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Podepsali memorandum o spolupráci 
Memorandum o spolupráci podepsali minulý týden generální ředitel Národního zemědělského muzea (NZM) Milan Jan Půček a ředitel Ústavu 
zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Štěpán Kala. Smyslem spolupráce je zejména propagovat činnost obou institucí ve spojení s vnímáním 
zemědělství jako širšího sociokulturního fenoménu a také informační součinnost s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o zemědělských oborech 
a souvisejících tématech. Uvedla to tisková mluvčí NZM Jitka Taussiková. 

Oldřich Přibík 

„Národní zemědělské muzeum 
usiluje o to, aby věci, které dělá, 
vznikaly na základě partnerské 
spolupráce. Je to někdy možná 
složitější, než když se lidé nemusí 
s nieym domlouvat, osobně ale 
věřím, že to může přispět k lepší
mu výsledku," říká ředitel muzea 
Milan Jan Půček. ,,Jako muzeum 
se zabýváme především historií. 
Jsou to právě naši partneři, kteří 
zkoumají současnost a připravují 
výhledy do budoucnosti. Navic se 
každý z nich dívá na zemědělství 
z jiného úhlu pohledu a ukazuje 
věci v nových souvislostech. Po
pularizace těchto informací může 
být pro našeho návštěvníka vel
kým přínosem," dodává. 
V současné chvili Národní ze

mědělské muzeum připravuje 
společně s Ústavem zemědělské 
ekonomiky a informací další díly 

řady obrázkových statistik. Po 
Myslivosti, Rybářství a Lesnictví 
a Zemědělství, plánuje vydat ještě 
Půdu, Vodu a Potravinářství. Ná
klad publikací se bude pohybovat 
mezi pěti sty a tisíci kusy a obráz
kové knížky si zájemci mohou 
stáhnout na webu muzea, nebo si 
je v muzeu za 40 korun koupit 

Obrázkové statistiky slouží po
dle Půčka nejenom dětem nebo 
učitelům, ale i běžné veřejnosti. 
Mohou se z nich například do
zvědět, že až deset housat vysedí 
jedna česká husa v jedné snůšce, 
co kromě ptáků lovi krahujci 
nebo jak se měnilo druhové slo
žení českých lesů v průběhu sta
letí. 

„Obrázkové statistiky by měly 
letos doběhnout a věřím, že bu
dou ještě mnohem krásnější než 
ty, které jsme vydali," řekl Půček. 

V rámci spolupráce s (JZEI bu
dou mít také zaměstnanci muzea 
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přístup do jeho elektronických 
i fyzických knihoven a mohou 
využívat bohatý knižní fond 
Knihovny Antonína Švehly- nej-
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větší zemědělské knihovny v čes
ké republice a třetí největší země
dělské knihovny na světě. ,,Skýtá 
vice než 1,2 milionu svazků. Dis-

ponujeme nejen několika desítka
mi tisíc starých tisků, ale také no
vě vydanými publikacemi a časo
pisy, které mají společného jme
novatele, a tím je zemědělství. 
Poskytujeme nejmodernější kni
hovnické služby, spolupracujeme 
také se zahraničím. Pořádáme 
mnoho vzdělávacích a společen
ských akcí pro různé věkové kate
gorie se zaměřením na přírodu, 
lesnictví, rybářství, životní pro
středí. S Národním zemědělským 
muzeem nás tak pojí společný cíl, 
proto tuto spolupráci vítáme 
a našeho partnerství si ceníme," 
doplňuje ředitel ústavu zeměděl
ské ekonomiky a informací Ště
pán Kala. 

Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací je expertním centrem 
zaměřeným na zemědělskou 
ekonomiku, potravinářství, země
dělské poradenství a informace. 
ÚZE! je znaleckým ústavem 

v oboru ekonomika, potravinář
ství a zemědělství, a to v rozsahu 
ekonomika a sociologie v odvětvi 
zemědělství a výživy. Národní ze
mědělské muzeum se zabývá ze
jména tematikou zemědělství, 
lesnictví, myslivosti, rybářství, za
hradnictví, potravinářství, zpra
cování zemědělských produktů, 
vývoje venkova a kulturní krajiny. 
Muzeum má kromě hlavní vý
stavní budovy v Praze také další 
čtyři pobočky - Čáslav, zámek 
Kačina, zámek Ohrada, Valtice 
a připravuje novou pobočku v Os
travě. Jednotlivé pobočky jsou 
zaměřeny tak, aby svou vědecko
-výzkumnou,- akviziční a prezen
tační činností komplexně pokrý
valy zemědělství a jeho přísluš
né obory v celé šíři. Muzeum 
nabízí řadu lektorských progra
mů a každoročně pořádá něko
lik desítek tematických akcí pro 
veřejnost. ■ 


