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PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM
Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

DO SVùTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS !

JARNÍ TIPY: CYKLOZÁJEZDY OD 4.990 ELBA * LAGO DI GARDA
LETECKY MALTA 13.900 *  MAR MENOR, LA MANGA 15.400
PETROHRAD 17.900 *  MADIERA 14.900 * IRSKO 29.900

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY od 304 CK
ALEXANDRIA * BLUE  STYLE * âEDOK * EXIM * FIRO 

FISCHER * KOVOTOUR * NECKERMANN * VICTORIA, aj. 

Muzeum regionu Boskovicka - na náv‰tû-
vu zve fieditel Mgr. Roman Malach Ph.D.
Muzeum regionu Boskovicka pro-

dûlalo v poslední dobû nûkolik zmûn;
do názvu pfiibylo slovo „regionu”,
zfiizovatelem se stal místo mûsta
Boskovice Jihomoravsk˘ kraj a od 1.
ledna leto‰ního roku nastoupil do
funkce fieditele Mgr. Roman Malach
Ph.D., kterého jsem se zeptal:

Pane fiediteli, mÛÏete prosím se ve
struãnosti pfiedstavit?

Je mi 32 let, gymnázium jsem absol-
voval zde v Boskovicích. Dále jsem stu-
doval na Masarykovû univerzitû v Brnû
- Ústav evropské etnologie a Ústav 
archeologie a muzeologie.

Do zdej‰ího muzea jsem nastoupil
v roce 2011 jako archeolog na záskok za
matefiskou dovolenou, pak jsem praco-
val jako etnolog a také jako správce jed-
noho z na‰ich objektÛ – Îidovského 
obecního domu. Od zaãátku roku jsem
ve funkci fieditele.

Jak hodnotíte zmûnu zfiizovatele?
Do urãité míry se pfiepracovalo vede-

ní administrativy, coÏ není podstatné.
Domnívám se, Ïe zmûna je kladem pro
muzeum a to proto, Ïe finanãní moÏnos-
ti kraje jsou mnohem vût‰í neÏ mûsta,
coÏ se také projevuje v pfiidûlování pro-
stfiedkÛ na opravy, údrÏbu a celkov˘
provoz.   

Vût‰ina obyvatel Boskovic a blízkého
okolí ví, Ïe muzeum sídlí v budovû re-
zidence; ne v‰ichni v‰ak tu‰í, Ïe

torií ÎidÛ v Boskovicích. V hlavním sále
synagogy se konají sezónní v˘tvarné v˘-
stavy, koncerty a divadelní pfiedstavení. 

Mikve je nádrÏ s ãistou pfiírodní vo-
dou, v níÏ se oãi‰Èovali v‰ichni zboÏní
Îidé v pfiedveãer ‰abatu a dal‰ích Ïidov-
sk˘ch svátkÛ. Mikve ve sklepû domu ã.
3/5 na ulici U Templu je uvedena do sta-
vu pfiibliÏujícímu se historické podobû. 

Budova Îidovského obecního domu
vznikla v roce 1826 podle plánÛ Mathiase
Flocha v empírovém slohu. Je to rozsáh-
lej‰í dvoupodlaÏní stavba se sedlovou
stfiechou, ãlenûnou fasádou a klenbami
v pfiízemí. B˘valy zde umístûny kanceláfi
Ïidovské obce, ‰kolní uãebna, studovna,
byty rabína a správce ‰pitálu a pekárna
macesÛ se skladem. Muzejní expozice
„Îidovské ãtvrti v ãesk˘ch zemích” uka-
zuje bohatství forem Ïidovsk˘ch ãtvrtí
u nás, historické pfiíãiny jejich vzniku, dÛ-
vody jejich lokalizace a situování, jejich
typické projevy z hlediska urbanistické-
ho, architektonického a funkãního. 

Expozice Historické zemûdûlské stro-
je je umístûna v budovû Stfiední ‰koly
André Citroena. Jsou zde parní lokomo-
bily, traktory, stabilní motory a dal‰í
stroje vyrobené v ãesk˘ch, moravsk˘ch
i svûtov˘ch továrnách. Základ expozice
tvofií exponáty shromaÏìované Stfiedním
odborn˘m uãili‰tûm v Boskovicích v 70.
letech minulého století.

Muzeum spravuje také rozsáhlé sbír-
ky; kter˘ch témat se t˘kají?

Spravujeme celkem 8 sbírek, z ni-

chÏ nejrozsáhlej‰í jsou sbírky archeo-
logická, historická a etnografická.
Z dal‰ích bych jmenoval regionália,
staré tisky, mapy a plány, negativy
a diapozitivy a militária. Zatímco 
nov˘ch pfiírÛstkÛ do archeologické
sbírky máme stále dost, v ostatních
sbírkách jsme odkázání na dary, 
kter˘ch postupnû ub˘vá. Rád bych 
poÏádal kohokoliv, kdo má nûjak˘
pfiedmût, fotografie, staré tisky nebo
cokoliv jiného s historickou hodnotou,
aby nám tyto vûci pfiinesl alespoÀ uká-
zat. Nám vût‰inou bude staãit pofiídit
jen fotokopie a dokumentaci.

Kromû stál˘ch expozic pofiádáte kaÏ-
doroãnû fiadu v˘stav a dal‰ích tématic-
k˘ch akcí. Chcete zájemce pozvat na
nûkterou z aktuálních?

Od konce bfiezna do 28. kvûtna je
v hlavní budovû instalována v˘stava
„Ka‰párci z celého svûta”, kterou 
zapÛjãilo Muzeum loutkáfisk˘ch kultur
v Chrudimi. Náv‰tûvníci se zde sezná-
mí nejen s tradiãním ãesk˘m
Ka‰párkem (a jeho promûnami), ale
také s jeho zahraniãními kolegy.
Informace o dal‰ích akcích, které pfii-
pravujeme, o otevírací dobû jednotli-
v˘ch objektÛ a v˘‰i vstupného jsou
k dispozici na na‰ich webov˘ch strán-
kách www.muzeum-boskovicka.cz.

Pane fiediteli, dûkuji za rozhovor.
Petr Hanáãek
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Mgr. Roman Malach Ph.D. 

Muzeum regionu Boskovicka má objek-
tÛ víc. MÛÏete jednotlivé souãásti pfied-
stavit?

V budovû b˘valé Hrabûcí rezidence
je kromû kanceláfií, odborn˘ch pracovi‰È
a depozitáfiÛ umístûna v‰eobecnû vlasti-
vûdná expozice „Boskovicko - krajinou
sedmizubého hfiebene”. V pûti v˘stav-
ních a dvou prezentaãních sálech se 
náv‰tûvníci seznamují s dûjinami a pfií-
rodními pomûry mûsta a regionu od pra-
vûku do souãasnosti. 

Synagoga Maior v barokní stavbû z ro-
ku 1639 je v Traplovû ulici. Její klenby
a stûny zdobí mimofiádnû hodnotná deko-
rativní v˘malba a hebrejské liturgické
texty, které jsou mistrovsk˘m dílem pol-
sk˘ch Ïidovsk˘ch uteãencÛ z druhé polo-
viny 17. a z 18. století. Je zde instalována
expozice seznamující náv‰tûvníky s his-


