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Zprávy z ústředí
MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CHCE ZMĚNIT VYHLÁŠKU KE KÁCENÍ DŘEVIN
Na konci března tohoto roku jsme se dopisem
obrátili na ministra životního prostředí Richarda
Brabce a požádali ho, aby MŽP v tzv. kácecí
vyhlášce (189/2013 Sb.) změnilo kontroverzní
ustanovení umožňující nekontrolované kácení
v zahradách. Ministr nám odpověděl toto:
Vážený pane předsedo,
dopisem ze dne 26. března 2014 jste se na mne
obrátil s podnětem na
změnu
vyhlášky
č.
189/2013 Sb. o ochraně
dřevin a povolování jejich
kácení.
Uvádíte,
že
v důsledku
uvolnění
režimu kácení dřevin
v zahradách
došlo
k neřízenému
kácení,
kterému padlo za oběť
mnoho krásných stromů,
a to nejen ovocných, ale i
těch
,
které
tvoří
dominanty
obcí
či
nedílnou
součást
životního prostředí venkovského prostředí i
městských sídel.
Přestože Ministerstvo nemá k dispozici souhrnné
statistiky kácení dřevin v zahradách, které bylo
realizováno od nabytí účinnosti vyhlášky č
189/2013 Sb., lze se na základě obdržených
podnětů, dotazů a stížností přiklonit k Vašemu
názoru, že v důsledku uvolnění právní úpravy došlo
k nevratnému zničení mnohdy cenných stromů,
zejména v lidských sídlech. Odbor obecné ochrany
přírody a krajiny MŽP vydal ve Věstníku č. 8/2013

Metodické doporučení k aplikaci některých
ustanovení vyhlášky č .189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení, a to s cílem
zjednodušit aplikační praxi mj. i ve vztahu
k novému režimu kácení dřevin v zahradách podle
vyhlášky č. 189/2013 Sb. MŽP si je vědomo, že
s ohledem na problematickou definici zahrady je
postup podle této vyhlášky jak pro vlastníky
dřevin, tak i pro
příslušné
orgány
ochrany přírody obtížný
a často závislý spíše na
posuzování parametrů
daných
stavebněprávními předpisy, než
charakteristik týkajících
se ochrany dřevin.
S ohledem na tyto
věcné
i
procení
nedostatky
Ministerstva životního
prostředí
v současné
době zvažuje změnu
vyhlášky č. 189/2013 Sb., která by osvobodila od
povolovacího režimu pouze kácení ovocných
dřevin v zahradách, u nichž se předpokládá
produkční funkce a tedy i jejich pravidelné
obměňování. Pojem „zahrada“ zároveň zamýšlíme
ztotožnit s pojmem zahrada ve smyslu druhu
pozemku podle katastrálních předpisů (katastrální
vyhláška č. 357/2013 Sb.) a opustit tak obtížně
vyložitelnou
a
z hlediska
ekologických
charakteristik nepřiléhající definici zahrady.
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Záměrem Ministerstva životního prostředí je
změnit platnou právní úpravu tak, aby odstranila
nutnost povolovacího režimu u dřevin, které jejich
vlastníci využívají pro jejich produkční funkci a
jejichž pokácení zároveň neznamená výraznou
ekologickou újmu. Jsem přesvědčen, že takový
přístup by mohl být rozumným i právně
obhajitelným kompromisem, který ponechá
značnou dispoziční volnost pro vlastníky ovocných
dřevin a zároveň zajistí ochranu dřevin cenných,
které – a to nejen z hlediska své velikosti – zajišťují
řadu ekologických a společenských funkcí
v lidských sídlech i mimo ně.
Návrh změny vyhlášky č. 189/2013 Sb. bude
v nejbližších měsících předmětem řádného
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meziresortního připomínkového řízení a bude
samozřejmě poskytnut k vyjádření i Českému
svazu ochránců přírody. Předpokládám, že novela
vyhlášky bude připravena již pro letošní kácecí
sezónu, tj. měla by nabýt účinnost nejpozději v září
t. r.
Za dobu trvání této vyhlášky padlo v zahradách
hodně stromů. Jsou mezi nimi i velmi cenné
exempláře, jejichž pokácení naše základní
organizace předtím, než začala platit tato
vyhláška, úspěšně zabránily. Jsme rádi, že si
ministr Brabec chybu svého předchůdce uvědomil
a snaží se jí napravit.
Libor Ambrozek

ZVÝHODNĚNÉHO RODINNÉHO ČLENSTVÍ VYUŽILY UŽ DESÍTKY RODIN
Milí přátelé, v prvních Depeších letošního roku
jsme Vás požádali o pomoc při snaze o posílení
členské základny. Jsme rádi, že naše výzva
nezůstala bez odezvy. Mnozí z Vás změnili své
individuální členství na členství rodinné a přivedli
do našich řad i členy své rodiny. Někteří rodinní
členové se dokonce rozhodli svou dosavadní
rodinu ještě rozšířit, a tak
se rozrostli o další nové
děti a jiné blízké. Je prima,
když se ozvou i členové
oddílů mladých ochránců
přírody, jestli by mohli
přihlásit mamku a taťku.
Proč ne, rádi je mezi námi
uvítáme :-). Velmi děkujeme Vám všem, kteří jste
se zapojili do našeho snažení. Ti, kteří ještě
nepřihlásili své známé a blízké, a rádi by to
udělali, mají stále možnost. Zvýhodněné rodinné
členství platí po celý letošní rok. Pro jistotu ještě
připomínám výhody rodinného členství a
podmínky zvýhodněného rodinného členství pro
letošní rok.
Rodinné členství
Předností rodinného členství je, že se platí členský
příspěvek (resp. odvod z příspěvku, který vybere
ZO) ve výši 350 Kč bez ohledu na to, zda jde o
rodinu dvoučlennou či má třeba 20 osob. Každá
osoba v rodině přitom může mít svůj členský
průkaz a tedy např. může sama využívat slevový
program Zelená karta. Pojetí našeho rodinného

členství je velmi volné. Rodinou mohou být
jakékoliv osoby, které se za rodinu považují.
Spojuje je pouze jediná kontaktní poštovní adresa
(na tu zasíláme časopis, průkazky a případnou
další korespondenci).
Zvýhodněné rodinné členství pro rok 2014
Zvýhodnění rodinného členství v letošním roce
spočívá v tom, že noví rodinní
příslušníci stávajících členů mají
nulový členský příspěvek. Jde-li o
členy základní organizace, pak za
ně ZO na ústředí letos nemusí
odvést žádné peníze. Znamená to,
že za příspěvek (odvod) ve
standardní výši 300, 100 nebo 50 Kč, který coby
člen jednotlivec tradičně zaplatíte (či za Vás ZO
odvede), můžete pro tento rok zdarma přihlásit ke
členství v ČSOP libovolný počet rodinných
příslušníků (samozřejmě s jejich souhlasem).
Pokud jste členem ZO, je potřeba dohodnout se o
přijetí Vašich blízkých se ZO. Všechny přihlášky
k zvýhodněnému rodinnému členství i další
formuláře užitečné pro nahlášení nových členů
naleznete na našem webu v sekci Pro členy resp
zde:
http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=1000&
m_id_akt=8391 . ZO může k dohlášení nových
členů samozřejmě využít i internetovou registraci.
Jiřina Borecká
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HLEDÁME NOVÉ PRACOVNÍKY
Do naší kanceláře v Praze Michli hledáme 3 nové
zaměstnance:
1. asistentku/asistenta
Na dočasnou (minimálně půlroční) výpomoc
hledáme spolehlivou, svědomitou osobu, která
zastane běžné kancelářské práce, občasné
pochůzky po Praze, umí alespoň základy v MS
Office, umí dobře česky. Možný je i zkrácený
úvazek.
2. koordinátorku/koordinátora veřejných sbírek
ČSOP, dárců a příznivců
Předpokladem pro tuto práci jsou dobré
komunikační
schopnosti,
samostatnost,
důslednost, zodpovědnost, zájem o práci s lidmi.
Samozřejmostí je dobré ovládání PC (textové a

tabulkové editory, databáze), orientace na
internetu, tvůrčí myšlení. Nutnou podmínkou je
praktická znalost práce v neziskové organizaci.
Jedná se o zaměstnání na plný úvazek.
3. odborného pracovníka pro nové projekty
Kromě výše uvedených vlastností u tohoto
zaměstnance dále požadujeme znalosti biologie,
nejlépe zoologie a komunikaci v angličtině.
Nabízíme zajímavou a smysluplnou práci s
praktickým dopadem, kontakt s lidmi, velký
prostor pro vlastní iniciativu, přátelský kolektiv.
Zájemci nechť posílají své životopisy a motivační
dopisy na adresu: lucie.matulová@csop.cz.
Petr N. Stýblo

Ochrana přírody
NA ŠUMAVĚ SE BLÝSKÁ NA LEPŠÍ ČASY,

ALE VYHRÁNO NENÍ

Poslední změny ve vedení Národního parku
Šumava i okolo schvalování/neschvalování
připravených zákonů o NPŠ skutečně dávají
naději, že ochrana zdejší přírody a krajiny bude
opět na Šumavě na prvním místě. Nicméně
vyhráno není. Kolegové z Hnutí Duha jako jednu
z podpůrných aktivit ochrany přírody na Šumavě
zvolili petici nazvanou Za dobrý zákon o
Národním parku Šumava. Jejím obsahem je
stručná žádost:
Žádáme Vás, abyste přijali takový zákon o
Národním parku Šumava:
1. ve kterém bude hlavním cílem národního
parku ochrana přírody; ostatní činnosti budou

možné jen do takové míry, kdy neohrozí vzácnou
přírodu;
2. který zachová přinejmenším současnou
rozlohu území ponechaného přírodě, tj. 30 %
národního parku, a stanoví jeho postupné
rozšíření alespoň na 50 % do roku 2030 tak, jak je
to stanovené už v současném plánu péče o
národní park z roku 2000 a jak je to obvyklé v
ostatních evropských národních parcích;
3. a který omezí další výstavbu tak, aby nezničila
šumavskou krajinu.
Pokud máte zájem petici podepsat, učiňte tak na
webu http://hnutiduha.cz/petice/
Petr N. Stýblo

UKLIĎME SVĚT! ÚKLID SVĚTA NA JAŘE – JAK DOPADL?
shrnující zprávy od všech pořadatelů, dobrá
třetina výsledky ještě nedodala. I přesto jsme už
nyní s výsledky spokojeni. Přírodě bylo ulehčeno
o více než 94 tun odpadu (z toho bylo vytříděno
necelých 10 tun). Kromě toho dobrovolníci
odpadem naplnili dalších 550 pytlů, 2 kontejnery,
odklizeny byly hory pneumatik a další odpad,
který ani nebyl vážen.
Všechnu tuto ohromující přehlídku nepatřičností
se podařilo uklidit více než 10 tisícům
dobrovolníků a již tradičně, většinu z nich tvořily
děti (přes 7,5 tisíce)! Děkujeme všem za
obdivuhodné nasazení a těšíme se na spolupráci
v podzimním kole.

Letošní jarní kolo kampaně Ukliďme svět! pomalu
končí. Na konci června proběhnou ještě dvě akce
a poté úklidové čety začnou nabírat potřebnou
energii na kolo podzimní (první podzimní akci již
máme nahlášenou!).
Potěšilo nás, že se letos do úklidů zapojila řada
nových pořadatelů - jejich entuziasmus byl
osvěžující a nabil nás novou energií a inspirací. I
když se proti jejich představám do úklidů zapojilo
méně dobrovolníků, mohou na sebe být
pořadatelé právem hrdi. Jejich akce měly velký
dopad a přírodě určitě prospěly! Ve srovnání
s loňským rokem bylo na jaro nahlášeno o 80
úklidů více (!). Bohužel však ještě nemáme
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PS: Prosím ty, kdo ještě svoje shrnutí neposlali,
aby tak co nejdříve učinili – ať se můžeme chlubit
ještě víc…

Markéta Pecková

Vaše peníze
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ OCHRANA BIODIVERZITY 2014 – VYHLÁŠENO 2. KOLO
Vzhledem k nedočerpaným prostředkům v 1. kole
rozhodla Ústřední výkonná rada ČSOP vyhlásit 2.
kolo výběrového řízení Ochrana biodiverzity.
Obsahově je neměnné, pouze byly zrušeny
maximální požadované částky na projekty

v jednotlivých činnostech. Uzávěrka výběrového
řízení je 30. června 2014. Text výběrového řízení
a rozpočtový formulář naleznete na www.csop.cz.
Kateřina Adámková

Nabízíme
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ ČSOP 2014
Stravování je zajištěno v restauraci kempu. Ceny
jsou následující: snídaně 40 Kč, oběd/večeře 80
Kč. V sobotu bude možné zakoupit oběd ve
skanzenu v Krňovicích. Občerstvení a nápoje bude
možné zakoupit po celou dobu setkání
v restauraci.
Doprava: vlastními automobily (parkování
v areálu kempu, cena 50 Kč/auto/den) nebo MHD
Hradec Králové z terminálu MHD či hlavního
nádraží (autobusem č. 11 nebo 17).
Elektronické přihlášky a další informace k
programu včetně přibližného časového rozpisu
jsou na webu ČSOP (http://setkani.csop.cz).
Tištěné přihlášky zasílejte na adresu: Kancelář
ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Účastnický poplatek pro všechny účastníky starší
6 let je 200 Kč. Všichni účastníci, kteří se přihlásí a
zaplatí účastnický poplatek do 31. července 2014,
obdrží slevu 200 Kč na ubytování či stravu. Jinými
slovy: pro všechny, kteří se včas přihlásí a zaplatí,
je poplatek nulový - bude použit jako záloha
k zaplacení části jejich ubytování či stravy.
Účastnický poplatek zaplaťte prosím na účet
34535011/0100. Uvádějte variabilní symbol 666 a
do zprávy pro příjemce Vaše jméno, u skupin pak
jméno kontaktní osoby.
Konečný termín pro rezervaci místa a objednávku
jídla je 15. srpen 2014. S jakýmkoli dotazem se
na nás, prosím, neváhejte obrátit:
Irena
Zárubová
(ZO
ČSOP
Orlice),
irena.zarubova@krnovice.cz, 725 838 035
Zdeňka Nezmeškalová (Kancelář ÚVR ČSOP),
zdenka.nezmeskalova@csop.cz, 737 979 433.

Srdečně Vás zveme na třinácté Setkání členů a
příznivců ČSOP. Ve dnech 5. – 7. září 2014 Vás ZO
ČSOP Orlice přivítá v kempu Stříbrný rybník u
Hradce Králové.
Připravujeme pro Vás bohatý program. Již na
pátek se můžete těšit na zajímavé přednášky na
téma Barvy v přírodě, Houby a Tažní koně
v dnešní společnosti či večerní posezení u ohně.
Těžiště sobotního programu bude v nedalekém
Podorlickém skanzenu v Krňovicích, kde je
připravena pestrá nabídka ukázek z činnosti
místního ekocentra. Nezapomenutelným zážitkem
bude jistě pečení chleba v historické peci, ukázky
starých řemesel s možností si vyzkoušet kovářské,
tesařské či tkalcovské dovednosti či povídání o
moštování a sušení ovoce spojeném také
s ochutnávkou a exkurzí do místních sadů se
starými krajovými odrůdami. Pro děti bude
připravena poznávací stezka v okolí skanzenu.
Komu už bude skanzen „těsný“, může absolvovat
procházku do okolí a dozvědět se něco o místní
fauně, vyrazit na exkurzi do záchranné stanice
Jaroměř nebo se zúčastnit komentované
prohlídky Hradce Králové. Večer u ohně bude
v sobotu doprovázen živou kapelou. V neděli se
vydáme se zasvěcenými průvodci na mediálně
známou přírodní lokalitu Na Plachtě.
Ubytování je zajištěno v kempu Stříbrný rybník
(www.stribrny-rybnik.cz) v chatkách s vlastním
sociálním zařízením (kapacita chatek omezena).
Cena za ubytování včetně povlečení v chatkách je
180 Kč/osoba/noc. Stanovat bude možné za
poplatek 60 Kč/osoba/noc + 50 Kč/stan/noc.
Poplatek za psa je 50 Kč/den.

Zdeňka Nezmeškalová
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NOVÁ TRIČKA ČSOP!
Nabízíme kvalitní, vysokogramážní trika s krátkým rukávem ze 100% bavlny s logem ČSOP na rukávu:

210 Kč
> K dispozici jsou tyto velikosti:
- pánské (šedé a bottle green): M, L, XL
- dámské (kelly green): XS, S, M a L
- dětské (kelly green): 7 až 8 let, 9 až 11 let a 12 14 let
3. Zelené (kelly green) tričko DALEKOHLED
(zepředu dalekohled a na zádech batoh)
> pro členy za 180 Kč a pro nečleny za 210 Kč
> K dispozici jsou tyto velikosti:
- dětské (kelly green): 5 až 6 let,7 až 8 let, 9 až 11
let a 12 - 14 let

1. Černé tričko MLOK s fotografií mloka
> pro členy za 210 Kč a pro nečleny 240 Kč, dětská
velikost je pro členy za 180 Kč a pro nečleny za
210 Kč
> K dispozici jsou tyto velikosti:
- pánské: S, M, L, XL a XXL
- dámské: XS, S, M a L
- dětské: 7 až 8 let, 9 až 11 let a 12 - 14 let
2. Zelené (kelly green), zelené (bottle green) a
šedé tričko ŽÁBY
> pro členy za 210 Kč a pro nečleny 240 Kč, dětská
velikost je pro členy za 180 Kč a pro nečleny za
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> K dispozici jsou tyto velikosti:
- pánské (bílé): M, L, XL a XXL
- pánské (khaki): XXL
Objednávat můžete prostřednictvím webového
formuláře, e-mailem (info@csop.cz) nebo
písemně na adrese Kanceláře ÚVR.
Účtujeme poštovné a balné ve výši 70 Kč
(doporučené psaní do hmotnosti 2 kg), případně
100 Kč (cenný balík nad 2 kg).

4. Bílé tričko VERMILION
> pro členy za 240 Kč a pro nečleny za 290 Kč,
dětská velikost je pro členy za 210 Kč a pro
nečleny za 260 Kč
> K dispozici jsou tyto velikosti:
- dámské: XS, S, M, L
- dětské: 3 až 4 roky, 5 až 6 let,7 až 8 let, 9 až 11
let a 12 - 14 let
Za poskytnutí motivu "The Vermilion Forest"
děkujeme francouzskému výtvarníkovi Nicolasi
Gounymu.
5. Bílé a khaki tričko bez obrázku s logem ČSOP
na prsou
> pro členy za 200 Kč a pro nečleny za 250 Kč

Markéta Pecková

SETKÁNÍ S PŘÍRODOU – FOTOSOUTĚŽ 2014

maximálně 2 fotografie. Jako předmět
napište FOTOSOUTĚŽ a nezapomeňte na
název lokality a své kontaktní údaje (jméno,
příjmení, e-mailovou adresu či telefon).

Zapojte se do fotosoutěže, která probíhá po
celou dobu kampaně Setkání s přírodou.
Uzávěrka došlých fotek je ve 12 hodin 30. 6.
2014! Podmínkou je účast na akci kampaně
Setkání s přírodou, kde vyfotíte krajinu či
prvek navštívené lokality. Své soutěžní
fotografie posílejte na emailovou adresu:
blizprirode@csop.cz do 12 hodin 30. 6. 2014.
Na jednoho účastníka můžete poslat

Více informací a celková pravidla na webu Setkání
s přírodou.
Lucie Matulová

Zelená karta
KALENDÁŘ

AKCÍ PARTNERŮ
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26. 6. 2014 od 18:30
Dům ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Přednáška LETEM SVĚTEM OCHRANY PŘÍRODY PRO OBYČEJNÉ LIDI. Fotografka přírody Denisa
Mikešová promítne své fotografie z české přírody a pohovoří o tom, co přírodu (nejen) u nás
ohrožuje a zároveň posluchačům prozradí pár tipů, jak může každý z nás aktivně přispět k její
ochraně. Přednáška je určena každému, zvláště pak je velmi vhodná pro ty, kdo vlastní zahradu či
nějaký kousek pozemku. Promítání bude zpestřeno nejen tipy, ale i osobními zážitky paní Mikešové
se živými tvory. Zájemci si budou moci koupit i některou z originálních autorčiných fotografii.
do 29. 6. 2014
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice
Výstava PERLY Z PŮD, SKŘÍNÍ I ODJINUD. Návštěvníci uvidí takové předměty, za kterými stojí
přelomové dějinné události, ale i obyčejné lidské příběhy. Budou představeny např. historické
radiopřijímače a fotoaparáty, zajímavé dokumenty z pozůstalostí pardubických osobností z oblastí
politiky, podnikání i sportu a mnoho dalších.
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do 13. 7. 2014
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek č. 1, 252 63 Roztoky u Prahy
Výstava POZNÁVEJ SE! - Putovní výstava iQparku Liberec "Poznávej se", která čítá přes 60 exponátů,
má hravou formou přinést základní poznatky o stavbě a fungování lidského těla, jeho schopnostech i
nedokonalostech, o lidských smyslech, ale i o tom, jak nás někdy klamou.
do 31.8. 2014
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, nám. Josefa Urbana 141, 337 01 Rokycany – Střed
Výstava KUCHYNŠTÍ POMOCNÍCI NAŠICH BABIČEK (výstava ze sbírek rokycanského muzea)
Jak se měnilo domácí pracoviště našich prababiček, babiček a maminek v průběhu posledních 100
let? Co ulehčovalo práci ženám v domácnosti ?
do 28. 9. 2014
Regionální muzeum a galerie v Jičíně - muzeum hry, Valdštejnovo náměstí 1, 506 11 Jičín
Výstava ŠLÁPNĚTE DO PEDÁLŮ. V zámecké galerii se můžete seznámit s historií cyklistiky obecně, i
ve vztahu k Jičínsku. Nová letní výstava "Šlápněte do pedálů" Vám odhalí například, kde bylo
sestrojeno první kolo, nebo kdy se konaly první cyklistické závody. Výstava neseznamuje pouze s
rozvojem cyklistiky v českých zemích, ale také s historií klubů velocipedistů, výrobci a prodejci kol,
cyklistickými akcemi a závody.
od 25. 4. 2014 do 12. 10. 2014
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice
Výstava BOMBY NAD PARDUBICEMI. V roce 2014 uplyne sedmdesát let od tří náletů spojeneckých
vojsk na Pardubice. Nálety postihly nejen průmyslové objekty, ale těžce poškodily i celou
infrastrukturu města. Výstava se zaměří především na každodenní život obyčejných obyvatel města,
pro něž byly nálety další ranou v těžkém válečném období.
do 5. 11. 2014
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek č. 1, 252 63 Roztoky u Prahy
Výstava OD BEZU K ŠAFRÁNU. BARVÍŘSKÉ ROSTLINY.
V prostorách Galerie/Kabinetu na vás čeká jarní výstava z říše rostlin. Pozornost obrátíme k rostlinám
barvířským. Dozvíte se mnohé jak o historii barvení rostlinnými barvivy, tak o jednotlivých rostlinách
a jejich použití, včetně ukázek vzorků barvených tkanin. Výstava to bude vskutku pestrobarevná a
nebude chybět hravý koutek pro děti i dospělé!
do 31. 12. 2014
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Výstava O PIVU – Z CHMELNICE AŽ NA NÁŠ STŮL
Výstava mapuje historii, tradici i současnost českého pivovarnictví. Seznamuje návštěvníky podrobně
s hlavními pivovarskými surovinami – vodou, sladem a chmelem a se způsobem vaření piva od
nejstarších dob až po dnešek. Prezentuje rovněž příbuzné obory, jako například ledařství a
bednářství, které s naším pivovarnictvím neodmyslitelně souvisejí.
do 31. 12. 2014
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
VENKOV V PROMĚNÁCH STALETÍ
Expozice přináší pohled do každodenního života obyvatel českého a moravského venkova od pravěku
až do dnešních dnů. Prostřednictvím předmětů hmotné kultury, rekonstrukcí, modelů, obrazového
materiálu a informací seznamuje návštěvníky s vývojem zemědělství, stravování, řemesel a obchodu.
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