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Muzeum českého a slovenského exilu 20. století
01. prosinec 2008

Na ulici Štefánikově 22 v sobotu 29. 11. slavnostně zahájilo svoji činnost Muzeum českého a slovenského
exilu 20. století v Brně. Jeho inciátorem a zároveň prvním ředitelem je Jan Kratochvíl, syn známého
spisovatele a bratr rovněž známého brněnského fotografa Jefa.

Muzeum bylo založeno v spolupráci s mnoha významnými osobnostmi, například s dcerou generalisima
Maurise Pellé, spoluzakladatele Československé republiky, s příbuznými Milana R. Štefánika, Jiřím Ingrem synem armádního generála Sergeje Ingra, Rotou Nazdar v Paříži, rodinou jejího prezidenta generála J.
Flipo, Pavlem Tigridem, Společností pro vědy a umění v USA, Obcí orelskou v exilu, jednotlivými Sokoly,
Československou obcí legionářskou v Kanadě, zast. předsedou - plk. B. Moravcem, rodinou plk. Bartoše nár. soc. poslance a člena para-výsadku CLAY-EVA, novinářem Standem Bertonem - Austrálie a novinářem
Františkem Bejčkem, hokejistou Olegem Zábrodským a dalšími jednotlivci, krajanskými organizacemi a
spolky. Dále muzeum exilu prostřednictvím Společnosti pro kulturu a dialog K2001, o. p. s. spolupracuje
s Národním muzeem v Praze (výstavy o exilu), Slovenským národním muzeem v Martině (výstavy exil),
Slovenskou národní knižnicí v Martině, Úřadem dokumentace a vyšetřovaní zločinů komunismu, poslanci
Evropského parlamentu, Muzeem Policie ČR a dalšími institucemi a jednotlivci po celém světě. Výstavy
věnované exilu jsou pod záštitou českých a slovenských prezidentů p. Václava Havla, nyní prezidenta p.
Václava Klause a prezidenta Slovenské republiky p. Ivana Gašparoviče, dříve prezidenta R. Schustera.
Hlavní činností muzea je mimo trvalé expozice v Brně na ul. Štefanikově 22 věnované exilu, zpracovávání
archivu exulantů, natáčení dokumentárních filmů na téma exil, zachycení vypovědí exulantů na filmový pás,
exilové výstavy po celém světě, publikační činnost (byla vydána řada publikací a natočeny dokumentární
filmy na téma exil).
Muzeum exilu soustřeďuje co nejvíce informací o exilu pro vzdělávací účely ve školách různých stupňů
výuky, své knihy věnuje školám a prosí exulanty i jejich rodiny o zaslání podkladů k této práci. Jde o
doklady z uprchlických táborů -včetně dobové korespondence, táborových osobních dokladů, fotografií,
zvukových i obrazových záznamů, časopisů, novin, exilových knih, písemných i jiných pozůstalostí po
exulantech, kronik klubů krajanských sportovních, rodinných, uniforem, praporů, videonahrávek i
trojrozměrných předmětů. Slavnostního zahájení činnosti muzea se účastnil premiér Mirek Topolánek.
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