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Věc: připojení se k otevřenému dopisu ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové 

ministru kultury České republiky 

 

Vážený pane ministře, 

za Muzeum Českého ráje v Turnově se připojuji k otevřenému dopisu ředitele Muzea 

východních Čech v Hradci Králové ze dne 28. listopadu 2021. V souladu s ním Vás 

vyzývám k důraznému vymezení vůči nelogickému uzavření vánočních či adventních trhů. 

Turnovské muzeum je pověřeným regionálním pracovištěm péče o tradiční lidovou kulturu  

a jeho posláním je kulturu i tradiční řemesla chránit, podporovat a rozvíjet. Zákaz 

venkovních adventních trhů a naopak povolené tzv. trhy farmářské, kde vedle skutečných 

farmářských produktů je přeprodáváno zboží v naprosté většině asijského původu, je 

nelogický a diskriminační! Naprosto rozumím tomu, že je na těchto trzích zakázána 

konzumace potravin pochopitelně včetně alkoholu. Ale jaký je pak rozdíl mezi tzv. trhy 

farmářskými a trhy vánočními? Tyto adventní trhy přeci nejsou o „svařáku a klobáse či 

trdelníku“! Nabízejí možnost návratu k méně komerčnímu chápání adventu. Tímto 

opatřením vyháníme návštěvníky z otevřeného venkovního prostoru do nákupních center 

s větráním nuceným. Vždyť jakékoliv venkovní trhy umožní rozmělnění té obrovské masy 

kupujících.  

Turnovské muzeum také připravovalo na pátek a sobotu 10. - 11. prosince ve spolupráci se 

Spolkem přátel muzea a Městem Turnov vánoční řemeslnické trhy s hojnou účastí mistrů 

rukodělné výroby, nositelů tradice lidových řemesel i výrobců regionálních produktů 

(celkem 70 výrobců). Trhů by se zúčastnila pochopitelně i společnost RAUTIS (ruční 

výroba vánočních ozdob ze skleněných perel), která je nositelem nehmotného statku 

světového dědictví UNESCO. Již podruhé jsme nuceni je zrušit, stejně jako jsme již po dva 

roky nemohli uspořádat největší oslavu tradičního řemesla, kterými jsou Staročeské 

řemeslnické trhy, za doby předkovidové pravidelně pořádané vždy poslední víkend v měsíci 



 

 

květnu.V loňském roce se měl uskutečnit jubilejní 25.ročník... Vždy šlo o hojně 

navštěvovanou akci doprovázenou bohatým kulturním programem (více než 150 mistrů 

rukodělné výroby, nositelů tradice i držitelů certifikátů z celé republiky).  

Nechceme jít proklamovanou cestou přejmenování trhů adventních na trhy farmářské. To 

nám připadá nejenom nesystémové, ale také vůči mistrům rukodělné výroby i nositelům 

tradice lidových řemesel nedůstojné.  

S pozdravem a přáním klidnějších dnů 

 

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D. v.r. 

           ředitel Muzea Českého ráje v Turnově 

 

Na vědomí: 

Mgr. Et. Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR 

Mgr. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje 

Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pověřená řízením resortu 

kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

 

 
 


