolická farnost Křtiny: 2 kusy portrétů – Zuzany Morkovské ze Zástřizl a Františka 

Xavera Ditrichštejna na výstavu Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl na Boskovicích 

- Římskokatolická farnost Boskovice: 2 kusy obrazů Všech svatých a Nejsvětější Trojice na 

výstavu Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl na Boskovicích 

- Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži: 2 kusy obrazu – portrét 

Zuzany Prakšické ze Zástřizl a Františka Waltra Xavera Ditrichštejna na výstavu Šlechtický rod 

Morkovských ze Zástřizl na Boskovicích 

- MP Holding, a.s. Boskovice: 7 kusů fragmentů renesančního ostění, balustrády, překladu, 

římsy na výstavu Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl na Boskovicích 

- Muzeum města Brna: 1 kus renesanční kompletní plátová zbroj na výstavu Šlechtický rod 

Morkovských ze Zástřizl na Boskovicích 

- Ústav pro studium totalitních režimů, Praha: výstava Rozkulačeno – 14 kusů stojanů, 28 kusů 

panelů, 10 kusů katalogů 

- Město Jevíčko: 3 kusy částí bronzových spon na výstavu Barbaři v pohybu 

- Muzeum Blanenska, Blansko: 18 kusů keramických fragmentů + 3 kusy železné strusky na 

výstavu Barbaři v pohybu 

- Regionální muzeum v Mikulově: 37 kusů kopií artefaktů z královské hrobky z Mušova na 

výstavu Barbaři v pohybu 

- Město Jevíčko: 15 kusů fotografií krojů z autentického prostředí obce Kořenec k jejich 

zpracování a případnému publikování 
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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 2017 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 

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. 
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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 
 

Pálava. Kraj Věstonické Venuše (1. 1. 2017 - 2. 2. 2017, Hradní 1, Boskovice)  

Výstava výtvarných prací Danuše Vítkové a studentů Gymnázia Boskovice doplněna o historické 

reálie.  

Betlém Jaroslava Koutného (1. 1. 2017 - 2. 2. 2017, Hradní 1, Boskovice)  

Výstava představuje betlém boskovického rodáka, který ve svém uměleckém díle zobrazil boskovické 

reálie a při tvorbě figur mu byly předlohou skutečné osoby z Boskovic.  

Proměna tradiční vesnice ve fotografii (1. 1. 2017 - 30. 6. 2017, Hradní 1, Boskovice) 

Výstava fotografií přibližující tradiční lidové stavitelství, proměnu intravilánu i extravilánu vesnic na 

Boskovicku. 

Příběh keramiky z Olomučan (23. 2. - 25. 3. 2017, Hradní 1, Boskovice) 

Výstava představila pestrou škálu výrobků olomučanské keramické dílny ze sbírek Muzea regionu 

Boskovicka, Muzea Blanenska i ze sbírek soukromých sběratelů. 

Kašpárci z celého světa (30. 3. - 28. 5. 2017, Hradní 1, Boskovice) 

Výstava prezentující sbírkový fond Muzea loutkařských kultur v Chrudimi. Návštěvníci se mohli 

seznámit s tradičním českým Kašpárkem (a jeho proměnami), ale také s jeho zahraničními kolegy. 

Smíchové postavy, mezi které Kašpárka řadíme, můžeme najít na celém světě. Každá země má svého 

vlastního kašpárka a každý kašpárek má svůj typický vzhled i charakteristické vlastnosti. 

Pomáháme společně (9. 4. - 23. 4. 2017, Hradní 1, Boskovice) 

Výstava grafické tvorby čtyř pokolení rodu Boudů a klientů Betany. Výstava vznikla ve spolupráci s 

Oblastní charitou Blansko, jednotou Orel Boskovice a pod záštitou senátorky Ing. Jaromíry Vítkové.  

Zažíváme změny klimatu (20. 4. - 15. 5. 2017, Židovský obecní dům, Bílkova 7, Boskovice) 

Výstava Zažíváme změny klimatu mapuje příběhy 12 lidí z různých částí světa, kterým změny klimatu 

ovlivňují každodenní život. 

Výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Boskovice (12. 6. - 28. 6. 2017, Hradní 1, 

Boskovice) Výstavou žákovských prací v Muzeu regionu Boskovicka vrcholí školní rok Výtvarného 

oboru ZUŠ Boskovice. Vystavené práce jsou sice jen fragmentem toho, s čím se během roku žáci 

seznamují v tvůrčích činnostech, přesto dostatečně vypovídajícím o záměrech pedagogů. Cílem oboru 

je především rozvoj kreativity a fantazie žáků, opírající se o pevný základ znalostí technik a materiálů. 

Mezioborovými přesahy jsou vyrovnávány mezery způsobené disproporcí časté preference minulých, 

ověřených historických etap výtvarného umění. Žijeme současností. 
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Uloupené umění (16. 5. - 2. 7. 2017, Židovský obecní dům, Bílkova 7, Boskovice)  

Výstava si klade za cíl seznámit diváka s činností Centra pro dokumentaci majetkových převodů 

kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s., což je instituce zabývající se výzkumem problematiky 

kulturních statků zcizených či zkonfiskovaných obětem II. světové války. Výstava byla koncipována 

formou výstavních panelů, kdy každý panel byl věnován určité problematice, kterou se Centrum pro 

dokumentaci zabývá. Na osudech původních vlastníků uloupeného umění jsou představeny nejen 

jejich sbírky, válečné a poválečné nakládání s uměleckými artefakty, ale též jednotlivé instituce, které 

židovský majetek spravovaly či stále spravují. 

O včelách (21. 6. - 21. 7. 2017, Hradní 1, Boskovice) 

Výstava prezentovala včelařství obecně, představila technologické postupy, vybavení včelaře i včelí 

produkty. 

Josef Bolf – Potíže ve snech (6. 7. - 20. 8. 2017, Hradní 1, Boskovice) 

Cílem hlavní výstavy je představit festivalovému publiku a následně návštěvníkům Boskovicka 

zejména ty autory, kteří patří k nejvýznamnějším výtvarníkům současnosti a kteří inovativním 

způsobem řeší aktuální témata a používají různá média. Josef Bolf patří k nejvýraznějším autorům 

středoevropské scény. Východiskem pro temné obrazy plné násilí, sebedestrukce a bizarnosti je jak 

obraz dětství stráveného na postupně dostavovaném sídlišti Jižní město, ale i dětské komiksové 

figurky či svět popkultury. Bolf rozvíjí zvláštní surreálnou poetiku nesenou charakteristickým 

výtvarným rukopisem, spojujícím bravurní kresbu i malbu. V posledních několika letech Bolf vedle 

malby vytváří krátká videa, v nichž jemu blízká témata a postavy rozpohybovává pomocí klasických 

loutkových technik, obohacených o další výtvarné postupy. 

Výtvarné práce Martina Mlynariče (6. 7. - 20. 8. 2017, Hradní 1, Boskovice) 

Tvorba Martina Mlynariče zahrnuje několik zdánlivě protichůdných poloh – manipulovaná fotografie, 

fotografie krajiny a experimentální práce s videem. V manipulované fotografii využívá vlastní i 

nalezené negativy, které různým způsobem upravuje často až na hranici destrukce – využívá jak ruční 

postupy jako stříhání a lepení tak chemické procesy. Výsledné pozitivy často s figurálními náměty 

jsou zvláštním otiskem viděné reality (výběr pro Boskovice bude obsahovat práce z cyklu Ikony, 

Obtisky a Röntgeny). Vedle toho série nemanipulovaných krajin jakoby hledající univerzální řád, 

zobrazující jakési vnitřní principy, které ovlivňují naše bytí v tomto prostoru. Ačkoliv vizuálně velmi 

rozdílné, oba přístupy se navzájem doplňují. 

Eliška Blažková: Haredim (6. 7. - 20. 8. 2017, synagoga, Boskovice) 

Výstava v rámci Festivalu pro židovskou čtvrť. Eliška Blažková je původem z Třebíče, města s 

rozsáhlou židovskou čtvrtí. Od mládí ji zajímaly osudy jak této čtvrti, tak židovského obyvatelstva 

obecně, včetně současných komunit a jejich života v různých částech světa. Díky ročnímu pobytu v 

Jeruzalémě v roce a dalším kratším v následujících letech vytvořila soubor, ve kterém zachytila život 

izraelské HAREDIM, ultraortodoxních Židů. Eliška Blažková pracuje s černobílou fotografií, využívá 

klasické fotografické postupy, fotografuje jak na analog tak digitální záznam. Jakožto žena neměla 

možnost dostat se do prostor vyhrazeným pouze mužům, čehož naopak využila a skrze její snímky 

můžeme vidět zevnitř svět žen v této komunitě – jejich separaci, práci, možnost či nemožnost 

zapojení se do určitých všedních či posvátných aktivit. 

Vladimír Bláha: fotografie (6. 7. - 20. 8. 2017, Synagoga, Boskovice) Při zaměstnání vystudoval 

Institut výtvarné fotografie v Opavě, poté začal působit jako fotograf v Muzeu města Blanska pak v 

Muzeu Boskovicka. Ve volné tvorbě postupně rozvíjel několik dlouhodobých cyklů – fotografie 

krajiny, abstraktní fotografie, městské detaily. Mezi výrazné série patří i snímky z židovské čtvrti a 

hřbitova v Boskovicích. Podobně jako u snímků krajiny se soustředí na detaily (náhrobků, 
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architektonických prvků apod.), snímky v temné komoře často chemickou cestou manipuluje – 

akcentuje určitý detail, prvek – jakoby skrze fotografii vyprávěl příběh věcí a jejich vztahů. V 

posledních letech používá často počítač, výsledné fotografie získávají často surreálnou barevnost a 

poetiku. 

Camino - Výstava fotografií z procházky po Španělsku (7. 9. - 5. 11. 2017, Hradní 1, Boskovice) 

Výstava fotografií manželů Znamenáčkových.  

Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl na Boskovicku (7. 9. - 19. 11. 2017, Hradní 1, Boskovice) 

Výstava představila původně rytířský, později do panského rodu povýšený moravský šlechtický rod u 

příležitosti 450. výročí jejich příchodu do Boskovic. Členové tohoto rodu byli patrony řady kostelů na 

Moravě, poslední členové dokonce založili klášter v Boskovicích a svými bohatými dary podporovali 

církevní instituce a umožnili tak nepřímo vznik významných barokních staveb – jako např. poutního 

kostela P. Marie ve Křtinách, či kaple sv. Liboria v Jesenci. 

Reborn panenky (30. 9. - 1. 10. 2017, Hradní 1, Boskovice) 

3. ročník výstavy reborn panenek. Výstavu zaštítil místostarosta Petr Malach. Dobrovolné vstupné z 

výstavy bylo věnováno na speciální pomůcky pro Valentýnku a její spolužáky z autistické třídy v 

Boskovicích. 

Rozkulačeno: půlstoletí perzekuce selského stavu (6. 11. - 30. 11. 2017, Hradní 1, Boskovice) 

Putovní výstava Ústavu pro studium totalitních režimů se zabývala otázkami - Co znamenali sedláci 

pro českou společnost? Proč a jak usilovaly nacistická a komunistická diktatura o jejich zničení? Co z 

jejich světa přežilo dodnes? Výstava se konala pod záštitou senátorky Ing. Jaromíry Vítkové. 

Půjdem spolu do Betléma (1. 12. - 31. 12. 2017, Hradní 1, Boskovice) 

Muzeum regionu Boskovicka vyhlásilo výtvarnou soutěž o nejlepší figurku do betléma. Výstava 

představila na sto čtyřicet různých figurek na oblíbené vánoční téma vytvořené dětmi i dospělými 

příznivci muzea. 

Barbaři v pohybu: Jevíčko a Malá Haná v době římské (7. 12. - 31. 12. 2017, Hradní 1, Boskovice) 

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. 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 

loňském roce dokonce odkryta část římského pochodového tábora. Výstava přiblíží jak život 

domácích Germánů, tak doklady materiální kultury z území Itálie a římských provincií. 

Jaroslav Guth: Tajemné kameny (24. 8. - 31. 12. 2017, synagoga, Boskovice) 

Výstava fotografií Jaroslava Gutha ukázala neobvyklý pohled na židovské náhrobky a na zajímavé 

kamenné prvky. 

Zmizelý židovský svět na starých pohlednicích (31. 8. - 30. 10.  2017, Židovský obecní dům, Bílkova 7, 

Boskovice) Výstava pohlednic sběratele Františka Banyaie s židovskou tématikou z let 1883-1933 

prezentovala pohled na zmizelý židovský svět prostřednictvím starých pohlednic. 
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3. Interpretace 
 

Muzejní programy 
 

- Programy ke stálým expozicím: 

o Pravěk Boskovicka  

(expozice: Krajinou sedmizubého hřebene)  

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

období. Seznámíme se s vývojem pravěkých kultur v regionu, ukážeme si významné 

nálezy, připomeneme si významné badatele a vyzkoušíme si “pravěká řemesla“. 

o Řemesla našich pradědečků a prababiček  

(expozice: Krajinou sedmizubého hřebene, Historické zemědělské stroje)  

Jak byla náročná práce dráteníka, přadleny, perníkáře, truhláře, pradleny…? Přijďte si 

vyzkoušet k nám do muzea. Představíme si 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. Čekají na Vás i 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. 

 

- Programy k výstavám:  

o Morkovští ze Zástřizl, aneb Život v renesanci  

Termín: 8. září – 19. listopadu 2017  

Návštěvníci si připomenuli historii významného šlechtického rodu Morkovských ze 

Zástřizl i dobu, ve které žili. Mohli si zahrát renesanční míčové hry, naučit se 

renesanční tanec, vytvořit plány pro výsadbu renesanční zahrady a seznámit se s 

renesanční módou. 

o Tvořivá dílna k výstavě: Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl na Boskovicích 

Termín: 8. září – 19. listopadu 2017 

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

samotné výstavy se byl prostor věnován především tvoření. Např. výrobě zajímavé 

květiny z papíru, součásti renesančního oděvu, „kukátko do minulosti“. 
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o Morkovští ze Zástřizl v dobových pramenech  

Termín: 8. září – 19. listopadu 2017  

Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli práci historika či archiváře. Pomocí četby listin z 16. a 

17. století se seznámili s dobovými reáliemi i tehdejšími majiteli panství. 

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 Procházka za stromy pro malé i velké  

Termín: 20. října 2017; Lysice  

Procházka se uskutečnila u příležitosti Dne stromů (20. října). Návštěvníci se 

seznámili s historií zámecké obory v Lysicích a jejími významnými stromy. 

o Husí tvoření pro malé i velké  

Termín: 30. září a 1 října 2017  

Tvoření se uskutečnilo v rámci Husích slavností v Boskovicích. Tvořivá dílna byla 

otevřena v budově Muzea regionu Boskovicka na Hradní 1. Návštěvníci si mohli 

vytvořit jednoduché dekorace. 

o Dožínkové tvoření pro malé i velké  

Termín: 30. září a 1. října 2017  

Návštěvníci si mohli v muzeu vytvořit pěkné dožínkové a podzimní dekorace.  

o Mezinárodní den archeologie  

Termín: 16. října 2017  

Program pro malé archeology v prostorách Muzea regionu Boskovicka, během něhož 

se návštěvníci seznámili s prací archeologa a konzervátora. Naučili se vyrábět 

jednoduché pravěké šperky a keramiku. 

o Vánoční tvoření  

Termín: prosinec 2017  

Návštěvníci si mohli vytvořit tradiční i netradiční vánoční ozdoby. 

 

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, které se v minulosti omezovali 
spíše na jednorázové návštěvy muzea, především v období školních výletů. V období od ledna do 
prosince roku 2017 jsme realizovali programy pro celkem 114 objednaných skupin. Jednalo se 
především o třídy žáků mateřských, základních a středních škol. Menší podíl tvořily skupiny dětí 
z volnočasových zařízení. Ve druhém pololetí projevila větší zájem o naše programy praktická škola a 
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dětský domov v Boskovicích. S pedagogy a vedením školy jsme se během několika konzultací dohodli 
na formě spolupráce a realizaci programů, jež budou vyhovovat žákům se specifickými potřebami 
učení, zdravotním omezením a sociálním znevýhodněním. 
 
Kromě mateřských a základních škol jsme se snažili navázat také spolupráci se středními školami 
v Boskovicích. Především se Střední pedagogickou školou v Boskovicích. V příštím roce bychom 
spolupráci rádi rozšířili a oslovili i ostatní střední školy v Boskovicích, jejichž studenti by se mohli 
podílet na kulturních akcích pořádaných muzeem nebo sami kulturní akce vytvářet. 
 
Spolupráce muzejního pedagoga se neomezila pouze na práci se školami (MŠ, ZŠ, SŠ, PrŠ), ale i 
s jinými subjekty. Ve spolupráci s MěÚ Boskovice jsme připravili a zrealizovali doprovodný program 
k Zahájení turistické sezóny 2017. Nově jsme navázali spolupráci s Městskou knihovnou Boskovice na 
Noci s Andersenem. Na základě požadavků jsme část programu připravili v prostorách muzea. Využili 
jsme k tomuto účelu probíhající výstavu Kašpárci z celého světa a pro děti připravili povídání nejen o 
Kašpárcích, loutkách a loutkářích, ale také několik tematicky zaměřených her. V květnu se muzeum 
zapojilo již tradičně do celostátní akce Muzejní noc. Akci organizačně zajišťovala muzejní pedagožka. 
Návštěvníkům jsme nabídli delší otevírací dobu na všech budovách ve správě Muzea regionu 
Boskovicka a bohatší doprovodný program oproti předchozím ročníkům – např. komentované 
prohlídky, soutěže a hry pro děti, výtvarné a dramatické koutky, ukázky řemesel, regionální 
potraviny, vystoupení místních hudebníků. Akce se mimořádně vydařila. Navštívilo ji 1.499 
návštěvníků. 
 
Muzeum regionu Boskovicka také spolupracuje s organizací SONS, z. s. (Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek). Na základě této spolupráce proběhl 
v dubnu koncert, který byl spojen také s haptickou (hmatovou) prohlídkou pro nevidomé a 
slabozraké návštěvníky, pod vedením muzejní pedagožky. Koncertu s haptickou prohlídkou se 
zúčastnilo přes 70 návštěvníků. 
 

 

Kulturně výchovná činnost – besedy přednášky a další kulturní akce 
 

Vzpomínkové setkání  
Dne 15. 3. 2017 proběhlo vzpomínkové setkání při příležitosti 75. výročí odsunu židovských 

spoluobčanů z Boskovicka. Akce proběhla v Židovském obecním domě. Muzeum ji uspořádalo ve 

spolupráci s Klubem přátel Boskovic. 

Beseda Mezigeneračního centra  
Dne 30. 3. 2017 proběhla první přednáška v rámci bloku spolupráce Muzea regionu Boskovicka a 

Mezigeneračního centra Boskovice: Na programu byla přednáška Libuše Skořepové: Historie 

židovského osídlení Brna a o tom, jak souvisí s židovskou historií Boskovic. Následně Daniela 

Meluzínová představila základní informace o meditacích s možností praktického vyzkoušení. Během 

akce probíhala ukázka a ochutnávka produktů zdravé výživy. 

Noc s Andersenem  

Dne 31. 3. 2017 proběhla tradiční akce Městské knihovny Boskovice, tentokrát ve spolupráci s 

Muzeem regionu Boskovicka. Tradiční knihovnická akce Noc s Andersenem začínala v dětském 

oddělení Městské knihovny Boskovice v pátek 31. března 2017 v 17.00 a skončila v sobotu 1. dubna v 

9 hodin. V pořadí sedmnáctý ročník celorepublikové akce na podporu dětského čtenářství se nesl ve 

znamení Čtyřlístku a kašpárků. Partnerem akce byla rovněž SPgŠ Boskovice. 
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Zahájení turistické sezóny  

Dne 1. 4. 2017 byla zahájena turistická sezóna 2017 v Boskovicích. Letošní turistická sezóna byla 

zahájena pochodem: Za podnikatelskými aktivitami našich pradědečků. 

Dny umění nevidomých na Moravě 2017  

Dne 25. 4. 2017 uspořádalo Muzeum regionu Boskovicka a SONS ČR, z.s. koncert spojený s haptickou 

prohlídkou v rámci 23. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě 2017. 

Setkání mezigeneračního centra  

Dne 27. 4. 2017 uspořádalo muzeum ve spolupráci s Mezigeneračním centrem Boskovice v 

Židovském obecním domě přednášku z cyklu Židovská Jižní Morava zaměřenou na známé židovské 

rodiny, které pocházely z Boskovic, působily v Brně a staly se známými ve světě (např. rodina 

Placzkova). Přednáškou provedla paní Libuše Skořepová. Pro zájemce byla přednáška doplněna 

výkladem o meditačních formách a technikách s praktickou aplikací (paní Daniela Meluzínová). 

Hrad Boskovice - co o něm vlastně víme?  

Dne 11. 5. 2017 proběhla přednáška Mgr. Jana Štětiny z Národního památkového ústavu, ÚOP v 

Kroměříži na téma: Hrad Boskovice - co o něm vlastně víme? 

Muzejní noc  

Dne 20. 5. 2017 proběhla tradiční muzejní noc. Program pro dospělé i děti probíhal ve všech 

objektech Muzea regionu Boskovice - v Hraběcí rezidenci, synagoze, Židovském obecním domě a 

Muzeu historických zemědělských strojů. Program byl následující: Hraběcí rezidence: 13.00 – 22.00 

jarmark (regionální potraviny a řemesla);   13.30 zahájení – kapela Pružiny; 14.00 – 19.00 hry pro 

malé i velké za muzeem; 14.00 – 19.00 ukázky řemesel – (kovář, řezbář, perníkář, práce s kůží); 14.30 

– 21.00 komentované prohlídky stálé expozice; 16.00 – 18.00 divadelní představení pro děti; 19.00 – 

22.00 DJ OldBoy (VSLC, HAZE movement). Program v synagoze: 13.00 – 22.00 možnost samostatné 

prohlídky synagogy a mikve; 15.00, 17.00, 19.00 komentované prohlídky; Program v Židovském 

obecním domě: 13.00 – 22.00 možnost samostatné prohlídky obecního domu; 13.00 – 22.00 

ochutnávka tradičních židovských potravin; 13.30 – 22.00 promítání dokumentů v multifunkčním 

sále; 14.00 – 19.00 hry na dvorku Židovského obecního domu; Program v muzeu Historické 

zemědělské stroje: 13.00 – 22.00 možnost samostatné prohlídky expozice; 13.00 – 22.00 

komentované prohlídky – historie zemědělství; 13.30 – 22.00 interaktivní koutek pro malé i velké 

(„poznávačka“ zemědělských plodin, nářadí, dřevin…) 

Setkání mezigeneračního centra  

Dne 25. 5. 2017 uspořádalo muzeum ve spolupráci s Mezigeneračním centrem Boskovice v 

Židovském obecním domě další přednášku. Třetí přednáška v rámci bloku Židovská jižní Morava byla 

zaměřena na Židovské památky v Brně - činné i ty zaniklé (např. synagoga - jediná ještě stojící a činná 

pro celou Moravu). Židovský hřbitov v Brně. - přednášela Libuše Skořepová. Pro přednášce následoval 

výklad o meditačních formách a technikách s praktickou aplikací (Daniela Meluzínová). Během 

události proběhla ukázka a ochutnávka produktů zdravé výživy. 

Odpoledne v židovském ghettu II.  

Dne 27. 5. 2017 Uspořádal Unijazz ve spolupráci s Nadačním fondem obětem holocaustu, MK ČR a 

Muzeem regionu Boskovicka Odpoledne v židovském ghettu s následujícím programem: 11:00 - 

Židovské ghetto - přítomnost, budoucnost? - Židovský obecní dům, Bílkova 7. Přednáška s následnou 

debatou pana architekta Prof. Zdeňka Fránka; 13:30 - Mé dlouhé mlčení - Židovský obecní dům, 

Bílkova 7; Setkání se spisovatelkou Erikou Bezdíčkovou. Vyprávění, vzpomínky, autorské čtení, ukázka 

z filmu Olgy Sommerové Sedm světel; 16:00 - Synagoga maior - Náměstí u Templu. Prohlídka 

synagogy s výkladem paní Heleny Janíkové; 17:00 - Vyloučení Židů z protektorátního průmyslu a 
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biografů - Židovský obecní dům, Bílkova 7. Přednáška filmové historičky Terezy Dvořákové; 19:00 - 

Chudí v Lodži - Panský dvůr, Hradní ulice. Sen o životě z místa mrtvých...Propastná dilemata Žida 

Adama Rzepina, jež utvářela jeho každodenní život v lodžském ghettu. Jaroslav Achab Haidler, 

Činoherní studio Ústí nad Labem. 

O včelách  

Dne 21. 6. 2017 proběhl v rámci projektu JMK - program EVVO - pořádaný městem Boskovice pro 

žáky ZŠ i širokou veřejnost přednáška o včelách.  

Mezigenerační centrum - Arteterapie  

Dne 21. 9. 2017 podzimní mezigenerační setkávání v rámci kontaktního místa Senior Point města 

Boskovice navázalo na jarní úspěšná setkávání. 

Podzimní tvoření pro malé i velké  

Dne 30. 9. 2017 proběhlo Podzimní tvoření pro malé i velké v arkádě Muzea regionu Boskovicka 

zaměřené na výrobu podzimních dekorací. 

Podzimní procházka Lysickou oborou  

Dne 20. 10. 2017 uspořádalo Muzeum regionu Boskovicka ve spolupráci s Hospodářskou a vzdělávací 

besídkou v Lysicích podzimní procházku Lysickou oborou. První program se uskutečnil při příležitosti 

Dne stromů, který v České republice každoročně připadá na 20. října. Muzeum regionu Boskovicka ve 

spolupráci s Hospodářskou a vzdělávací besídkou v Lysicích připravili Podzimní procházku Lysickou 

oborou, s akcentem na významné a zajímavé stromy. Druhý program proběhl v rámci Mezinárodního 

dne archeologie v sobotu 21. října 2017, přímo v budově Muzea regionu Boskovicka. Den stromů se v 

České republice slaví již více jak sto let. Letos se k jeho oslavám připojilo i Muzeum regionu 

Boskovicka, formou procházky za významnými stromy. Jako zajímavá lokalita byla k tomuto účelu 

vybrána přírodní památka Lysická obora, na jejímž území se nachází velké množství zajímavých a 

významných stromů, nejen svým stářím a vzrůstem, ale také třeba svým původem. Více jak 

dvouhodinové procházky Lysickou oborou, pod vedením Mgr. Lenky Vaňkové, se zúčastnilo 20 

návštěvníků všech věkových kategorií, někteří přijeli dokonce až z Brna. Vzhledem k úspěšnosti akce a 

nadšení návštěvníků se bude procházka opakovat znovu v jarních měsících.  

Mezinárodní den archeologie  

Dne 21. 10. 2017 uspořádalo Muzeum regionu Boskovicka odpolední dílnu pro děti v rámci 

Mezinárodního dne archeologie. Mezinárodní den archeologie se pravidelně slaví třetí sobotu v říjnu 

(v České republice od roku 2014). V tento den archeologové prezentují veřejnosti formou různých 

kulturních akcí svou práci, výzkumné metody a zajímavé objevy. Archeoložka Muzea regionu 

Boskovicka, Mgr. Zuzana Jarůšková, ve spolupráci s muzejní pedagožkou Mgr. Lenkou Vaňkovou, 

připravily bohatý program pro širokou veřejnost. Příchozí si mohli například vyzkoušet archeologický 

výzkum, šití kostěnou jehlou, výrobu repliky šperků z hlíny či drátku, pravěké pokrmy, rozpoznávání 

druhů obilí atd. Kromě sobotní akce pro veřejnost se v týdnu od 16. října do 20. října 2017 zúčastnili 

různě modifikovaného archeologického programu také předškoláci a žáci základních škol. Celkem na 

zmíněné archeologické programy zavítalo více jak 130 návštěvníků.  

Městečko Boskovice a jeho obyvatelé v dochovaných písemných pramenech 15. a 16. století  

Dne 24. 10. 2017 uspořádalo Muzeum regionu Boskovicka přednášku Mgr. Ivany Musilové: Městečko 

Boskovice a jeho obyvatelé v dochovaných písemných pramenech 15. a 16. století. Přednáška 

navazovala na aktuální výstavu o rodu Morkovských a seznamovala posluchače s úskalími práce 

archiváře a s dobovými prameny. 

 



20 
 

Meditace vhledu - Vipassana  

Dne 26. 10. 2017 se konala další společná akce Muzea regionu Boskovicka a Mezigeneračního centra 

Boskovice. Mimořádný dokument o širším využití meditační techniky Vipassana. Presentace byla 

proložena diskuzí o možnostech pozitivního ovlivnění vlastní psychiky zklidněním a kontrolou 

myšlenek, což ulehčuje prožívání i složitých životních situací. 

Výtvarná soutěž o nejlepší figurku do betléma  

Dne 1. 11. 2017 vyhlásilo Muzeum regionu Boskovicka výtvarnou soutěž o nejlepší figurku do 

betléma. Na soutěž následně navázala výstava výrobků. 

Hostinská zařízení a turismus v Moravském krasu  

Dne 9. 11. 2017 uspořádalo Muzeum regionu Boskovicka přednášku PhDr. Karla Altmana, Csc. z 

Etnologického ústavu Akademie věd. Přírodní krásy i historické pamětihodnosti Moravského krasu 

poutaly už od 19. století řady ctitelů, jejichž potřebám vycházela vstříc mnohá hostinská zařízení 

různého typu, hostince ve městech i vesnicích celé oblasti, výletní restaurace v letoviscích a posléze 

turistické útulny i první hotely v těch nejatraktivnějších končinách. Stabilní klientela místních hostinců 

z řad obyvatel tohoto kraje tak byla výrazně posilována četnými hosty z širokého okolí i zdaleka, kteří 

se sem rádi vraceli nejen za vlastivědnými, ale také krčemnými zážitky.  

Rozkulačeno  

Dne 16. 11. 2017 proběhla beseda k výstavě. Přednášku pronesli PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. - autor 

výstavy a Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. - ředitel ÚSTR následovala bohatá diskuze. 

Ruský sever  

Dne 30. 11. 2017 proběhlo třetí podzimní setkání Mezigeneračního centra v Židovském obecním 

domě tentokrát na téma: Ruský sever. Libuše Skořepová vyprávěla příběh o velkém snu jediného 

muže, jehož uskutečnění dalo vzniknout nejsevernějšímu a jednomu z nejkrásnějších velkoměst na 

světě. 

Vánoční obyčeje lidu českého  

Dne 1. 12. 2017 beseda Mgr. Marcely Polákové o tradicích, které se váží k adventnímu a vánočnímu 

období, spojená s praktickou ukázkou vybraných zvyků. Po besedě následovala adventní dílnička 

zaměřená na výrobu jednoduchých vánočních ozdob a dekorací.  

  

Kulturně výchovná činnost – koncerty 
 

Písně Salomona Rossiho  

Dne 26. 3. 2017 proběhl v prostorách Synagogy Maior koncert Brněnského ekumenického sboru a 

komorního souboru bude sestavený z vokálních a instrumentálních (příčná flétna, viola da gamba, 

cembalo, violoncello) děl Salomona Rossiho s několika vstupy o skladateli a podmínkách života 

tehdejších Židů v italské Mantově. 

Maok - Hudba vnitřních krajin  

Dne 10. 4. 2017 proběhl v prostorách Synagogy Maior koncert hudebního umělce Maok. 

Viento Marero Duo  

Dne 23. 4. 2017 proběhl koncert manželů Mecových. Absolventi VŠMÚ v Bratislavě manželé Mecovi 

představili program, ve kterém zazněly skladby od baroka, přes romantismus až k 20. století včetně 

španělské muziky. 
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Dny umění nevidomých na Moravě 2017  

Dne 25. 4. 2017 uspořádalo Muzeum regionu Boskovicka a SONS ČR, z.s. koncert spojený s haptickou 

prohlídkou v rámci 23. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě 2017. 

Jarní koncert nejen pro maminky  

Dne 9. 5. 2017 uspořádala jednota Orel Boskovice a Muzeum regionu Boskovicka Jarní koncert v 

boskovické synagoze. V rámci programu vystoupily hudební soubory boskovických škol a jako host 

zazpívala Romana Staníčková. 

Balady Sefardských Židů 26. 5. 2017 proběhl koncert Hany Blochové (zpěv, harfa, psalterium). 

Představeny byly balady Sefardských Židů ze Španělska, Balkánu a z Orientu.  

MUSICA NOVA  

Dne 9. 6. 2017 v hodinovém programu komorního orchestru zazněla díla J.S.Bacha, G.F.Handela, 

J.A.Bendy, W.A.Mozarta, F.M.Barholdyho, J.V.Stamice, G.F.Telemanna, J.Haydna, P.J.Vejvanovského, 

B.Smetany. 

Vánoční hvězda  

Dne 6. 12. 2017 proběhl adventní pořad, ve kterém zazněly vánoční básně a písně, duchovní texty, 

koledy a skladby pro piano, violoncello, violu da gamba, zpěv, tibetské zvony a zvonky. Vystoupila 

Táňa Fisherová - recitace, Irena a Vojtěch Havlovi - hudba. 

Koncert - Vánoce v muzeu  

Dne 11. 12. 2017 vystoupila Cimbálová muzika pod vedením Gabriely Pléhové, Jazz kvartet a komorní 

sbor Voice Band. Zazněly vánoční písně a koledy v podání studentů Střední pedagogické školy 

Boskovice pod vedením Tomáše Pléhy. 
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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  7247  2119  7293 1032 17691 

  

z 
to

h
o

 

za vstupné celé  278 180  1039  435 1932 

za vstupné snížené 1973  1584  4707  370 8634 

za vstupné zvýšené za speciální služby  480  0  276 0 756 

            z toho za služby cizincům  0 18  983  22 1023 

za rodinné vstupné  0 0  0  0 0 

za seniorpasy  510 271  2053  147 2981 

neplatících  4516 355  1271  227 6369 

2. 
Počet účastníků speciálních doprovodných programů k výstavám a 
expozicím  1281 368  717  243 2609 

  

Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy  38 18  32  16 104 

z 
to

h
o

 pro děti a mládež  34 17  30  14 95 

pro seniory  2 1  2  2 7 

pro zdravotně handicapované  2 0  0  0 2 

3. 
Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí, jichž je muzeum 
(galerie) pořadatelem (bez výkladu ve výstavních prostorách)  3715 198  636  0 4549 

  

P
o

če
t 

kulturně výchovných akcí  

samostatná scénická 
vystoupení  2 0  6  0 8 

přednášky  5 5  0  0 10 

ostatní  10 1  0  0 11 

návštěvníků kulturně 
výchovných akcí 

samostatných scénických 
vystoupení  124 0  636  0 124 

přednášek  174 144  0  0 318 

ostatních  3417 54  0  0 3471 

4. 
Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů (pořádaných 
muzeem, galerií)  37 0  0  0 37 

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

Návštěvnost za položky 1., 2., 3. a 4. celkem  12280 2685  8646  1275 24886 

 

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. 

Bylo získáno členství v archeologické odborné komisi AMG – navrženo a schváleno 31.5.2017 na 

Konferenci muzejních archeologů v Brně. 
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Publikační činnost 
 

Čižmář, I. – Jarůšková, Z.: Železný depot z Velké Roudky u Velkých Opatovic, okr. Blansko. Pravěk NŘ 

(v tisku). 

Droberjar, E. – Jarůšková, Z. 2017: Barbaři v pohybu. Katalog k výstavě. Boskovice. 

Jarůšková, Z. 2017: Borotín (k.ú. Borotín u Boskovic, okr. Blansko). Doba bronzová. Přehled výzkumů 

58-1, s. 202-203. 

Jarůšková, Z. 2017: Velké Opatovice (okr. Blansko). Doba Bronzová. Přehled výzkumů 58-1, s. 229-

230. 

Jarůšková, Z. – Čižmář, I. 2017: Hluboké u Kunštátu (okr. Blansko). Doba laténská. Přehled výzkumů 

58-1, s. 238. 

Jarůšková, Z. 2017: Vavřinec (k. ú. Suchdol v Moravském krasu, okr. Blansko). Středověk a novověk. 

Přehled výzkumů 58-2, s. 257. 

Jarůšková, Z. – Kolařík, V. 2017: Borotín (k.ú. Borotín u Boskovic, okr. Blansko). Středověk a novověk. 

Přehled výzkumů 58-2, s. 191-192. 

Jarůšková, Z.: Příspěvek do kalendária Pravěku NŘ, výročí Lipky a Snětiny (v tisku). 

Malach, R.: K počátkům zájmu o lidové stavitelství na Boskovicku. Připomínka k 100. výročí úmrtí 

Františka Lipky (v tisku). 

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

Moravia), Prähistorische Zeitschrift , v tisku. 

Salaš, M. – Jarůšková, Z.: Poznámky k současnému stavu fondu metalických depotů doby 

popelnicových polí v regionu Malé Hané. Pravěk NŘ, v tisku. 

Vítámvás, P. 2017: Zu den Anfängen der Jüdischen Ansiedlung in Boskowitz (Boskovice). Judaica 

Bohemiae, roč. 52, č. 1, s. 87-118. 

Vítámvás, P. 2017: Kdo byli první páni z Boskovic? Sborník Muzea Blanenska 2017, (v tisku) 

Vítámvás, P. 2017: Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl na Boskovicích. Katalog. Muzeum regionu 

Boskovicka, Boskovice. 

Vítámvás, P. (ed.) 2017: Boskovice v pohledech do minulosti, Boskovice 2017 – ediční příprava ve 

spolupráci s městem Boskovice ze sbírek Muzea regionu Boskovicka (v tisku) 

 

- příprava publikace Staré Hradisko ve spolupráci s ÚAM FF MU 

- příprava Vlastivědy Boskovicka sv. 4  
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Autorské výstavy 
 

- příprava výstavy Šlechtický rod Morkovských ze Zástřizl na Boskovicích. Katalog. Muzeum 

regionu Boskovicka, září-listopad 2017 

- příprava výstavy „Germáni v pohybu. Jevíčko a Malá Haná v době římské“ ve spolupráci  

s doc. Droberjarem, březen-duben 2017  

- příprava výstavy Stříbrný poklad z Moravského krasu (Skalní mlýn) ve spolupráci 

s Mgr. Grossmannovou (Numismatické oddělení MZM) 

- edukativní program v rámci Mezinárodního dne archeologie 

 

Příspěvky na odborných konferencích 
 

- prezentace keltského opasku z Hlubokého Jarůšková, Z. s Mgr. Čižmářem 

 

Organizace odborné konference 
 

Kresebná, fotografická a plánová dokumentace venkovského stavitelství v muzejních sbírkách a v 

archivních fondech  

Ve dnech 10. – 11. května 2017 uspořádala Česká národopisná společnost ve spolupráci s Ústavem 

evropské etnologie a Muzeem regionu Boskovicka odbornou konferenci na téma Kresebná, 

fotografická a plánová dokumentace venkovského stavitelství v muzejních sbírkách a v archivních 

fondech. V Boskovicích se v těchto dnech setkaly více než tři desítky odborníků z řad etnologů, 

historiků, muzejníků, archeologů, pracovníci akademie věd, univerzitních pracovišť a památkové 

péče. Cílem jejich setkání bylo poreferovat o výsledcích vlastních výzkumů a prodiskutovat otázky 

související s ochranou tradičních lidových staveb a možnosti jejich dokumentace.  

Na středeční konferenci představili přednášející z České republiky a Slovenska dvacet referátů, 

přičemž trojice příspěvků se týkala přímo Boskovicka. Docent Miroslav Válka z Ústavu evropské 

etnologie Masarykovy univerzity v Brně představil fotografické dílo Miroslava Dukáta (1891–1964) 

věnované Letovicku a Malé Hané. Doktorand Jiří Pokorný z téhož pracoviště přiblížil kresebnou a 

fotografickou dokumentaci architekta Jaroslava Mackerle (1913–1964) a Roman Malach z Muzea 

regionu Boskovicka představil osobnost Františka Lipky (1863–1917), jednoho z iniciátorů zájmu o 

lidové stavitelství Boskovicka a Malé Hané.   

Po konferenci si účastníci prohlédli Muzeum regionu Boskovicka, boskovickou židovskou čtvrť, 

synagogu, mikve a Židovský obecní dům. V posledně jmenovaném objektu návštěvníky velmi zaujala 

expozice Židovské čtvrti v ČR, u které ocenili zejména její názornost a přehlednost. Méně pozitivních 

ohlasů zaznělo na současnou podobu židovské čtvrti, kdy především odborníci z Národního 

památkového ústavu negativně komentovali množství necitlivých stavebních zásahů a zateplování 

jednotlivých domů, které postupně stírají starobylý ráz čtvrti. Středeční program byl završen 

zasedáním Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení.  

Následující den si účastníci konference prohlédli některé zvlášť cenné ukázky lidového stavitelství, 

exteriér a interiér vybraných stavení v Knínicích, Šebetově a v Sebranicích. Navštívili rovněž větrný 
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mlýn na Kořenci, jehož osudy přiblížil předseda sekce Větrné mlýny při Technickém muzeu v Brně Ing. 

Doubek, a muzeum v téže obci, kde podrobný výklad ke spokojenosti všech účastníků podal správce 

muzea – pan Fabián. Odborné výsledky z konference budou publikovány v supplementech 

Národopisného věstníku v roce 2018. 

 

Archeologická výzkumná činnost 
 

Archeologických akcí za rok 2017 bylo celkem 25 zapsaných v Megalitu (od půlky roku v programu 

Archeologická mapa ČR);  

- celkem proběhlo 6 dohledávek depotů (bronzové depoty z mladší a pozdní doby bronzové) 

- 3 společné detektorové prospekce:  

o Boskovice – Bašta: nálezy z období husitských válek – šipky, olověné projektily. 

Vhodný termín prospekce v období vegetačního klidu byl určen na 25. 3. 2017. 

V počtu 8 hledačů s detektory a 2 archeologů (Jarůšková, Novák) se povedlo 

důkladně projít téměř celý východní svah Bašty, kde se potvrdila přítomnost většího 

počtu středověké munice. Kromě recentních a novověkých nálezů (drobné olověné 

kulky, kování, mince) byla na výběžku V svahu u rozcestí zjištěna koncentrace 

železných hřebů (možné pozůstatky starší konstrukce), a především byly ve větším 

počtu nalezeny a zaměřeny čtyřhranné šipky (hroty do kuší). Nově byly objeveny také 

projektily středověkých palných zbraní (olověné projektily ve tvaru válečků 10 ks a 

železné kuličky 4 ks). Železných šipek máme z obou prospekcí celkem 69 (z toho 57 

šipek s tulejkou a 12 šipek s trnem). Tyto nálezy, datované do středověku, odpovídají 

typické výbavě husitských vojsk (olověné válečky a železné kule - 

munice do hákovnic a tarasnic) a je možné je na základě písemných pramenů spojit s 

jedním ze dvou obléhání hradu a (v té době opevněné) Bašty husity, a to buď na 

začátku 15. stol. (přesný rok není znám) nebo v roce 1424. Všechny archeologické 

akce v prostoru Bašty a na jejím okolí proběhly se souhlasem zástupce firmy MP 

Holding, řádně ohlášeny byly také Archeologickému ústavu AVČR v Brně. Prospekce 

navazovala na dvojici prospekcí této lokality z let 2015 a 2016. 

o Újezd u Boskovic – Zlatník – v podstatě negativní,  

o Obora – nálezy z doby halštatské – loďkovitá spona, střely, bronzové zlomky, 

keramické střepy a korálek) 

 

- archeologických dohledů na stavbách proběhlo celkem 20, z toho pozitivní 2: 

o Boskovice – Antonína Trapla – zjištěn sídlištní objekt – jáma na profilu stavby, datace 

raný středověk s příměsí starších nálezů 

o Velké Opatovice – Translignum – 4. etapa výzkumu žárového pohřebiště z mladší 

doby bronzové, prozkoumáno 9 zbytků hrobů 

 

Přehled archeologických výzkumů v r. 2017: 
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6. Knihovní fond 
 

Během roku 2017 byla dokončena revize knižního fondu a knihovna byla znovu otevřena veřejnosti. 

V roce 2017 přibylo do knihovny 75 svazků z větší části darovaných, popřípadě nabytých výměnou, 

nebo jsme knihy získali z projektu Česká knihovna. Knižní fond obsahuje 6 867 publikací.  Knihovnu 

navštěvovalo během roku 10 badatelů mimo naše zaměstnance muzea, fond je zpřístupňován pouze 

prezenční formou. Evidence je vedena v katalogu Clavius. 

 

7. Propagace 
 

- Muzeum bylo prezentováno prostřednictvím vlastních webových stránek dostupných na 

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

č. akce lokalita Pozitivní / negativní 

MRB01/2017 Skrchov – centrální sklad neg. 

MRB02/2017 Letovice – most Chlumský potok neg. 

 Krhov/Drnovice – Musil - 

MRB03/2017 Podolí - průtah neg. 

MRB04/2017 Újezd u Bosk. – dohledávka depotu poz. 

MRB05/2017 Míchov – dohledávka depotu poz. 

MRB06/2017 Sloup - Gasnet neg. 

MRB07/2017 Boskovice-Hybešova neg. 

MRB08/2017 Boskovice - Bašta poz. 

MRB09/2017 Boskovice LD seating neg. 

MRB10/2017 Bosk-letní kino neg. 

MRB11/2017 Újezd - Zlatník neg. 

MRB12/2017 Obora - Malý Chlum poz. 

MRB13/2017 Šebetov -kanalizace neg. 

MRB14/2017 Světlá,V.O.-propustky neg. 

MRB15/2017 Bosk. Traplova poz. 

MRB16/2017 Němčice NN neg. 

MRB17/2017 Knínice RD neg. 

MRB18/2017 Němčice RD neg. 

MRB19/2017 Velké Opatovice Translignum poz. 

MRB20/2017 Boskovice – Lidická neg. 

MRB21/2017 Drnovice  - cyklo neg. 

MRB22/2017 Nýrov vodovod neg. 

MRB23/2017 Holešín most neg. 

MRB24/2017 Benešov NN neg. 

MRB25/2017 Žďárná NN - 



27 
 

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

organizací. 

- Od listopadu 2017 mohou návštěvníci webových stránek odebírat informační email 

o aktuálním dění v muzeu. 

- Propagace probíhala prostřednictvím facebooku na adrese 

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

- Další propagace probíhala prostřednictvím webových stránek Města Boskovice, případně ve 

spolupráci s partnery jednotlivých akcí. 

- 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 regionu Boskovicka posílalo pravidelně příspěvky do boskovických novin 

Boskovického zpravodaje a Radničních listů. 

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

Boskovicku v pravidelné rubrice „Z muzejního depozitáře“. 

- Na začátku prosince proběhla prezentace muzea prostřednictvím pořadu Dobré ráno s ČT. 

- Muzeum regionu Boskovicka využívá celoročně propagaci prostřednictvím dopravního 

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

Prezentace nových nálezů archeologických nálezů v médiích: 

- stříbrný poklad mincí (Český rozhlas, MF Dnes, Blanenský deník) 

- keltský opasek (Právo, MF Dnes, Zrcadlo, Blanenský deník) 

 

Muzeum bylo prezentováno také na turistických a volnočasových portálech: 

www.turisticke-znamky.cz 

www.firmy.cz 

www.ustrcr.cz 

www.regionboskovicko.cz 

www.regionpress.cz 

www.cz-museums.cz 

www.ceskatelevize.cz 

zrcadlo.net 

www.boskovice-festival.cz 

www.jizni-morava.cz 

www.kalendarakci.atlasceska.cz 

www.listyregionu.cz 

www.ohlasy.info 

www.regionblanensko.cz 
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www.moravskynarod.cz 

www.novinky.cz 

www.idsjmk.cz 

www.historickasidla.cz 

arub.avcr.cz 

www.youtube.com 

www.keltove.cz 

www.skolaac.cz 

turisticky-denik.cz 

www.do-muzea.cz 

www.turisticke-nalepky.cz 

www.lovecpokladu.cz 

www.czecot.cz 

www.eter.cz 

www.kudyznudy.cz 

www.ajdnes.cz 

www.moraviaconvention.cz 

www.zob.cz 

atd. 

Dále jsou pravidelně zveřejňovány akce a výstavy vztahující se k židovské problematice nebo, jsou-li 

instalovány v objektech synagogy a Židovského obecního domu, na stránkách: www.10hvezd.cz. 

 

8. Plánování a řízení 
 

Činnost muzea v roce 2017 probíhala dle schváleného plánu práce pro rok 2017 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 2017 svolána v 

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

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

Kromě pravidelné údržby objektů a drobných oprav řešených dle aktuální potřeby neproběhly v roce 

2017 žádné rozsáhlejší opravy, na kterých by se Muzeum regionu Boskovicka finančně podílelo. 

Zásadní opravy proběhly na objektu Hraběcí rezidence, kde byla opravena střecha (resp. vyměněna 

část krytiny) a poté co byla ve sklepních prostorách zjištěna dřevokazná houba, byla provedena 

sanace těchto prostor. Obě akce byly finančně kryty z rozpočtu majitele objektu Města Boskovice. 

 

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.  

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 

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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*) počet řádků lze rozšířit dle potřeby 

  vzdělání 

počet zaměstnanců mzdové zatřídění 
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 1     1 10  1  20330  

 23386 

 2 1    3   2 1    3  11  3  25907  

 1     1  1      1  12  1  23920  

                      

                      

ÚSO 

 1     1  1      1  8  1  20020  

 21494 

 3 1    4  3  1    4  9  4  22968  

                      

                      

                      

vyučen 

                      

  

                      

                      

                      

                      

základní 

                      

  
                      

                      

                      

  
 8 2    10  8  2    10          

Celkem 

D
ě

ln
ic

ké
 p

ro
fe

se
 VŠ 

 1     1  0,5      0,5  9  1  9030  

9030  

                      

                      

                      

                      

ÚSO 
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vyučen 

                      

  

                      

                      

                      

                      

základní 

                      

  

                      

                      

                      

                      

Celkem  1     1  0,5      0,5 9  1      

              

 

Celkový počet zaměstnanců  11 

      

 

z toho: pracovníci důchodci  0 

      

 
 

pracovníci ZPS  0 

      

 
 

pracovníci na mateřské 
dovolené 

0  

       

 

Organizační struktura platná od 1. 1. 2017 

 

 

Přepočtené úvazky: 10,5, fyzické osoby 11 

 

ředitel   1 

účetní   1 

odborní pracovníci  6 

technický pracovník 2 

uklízečka   0,5 

 

dohody o provedení práce 

 

V roce 2017 byla Mgr. Hamalová uvolněna z důvodu veřejné funkce, ředitele muzea je 

PhDr. Roman Malach, Ph.D. 

Na pozici etnologa byla přijata od 1. 2. 2017 Mgr. Marcela Poláková, na místo správce budov 

(Židovský obecní dům, synagoga) p. Nikola Král. 

 

Ostatní osobní náklady 

 

Muzeum uzavřelo v roce 2017 52 dohod o provedení práce, vyplaceno bylo 234.950,00 Kč 

 (HM). 

 

Vyplacené hrubé mzdy 3.004.542,- Kč. 
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V roce 2017 nebyly uzavřeny žádné dohody o pracovní činnosti. 

 

Odstupné nebylo vyplaceno. 

 

V roce 201 byly 4 pracovní neschopnosti, bylo vyplaceno 11.785,00 Kč. 

 

V roce 2017 proběhlo školení BOZP. Bezpečnost práce je dodržována, za sledované období nebyly 

žádné pracovní úrazy. 
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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  

2017
3)
 

% plnění 
upraveného 
rozpočtu - 

plánu 
hospodaření 

4)
   2016

1)
 2017

2)
 

Výnosy  v tis.Kč     
    

    

Výnosy z vlastních výkonů a zboží             

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601           

Výnosy z prodeje služeb 602   215 356 356 100 

Výnosy z pronájmu 603   66 47 47 100 

Výnosy z prodaného zboží 604   9 89 89 100 

Jiné výnosy z vlastních výkonů 609     24 24 100 

              

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 45 100 

Ostatní výnosy z činnosti 649   8 28 28 100 

              

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   4 786 5 821 5 821 100 

              

Výnosy  celkem:     5 085 6 411 6 411 100 

       Zpracoval dne: 28. února 2018 
  

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

Výnosy z prodeje služeb – k podstatnému navýšení oproti roku 2016 došlo především z důvodu 

nepředpokládaného pozitivního záchranné archeologického výzkumu ve Velkých Opatovicích. 

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

se dvěma organizace (z důvodů využívání multifunkčního sálu pro muzejní aktivity). Přesto však ztráta 

nebyla tak veliká díky tomu, že jsme multifunkční sál pronajímali jednorázově tehdy, kdy jsme ho pro 

naše aktivity nepotřebovali. 

Výnosy z prodaného zboží – v roce 2017 jsme začali prodávat upomínkové a sběratelské předměty, 

které mají souvislost s MRB a prodej byl velice úspěšný, proto v něm budeme i nadále pokračovat. 

Čerpání rezervního fondu – obdrželi jsme finanční dary od Vlastivědné společnosti muzejní 

v Olomouci (40 tis.) a Městysu Malé Hradisko (5 tis.) na publikace Keltové na Starém Hradisku. 

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  2017

3)
 

% plnění 
upraveného 
rozpočtu - 

plánu 
hospodaření 

4)
   2016

1)
 2017

2)
 

Náklady v tis.Kč             

Spotřebované nákupy             

Spotřeba materiálu 501   190 236 236 100 

Spotřeba energie 502   313 247 247 100 

Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek 503   45 44 44 100 

Prodané zboží 504   9 68 68 100 

Aktivace dlouhodobého majetku 506           

Aktivace oběžného majetku 507           

Změna stavu zásob vlastní výroby 508     -1 -1 100 

              

Služby             

Opravy a udržování 511   12       

Cestovné 512   45 36 37 97 

Náklady na reprezentaci 513   6 12 12 100 

Aktivace vnitroorganizačních služeb 516           

Ostatní služby 518   635 811 851 95 

              

Osobní náklady              
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Mzdové náklady 521   2 517 3 252 3 252 100 

Zákonné sociální pojištění 524   704 1 022 1 022 100 

Jiné sociální pojištění 525   5 8 8 100 

Zákonné sociální náklady 527   32 60 60 100 

Jiné sociální náklady 528   75 88 88 100 

              

Daně a polatky             

Daň silniční 531           

Daň z nemovitostí 532           

Jiné daně a poplatky 538           

              

Ostatní náklady              

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541           

Jiné pokuty a penále 542     4 4 100 

Dary a jiná bezúplatná předání 543           

Prodaný materiál 544           

Manka a škody  547           

Tvorba fondů 548           

Ostatní náklady z činnosti 549   6 101 103 98 

              

Odpisy, rezervy a opravné položky              

Odpisy dlouhodobého majetku 551   18 46 46 100 

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   169 267 334 80 

              

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:     4 781 6 301 6 411 98 

       Zpracoval dne:  28. února 2017 
  

    
  Jméno:  Šikulová Eva                

  
    

   

Komentář k nákladům 2017, tab. 16 

Spotřeba materiálu a ostatní služby – zvýšení nákladů proti roku 2016 z důvodů více akcí bez 

účelového určení (Římané v pohybu, |Šlechtický rok Morkovských ze Zástřizl, vydání Vlastivědy – 

středověk, Expozice Pohádky Boskovicka). 

Ostatní náklady z činnosti – výrazné navýšení – nákup sbírkových předmětů. 
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3. Finanční majetek 
 

Muzeu byl pro rok 2017 schválen příspěvek na provoz ve výši 5.773 tis. Kč. 

Stav běžného účtu k 31. 12. 2017 činil 600.369,52 Kč. 

Stav účtu FKSP k 31. 12. 2017 činil 48.941,73 Kč. 

Stav pokladny k 31. 12. 2017 činil 20.205,00 Kč. Vstupenkové pokladny byly k 31. 12. 2017 

vynulovány. 

Stav známek k 31. 12. 2017 činil 372,00 Kč, stav stravenek 31. 12. 2017 činil 11.645,00 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. 2017   

 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 

splatnosti 

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 311 
0301 33666 33666 0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

Celkem 33666 33666 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 

splatnosti 

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 1413,74 1413,74 0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

      0             

Celkem 1413,74 1413,74 0 0 0 0 0 0 0 

          Sestavil dne: 28. 2. 
2018   

       

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 
Expozice Pohádky 

Boskovicka  
I/P 800 tis.  800 tis.  

 620 tis. I 

180 tis. P 

JMK 
nákup osobního 

automobilu 
I 300 tis. 300 tis.  

 Ministerstvo 

kultury 
odvlhčovače, regály  P  44 tis.  44 tis.    

JMK 
Výstavní mobiliář-

vitríny 
P 180 tis. 180 tis.  

I = investiční dotace, P= provozní dotace 
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6. Investice a rozsáhlé opravy majetku 
 

Z investic byly v roce 2017 provedeny dvě akce; rozsáhlé opravy vlastního majetku v uplynulém roce 

neproběhly žádné.  

- Byl pořízen osobní vůz, který muzeum dlouhodobě postrádalo, jak k přepravě mobiliáře, 

dovozu výstav apod., tak především k realizaci archeologických dohledů a záchranných 

archeologických výzkumů, které by v případě absence vozidla nebyly vůbec možné. Tento 

fakt se také projevil na finančních příjmech organizace z této činnosti. Celková investice byla 

300 tisíc. Vozidlo je plně funkční (viz bod. IV. Autoprovoz).  

- Investice o velikosti 620 tisíc byla použita na vytvoření nové expozice Muzea regionu 

Boskovicka – Pohádky a pověsti Boskovicka, expozice má za úkol přiblížit lokální ústní lidovou 

tradici široké veřejnosti a současně popularizovat specifické regionální bohatství. Otevření 

expozice by mělo proběhnout na sklonku roku 2018 či v roce 2019 v návaznosti na opravu 

sklepních prostor v budově Hraběcí rezidence. 

- Muzeum v roce 2017 ze svých prostředků neutrpělo žádnou škodu na majetku a nebylo 

nutné provést žádnou rozsáhlou opravu majetku. Rozsáhlejší opravy v budově Hraběcí 

rezidence přesto byly prováděny, jednalo se o opravy respektive výměnu části krytiny a o 

sanaci dřevomorky ve sklepních prostorách objektu. Obě akce byly financovány majitelem 

objektu Městem Boskovice.   

 

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. 

- počet ujetých kilometrů za rok 2017 je 5266 KM 

- natankováno bylo celkem 914,8 L PHM (benzín), při průměrné spotřebě 0,9 l/ 100 Km 

- technický stav vozidla je výborný, po 1 roce užívání nebo najetí 10 000 Km projde vozidlo 

garanční kontrolou 
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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 

0 

celkem 

0 
celkem183.209,95 

.012 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje       
 

.013 software       
 

  

dlouhodobý nehmotný majetek DrNM                          
(2-7 tis. Kč) 183.209,95  0  0  183.209,95 

.018 

dlouhodobý nehmotný majetek DDNM                          
(7-60 tis. Kč) 

    

  

dlouhodobý nehmotný majetek DDNM                          
(nad 60 tis. Kč)       

 

  

Dlouhodobý hmotný majetek,               
z toho: 

celkem 

1.836.728,76 

celkem 

1.187.500,87 

celkem 

51.575,00 

celkem 

2.972.654,63 

.031 pozemky 

    
.032 kulturní předměty 12.301,00 0 0 12.301,00 

.021 stavby 

    

.022 

samostatné movité věci a soubory                                                  
movitých věcí                                                        

dlouhodobý hmotný majetek                              
(nad 40 tis.Kč)      632.145,00 920.060,00 0 1.552.205,00 

902 

drobný hmotný majetek                                              
(1-3 tis. Kč) 361.917,48 9.410,00 5.685,00 365.642,48 

.028 

drobný dlouhodobý hmotný majetek                      
(3-40 tis. Kč) 1.192.282,76 267.440,87 51.575,00 1.408.148,63 

.042 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 

 0 0  0  0 

501 41 Operativní evidence       
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Fond investic – čerpání 620 tis. na Expozici Pohádky Boskovicka a 300 tis. na nákup osobního 

automobilu. 

Fond rezervní – čerpání 45 tis. na publikaci Keltové na Starém Hradisku. 

Fond rezervní – nečerpáno. 

Fond odměn – nečerpáno. 

Krytí fondů bylo plně zajištěno. 

 

 

Na základě příkazu ředitele k provedení řádné periodické inventarizace veškerého majetku a závazků 

k 31. 12. 2017 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. 2017, 30. 6. 2017, 30. 9. 2017. 31. 12.2017 

2. kontrola objednávek  Termín: 30. 6. 2017 

3. kontrola hospodářských smluv Termín: 31. 12. 2017 

Naplánované kontroly byly provedeny v termínu plánu kontrol. 

Proběhla kontrola ze strany zřizovatele ve věci „Provádění řádné a průkazné evidence sbírkových 

předmětů.“ Kontrola proběhla v květnu, přičemž nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.  

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. 

 

 

Muzeum neprování žádnou doplňkovou činnost. 
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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 s JMK o možnosti budoucího využití objektu v Boskovicích na ul. 

Havlíčkova. 

- další plány, které by měly proběhnout již v horizontu následujícího roku (2018) se jedná o:  

o opravu sklepních prostor, tak aby je mohlo muzeum adekvátně využívat (hrazeno 

z rozpočtu Města Boskovice) 

o instalaci nápisu MUZEUM na objekt Hraběcí rezidence, který by usnadnil orientaci 

kolemjdoucích turistů 

o instalaci osvětlení ve výstavních prostorách (1. etapa; v dalších letech by bylo vhodné 

provést instalaci i v arkádách, multifunkčním sále a dalších prostorách) 

 

Významné akce, výstavy, expozice 
 

- v roce 2018 proběhne příprava realizace expozice Pověsti a pohádky Boskovicka, na jejíž 

přípravách bylo započato již v roce 2017. 

- významnější akcí v roce 2018 bude výstava zaměřená na výročí 100 let republiky - Vzhůru, 

máme svůj vlastní stát. Boskovický okres v první republice.  

- příprava výstavních projektů s dlouhodobějším plánem: 

o Výstavy k významným výročím – 2019 O. Kubín, T. Špidlík,  

o Výstavy k významným výročím – 2020 – Páni z Boskovic,  

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 
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- vydání publikace Keltové na Starém Hradisku mapující nejvýznamnější moravské oppidum a 

představení nálezů uložených ve sbírce Muzea regionu Boskovicka 

- nové vydání Průvodce boskovickou synagogou v anglickém jazyce 

- započít se systematickým terénním výzkumem zaměřeným na dokumentaci proměny 

venkova a práci s pamětníky  

- vytvoření archeologického kroužku při muzeu, pro zajištění intenzivnější archeologické 

terénní prospekce 

- zkvalitnění výukových programů  

- pokračovat v digitalizace sbírek  

- zavedení pokladního systému; PC program expozice 

Plány v organizační a personální struktuře 
 

V blízké budoucnosti se jeví jako zcela nezbytné personální posílení průvodce; posílení úvazku 

uklizečky (v současnosti úvazek 0,5 na úklid 4 objektů); PR pracovník; dále by bylo vhodné a zřejmě 

brzy nezbytné zřídit pozici terénního dokumentátora a posílit pozici konzervátora. Možné personální 

rozšiřování je bohužel limitováno nedostatečnými pracovnami. 

 

Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - 
přehled o plnění rozpočtu - plánu hospodaření  

rozpočtu - plánu 
hospodaření k …. 

  

Přehled o plnění rozpočtu - plánu hospodaření k  31. 12. 2017 
 

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 

k 
31.7.2017 

Upravený 
rozpočet k 
30. 9. 2017 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2017 

Skutečnost 
% S/UR 

(SR) 

Výnosy  za vlastní výrobky             

Výnosy  z prodeje služeb: 250 250 250 356 356 100 

z toho:           1. příspěvek na péči             

                     2. ubytování             

                     3. stravné             

                     4. regulační poplatky             

                     5. ošetřovné             

                     6. archeologické výzkumy 50 50 50 111 111 100 

                     7. vstupné 200 200 200 229 229 100 

                     8. výnosy od ZP             

                     9. Ostatní             

Výnosy z pronájmu 65 65 65 47 47 100 

Výnosy  za prodané zboží 40 40 40 89 89 100 

Výnosy  z prodeje materiálu             

Použití fondů: 1. Fond investic             

                     2. Fond rezervní       45 45 100 

                     3. Fond odměn              
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                     4. FKSP             

Výnosy z příjatých neinvestičních 
transferů celkem 3): 6 056 5 512 5 699 5 817 5 817 100 

z toho: 1. z příspěvku na provoz od 
JMK bez účel. Určení 5 076 5 152 5 339 5 413 5413 100 

           2. z účel. určeného příspěvku na 
provoz od JMK 980 360 360 360 360 100 

           3. výnosy z příjatých transferů z 
ost. ÚSC             
           4. výnosy z přijatých transferů ze 
SR       44 44 100 

           5. výnosy z ostatních transferů             

Výnosy z titulu časového rozlišení 
přijatých investičních transferů 6 6 6 4 4 100 

Jiné ostatní výnosy       53 53 100 

Výnosy celkem 6 417 5 873 6 060 6 411 6 411 100 

              

Spotřeba materiálu 820 200 200 236 236 100 

Spotřeba energie celkem: 230 230 230 247 247 100 

z toho: 1. elektrické energie 98 98 98 137 137 100 

           2. plynu 132 132 132 110 110 100 

           3. ostatní             

Spotřeba jiných neskladovatelných 
dodávek celkem: 40 40 40 44 44 100 

z toho: 1. voda 40 40 40 44 44 100 

           2. teplo             

           3. pára             

Prodané zboží 9 9 9 68 68 100 

Aktivace dlouhodobého majetku             

Aktivace oběžného majetku             

Změna stavu zásob vlastní výroby       -1 -1 100 

Opravy a udržování 8 8 8 0 0   

Cestovné 25 25 37 37 36 97 

Náklady na reprezentaci 7 7 12 12 12 100 

Aktivace vnitroorganizačních služeb             

Ostatní služby 806 806 766 851 811 95 

Osobní náklady celkem 4 093 4 169 4 356 4 430 4 430 100 

z toho:   1. platy zaměstnanců 2 876 2 932 3 044 3 005 3005 100 

             2. náhrady mzdy za doč. 
pracovní neschopnost 10 10 10 12 12 100 

             3. OON 200 200 235 235 235 100 

             3. zákonné soc. pojištění - soc. 
a zdrav. pojištění 867 886 924 1 022 1022 100 

             4. zákonné sociální náklady 132 133 135 148 148 100 

             5. jiné sociální náklady 8 8 8 8 8 100 
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Odpisy dlouhodobého  majetku 29 29 29 46 46 100 

Rezervy             

Opravné položky             
Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku 250 250 290 334 267 80 
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z 
příjmů)             

Finanční náklady             

Ostatní náklady 100 100 83 107 105 98 

Náklady celkem 6 417 5 873 6 060 6 411 6 301 98 
Výsledek hospodaření před 
zdaněním 0 0 0 0 110   

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: 19. 2. 2018 
      Jméno:    Šikulová Eva             
       


