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Kandidátní listina pro volby do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG 
pro období 2022–2024  

(ke dni 18. října 2021, řazeno abecedně) 
 

Ing. Vladimíra Durajková 
Vladimíra Durajková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu. V roce 
1988 nastoupila do Jihomoravského muzea ve Znojmě. Nejprve zde pracovala jako vedoucí účetní, poté  
jako ekonomka a vedoucí provozně-ekonomického útvaru (1990–2004). Od roku 1991 zastávala zároveň 
funkci zástupce ředitele. Od roku 2004–dosud působí jako ředitelka znojemského muzea. Je členkou 
Komise pro bezpečnost v muzeích AMG a Komise pro muzejní management AMG. 
 
Kontakt: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace 
  Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo 
  Tel.: +420 515 282 215, +420 777 788 684 

E-mail: durajkova@muzeumznojmo.cz 
  http://www.muzeumznojmo.cz 

 
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková 
Magdalena Elznicová Mikesková vystudovala Vyšší odbornou školu informačních služeb – obor Služby 
muzeí a galerií a muzeologii na FF Masarykovy univerzity. V letech 2001–2005 pracovala na pozici 
dokumentátor, správce sbírek a průvodce v Muzeu T. G. M. v Lánech. V roce 2006 zde byla jmenována 
vedoucí. Od roku 2008 působila zároveň jako zástupkyně ředitele Muzea T. G. M. Rakovník, kde se v roce 
2013 stala ředitelkou. Dlouhodobě se zabývá osobností T. G. M. a jeho dcery Alice G. Masarykové a věnuje 
se také historii Českého červeného kříže. Je členkou redakční rady Věstníku AMG, Komise muzejních 
historiků AMG a Kolegia muzeí královských měst AMG. Věnuje se spolkové činnosti v Masarykově 
společnosti (jako místopředsedkyně) a ve Sboru rakovnických ostrostřelců. 
 
Kontakt: Muzeum T. G. M. Rakovník, příspěvková organizace 
  Vysoká 95, 269 01 Rakovník 
  Tel.: +420 313 516 230, +420 731 449 322 

E-mail: reditelka@muzeumtgm.cz 
  http://www.muzeumtgm.cz 

 
Mgr. Václav Houfek 
Václav Houfek vystudoval historii na FF Univerzity Karlovy. Nejprve pracoval v Severočeské vědecké 
knihovně v Ústí nad Labem. Od roku 1986 působí jako historik Muzea města Ústí nad Labem. V letech 
1994–2014 zde zastával funkci vědeckého tajemníka a vedoucího historického oddělení. V roce 2014 byl 
pověřen řízením instituce a v roce 2015 se stal jejím ředitelem. Od roku 1995 přednáší na Univerzitě J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem, kde v současnosti vede seminář Úvod do muzeologie. Je členem redakčních rad 
časopisů Příspěvky k ústecké vlastivědě a Ústecký sborník historický. Je členem poradních sborů pro 
sbírkovou činnost Oblastního muzea v Děčíně, Oblastního muzea v Litoměřicích, Oblastního muzea  
a galerie v Mostě a Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea. Působí ve Společnosti pro dějiny 
Němců v Čechách (2000–dosud) a v Radě Slezského zemského muzea v Opavě (2016–dosud). V roce 
2006 se stal členem Dozorčí rady Collegia Bohemica, o. p. s., která se zabývá kulturním dědictvím 
německojazyčného obyvatelstva českých zemí. V současné době je předsedou této organizace. Je členem 
Komise muzejních historiků AMG a od roku 2012 zastává funkci předsedy Ústecké krajské sekce AMG.   
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Kontakt: Muzeum města Ústí nad Labem 
  Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem 
  Tel.: +420 475 210 937, +420 733 334 008 

E-mail: houfek@muzeumusti.cz 
  http://www.muzeumusti.cz 

 
PhDr. Jana Hutníková 
Jana Hutníková vystudovala FF Univerzity Karlovy, v roce 1987 vykonala na téže fakultě rigorózní zkoušku 
a následně absolvovala postgraduální studium muzeologie na Masarykově univerzitě. Nejprve byla 
zaměstnána jako historička Okresního muzea v Tachově (1986–1998), od roku 1998 zde působí jako 
ředitelka (2003–dosud ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově). V letech 1994–2010 byla členkou 
Kulturní komise Rady města Tachova. V roce 2002 absolvovala kurs Dějiny umění Čech a Moravy 
celoživotního vzdělávání na FF Univerzity Karlovy. V letech 2012–2015 se zúčastnila tří modulů 
akreditovaných kurzů Arts managementu při Fakultě umění a designu ZČU v Plzni. V rámci AMG působila 
jako předsedkyně Plzeňské krajské sekce AMG (2000–2006), od roku 2006 je členkou Exekutivy AMG  
a od roku 2018 vykonává funkci I. místopředsedkyně AMG. Je členkou redakční rady Věstníku AMG 
(2003–2006), přičemž od roku 2006 působí jako její předsedkyně. Je předsedkyní Výběrové komise MAS 
Zlatá cesta a od roku 2011 členkou Komise rady města Tachova pro mládež a volnočasové aktivity.  
 
Kontakt: Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace 
  Třída Míru 447, 347 01 Tachov 

Tel.: +420 374 722 171 
E-mail: info@muzeumtachov.cz 
http://www.muzeumtachov.cz 
 

Mgr. Petr Chlebec 
Petr Chlebec vystudoval v letech 2005–2011 obory historie (Mgr.) a archeologie (Bc.) na FPF Slezské 
univerzity v Opavě. V roce 2012 dokončil pedagogické vzdělání na Ostravské univerzitě. Již během studií 
pracoval v Muzeu Těšínska a v NPÚ na archeologických výzkumech. V letech 2012–2016 přednášel na  
ÚA FPF Slezské univerzity v Opavě. V letech 2014–2021 působil na pozici historik, dokumentátor  
a kurátor sbírek v Městském muzeu Blatná. Je jedním z autorů zdejší expozice Muzeum všemi smysly, která 
získala zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis – v kategorii Muzejní výstava roku 2020. 
Od dubna 2021 pracuje v Muzeu Novojičínska jako kurátor sbírek a vedoucí pobočky Svět Komenského 
Fulnek. V letech 2008–2014 byl členem Opavské pobočky Sdružení historiků ČR. Je členem redakční rady 
Blatenských listů (od 2015). Je členem Komise muzejních historiků AMG (od 2021 působí ve výboru 
komise). Podílel se na přípravě řady výstav, akcí a výzkumných projektů podpořených z dotačních programů 
MK ČR a EU.  
 
Kontakt: Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – pobočka Svět Komenského Fulnek 
  Sborová 80, 742 45 Fulnek 

Tel.: +420 603 500 744 
E-mail: petr.chlebec@muzeumnj.cz 
http://www. muzeumnj.cz/fulnek 

 
Mgr. Irena Chovančíková 
Irena Chovančíková vystudovala na FF Univerzity Palackého v Olomouci obor čeština-dějepis  
a postgraduální studium muzeologie na Masarykově univerzitě. Roku 1989 nastoupila do Masarykova 
muzea v Hodoníně, kde se specializovala na dějiny regionu a na život a dílo TGM. V letech 2000–2006 
byla v témže muzeu vedoucí historického oddělení, ve funkci ředitelky působila v letech 1994–1996 a poté 
od roku 2006–dosud. V současnosti přednáší na ÚAM FF MU (předmět Muzejně výstavní kritika) a ve 
Škole muzejní propedeutiky. Byla členkou redakční rady Věstníku AMG (1999–2002) a předsedkyní 
Muzeologické komise AMG (2004–2009). Od roku 2009 je ředitelkou Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis (2002–2005 členka komise soutěže, 2005–2008 předsedkyně komise soutěže). Členkou 
Exekutivy AMG je od roku 2009, přičemž funkci předsedkyně AMG vykonává od roku 2017. 
 
Kontakt: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace 
 Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín  
 Tel.: +420 724 986 070 
 E-mail: i.chovancikova@masaryk.info  
 http://www.masaryk.info 
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PhDr. Radka Křížková Červená 
Radka Křížková Červená vystudovala FF Západočeské univerzity v Plzni, obor evropská kulturní studia.  
V roce 2001 nastoupila do Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, kde nejprve působila jako 
dokumentátorka, poté jako kurátorka sbírek a správkyně depozitáře oddělení historie a společenských věd. 
V letech 2002–2007 byla pověřena vedením tohoto oddělení. Od roku 2012 je ředitelkou Muzea jižního 
Plzeňska v Blovicích. Je autorkou řady výstav a odborných statí se zaměřením na regionální historii, 
dlouhodobě se zabývá osobností Mistra Jana z Rokycan a jeho reflexí v rodném městě od 2. poloviny 19. 
století. Od roku 2016 působí jako externí pracovnice na Katedře filozofie ZČU v Plzni, kde vyučuje 
předměty týkající se péče o regionální kulturní dědictví. Od roku 2018 vykonává funkci předsedkyně Revizní 
komise AMG. 
 
Kontakt: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace 
  Hradiště 1, 336 01 Blovice 
  Tel.: +420 371 522 208, +420 777 468 770 
  E-mail: krizkovacervena@muzeum-blovice.cz  
  http://www.muzeum-blovice.cz  
 
Mgr. Monika Mikulášková 
Monika Mikulášková vystudovala obor muzeologie na FF Masarykovy univerzity. Od středoškolských studií 
se pohybuje v oboru muzejnictví. Aktuálně pracuje jako muzejní pedagog v Muzeu Brněnska. Vyučuje na 
Masarykově univerzitě a přednáší v kurzu Muzejní edukátor, který pořádá Metodické centrum muzejní 
pedagogiky při MZM. Je členkou výboru Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG.  
V letech 2014–2015 působila v redakci časopisu Museologica Brunensia. Zajímá se o témata muzejního 
výstavnictví a muzejní pedagogiky (zejména v oblasti práce se seniory a rodinami s dětmi). V roce 2021 
byla jedním ze dvou českých expertů účastnících se projektu EUNIC Nigeria, kde přednášela a vedla 
workshopy zaměřené na muzejní edukaci pro nigerijské kolegy.  
 
Kontakt: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace – pobočka Muzeum ve Šlapanicích 
  Masarykovo náměstí 18, 664 51 Šlapanice 
  Tel.: +420 544 544 262, +420 702 204 898 

E-mail: m.mikulaskova@muzeumbrnenska.cz 
  http://www.muzeumbrnenska.cz 
 
Mgr. Jiří Orna 
Jiří Orna vystudoval sociální a kulturní antropologii (Bc.) a archeologii (Mgr.) na FF Západočeské 
univerzity v Plzni. Absolvoval také pomaturitní studium oboru muzejnictví na Střední průmyslové škole 
grafické v Praze. Do Západočeského muzea v Plzni nastoupil v roce 1992, kde postupně působil jako 
praktikant, dokumentátor (od 1993), archeolog středověku (od 2004), vedoucí oddělení starších dějin 
(2017–2019) a náměstek pro správu sbírek a odbornou činnost (2019–2021). V roce 2021 se stal 
ředitelem této instituce. Vedl řadu záchranných archeologických výzkumů na kulturních a národních 
kulturních památkách ČR. Je autorem odborných publikací a studií, podílel se na realizaci řady výstav  
a expozic, řešil i několik vědeckovýzkumných projektů. Je členem Rady partnerů FF ZČU, výboru 
Archeologické komise AMG a předsedou Vlastivědné společnosti REGIO v Klatovech, z. s. 
 
Kontakt: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace 
  Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň 
  Tel.: +420 378 370 112, +420 731 446 353 

E-mail: jorna@zcm.cz 
  http://www.zcm.cz 
 
Ing. et Bc. Richard Maxmilián Sicha 
Richard M. Sicha vystudoval obor vojenská spisová a archivní služba na Fakultě Velitelské a štábní 
Vojenské akademie v Brně. V roce 2009 absolvoval na FF Univerzity Palackého v Olomouci kurs České 
kulturní dědictví – aktuální stav tvorby a ochrany. V letech 1995–2003 působil na Ministerstvu obrany ČR. 
Od roku 2004 pracuje na Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, 
přičemž v roce 2015 se zde stal ředitelem právního odboru. V oboru muzejnictví je činný od roku 2002  
v rámci Vojensko-historického klubu Erika Brno, z. s. Působí jako ředitel Muzea čs. opevnění z let 1935–
38, pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky. Je členem správní rady organizací Králická pevnostní 
oblast, o. p. s., a Králický Sněžník, o. p. s. V letech 2001–2006 působil jako zmocněnec velvyslankyně 
Lotyšské republiky v ČR k realizaci lotyšsko-českých projektů v oblasti kultury, vojenské historie a výstav. Je 
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autorem expozic, odborných prací a biografií v oblastech historie vojenství, čs. opevnění, celnictví  
a perzekuce řeholí v letech 1950–1961. Je spoluautorem řady historických dokumentárních filmů  
a odborným poradcem některých dramatických pořadů ČT. V rámci AMG působí od roku 2015 jako člen 
výboru Kolegia muzeí nezřizovaných státem, územně-samosprávnými celky, městy a obcemi, od roku 2016  
i jako předseda Pardubické krajské sekce AMG. V roce 2017 se stal členem Exekutivy AMG a v roce 2018 
byl zvolen do funkce II. místopředsedy AMG.  
 
Kontakt:  Muzeum čs. opevnění z let 1935–38, pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky 
   Velké náměstí 367, 569 61 Králíky 
  Tel.: +420 603 517 932 
  E-mail: ks14muzeum@seznam.cz 
  http://www.cihelna.militaryclub.info 
 
Mgr. Jakub Smrčka, Th. D. 
Jakub Smrčka studoval v letech 1993–2000 teologii a církevní dějiny na Husitské teologické fakultě 
Univerzity Karlovy a Katolické teologické fakultě Univerzity v Bernu. Na HTF UK obhájil v roce 2008 
doktorskou dizertační práci v oboru českých církevních dějin se specializací na českou reformaci. V roce 
2004 začal pracovat jako kurátor v Husitském muzeu v Táboře a od roku 2010 zde působí jako ředitel. 
Podílel se na řadě výstav a publikací, např. na expozici Husité v Táboře a expozici v Husově domě v Kostnici. 
V posledních letech se věnoval zejména projektům stavební obnovy objektů ve správě táborského muzea. 
Od roku 2018 je členem Exekutivy AMG a působí také jako předseda Jihočeské krajské sekce AMG. 
 
Kontakt: Husitské muzeum v Táboře 
  nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor 
  Tel.: +420 381 251 884, +420 605 253 352 

E-mail: smrcka@husitskemuzeum.cz 
  http://www.husitskemuzeum.cz 
 
Mgr. Jiří Střecha 
Jiří Střecha vystudoval obor historie-muzeologie na FPF Slezské univerzity v Opavě. Od středoškolských 
studií se věnuje historii veřejné dopravy a její prezentaci veřejnosti. V letech 2007–2012 pracoval jako 
ředitel Železničního muzea NTM. Následně působil ve Výzkumném ústavu železničním, a. s., ve Zkušebním 
centru Velim (2012–2016), a zároveň byl ředitelem Nadace Okřídlené kolo (2013–2016). Od října 2016 
je ředitelem Poštovního muzea České pošty, s. p. Je členem poradního orgánu GŘ NPÚ – Komise pro 
ochranu památkového fondu v oblasti železniční dopravy, a členem Rady pro výstavní činnost Národního 
muzea. V rámci organizace Zubačka, z. s., řešil projekt obnovy památkově chráněné výtopny v Kořenově  
(2015–2016). Jako odborný garant se podílel na přípravě a realizaci rekonstrukce motorového vozu  
M 290.0002 „Slovenská strela“, který je národní kulturní památkou ČR. Od roku 2018 je členem Revizní 
komise AMG a v roce 2020 byl zvolen do předsednictva Českého výboru ICOM, z. s. 
 
Kontakt: Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum 
  Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1 
  Tel.: +420 954 400 388, +420 602 156 870 

E-mail: strecha.jiri@cpost.cz 
  http://www.postovnimuzeum.cz 
 
 


