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ROK 2016 A MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ
Rok 2016 v Masarykově muzeu v Hodoníně se nesl v duchu koncepčních změn a příprav
projektů, které budou mít, pakliže budou realizovány, zásadní vliv na všechny oblasti činnosti
Masarykova muzea v Hodoníně a zcela určitě je zaznamenají i naši návštěvníci. Týkají se nejen
vytvoření adekvátních podmínek pro odbornou práci, ale i výstavní činnosti a služeb veřejnosti.
Zatímco v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích bylo zprovozněno nové návštěvnické centrum,
jež stále ještě nemá novou stálou expozici, ale přes pomalý vývoj víme, že se nachází ve stádiu
projektových příprav, ostatní pracoviště muzea teprve na svou příležitost čekají. Vlastivědné muzeum
Kyjov ve spolupráci s městem Kyjovem připravilo projekt revitalizace zámečku, v němž sídlí, i
jednotlivých expozic. Byla mu přiznána dotace z programu IROP a intenzivně se pracuje na tom, aby
se dočkalo krásných moderních expozic a důstojného sociálního zázemí pro návštěvníky. Obdobně by
rádi vyměnili zastaralé expozice i kolegové v Městském muzeu Veselí nad Moravou a v minulém roce
proto zpracovávali libreta expozic a stavební projektovou dokumentaci. V Hodoníně je v přípravě
projektová dokumentace nového depozitáře. V loňském roce byla podána žádost o dotaci na sanaci
vlhkosti zámečku, na niž by měl navázat atraktivní odborný a kulturní program. Současně byly
připravovány další záměry na příští léta a nechybí v nich rovněž nová expozice s revitalizovaným
návštěvnickým zázemím. Ve Slovanském hradišti v Mikulčicích mezitím pokračují aktivity směřující
k dalšímu zlepšení jeho stavu, aby tato národní kulturní památka dosáhla stavu adekvátního svému
mezinárodnímu významu.
Tradičně bohatá a pestrá byla v minulém roce výstavní činnost všech pracovišť, které vždy
obohacujeme o doprovodné programy, kterými chceme návštěvníkům čas strávený v muzeu co
nejvíce zpříjemnit. Jako příklady návštěvnicky úspěšných výstav můžeme zcela jistě uvést výstavu
„Císařovna Zita - život a odkaz polední české královny“ nebo „Morava, ztracená řeka“, exotickou
výstavu „Chryzantéma a meč – umění a materiální kultura starého Japonska“ či „Z historie
kouzelnického umění“. V Kyjově měl velký úspěch „Fenomén Igráček“, přičemž autorky jistě potěšil
také zájem o výstavu „Kyjovské proměny“ (k 890. výročí 1. písemné zprávy o Kyjově). Ve Veselí nad
Moravou jistě potěšil zájem o výstavu „Zarazice - nejen krajní dům, ale také jiné mezi řekou Moravou
a vinohrady“ nebo „Veselské výšivky“. Putovní výstava „Čarovné barvy země“ představuje výsledky již
5. ročníku stejnojmenné populární malířské soutěže pro děti, kterou organizuje pobočka
v Mikulčicích, a vždy je návštěvníky přijímána velmi pozitivně.
Významný úspěch zaznamenalo Regionální pracoviště pro lidovou kulturu, protože právě jeho
nominaci „Velikonoční obchůzky s Jidáši na Bučovicku", navrhovanou do Seznamu nemateriálních
statků tradiční lidové kultury ČR, v prosinci roku 2016 ministr kultury ČR na doporučení odborné
komise schválil.
Masarykovo muzeum v Hodoníně již tradičně pořádá ve dvouletých cyklech mezioborové
odborné semináře, buď zaměřené na muzeologická témata, nebo věnované odkazu T. G. Masaryka.
V roce 2016 (7. 11.) se v sále Evropa uskutečnil masarykovský seminář s mezinárodní účastí. Na
programu a organizaci spolupracovaly Masarykovo muzeum v Hodoníně, Masarykův ústav a Archiv
AV ČR, v. v. i., Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Kabinet TGM při Katedře
filozofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Sál Evropa využívá nejen naše organizace, ale je
též místem setkání pracovníků Jihomoravského kraje, starostů okresu Hodonín, některé akce zde
pořádá i kulturní dům v Hodoníně či jiné organizace.
Rok 2016 přinesl i významné obohacení sbírkových fondů muzea. Přispěly k tomu zásadní
měrou dotace Ministerstva kultury ČR a zřizovatele, jímž je Jihomoravský kraj – jako příklad můžeme
uvést Řád Bílého lva I. tř., Řád Sokola nebo dekret Řádu Milana Rastislava Štefánika. Obdobně
v etnografii se díky dotacím podařilo pořídit předměty dokumentující dílo vybraných nositelů titulu
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„Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“. Významné jsou i artefakty z vlastního
archeologického výzkumu, které provádí naše archeologické středisko na různých místech regionu.
V oblasti kulturně-výchovné je nutné zmínit bohatou a sytematickou činnost pobočky
v Mikulčicích, kde již téměř celoročně probíhá řada tematických akcí jako jsou Velkomoravské dny, O
Mojmírův poklad, Den dravců, V Rasticově městě a jiné. Nadregionální dopad mají tradiční
Pravoslavná Cyrilometodějská pouť s navazujícím Kulturním dnem Bulharů a nejvýznamnější akce
roku Cyrilometodějská pouť na Podluží.
Na všech pobočkách je podporována vědecko-výzkumná a publikační činnost. Příkladná je
v této oblasti spolupráce s Veselským kulturním centrem. Výsledkem této spolupráce je vydání již
čtvrtého svazku edice věnované historii města a panství Veselí nad Moravou, významný počin se
v tomto ohledu podařil v Kyjově publikací Kyjovské proměny a vyhotovení faksimile kyjovských listin
(vydavatel město Kyjov).
Z hlediska ekonomického můžeme konstatovat, že organizace byla v roce 2016 stabilizována,
hospodařila s mírným přebytkem, bez významnějších pohledávek a závazků. Organizace měla své
hlavní potřeby zajištěny provozním příspěvkem od svého zřizovatele Jihomoravského kraje. Ale
podařilo se jí také zajistit významné příjmy z dotací a v neposlední řadě měla i své vlastní příjmy,
především ze vstupného, tržeb za archeologické výzkumy, prodeje suvenýrů a pronájmů nebytových
prostor. Činnost v I. pololetí poněkud komplikovalo dlouhodobé onemocnění ředitelky organizace,
ale pověřenému zástupci se podařilo udržet plynulý chod organizace a případné urgentní potřeby
konstruktivně řešit.
Rok 2016 lze vyhodnotit jako poměrně úspěšný, i když ne vše se podařilo dle našich představ.
Podařilo se připravit z velké části podmínky pro další rozvoj muzea, kdy nás čeká řada velkých a
významných úkolů – pokračující revitalizace areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, revitalizace
zastaralých expozic na jednotlivých pobočkách a řešení problémů s uložením sbírkových předmětů,
resp. rekonstrukcí budovy ve Velkomoravské ulici na nový depozitář v Hodoníně.

V Hodoníně dne 28. 2. 2017

Irena Chovančíková

Na odborné části spolupracovali:
Mgr. Peter Futák
Mgr. Miroslav Havlík
Mgr. Blanka Pokorná
Mgr. Hana Sýkorová
PhDr. František Synek
Mgr. Jaromír Šmerda
a další odborní pracovníci muzea

Na ekonomické části spolupracovali:
Ing. Antonín Káčerek
Ing. Jana Gnolová
Markéta Křížková
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HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE
1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
SELEKCE – AKVIZICE
Sbírky muzea byly rozšiřovány vlastním sběrem, výzkumy, dary a nákupy. Na pořízení sbírkových
předmětů muzeum získalo dotace Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského kraje. Dotace byly
využity na nákup řádů a medailí k doplnění masarykovského fondu a na nákup etnografik (kroje,
lidová řemesla). Dne 27. 10. zasedal Poradenský sbor pro sbírkotvornou činnost z oboru etnografie,
kde byly nakoupeny sbírkové předměty v částce 124 573 Kč. Dne 25. 11. se uskutečnilo jednání
Poradenského sboru pro sbírkotvornou činnost v oboru historie, kde byly nakoupeny předměty za
321 941 Kč. Celkově bylo na nákup sbírkových předmětů v roce 2016 vynaloženo 446 514 Kč.
Nákup sbírek v roce 2016
etnografická sekce 27.10.2016

MK Mistři JMK kroje Vracov
64 123

52 000

historická sekce 25.11.2016

Muzeum MK Řády JMK Řády

124 573

32 941

32 941

nákup řádů
nákup medailí
celkem

131 000

139 000
3 000

19 000

131 000

142 000

446 514

16 000
64 123

52 000

celkem

8 450

57 391

270 000

Poskytnuté dotace
MK - Prezentace nositelů titulu Mistr tradiční rukodělné výroby JMK roku 2016 a Nositel tradice lidových
řemesel z JMK celková dotace 110.000,- Kč, na nákup výrobků lidových tvůrců 64.000,- Kč
MK - Výkup předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu ve výši 131.000,- Kč
JMK - Výkup předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu ve výši 142.000,- Kč
JMK - Nákup sbírkových předmětů (jednalo se o neúčelovou dotaci, která byla součástí celkového provozního
příspěvku, v algoritmu ve výši 60.000,- Kč

Archeologické sbírky
Sbírkový fond byl rozšířen o archeologické nálezy ze dvanácti archeologických výzkumů, dále byly
selektovány artefakty získané povrchovou prospekcí v Mutěnicích a předány archeologické nálezy
třemi nálezci z řad fyzických osob.
Podrobný seznam akvizic je uveden v příloze č. 1.

TEZAURACE – EVIDENCE A INVENTARIZACE
V roce 2016 probíhal řádný zápis změn do Centrální evidence sbírek muzejní povahy České republiky
při Ministerstvu kultury ČR vedené pod evidenčním číslem MHO/002-04-24/100002. Hlášení bylo
poprvé provedeno prostřednictvím webového informačního systému CES on-line, který umožňuje
pracovat přímo s databází CES na serveru MK ČR. Vzhledem k malým zkušenostem s novým
systémem bylo rozhodnuto, že hlášení za celé Masarykovo muzeum v Hodoníně provedou kolegové
z Městského muzea Veselí n/M. Za Vlastivědné muzeum Kyjov bylo nahlášeno 794 evid. čísel, za
Masarykovo muzeum v Hodoníně bylo nahlášeno evid. 26 čísel, za Městské muzeum Veselí nad
Moravou bylo nahlášeno 497 evid. čísel. Hlášení bylo průběžně konzultováno se školitelem práce
s CES on-line z Metodického centra pro informační technologie v muzejnictví Moravského zemského
muzea RNDr. Ivanem Petlanem. Probíhala též katalogizace I. stupně a katalogizace II. stupně
v počítačovém systému BACH včetně digitalizace sbírek. Průběžně byl prováděn tisk karet a dle plánu
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též inventarizace sbírkových předmětů. V Městském muzeu ve Veselí nad Moravou pokračovala
reorganizace depozitáře. Slovanské hradiště v Mikulčicích má nyní jednu stálou expozici s kopiemi
velkomoravských šperků a dalších sbírkových předmětů, z nichž některé exponáty ve stálé expozici
pavilonu II jsou majetkem AÚ AV ČR Brno. V návštěvnickém provozu se osvědčily dvě nové skleněné
vitríny s předměty ze sbírky AÚ AV ČR umístěné v hlavní budově.
Přehled počtu sbírkových předmětů zapsaných v systému CES a BACH.
Počet inventárních čísel sbírkových předmětů v roce 2016 - CES
stav k 1. 1. 2016 přírůstky v roce 2016 stav k 31. 12. 2016
obecné sbírky
9 421
26
9 447
Archeologie
684
0
684
Hodonín celkem
10 105
26
10 131
obecné sbírky
25 366
794
26 160
Archeologie
3 481
0
3481
Kyjov celkem
28 847
794
29 641
obecné sbírky
7 319
497
7 816
archeologie
586
0
586
Veselí celkem
7 905
497
8 402
MM celkem

46 857

1 317

48 174

Počet inventárních čísel sbírkových předmětů v roce 2016 - BACH
stav k 1. 1. 2016 přírůstky v roce 2016 stav k 31. 12. 2016
obecné sbírky
13 582
120
13 702
archeologie
660
179
839
Hodonín celkem
14 242
299
14 541
obecné sbírky
24 421
816
25 237
archeologie
3 136
0
3 136
Kyjov celkem
27 557
816
28 373
obecné sbírky
7 084
1 271
8 355
archeologie
831
0
831
Veselí celkem
7 915
1271
9 186
MM celkem

49 714

2 386

52 100

Inventarizace sbírkových předmětů v roce 2016 - inventární čísla
obecné sbírky
archeologie
celkem
Hodonín
412
55
467
Kyjov
982
913
1 895
Veselí
986
100
1 086
celkem

2 380

1 068
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3 448

PÉČE O SBÍRKY
Na jednotlivých pobočkách byl odbornými pracovníky dodržován depozitární režim, týdenní písemná
kontrola vlhkosti a teploty a dbáno na pořádek. Předměty byly průběžně kontrolovány a vybrané
předměty předávány ke konzervaci. Měsíčně byly vyhotovovány výkazy sbírkotvorné a dokumentační
činnosti.
Konzervace sbírek z depozitáře dle výběru kurátorů sbírek. K výstavám byly konzervovány, čištěny a
různě opravovány především předměty zapůjčené, ale i předměty z vlastního depozitáře. V roce 2016
bylo v Hodoníně ke konzervaci předáno 11 předmětů. Bylo ošetřeno také cca 40 předmětů
zapůjčených z jiných organizací V roce 2016 byl z archeologických nálezů opět konzervován
především rozsáhlý bronzový depot z Uhřic. Celkem bylo zakonzervováno 117 kusů archeologických
předmětů z významných nálezů. V Kyjově bylo v roce 2016 zkonzervováno 197 předmětů
(archeologie 63 ks, nářadí/nástroje 89 ks, obecné sbírky 126 ks) a zpracováno 116 konzervačních
karet. Ve Veselí nad Moravou bylo ke konzervaci předáno celkem 24 kusů předmětů.
Mimo vlastní konzervátorské práce se konzervátoři ve spolupráci s autory výstav dle možností
zabývají i výrobou pomůcek k doprovodným programům a vypomáhají při instalaci výstav. Ve
Slovanském hradišti v Mikulčicích konzervátorské práce probíhají ve spolupráci s pracovníky
mikulčické expozitury brněnského Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i.

ZÁPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
V roce 2016 probíhalo zapůjčování a vypůjčování sbírkových předmětů s institucemi i soukromými
osobami. Základní přehled udává tabulka:
Zápůjčky a výpůjčky sbírkových předmětů v roce 2016
zápůjčky
výpůjčky
instituce
předměty
instituce
předměty
Hodonín
6
348
15
203
Kyjov
4
454
2
181
Veselí
5
384
4
638
celkem
15
1186
21
1022
Instituce - počet institucí či osob, od kterých proběhla zápůjčka či výpůjčka.
Předměty – počet zapůjčených či vypůjčených předmětů.
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Zápůjčky a výpůjčky
HODONÍN
Instituce, kterým jsme v roce 2016 půjčili sbírkové předměty (kusy)
Správa Pražského hradu, Praha
Muzeum Těšínska, Český Těšín
Městské kulturní středisko Kojetín
Muzeum Brněnska, Předkláštěří u Tišnova
Muzeum romské kultury, Brno
Dům kultury, Hodonín (regionální centrum)

287 ks předmětů
12
23
1
15
10

Celkem

348 ks předmětů

Instituce a soukromé osoby, od kterých jsme si v roce 2016 vypůjčili sbírkové předměty (kusy)
Instituce:
Muzeum jihovýchodní Moravy
Moravské zemské muzeum , Brno
Moravská galerie v Brně
Muzeum Novojičínska
Moravské zemské muzeum Brno
Vlastivědné muzeum Kyjov
Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín
Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici
Národní ústav lidové kultury Strážnice
Národní zemědělské muzeum, Praha 7
Slovácké muzeum Uherské Hradiště

5
8
7
2
39
18
25
6
27
52
1

soukromé osoby:
Rudolf Rakouský,Rte des Ages 9,CH – 1748 Torny-le- Grand
Ing. Jan Hess ,Ostrava
Jiří Kostiha, Sobůlky
Miroslav Smolík, Smetanova 631, Kyjov

3
5
1
4

Celkem

203 ks předmětů

KYJOV
Zápůjčky jiným subjektům (kusy)
Městské muzeum a galerie v Hustopečích
Městské muzeum ve Strážnici
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Masarykovo muzeum v Hodoníně

63
66
285
40
8

Celkem

454 ks předmětů

Výpůjčky od jiných subjektů:
Technické muzeum v Brně
Veronika Petraturová
Celkem

181 ks předmětů

VESELÍ
Zápůjčky od nás jiným institucím (kusy)
Národní ústav lidové kultury Strážnice
1
Městské muzeum a galerie Hustopeče
149
Městské muzeum Strážnice
210
Masarykovo muzeum v Hodoníně
8
Muzeum Novojičínska, pobočka Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freunda v Příboře
16
Celkem
384 ks předmětů

Výpůjčky od jiných institucí nám:
Muzeum JAK Uherský Brod

57 ks předmětů

Výpůjčky od soukromých osob
Veronika Petraturová
Tomáš Bublák
Členky kroužku vyšívání Veselí n. Mor.

417 panenek
117 obrázků a kreseb
47 výšivek, vzorníků aj.

Celkem

638 ks předmětů
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2. PREZENTACE
Masarykovo muzeum v Hodoníně a jeho pobočky v Kyjově, Mikulčicích a ve Veselí nad Moravou
nabízejí ve svých prostorách možnost navštívit stálé muzejní expozice a kromě toho též pořádají ve
svých prostorách tématické výstavy.
Stálé expozice Masarykova muzea:
Expozice T. G. Masaryk a rodný kraj
Stálá expozice zpřístupněná veřejnosti od 18. května 1997 nabízí návštěvníkovi ucelený pohled na
život prvního československého prezidenta a hodonínského rodáka Tomáše Garrigua Masaryka.
Představuje jeho dětství a mládí prožité na Hodonínsku, studia, politickou a vědeckou činnost, období
prezidentství, prezidentovu rodinu, úmrtí i Masarykův odkaz. Prostor je věnován také samotné
historii Masarykova rodného města Hodonína. Expozice bude mít v roce 2017 20. výročí trvání, i
proto se jeví potřebná její kompletní modernizace.
Stálá expozice Vlastivědného muzea v Kyjově
V současné době jsou ve Vlastivědném muzeu 3 stálé expozice: archeologická, etnografická
a přírodovědná. Protože kromě přírodovědné expozice pocházejí zbylé 2 ze 70. let 20. stol.,
nevyhovují nyní moderním prezentacím sbírkových předmětů, historická expozice chybí úplně. Proto
se v horizontu několika následujících let počítá s jejich obnovou. Ve spolupráci s Městem Kyjovem,
majitelem historické budovy, zámečku jakožto sídla expozice muzeum podalo žádost o dotaci z IROP,
prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, investiční priorita: 06.3.33
Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, specifický cíl 3.1
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Výzva č. 21 Muzea, pod
názvem Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov, celkové náklady cca
25 mil. Kč s kladným výsledkem.
Stálá expozice Městského muzea ve Veselí nad Moravou
Stálá expozice „Od Doubravy po Javořinu“ přibližuje historii města Veselí nad Moravou a regionu
Horňácka. Archeologické nálezy dokladují kontinuitu osídlení města Veselí a nejbližšího okolí od starší
doby kamenné až po dobu hradištní. Historický materiál postihuje dějiny Veselska od doby založení
veselského hradu až po současnost. Návštěvník si může prohlédnout část inventáře veselského
zámku, doklady o činnosti cechů, obrazy, keramiku, lidový nábytek, mince či rukodělné výrobky.
Národopisná část sbírky dokumentuje tradiční technologii zpracování surovin pro výrobu textilií
a jejich využití při výrobě lidového oděvu. Jsou zde představeny čtyři základní krojové typy z Veselí
nad Moravou a nejbližšího okolí (veselský, ostrožský, strážnický a horňácký). V průběhu roku 2016
bylo vytvořeno libreto historické, etnografické a archeologické části budoucí expozice a uskutečnilo
se výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
Slovanské Hradiště v Mikulčicích
V areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích pokračovala i v roce 2016 specifická situace, poněvadž se
dosud nepodařilo zprovoznit v návštěvnickém centru novou expozici. Návštěvníkům je k dispozici
ceněná expozice v pavilonu II, nové vybavení (nábytek a PC) sloužící především pro školní programy,
byl pořízen soubor oblečení a doplňků pro interaktivní a edukační programy, celoročně jsou pořádány
krátkodobé tematické výstavy v galerii pavilonu I.
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Přehled výstav a jejich návštěvnost v roce 2016:
Název výstavy
Betlémy z různých míst a materiálů
Císařovna Zita – život a odkaz poslední české královny
Morava – ztracená řeka
Hudba v Hodoníně
Expozice T. G. Masaryk a rodný kraj
Hodonín - zámeček celkem
Řád Maltézských rytířů
Z historie kouzelnického umění
Maturanti vystavují
Včelařství v minulosti a dnes
Chryzantéma a meč – umění a materiální kultura
starého Japonska
Hodonín - Národní třida celkem
Hračky ze staré půdy
Fenomén Igráček
100 let Českého sboru dobrovolných hasičů v Kyjově
Kyjovské proměny (k 890. výročí 1. písemné zprávy o
Kyjově)
Panenky ze sbírky Veroniky Petraturové
Expozice
Kyjov celkem
Panenky ze sbírky Veroniky Petraturové
Podoby víry ve fotografiích Pavla Popelky
Zarazice - nejen krajní dům, ale také jiné mezi řekou
Moravou a vinohrady
Tomáš Bublák: … záznam skutečnosti
Staré Veselí
Veselské výšivky
Expozice „Od Doubravy po Javořinu“
Veselí nad Moravou celkem
Historie Velké Moravy živá a podněcující
CM – po stopách strhujícího příběhu
Výstava „C + M v obrazech“ (práce studentů SOU
tradičních řemesel Brno)
Výstava prací VI. ročníku Čarovné barvy země
Déja vu – Záblesk prožitého. Vize a proměny
památníku
Výstava obrazů Jaroslava Škojce
Cyrilometodějská kulturní stezka
Ora et viator (výstava obrazů s duchovní tematikou)
Slovanské hradiště v Mikulčicích celkem
11

od
do
návštěvnost
z roku 2015 31.1.2016
175
19.2.2016 22.5.2016
2260
10.6.2016 2.10.2016
877
21.10.2016
8.1.2017
480
1.1.2016 31.12.2016
2066
5858
z roku 2015 21.2.2016
172
11.3.2016
8.5.2016
623
16.5.2016
5.6.2016
253
24.6.2016 4.10.2016
564
4.11.2016

29.1.2017

z roku 2015
6.3.2016
27.5.2016

28.2.2016
15.5.2016
24.7.2016

1.8.2016 30.10.2016
27.11.2016 31.12.2016
1.1.2016 31.12.2016

627
1612
294
1402
397

z roku 2015

7.2.2016

899
908
115
4015
218

22.2.2016

1.5.2016

663

22.5.2016 31.7.2016
15.8.2016 25.9.2016
10.10.2016 13.11.2016
29.11.2016 29.1.2017
1. 1.2016 31.12.2016
10.1.2016
1.4.2016

25.3.2016
8.5.2016

719
227
273
581
334
3015
589
1062

11.5.2016
10.6.2016

7.6.2016
31.7.2016

722
2501

8.8.2016 11.9.2016
15.9.2016 31.10.2016
10.10.2016 28.2.2017
10.11.2016 28.2.2017

1290
9688
750
380
16982

Instalace výstavy Mistři tradiční rukodělné výroby JMK v Městském muzeu a galerii Hustopeče
(Vlastivědné muzeum Kyjov), účast 471 návštěvníků.
Realizace výstavy Dražůvky v proměnách času, 19.-21.8. 2016, ZŠ Dražůvky (archeol. odd.).
Realizace výstavy Žarošice v pravěku, od 19.8. 2016, Obecní muzeum Žarošice (archem. odd.).

3. INTERPRETACE VČETNĚ KULTURNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI
Pracovníci muzea každoročně připravují bohatý doprovodný program, který zahrnuje široké
spektrum akcí od doprovodných programů k výstavám, přednášky, odborné služby pro školy
i veřejnost, semináře atd. Stejně tomu bylo i v roce 2016.
Hodonín
1. Betlémy – doprovodný program - byly připraveny texty našich nejznámějších českých vánočních
koled na doplnění, omalovánky s typickou vánoční tématikou vánoc a betlémů, bludiště ve
vánočním stromečku, samostatně si děti mohly dokreslit nebo vytvořit a dolepit vánoční dárečky
pod vytvořený vánoční stromek, výroba vánočních přání.
2.

Císařovna Zita – doprovodný program jako výtvarný koutek s tematickými omalovánkami
císařovny Zity s rodinou, tvůrčími úkoly a puzzle s danou tématikou, doplňovačka ve formě
křížovky s otázkami z historie rodiny císařovny Zity, pro návštěvníky byly vytvořeny jako
průvodce výstavou ''Významná data císařovny Zity a Karla I.'', které si mohl návštěvník odnést.
Dále byla vytvořena mapa Rakouska – Uherska z roku 1914 s přiřazováním názvů států.

3.

Muzejní noc – název ''Za časů císařovny Zity''. Námět souvisel s probíhající výstavou ''Císařovna
Zita – poslední česká královna''. Návštěvníkům byl k dispozici vojenský polní lazaret s
ošetřovatelkami, mohli si prohlédnout rakouské uniformy první světové války, rakouskou
vojenskou výzbroj I. světové války a vojenskou polní kuchyni s ochutnávkou vojenských jídel.
Součástí programu byly aktivity pro děti – výroba královské koruny, vytváření šperků z korálků,
hry a soutěže pro děti například střílení ze vzduchovky na terč, procházení provázkovou sítí bez
doteku, chození na chůdách, házení míče na draka. Výstava Císařovna Zita – poslední česká
královna a expozice Tomáše Garrigua Masaryka byly otevřeny. Účast 458 návštěvníků

4. Morava – ztracená řeka – jako doprovodný program byl zajištěn výtvarný koutek s tematickými
omalovánkami a tvůrčími úkoly, dále pexeso a puzzle s vodní a živočišnou tématikou, jednoduchý
pracovní list, lovení rybiček, skládání lodiček a plachetnic z papíru, kvízy, bludiště a skrývačky,
tematické úkoly na magnetickou tabuli (hledání rozdílů, přiřazování a popisování různých druhů
plavidel a živočichů žijících v našich řekách a rybnících), přednášky pro školy a veřejnost.
Další akce pořádané v rámci výstavy:
-

Zámečkohraní (16.7.2016) - Masarykovo muzeum v Hodoníně a Agentura VIM s.r.o.
pořádaly 16. července 2016 hudební festival Zámečkohraní, zaměřený na folk, blues a
trampskou píseň. Na nádvoří Masarykova muzea se od 14 hodin postupně představily v
hodinových vystoupeních Hráč de El Pado (Vladislav), T. S. Roby (Přerov) a kapely Alibaba
(Olomouc), Pekaringo (Bratislava). V rámci festivalu byla pro návštěvníky zpřístupněna
výstava Morava – ztracená řeka.

-

Soutěž ''Po proudu řeky Moravy'' (30.3.-31.5.) - soutěže se zúčastnilo 58 žáků z 9 škol
okresů Hodonín, Břeclav, Vyškov

-

Ztracená řeka (29.9. 2016) – beseda nad starými fotografiemi – s Mgr. Hanou Sýkorovou
a Mgr. Galinou Ruckou na téma Ztracená řeka. (34 návštěvníků)
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5. Hudba v Hodoníně - doprovodný program ve formě omalovánek s danou tematikou, tvůrčí úkoly
a výtvarné úkoly, děti i zahrály puzzle a pexeso s tematikou hudebních nástrojů, vyplnily hudební
křížovky, kvízy, bludiště, vyzkoušely psaní houslového klíče a notové osnovy, vyplnily pracovní
list, úkol na magnetickou tabuli (rozpoznávání nejznámějších skladatelů a jejich skladeb k
odpovídajícímu obrázku, z čeho se skládají hudební nástroje), návštěvník si mohl vyzkoušet
zahrát na několik druhů bicích hudebních nástrojů jako xylofon bubínek, zatřást si s chrastítkem,
vyrobit píšťalku ze slámky; přednáška ''6 v letopočtu v historii Hodonína'' (30.11.2016) s počtem
22 návštěvníků.
6. Řád Maltézských rytířů - spolupráce se Suverénním řádem Maltézských rytířů, pracovní listy
k výstavě, audiovizuální produkce, výtvarný koutek s tematickými omalovánkami a výtvarnými
úkoly, puzzle s řádovou tématikou, tematický úkol na magnetickou tabuli, samoobslužný materiál
s tématikou rytířů Maltézského řádu (omalovánky) a pevností Maltézského řádu (bludiště),
popisování a rozpoznávání znaku Maltézského řádu, výroba vlastního meče z lepenky a jeho
nazdobení.
7.

Výstava Kouzlení – doprovodný program - přiřazování kouzelnických názvů a jejich významů,
vytvoření kouzelnického plakátu dle představivosti dětí, také kouzelnických atributů jako hůlek,
výtvarný koutek s omalovánky s kouzelnickými tématy, osmisměrky, křížovky, doplňovačky.V
rámci výstavy proběhla akce pro školy Škola kouzel s Jirkou Hadašem (26.4.2016) – představení
skládané z mluveného slova, z ukázek jednoduchých kouzel s hůlkou, provázky či kartami,
součástí programu byla balónková show, prohlídka výstavy Z historie kouzelnictví a doprovodný
program pro děti. (99 návštěvníků).

8.

Výstava Včelaři – jako doprovodný program vytvořen výtvarný koutek s tematickými
omalovánkami, úkol na magnetickou tabuli (přiřazování z čeho se skládá úl, jaké jsou fáze života
včel a proměny včel), pexeso se včelí tématikou, včelí křížovka, doplňovačky, tvůrčí úkoly, V
rámci výstavy proběhlo několik akcí –

9.

-

Almanach 2016 organizované včelařství na Hodonínsku (6.10.2016) – proběhl slavnostní
křest knihy Almanach 2016 (48 návštěvníků)

-

Včely a jejich léčivé produkty (4.10.2016) – přednáška o léčivých produktech včel (17
návštěvníků)

-

Lítá to vzduchem (září, říjen) – interaktivní program pro školy a veřejnost. Návštěvník
mohl zhlédnout dokument o včelách, prohlédnout živé včely, vyzkoušet si včelařské
pomůcky, odlévání vosku a mikroskopování včelích vzorků spojenou s ochutnávkou
včelího medu. (40 návštěvníků)

Výstava Japonsko – doprovodný program – výtvarné úkoly s omalovánkami, pracovní list pro
základní a střední školy, dále zakreslování do slepé mapy Japonska, návštěvník si může vyzkoušet
psaní kaligrafického písma na pergamenový papír, úkol na magnetickou tabuli (rozpoznávání
druhů japonských vlajek). Na leden 2017 je připravena celodenní akce pro školy a veřejnost
Japonský den.

10. Komunikace se školami - vedení a aktualizace kartotéky pedagogů, oslovení ředitelů na schůzkách
porad ředitelů, direct mail - adresář škol byl průběžně aktualizován, nejčastějším typem
komunikace byl direct mail. K výstavám byla vytvářena speciální pozvánka zacílená na školy
a jejich výchovně vzdělávací potřeby se zohledněním na provázanost sdělení konkrétní výstavy
a Rámcového vzdělávacího programu.
11. Editace webových stránek - probíhalo vkládání plakátů a textů ke každé výstavě a akci muzea,
dále zveřejňování informací pro návštěvníky jako otevírací doba o svátcích či vstupy do muzea
zdarma a vkládání fotografií z jednotlivých akcí muzea. Na webových stránkách byly
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zveřejňovány aktuality (změny otevírací doby, prezentace muzea v médiích ad.) a plánované
akce vč. dodaných tiskových zpráv a plakátů. Byl optimalizován způsob zobrazování fotografií ve
Fotogalerii a tato rubrika průběžně aktualizována.
12. Propagace - byly zasílány informace o akcích muzea na informační centrum Hodonín a Dům
kultury Hodonín. Každý měsíc probíhalo zasílání informací k uzávěrkám do Hodonínských listů.
Informace z Masarykova muzea byly vkládány a prezentovány především na web Masarykova
muzea, také na muzejní Facebook, kulturní servery jako Hokus.cz, do-muzea.cz, kudyznudy.cz,
slovácko.cz, jizni-morava.info, akcevkapse.cz atd. Byl vytvořen g.mail Masarykova muzea ve
spolupráci s Google Cultural Institute, založení internetové stránky pro vkládání akcí na webu
Trip Advisor. Výtvarnici byly poskytovány podklady pro muzejní čtvrtletník. Z tištěných médií byl
doplněn plán výstav na rok 2017 do rubriky Co se děje na Slovácku? Muzeum a jeho činnost byla
mnohokrát předmětem reportáží regionální televize Slovácko.
13. Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelový sál Evropa: Doprovodný program
byl vytvořen na téma Voda ve velikonoční tradici. Děti měly na prvním stanovišti za úkol vyčistit
studánku, aby voda protekla do potůčku. Následně přešly přes lávku na druhou stranu, kde je
čekaly hry na jarní louce. Poté se vydaly po kamenech směrem k pradlenkám a ty jim ukázaly, jak
se pralo velké prádlo. Následně si vyrobily proutí do každé třídy jedno. Za splnění úkolů je čekala
odměna ve formě stuhy v čtyřech různých barvách, které si přivázaly na proutí. V rámci akce
proběhl speciální program ''Babičko a dědečku, pojďme spolu do muzea''. Účelem bylo zacílit
i na skupinu seniorů s jejich vnoučaty. Akce proběhla od 16.-18.3. s počtem návštěvníků 653.
14. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelová sál Evropa: Bylo zvoleno téma Ten
vánoční čas, dočkali jsme zas..., kdy si děti na prvním stanovišti poslechly vánoční pohádku, poté
vytvářely vánoční pohlednice, vánoční baňky a sněhové vločky a vánoční ozdoby na stromek, u
kterého se vyfotily ve výtvarné dílně, na třetím stanovišti si zazpívaly vánoční koledy, dále
ozdobily perníček a prohlédly malou výstavu betlémů. Akce proběhla 13. – 15. 12 s počtem
návštěvníků 375.
15. Vodní království – akce ve spolupráci s Domem kultury (hlavní organizátor) a dalšími institucemi
proběhla v areálu Masarykova muzea a slepého ramene řeky Moravy. V areálu zámečku
Masarykova muzea byla již tradičně připravena pohádková říše pro děti se soutěžemi. Na druhém
břehu slepého ramene Moravy se pak uskutečnil program na pódiu (pohádka O Černouškovi,
pohádkové divadlo Bedřicha Kaněry a pohádkový svět). Návštěvnost byla 813.
16. Projekt ´´Společný návrat do 18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína a
Holíče´´ - v rámci projektu proběhly dvě akce:
- Císař F. Š. Lotrinský a hodonínské panství (27.9.2016) - přednáška spojená s praktickou
ukázkou se konala 9. prosince 2016 v sále Evropa. Přednáška byla uskutečněna jak pro
školy dopoledne tak pro veřejnost odpoledne. (74 návštěvníků).
- Vojenská tradice v době císaře Františka Štěpána Lotrinského (9.12.2016) – akce se
konala v budově sálu Evropa. Přednášku předvedl a přednesl Vladimír Holík. Přednáška
byla uskutečněna jak pro školy dopoledne tak pro veřejnost odpoledne (42 návštěvníků).
Hodonín – přednášková činnost
1. Cyklus přednášek pro Univerzitu volného času (Městská knihovna Hodonín) o dějinách českých
zemí 1650-1800. V jarní části cyklu byly přednášky věnovány problematice 17. století. Důraz byl
kladen na dějiny českých zemí, se zaměřením na Hodonín a Hodonínsko v této dějinné epoše. Byl
uskutečněn zájezd do Lednice. V podzimním termínu se probírala problematika českých dějiny od
konce 17. století do poloviny 18. století, opět ve vztahu k Hodonínu a Hodonínsku. Součástí cyklu
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byly exkurze – jarní do Lednice, podzimní do Mikulova. Vařeka, M.
2. Šestka v letopočtu v historii Hodonína – přednášky v Městské knihovně Hodonín ve spolupráci se
SOkA Hodonín v rámci projektu Velká válka 1914-1918: Beseda proběhla 30. 11. v prostorách
Masarykova muzea v Hodoníně v zámečku a navazovala tak na aktuální výstavu Hudba
v Hodoníně, čímž bylo připomenuto i 40. výročí založení pěveckého sboru (1976). Sýkorová, H.,
Rucká, G. Účast 22 návštěvníků.
3. Když ještě Hodonín voněl a smrděl – beseda ve spolupráci se SOkA Hodonín: Beseda proběhla 17.
4. ve školící místnosti vinárny U Houslí.Sýkorová, H., Rucká, G. Účast 17 návštěvníků.
Mimo plán:
1. Problematika kritiky muzejního výstavnictví – Chovančíková, I., 19.10., Škola muzejní
propedeutiky (ŠMP) Praha
2. Prezentace muzejních výstav – Chovančíková, I., 19.10., ŠMP Praha
3. Šmerda, J.: Langobardský kmenový svaz na jihovýchodní Moravě na základě nekropole
v Kyjově. FF UP Olomouc 12. 5. 2016.
4. Šmerda, J.: Langobardské osídlení Moravy na základě pohřebiště v Kyjově. MZM Brno 16.11.
2016.
Účast na konferencích:
J. Šmerda:





Archeol. výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2015, Brno – hrad Špilberk 27. 4. 2016.
XII. Protohistorická konference – Archeologie barbarů 2016, „Přechodné a zánikové
horizonty u barbarů“, Mikulov 6.–8. 10. 2016.
Předneseny 2 referáty odborného charakteru.
Šmerda, J.: Nové nálezy ze starobronzového pohřebiště v Hroznové Lhotě (RD Lipčík).
Brno – hrad Špilberk 27. 4. 2016.
Šmerda, J.: Přelom starší a mladší fáze doby stěhování národů na základě nálezů z
pohřebiště v Kyjově. XII. Protohistorická konference – Archeologie barbarů 2016,
„Přechodné a zánikové horizonty u barbarů“. Mikulov 6.–8. 10. 2016.

Hodonín - archeologie
1. Spolupráce při kulturních akcích na SHM
Archeologické pracoviště prezentovalo archeologii při pěti kulturních akcích:
- Den s archeologem 29.4. 2016. Program pro děti ze ZŠ Hodonín a Nitra /SK.
- Den s archeologem 19.5. 2016. Program pro děti ze ZŠ Hodonín, Moravská Nová Ves,
Jevišovice a Prušánky.
- Slavnostní vyhlášení výsledků VI. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy země. Program
pro děti „Jak pracuje archeolog“ (9.6. 2016).
- Den s archeologem a Den Dravců. 7.10. 2016. Program pro děti ze ZŠ Vacenovice,
Hovorany, Hodonín a Nitra /SK).
- Příměstský tábor Střediska volného času Hodonín 21.7. 2016. Program pro děti.
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Hodonín – sál Evropa
1. Tradiční akce sálu Evropa - v průběhu roku 2016 byly zajišťovány vlastní akce Masarykova
muzea v Hodoníně. Mezi nejčastěji pořádané akce v sále patří koncerty z cyklu Hudebních
čtvrtků, jazzové a folklórní akce, Velikonoční a Vánoční předváděcí akce, vernisáže výstav.
2. Technické zajišťování akcí Jihomoravského kraje a Města Hodonína - v roce 2016 byly také ve
velké míře zajišťovány pracovní setkání, semináře a konference odborů Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odborů Města Hodonína i vlastní akce Masarykova muzea.
3. Programy ve spolupráci s dalšími partnery - kromě cyklu hudebních čtvrtků se v sále Evropa
uskutečnily další kulturní a společenské akce příspěvkových organizací Města Hodonína
4. Technické zajišťování akcí objednavatelů a pronájmy - dle požadavků objednavatelů byly
uskutečněny i pronájmy sálu Evropa pro široký okruh kulturních a společenských akcí (módní
přehlídky, hudební a divadelní představení).

PŘEHLED AKCÍ V SÁLE EVROPA Masarykova muzea v Hodoníně v kalendářním roce 2016
datum konání
2.1.2016
15.1.2016
21.2.2016
25.2.2016
11.3.2016
16.-18.3.2016

smlouva č.
E2015-32
E2015-31

24.3.2016
10.4.2016
19.4.2016
19.4.2016
28.4.2016
1.5.2016
18.5.2016
20.5.2016

E2016-09
E2016-10

3.6.2016
4.6.2016
18.6.2016
23.6.2016
27.6.2016
1.-5.8.2016
25.8.2016
8.9.2016
10.9.2016
29.9.2016
9.10.2016
13.10.2016
26.10.2016
7.11.2016
11.11.2016
14.11.2016
15.11.2016
16.11.2016

E2016-02
E2016-05

E2016-03
E2016-04
E2016-08
E2016-11

pronájem/
výpůjčka objednavatel/ pořadatel
výpůjčka DK Hodonín
pronájem Tvarbet Moravia, a.s.
Masarykovo muzeum
výpůjčka HSO-SPS
výpůjčka DK Hodonín
Masarykovo muzeum
Jihomoravská komunitní
výpůjčka nadace
pronájem Iva Komoňová
Masarykovo muzeum
Masarykovo muzeum
výpůjčka HSO-SPS
výpůjčka HSO-SPS
výpůjčka Město Hodonín
výpůjčka Město Hodonín

E2016-12
E2016-06

výpůjčka
výpůjčka

E2016-13

pronájem

E2016-17
E2016-16

pronájem
pronájem

E2016-20
E2016-22
E2016-18

výpůjčka
výpůjčka
pronájem

E2016-19
E2016-14

výpůjčka
výpůjčka

E2016-23

pronájem

Jihomoravský kraj
TK Classic při SVČ
DK Hodonín
Masarykovo muzeum
Masarykovo muzeum
JIPPP Hodonín
Jihomoravský kraj
Marco
EPI Kunovice
Masarykovo muzeum
DK Hodonín
HSO-SPS
Středisko vzdělávání
Masarykovo muzeum
Město Hodonín
Město Hodonín
Jihomoravský kraj
ČSOB
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akce
Novoroční koncert s přípitkem
Společenská akce
Koncert Kašpárek v rohlíku revirvál
Hudební čtvrtek
Výroční cena města Hodonína
Velikonoční předváděcí akce
Benefiční večer
Jarní beauty show
Program "Evropa" pro MŠ Sídlištní
Koncert WUH
Hudební čtvrtek KOJN
Koncert SPS
Den sester
Akademie Zeleného domu pohody
Veřejné projednání Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje ve městě Hodoníně
Cena SVČ a Města Hodonína
Beseda u cimbálu
Koncert sboru Barbastella
Promítání filmu Slovácka suita
Léto se šamanem
Setkání s hejtmanem
Akce pro ČSOB
Imatrikulace
Koncert Aristo quartet
Taneční dospělí
Hudební čtvrtek Ardašev,Novotný
Školení
Seminář "Nová Evropa"
Den studentstva
Veřejné fórum
Seminář JMK
Výročí

18.11.2016
22.-24.11.2016
27.11.2016
29.11.2016
30.11.2016
5.12.2016

E2016-26
E2016-25
E2016-20

pronájem
pronájem
výpůjčka

E2016-15
E2016-21

pronájem
výpůjčka

7.12.2016
13.-15.12.2016
16.12.2016
18.12.2016
6.1.2017

E2016-27

pronájem

E2016-24
E2016-20
E2016-28

výpůjčka
výpůjčka
výpůjčka

DUFI
Kvasar
DK Hodonín
Jihomoravský kraj
Vladimír Koupil
DK Hodonín
Region Slováckodest.spol.
Masarykovo muzeum
Lázně Hodonín
DK Hodonín
DK Hodonín

Módní show
Školení
Taneční dospělí
Setkání konzervátorů
David Deyl
Taneční studenti
Divadelní představení
Vánoční předváděcí akce
Společenská akce
Taneční dospělí
Novoroční koncert

Kyjov
1.
2.
3.
4.
5.

Velikonoční předváděcí akce
Muzejní blešák
Muzejní noc
Předvánoční bleší trh
Vánoční předváděcí akce

16.-18. 3.
24. 4.
27. 5.
27. 11.
14.-16. 12.

637 návštěvníků
418 návštěvníků
93 návštěvníků
250 návštěvníků
503 návštěvníků

Kyjov - přednášková činnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pomocné vědy historické (Pokorná, B.)
7., 10. 11.
28 studentů
Historická procházka městem (Pokorná, B.)
3., 6., 7., 12., 24. 10. 130 návštěvníků
Kyjov filmový a festivalový (Pokorná, B.)
18. 5.
17 návštěvníků
Komentovaná prohlídka muzea - Den seniorů
1. 10.
47 návštěvníků
Osobnosti Kyjovska (Vratislavská, E.)
4. 11.
17 návštěvníků
Historie kyjovských budov (Pokorná, B.)
16. 11.
15 návštěvníků
Lidový kroj na Kyjovsku (Martonová, T.)
11. 12.
130 návštěvníků
Přednášky v rámci městských oslav 890 let 1. písemné zmínky o Kyjově (Pokorná, B.)
27. 10.
95 návštěvníků

Veselí nad Moravou
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

VELIKONOCE SE BLÍŽÍ… - tradiční akce ukázek lidových zvyků a řemesel se uskutečnila 15. –
17. 3., návštěvnost: 483 osob
MUZEJNÍ NOC – uskutečnila se 21. 5. ve spolupráci s Veselským kulturním centrem,
návštěvnost: 207 osob
Projekt „NAŠE MĚSTO“ pro ZŠ (všechny stupně) – probíhá celoročně
Projekt „PRAVĚK VESELSKA“ pro ZŠ (všechny stupně) – probíhá celoročně
Projekt „STŘEDOVĚK VESELSKA“ pro ZŠ (všechny stupně) – probíhá celoročně
Spolupráce s Veselským kulturním centrem při přípravě dětských zpěváků – předmětem je výběr
zpěváků, nácvik, realizace koncertu, doporučení vybraných dětí do dalších přehlídek. Přepis
zvukových záznamů jednotlivých dětí a přepis textů pro vydání zpěvníku. Zpěvník vydán a výtisk
předán do knihovny muzea.
VÁNOCE SE BLÍŽÍ… - tradiční akce ukázek lidových zvyků a řemesel, uskutečnila se 13. – 15. 12.,
návštěvnost: 469 osob
Fotodokumentace akcí pořádaných muzeem - probíhá v průběhu celého roku – vernisáže,
fotodokumentace výstav, předváděcích akcí, Muzejní noci, akcí pořádaných ve spolupráci
s Veselským kulturním centrem ve Veselí nad Moravou
Videodokumentace akcí pořádaných muzeem – probíhá celoročně podle potřeby
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Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Čarovné barvy země - VI. ročník soutěže
V průběhu zimních měsíců byly uskutečněny výtvarné semináře pro pedagogy, které je mají
připravit na práci s výtvarnou technikou - malba barevnými jíly. Přehled uspořádaných seminářů
je uveden dále. V průběhu celého roku probíhaly výstavy vybraných děl výtvarných prací ze
soutěže. Řada z nich se uskutečnila na zainteresovaných školách a v institucích, které s námi
spolupracují.
Semináře pro pedagogy
DATUM
26. 1. 2016
3. 2. 2016
11. 2. 2016

POČET OSOB
11
13
18

11. 2. 2016

12

26. 2. 2016
Celkový počet:

12
osob
66

Výstavy Čarovné barvy země
DATUM
POČET OSOB
(od 4. 12. 2015) 1. 1.
70
2016 – 12. 1. 2016
14. 1. – 10. 2. 2016
650
9. 6. – 31. 7. 2016
5650
1.8. – 1.9.2016
1750
5. 9. – 10. 10. 2016
400
12. 10. – 14. 11. 2016
600
17. 11. – 31. 12. 2016
700
(do 3. 1. 2017)
Celkový počet:
Osob
9820

KDE
Vlastivědné muzeum Kyjov
Sál Evropa, Hodonín
Krajský úřad Jihomoravského
kraje, Brno
Krajský úřad Jihomoravského
kraje, Brno
ZUŠ Hodonín
seminářů
5

KDE
Základní a mateřská škola Moravské Knínice
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Slovanské hradiště v Mikulčicích
Konírna Zámku Milotice
Rakousko, Hardegg - Pleissing
Základní škola Mládeže 3, Znojmo
Krajský úřad Jihomoravského kraje
výstav
7

V měsíci dubnu byl proveden rozvoz obrazů z V. ročníku soutěže a svoz obrazů VI. ročníku
soutěže.
V rámci VI. ročníku soutěžilo 110 děl v 5 soutěžních kategoriích. Do soutěže bylo přihlášeno
celkem 36 škol, z toho převážná většina z Jihomoravského kraje, tři školy z kraje Zlínského, jedna
z hlavního města Prahy a jedna škola zahraniční, ze slovenských Kopčan (okres Skalica).
Autorské kolektivy tvořené celkem 390 mladými výtvarníky soutěžily pod vedením 63 pedagogů.
Soutěžní díla VI. ročníku byla hodnocena dne 25. 5. 2016 na Slovanském hradišti v Mikulčicích
pětičlennou odbornou porotou ve složení Mgr. Josef Fantura, doc. Ing. arch. Aleš Navrátil, Mgr.
Jaroslav Ševčík, Ph.D., Jarmila Uhrovičová a předsedou poroty byl Akad. malíř Pavel Vavrys.
V každé z kategorií bylo na ocenění nominováno pět děl, z nichž porotci vybrali tři nejlepší.
Dne 9. 6. 2016 proběhlo v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích slavnostní vyhlášení
výsledků VI. ročníku soutěže pro děti a mládež Čarovné barvy země. Pro děti byl připraven
celodenní zábavný program s tvůrčími, hudebními, tanečními, ale i odbornými dílničkami.
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V průběhu celodenního programu, kterého se zúčastnilo na 250 dětí a pedagogů, měli
návštěvníci možnost vybírat také jedno dílo, které na slavnostním vyhlášení obdrželo Cenu
publika.
Za díla získaly kolektivy dětských výtvarníků pod vedením pedagogů věcné ceny – keramické
sošky z dílny výtvarníka Vladimíra Groše a přívěsky na krk s motivem soutěže, které převzaly
z rukou zástupců Jihomoravského kraje – Ing. Jiřího Němce, člena Rady Jihomoravského kraje
pro oblast kultury, a Mgr. Petry Kovářové, vedoucí oddělení kultury odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Dne 14. října byl představiteli Jihomoravského kraje slavnostně vyhlášen VII. ročník soutěže při
vernisáži výstavy výběru prací z VI. ročníku v prostorách Základní školy Mládeže 3, Znojmo, za
účasti radního Ing. Jiřího Němce, vedoucí odboru kultury Mgr. Petry Kovářové, ředitelky
Masarykova muzea v Hodoníně Mgr. Ireny Chovančíkové, ředitelky ZŠ Mládeže 3, Znojmo Mgr.
Romany Loydové, bývalého radního JmK a starosty města Znojma Ing. Pavla Balíka a dalších
vzácných hostů.
Přípravu na další ročník jsme zahájili opět semináři pro pedagogy na půdě Krajského úřadu
Jihomoravského kraje dne 12. 12. 2016 za účasti 16 osob a 14. 12. 2016 za účasti 13 osob.
2.

3.

Skrytá paměť Moravy - podíl na realizaci X. ročníku soutěže
Ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Památníkem písemnictví na Moravě bylo připraveno
a zorganizováno slavnostní vyhlášení X. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Byly
prezentovány stanovy soutěže, aktuální harmonogram, fotogalerie apod. Vyhlášení výsledků
soutěže dne 10. 6. 2016 se zúčastnilo asi 150 soutěžících s doprovodem, včetně desítky
nominovaných, z nichž 6 bylo oceněno. Zorganizován a připraven byl bohatý kulturní
doprovodný program, jehož součástí byla také prohlídka našich expozic areálu i všech do
výtvarné soutěže Čarovné barvy země přihlášených prací v návštěvnickém centru Slovanského
hradiště v Mikulčicích. Desátého ročníku soutěže se celkem zúčastnilo na 247 mladých
soutěžících ze 13 krajů České republiky.
Základní přednášky pro veřejnost a školy


Slovanské hradiště; současnost a výhledy - připravená PC prezentace na dané téma byla
přednesena vedoucím pobočky na následujících akcích:
- 9. února 2016 Lázně Hodonín Porada starostů Hodonínska,
25 os.
- 22. února 2016 Zámek Holíč Konference k revitalizaci holičského zámku,
17 os.
- 26. dubna 2016 Brno
Konference k cestovnímu ruchu,
32 os.
- 5. května 2016 Praha
Konference Policie a muzea (ochrana sbírek a objektů), 26 os.
- 11. října 2016 Nitra
Konference k cestovnímu ruchu – CM poutní stezky, 33 os.
Prezentace vyslechlo celkem 133 osob.



4.

Velkomoravský šperk, tajemství výroby - přednáška se uskutečnila celkem 12 x, 377 žáků
Bohové pohanských Slovanů (dle požadavků škol) - přednáška se uskutečnila celkem 2x,
63 žáků
Přednášky Klubu přátel (celkem až 7x během sezóny) a v terénu - v uplynulém roce bylo pro
návštěvníky památníku uspořádáno celkem 9 odborných přednášek. Přednášek v moderním
přednáškovém sále s využitím audiovizuální techniky se zúčastnilo celkem 303 posluchačů.
Průměr je 38 osob na jednu přednášku.
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24. 1. 2016
24. 4. 2016
22. 5. 2016
2. 7. 2016
2. 7. 2016
2. 7. 2016
3. 7. 2016
25. 9. 2016

Přednášky externích spolupracovníků
doc. Dr. B. Klíma, CSc.
Velkomoravský Znojem – výsledky výzkumu
Karel Šimeček.
Ptáci pomoravní nivy
Ing. Jiří Šumbera
Květena mikulčického luhu
Mgr. Libor Kalčík
Nálezy ze Starých Zámků u Brna
Bc. Veronika Tabáková
Textil v raném středověku
Tomáš Antoš
Základní aspekty válečnictví v Byzantské říši
Doc. dr. Miroslav Vepřek
Karel IV. a CM tradice v Čechách
Doc. dr. Jaromír Kolejka
Proměny krajiny kolem mikulčického hradiště

45 osob
18 osob
8 osob
55 osob
80 osob
45 osob
35 osob
17 osob

5.

Pohádka O princezně Dobroslavě (celkem 9x během sezóny v pondělí) – zaznamenali jsme opět
větší nárůst zájmu mateřských škol a prvních stupňů základních škol a program Pohádka
o princezně Dobroslavě, jejíž součástí je krátká pohádka, návštěva expozice a věže dle zájmu
a program Hlaholice, celkem 633 dětí

6.

Zima v Rasticově městě Morava (22. – 25. 1., 25. – 28. 11. 2016)
 Hradiště netradičně - zimní program (22. – 25. 1.)
Program Hradiště netradičně se uskutečnil pro základní školy v termínu 22. 1. 2016 - jeho
součástí byly přednášky (Velkomoravský šperk, Slovanští bohové), Hlaholice a Archeologický
kufřík. Školy si vybíraly aktivity dle svých preferencí. Pro mateřské školy byl program přichystán
na 25. 1. 2016, jeho součástí byla Pohádka o princezně Dobroslavě. Celkem 82 děti.
 Advent na hradišti - zimní program (25. – 28. 11.)
Zimního programu pro školy Hradiště netradičně se zúčastnilo ve dvou dnech celkem 241 žáků.
Součástí programu pro ZŠ byla ukázka teplých zimních oděvů s praktickou ukázkou technologie
jejich výroby, ukázka a ochutnávka zimních potravin starých Slovanů, prohlídka expozice
a přednáška Velkomoravský šperk, součástí programu pro první stupeň ZŠ a MŠ bylo povídání
a ukázka zimních potravin Slovanů, Pohádka o princezně Dobroslavě, krátká prohlídka expozice
a zdobení stromu pro zvířátka na akropoli. Celkem 241 dětí.

2.

Jaro v Rasticově městě Morava – programový víkend (19. - 22. 5.)
 Den s archeologem pro ZŠ (19. 5.)
Den s archeologem byl uspořádán dne 19. 5. 2016 ve spolupráci s Mgr. Františkem
Kostrouchem. Účastníci se mohli seznámit s prací archeologa, vyzkoušet na simulovaném
výzkumu odkrývání předmětů. Součástí nabídky byly také přednášky, návštěva expozice
a prohlídka areálu z věže nebo hry na louce. Vzhledem k velkému počtu objednaných skupin je
využívána pomoc kolegů z hodonínského pracoviště. Celkem 106 dětí.
Velkomoravský den se skupinou Styrke (20. 5.) - program je připraven ve spolupráci se skupinou
raného středověku Kmenového svazu. Kromě návštěvy velkomoravského tábora, mohou
účastníci navštívit expozici, galerii s věží, zahrát si hry na louce nebo navštívit některou
z přednášek. Účast 65 žáků.
 Pravoslavná CM pouť (21. 5. 2016, 130 osob)
Tradiční cyrilometodějská pouť pravoslavných a katolíků byly uspořádány hlavními organizátory
dle odzkoušených programových sledů.
Pouť pravoslavných se odehrála jako v minulosti v prostorách III. mikulčického kostela – baziliky
opět s vyšší účastí pravoslavných poutníků. Součástí pouti bylo také vysvěcení nové budovy
pavilonu I. nejvyššími představiteli Pravoslavné církve v České republice a na Slovensku.
Na pouť pravoslavných navázal kulturní program spojený se svátkem Bulharů. Realizován byl
v prostředí louky u sousoší sv. Cyrila a Metoděje za účasti desítky VIP hostů z Bulharské i České
republiky.
 Kulturní den Bulharů (21. 5. 2016, 350 osob)
Na pouť pravoslavných navázal kulturní program spojený se svátkem Bulharů. Realizován byl
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v prostředí louky u sousoší sv. Cyrila a Metoděje.
 Muzejní noc kostelů (21. 5. 2016)
Tradiční večerně – noční program motivovaný tradicí muzejních nocí a nocí kostelů vzhledem
k faktu, že na Slovanském hradišti stálo nejméně 10 historicky doložených kostelů. Tento noční
program zasahoval do bloku Jaro v Rasticově městě Morava, což znamenalo přítomnost
velkomoravského tábora kmenového svazu Styrke. Součástí nočního programu proto byla i noční
prohlídka zmiňovaného tábora. Dále noční prohlídka expozice pavilonu II., noční výstup na
osvícenou rozhlednu a klavírně-varhaní hudební produkce klavíristy BcA. Marka Horáčka.
Programu se účastnilo 20 platících návštěvníků.
 Krásy mikulčického luhu, Přednáška II (22. 5.)
Odpoledne pro rodiče s dětmi plné přírodovědných aktivit pro děti (naučných, pohybových
i rukodělných) proběhlo již podruhé. Tentokrát ve spolupráci s těmito organizacemi: Včelaři
Hodonín, Brontosauří oddíl Brďo Vlkani Mikulčice, Myslivecké sdružení Mikulčice, skautský oddíl
Mladí táborníci & Veselá srdce, Rybářský oddíl Lužice a kosmetické studio slečny Michaely
z Mikulčic, která malovala dětem přírodní motivy na obličej. Součástí programu byla také
odborná přednáška ing. Jiřího Šumbery o květeně mikulčického luhu.
Programového odpoledne se účastnilo více než 60 soutěžících dětí v doprovodu asi 40
dospělých.
3.

Léto v Rasticově městě Morava - programový víkend (1. - 5. 7.)
 Velkomoravský den se skupinou Styrke (1. 7.)
Program je připraven ve spolupráci se skupinou raného středověku Kmenového svazu Styrke
a také s archeologem Mgr. Františkem Kostrouchem. Kromě návštěvy velkomoravského tábora,
mohou účastníci navštívit expozici, galerii s věží, seznámit se s prací archeologa, zahrát si hry na
louce nebo navštívit některou z přednášek. Všechny objednávky jsou podrobně s pedagogy
konzultovány a jejich návštěva pečlivě plánována. Program byl plně obsazen.
 Letní slunovrat (2. 7.) - večerního meditačního programu vztahujícímu se k pohanskému
ritu starých Slovanů vytvořenému ve spolupráci s Mgr. Alenou Vlkovou se účastnilo 30
návštěvníků.
 Těšíme se na prázdniny, Přednáška III. (3. 7.)
Program odpoledne pro rodiny s dětmi na oslavu letních prázdnin obsahoval rukodělné činnosti
zaměřené na prázdninové téma s důrazem na výlet na Slovanské hradiště v Mikulčicích (jako
výroba prázdninových pohlednic ze Slovanského hradiště aj.), hry a soutěže, hudební program
skupiny Countrio, skákací hrad a jízda na koni. Programu se účastnilo bezmála 30 soutěžících dětí
a 20 rodičů.
 Cyrilometodějská pouť na Podluží (5. 7., 2500 poutníků)
Nejvýznamnější cyrilometodějská pouť se uskutečnila opět za velmi vysoké účasti poutníků na
nejvyšším místě Akropole u cyrilometodějského kříže. Slavnostní mši svatou vedl litoměřický
biskup za účasti další desítky biskupů a řady kněží, kteří přijeli do Mikulčic z místa hlavní
cyrilometodějské pouti na Velehradě.
Organizaci této poutě velmi dobře zajistila Obec Mikulčice. Výrazný podíl na akci měli
i pracovníci památníku, sezónní průvodci i brigádníci. Akce s největší denní návštěvností, v jejímž
závěru byl uspořádán také promenádní koncert dechové hudby.

4.

Podzim v Rasticově městě Morava - programový víkend (23. - 27. 9.)
Zúčastnilo se celkem 267 žáků. S touto bilancí můžeme tento podzimní termín velké akce
s rozmanitým programem označit jako nejžádanější v celém roce 2016.
Pro účel samostatné práce splňující funkci shrnutí důležitých informací na závěr uvedeného
programu byly na podzim 2016 vytvořeny desky pracovních listů pro samostatnou práci
pedagoga se třídou na téma Velkomoravský tábor, Prohlídka s průvodcem, Postavy Slovana
a Slovanky pro 2 obtížnosti podle věku. Tyto pracovní listy se zatím těší velkému zájmu.
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Mikulčice IV. Drakiáda, Noc ohňů (24. 9.) - plánovaná Drakiáda se uskutečnila v pátek 23.
9. po skončení dopoledne pro školy. Děti vyráběly draky a další podzimní výrobky.
Akropole cross - žákovská sportovní akce (27. 9.) - pátého ročníku žákovského
běžeckého závodu organizovaného ve spolupráci s Atletickým oddílem Baník Mikulčice
se účastnilo 270 účastníků, z toho 212 závodníků a 58 organizátorů a pedagogů.

5.

Pocta Rasticovu městu Morava - programový víkend (27. - 28. 10.)
 Velkomoravský den se skupinou Styrke (27. 10.) - programový den byl součástí sportovní
akce s názvem Akropole cross, které se zúčastnilo přes 250 školáků z Mikulčic, Moravské
Nové Vsi, Lužic a Hodonína. Většina účastníků se po absolvování sportovního programu
zúčastnilo programů v táboře Slovanů a také si prohlédla výcvik hasičů Záchranného
hasičského sboru Hodonín při slaňování z vyhlídkové věže.
 Výstup na věž se státní vlajkou, pocta předkům, přednáška V (28. 10.) - program byl
zařazen do programu podruhé. Nově jsme jako jeho součást připravili program pro
dětské návštěvníky. Děti si mohly vybarvit vlastní vlaječku, vyrobit z podzimního
materiálu postavičku nebo okrasný předmět. Na věž vystoupalo 75 osob, celkem se
uvedeného dne dostavilo na hradiště 84 hostů.

6.

Vědomostní soutěže pro školy
 Mojmírův poklad - program je určen školním třídám prvního a druhého stupně
základních škol. Žáci soutěží ve skupinách po cca 10 dětech; úkolem je co nejlépe a
v nejkratším čase vypracovat pracovní list. Soutěž podněcuje žáky k aktivnímu
vyhledávání informací a učí je orientovat se v areálu, konkrétně po prostoru celého
hradiště. Při soutěži děti navštíví stálou expozici a prohlédnou si repliky půdorysů
velkomoravských kostelů na akropoli i předhradí. VI. ročník soutěže byl vyhodnocován
spolu se soutěžními skupinami, které se programu účastnily na podzim roku 2015.
V červnu 2016 se konala návštěva ve školách výherců, kde při menším ceremoniálu,
kterého se vždy účastnily soutěžící třídy, vyučující a vedení školy, byly slavnostně
předány ceny vítězům a přednesena prezentace o programech na Slovanském hradišti
v Mikulčicích. Takto bylo navštíveno 5 základních škol. Na podzim 2016 byl zahájen VII.
ročník soutěže O Mojmírův poklad, byly přepracovány otázky, trasa běhu i pracovní listy.
 CM olympiáda – organizační příprava a finále 22. 2 - v září roku 2015 byl připraven další
ročník dějepisné olympiády, byla provedena propagace, zveřejněna akce na našich
internetových stránkách a ve dvou kolech rozeslány pozvánky do škol. První kolo, které
na základě našich vypracovaných pracovních a metodických listů připravili pedagogové
přímo ve školách, začalo v prosinci 2015 a skončilo v lednu 2016. Žáci soutěží ve dvou
věkových kategoriích. Slavnostní II. kolo, kde byli přizváni z každé školy a v každé
kategorii 3 žáci, se uskutečnilo 22. 2. 2016 na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Celkově
se do soutěže přihlásilo 23 škol. Druhého kola se zúčastnilo 10 škol (řada z nich musela
svoji účast odříci z důvodu špatného spojení do Mikulčic). Oceněni byli v každé kategorii
tři žáci. Po skončení soutěže a vyhodnocení výsledků se uskutečnilo slavnostní
vyhlašování výsledků, v průběhu kterého vystoupily děti ze ZUŠ Mikulčice. Na přípravách
III. ročníku dějepisné olympiády Velká Morava a soluňští bratři Cyril a Metoděj jsme
začali pracovat v září 2016, propozice a pozvánka k soutěži byly opět vyvěšeny na
internetových stránkách a 2 x rozeslány informace do škol. Do tohoto ročníku se
přihlásilo 13 škol.
V rámci přípravy soutěžících dětí měly školní třídní kolektivy opět možnost navštívit
Slovanské hradiště v Mikulčicích, této možnosti využilo několik škol. Slavnostní finálový
den soutěže proběhne 24. 2. 2017.

7.

Velkomoravské dny s archeologem pro základní školy - zároveň všechny děti shlédly představení
s dravci skupiny Zayferus, celkem 111 dětí. Představení s dravci shlédlo také 98 dětí z MŠ
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Vrchlického a Jánošíkova Hodonín, jejichž program byl doplněn o procházku s princeznou
Dobroslavou a prohlídky expozice II, kde je zároveň princezna seznámila se svým příběhem.
 Velkomoravský den se skupinou Styrke – Podzim v Rasticově městě Morava (23. 9. 2016)
- podzimní termín velké akce s rozmanitým programem se ukázal jako velmi žádaný,
účastnilo se jej celkem 267 žáků ze 6 škol.
8.

Rozvíjení zážitkové turistiky mezi turistickými cíli
 Velká Morava (9. 4.) - 41. ročníku běžeckého závodu Velká Morava se zúčastnilo 240
závodníků. Akci pořádala TJ Baník Mikulčice/atletický oddíl. Nejdelší a nejtěžší společný
závod mužů a žen na 10 km má pravidelně otočku před naším hlavním pavilonem.
Spolupráce se děje na základě dohody a spočívá především v propagaci a umožnění
vstupu VIP hostům během odpoledních hodin.
 Den Země a Jarní neděle na Valech s česnekem medvědím (23. a 24. 4.) - v sobotu 23. 4.
2016 byl uspořádán v areálu Slovanského hradiště ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus,
zvláště oddílem Brďo Vlkani Den Země s podtitulem Hlasy přírody. Programu se
účastnilo na 230 dětí.
 Jarní neděle na Valech s česnekem medvědím, v tomto roce poprvé zahrnovala již
dopolední program Vítání ptačího zpěvu ve spolupráci s Českou společností
ornitologickou. Záštitu nad ornitologickým dopoledne převzal pan Karel Šimeček,
zakladatel místní organizace ČSO v Kyjově. Spolu s kroužkovateli při procházce jarnědopoledním lužním lesem představili ornitofaunu mikulčického luhu. Ornitologické
procházky ve velmi chladném počasí se účastnilo 12 účastníků.
 Odpoledne s česnekem medvědím obsahovalo jednak pokračování ornitologického
tématu v podobě besedy o ptácích lužních ekosystémů Karla Šimečka, zábavný kulturní
program vedený organizátory Festivalu česneku v Buchlovicích panem ing. Miloslavem
Hrdým a Františkem Hrňou a gastronomickou přehlídku a ochutnávku pokrmů a nápojů
s česnekem medvědím ve spolupráci s členy Klubu gurmánů Mikulčice. Odpoledního
programu se zúčastnilo bezmála 100 návštěvníků.
 Putujeme po hradišti – rodinná hra (průběžně dle zájmu), stále nebyla dokončena, její
předchozí náčrt byl předložen na jaře 2016, bude dohotovena v roce 2017. Ve vytvoření
takovéto samoobslužné hry pro rodiny vidíme velký potenciál pro zvýšení návštěvnosti
prohlídky bez průvodce a možnost plnohodnotného využití času stráveného ve
venkovním areálu Slovanského hradiště.
 Girobus Rosťa - v roce 2016 byl po dohodě s Informačním centrem Bartoník znovu
obnoven záměr Girobus Rosťa. V rámci tohoto balíčku návštěvy turistických cílů
zprostředkovaného IC Bartoník navštívila Slovanské hradiště 1 objednaná skupina 17. 10.
2016, 20 osob.
 Dny pro rodiče s dětmi (Den dětí, začátek a konec prázdnin) – uskutečnil se program pod
názvem Krásy mikulčického luhu (22. 5. 2016) – odpoledne pro rodiče s dětmi plné
přírodovědných aktivit pro děti (naučných, pohybových i rukodělných) – proběhlo
tentokrát ve spolupráci s těmito organizacemi: Včelaři Hodonín, Brontosauří oddíl Brďo
Vlkani Mikulčice, Myslivecké sdružení Mikulčice, skautský oddíl Mladí táborníci & Veselá
srdce, Rybářský oddíl Lužice a kosmetické studio slečny Michaely z Mikulčic, která
malovala dětem přírodní motivy na obličej. Součástí programu byla také odborná
přednáška ing. Jiřího Šumbery o květeně mikulčického luhu. Programového odpoledne
se účastnilo více než 60 soutěžících dětí v doprovodu asi 40 dospělých.
 Těšíme se na prázdniny – programové odpoledne pro rodiny – 3. 7. 2016: s rukodělnými
činnostmi zaměřenými na prázdninové téma s důrazem na výlet na Slovanské hradiště v
Mikulčicích (jako výroba prázdninových pohlednic ze Slovanského hradiště aj.), hry a
soutěže, hudební program skupiny Countrio, skákací hrad a jízda na koni. Programu se
účastnilo bezmála 30 soutěžících dětí a 20 rodičů.
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Veselé a hravé loučení s prázdninami – odpoledne na završení prázdnin 28. 8. 2016 pro
rodiny dětmi plné her, soutěží a dílniček, jehož součástí byla klání ve hře Drveník,
Taneční bál, také zábava na ručním dřevěném kolotoči a v minizoo. Na program přišlo 82
platících účastníků.
Slovanskému hradišti v Mikulčicích, NKP byl v roce 2016 udělen Certifikát kvality 2016, v hodnocení
2. místo mezi 32 Top výletními cíly Jižní Moravy.
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4. NÁVŠTĚVNOST
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5. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Odborný seminář
Masarykovo muzeum v Hodoníně pořádá v pravidelných dvouletých cyklech odborné mezioborové
semináře věnované odkazu osobnosti T. G. Masaryka. Na programu a organizaci spolupracovaly
Masarykovo muzeum v Hodoníně, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Historický ústav
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Kabinet TGM při Katedře filozofie Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity. Seminář s mezinárodní účastí se uskutečnil 7. 11. pod názvem Nová Evropa za
účasti 39 osob.
Výzkumná činnost
Pracovníci Masarykova muzea se celoročně zabývali studiem pramenů a literatury vztahující se
k regionu z pohledu historického i etnografického a k tématům autorských výstav. Ve své náplni měli
také evidenci, fotodokumentaci či video dokumentaci pomníků TGM na území ČR (4), drobných
sakrálních staveb na Hodonínsku (Hodonín a Dolní Bojanovice), osobností rukodělné činnosti na
Podluží. V rámci dokumentace lidových řemesel byli v roce 2016 zdokumentováni řemeslníci ocenění
titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje – Markéta Maláníková lidová výšivka a
pan František Joch, modrotisk. Dále proběhla fotodokumentace u 6 řezbářů, proveden výzkum
včelařství k připravované výstavě.
Výzkum pramenů a sbírkových fondů k autorským výstavám. V Hodoníně k tématu řeky Moravy
v Hodoníně a její regulace ve 20. – 40. letech 20. století, výstavy o císařovně Zitě, k maltézskému
řádu, v Kyjově k výstavám 110 let dobrovolných hasičů, Kyjovské proměny (k výročí 890 let od
1. písemné zprávy o Kyjově) a k vydání knihy Kyjovské proměny a vyhotovení faksimile kyjovských
listin (vydavatel město Kyjov). Ve Veselí n/M. a v Kyjově příprava libret pro nové stálé expozice
v oborech historie, etnografie a archeologie.
Pokračovaly práce na dlouhodobém výzkumném úkolu Mapování činnosti českých bratří na Ždánicku.
Výstupem této části byl odborný článek.
Pokračování dokumentace a videodokumentace masopustního zvyku válání dyní v Žádovicích –
studium a terénní výzkum.
Vyhledávání vhodného kandidáta na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje.
Odevzdání nominace Vynášení smrtnice v Josefově do Seznamu nemateriálních statků
Jihomoravského kraje - nominace byla schválena a obyčej byl zapsán do Seznamu.
Zpracování nominace statku "Velikonoční obchůzky s Jidáši na Bučovicku" do Seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR, zápis byl ministrem kultury schválen.
Historie rodu hrabat Chorynských z Ledské – mapování lokalit spojených s působením příslušníků
rodu (Čechy, Morava, Slezsko) – sběr podkladů pro databázi ikonografických a heraldických památek
souvisejících s činností rodu Chorynských z Ledské, digitalizace materiálů spojených s rodem hrabat
Chorynských v MZA v Brně.
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Videodokumentace sáharů na Nové Lhotě (včetně fotodokumentace), fotodokumentace fašanků ve
Veselí nad Moravou, Kozojídkách, pokrývání střech ve skanzenu ve Strážnici – František Pavlica ml.,
tkalcovství na Horňácku – Hana Buchtelová, Bartolomějský jarmark, Mikulášský trh ve Veselí nad
Moravou.
Zpracování textů žádosti o značku Evropské dědictví (European Heritage Label) pro Památky Velké
Moravy (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP a kostel sv. Margity Antiochijské v Kopčanech), kterou
připravovaly ve spolupráci Jihomoravský kraj a MMH se slovenskou stranou.
Záchranné archeologické výzkumy byly provedeny celkem u 106 nových akcí. 68 z nich bylo smluvně
vázaných a 38 smluvně nevázaných neinvestorských akcí. U 19 terénních akcí došlo k pozitivním
archeologickým nálezům, které přispěly k poznání regionu v pravěkém až raně novověkém období.
Výsledky těch nejvýznamnějších: V Josefově se při stavbě ČOV podařilo objevit dřevěnou raně
barokní studnu ze 17. století, velkomoravskou pec a středověké sídlištní objekty – snad pozůstatek
ZSO Kukvice. Při rekonstrukci ždánického náměstí byl zachycen zahloubený objekt z doby římské –
jedná se o nově objevenou archeologickou lokalitu. V Žarošicích‐Újezdky se při dohledu výstavby
dvou rodinných domů podařilo zdokumentovat dva pravěké objekty. Výzkum v ulici Peckova
v Čejkovicích přinesl objev zahloubeného objektu z doby bronzové a zaniklý sklep s renesančními
kamnovými kachly. Rýha pro optické kabely narušila v Hodoníně v ul. Velkomoravská kosterní
pozůstatky a základy obřadní síně zaniklého židovského hřbitova.

Publikační činnost
V roce 2015 omezil Hodonínský deník pravidelné vydávání článků pracovníkům Masarykova muzea.
Články pracovníků byly často použity jako podklady k článkům novinářů Hodonínského deníku.
Další články a publikace v tištěné podobě:
Futák Peter
LOUKA – historie obce – pravěk a raný středověk, In: Louka ve staletích, Louka 2016, s. 43-65.
BARTOLOMĚJSKÉ NÁMĚSTÍ - čtvrtý svazek edice věnované historii města a panství Veselí nad
Moravou – textová část, redakční práce, výběr fotografií a obrázků + jejich úpravy, předtisková
příprava, korektury, Veselí nad Moravou 2016
Tetourové z Tetova na Veselí (pro Muzejní občasník)
Něco málo z historie hodonínského kostela... – Zajímavosti vážící se k chrámu sv. Vavřince, a to
od nejstarších dob po současnost. Malovaný kraj, 52, 2016, č. 6. s. 8-9
Gronský Tomáš
Řezbář František Kuryviál ze Vnorov, Malovaný kraj, 52, 2016, č.1, s. 26
Miroslav Turek, řezbář z Dolních Bojanovic, Malovaný kraj, 52, 2016, č.2, s. 25
Řezbář František Svoboda z Kyjova, Malovaný kraj, 52, 2016, č. 3, s. 27
Josef Zelinka, řezbář ze Šitbořic. Malovaný kraj, 52, 2016, č.4, s. 28
František Budař a jeho sudořezbářství. Malovaný kraj 52, 2016, č. 5, s. 27
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Josef Fröhlich a jeho betlémy. Malovaný kraj, 52, 2016, č.6, s.28
Včelařství v minulosti a dnes (pro Muzejní občasník)
Martonová Taťjana
Rekonstrukce ženského severokyjovského kroje pro soubor Tetky z Kyjova (Pro Muzejní
občasník
Sýkorová Hana
Řeka Morava a Hodonín, Malovaný kraj, 52, č. 4, s. 6 – 7.
/Ne/zapomenuté sochy a pomníky Hodonína, nástěnný kalendář města Hodonína
Co se v Hodoníně událo, když měl letopočet na konci šestku (pro Muzejní občasník)
Šmerda Jaromír
Kapitola o archeologii do publikace Dražůvky v proměnách času. Dražůvky.
The new Lombard burial site in Kyjov in Moravia and its position in the development of the 6th
century. Wandel durch Migration? 26. internationales Symposium "Grundprobleme der
frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum", Straubing 3.–7.12.2014, ed. Hans
Geisler. Büchenbach: Dr. Faustus 2016 (Arbeiten zur Archäologie Süddeutschlands 29).
Pokorná Blanka
Kyjovské proměny a vyhotovení faksimile kyjovských listin (vydavatel město Kyjov)
Vratislavská Ester
Jak chutná Slovácko II., Malovaný kraj, 52, 2016, č. 2., s. 30
Stoletý památník sv. Huberta v Chřibech, Malovaný kraj 5/2016, s. 25
Severin Joklík, Malovaný kraj, 52, 2016, č. 6, s. 7
Sborník: Dražůvky součást Ždánicka: Ždánice 2016 společně s Mgr. Petrem Futákem článek
Nevíme, po čem chodíme aneb i malé dědiny měly velké dějiny. V témže sborníku dále
následující autorské příspěvky: Protokol popisu daňových hranic obce Dražůvky (Léta Páně
1824), str. 7–14; Šacunk statku ždánického str. 50–54. Čeští bratři na Ždánicku str. 55-81
Trachtulec Vít
Předmluva k reedici publikace Moravské Slovensko
50. výročí trvání Horňácké cimbálové muziky Martina Hrbáče (pro Muzejní občasník)
Vařeka Marek
Muzejní noc s císařovnou Zitou. 17. 5. 2016, Hodonínský deník
Muzeum má kopii vzácné koruny. 13. 1. 2016, Hodonínský deník
České dějiny raného novověku I., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2016. s. 85.
ISBN 978-80-210-8278-6 – vysokoškolská skripta
Zita Bourbonsko-Parmská, poslední císařovna rakouská (pro Muzejní občasník)
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6. KNIHOVNÍ FOND
Hodonín
1.

Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Informace jsou zpřístupněny.
2. Pokračování v budování a katalogizaci vyčleněné knihovny TGM, Region. V roce 2016 byla
evidence průběžně doplňována a vedena.
3. Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb. Knihovnické a
informační služby se plní dle zákona.
4. Vedení evidence Pomocný materiál TGM. Evidence Pomocného matriálu byla v roce 2016
průběžně doplňována a vedena.
5. Pořizování bibliografií a rešerší. V roce 2016 bylo plněno dle požadavků.
6. Počítačová evidence knihovny dle pravidel AACR2. Počítačová evidence byla vedena.
7. Spolupráce se souborným katalogem Praha (export dle smlouvy s CASLINEM). Export do
souborného katalogu byl v roce 2016 prováděn měsíčně.
8. Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih, počtu čtenářů a výpůjček bylo prováděno
9. Evidence speciálních druhů dokumentů – byla vedena
10. Evidence článků v periodikách o MMH – byla vedena
11. MVS – spolupráce mezi muzejními a veřejnými knihovnami – nebylo požádáno
12. Poskytování informačních služeb tělesně postiženým občanům. V roce 2016 nebylo požádáno o
informační služby tělesně postiženými občany.
13. Péče o stav knih. O knihovní fond se v roce 2016 pečovalo průběžně. Kontrola přebalu knih a
správného zařazení v regálech.
14. Revize výpůjček. Revize výpůjček byla provedena.
15. Vedení evidence nepublikovaných prací MM. Evidence nepublikovaných prací byla v roce 2016
vedena.
V r. 2016 byl provoz knihovny velmi omezen z důvodu dlouhodobého onemocnění knihovnice.
Kyjov
1. Zpětné zpracování fondu – region podle pravidel AACR2, export dat do SK. Oprava chybných
záznamů v Kyjově i Hodoníně a odeslání dat do Souborného katalogu NK: on-line (Kyjov HOE802:
2 387 titulů knih a speciálních dokumentů + 189 titulů periodik)
2. Počítačová evidence knihovny dle smlouvy s NK CASLIN, export dat. Pokračování v katalogizaci
knihovny, počítačová evidence, zápis do přírůstkového seznamu: 8718-8981 (263 knih).
Přírůstek knih a brožur: 5
Úbytek knih: 0
Celkem knih: 11 727
3. Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih a čtenářských výpůjček
Počet návštěvníků: 118
Počet výpůjček: 504
Počet čtenářů: 16 zaměstnanců, 45 badatelé – veřejnost, celkem 61
4. Péče o stav knih: oprava a balení knih, zajištění vazby Kyjovských novin
5. Revize části knihovního fondu, třídění do regálů, pořízení popisek
6. Evidence nových knihovních přírůstků a speciálních dokumentů (CD, DVD)
zvukové dokumenty: 6 (celkem 279)
počet odebíraných periodik: 6
evidence časopisů do SK NKP on-line: 6 (celkem 189)
7. Spolupráce mezi knihovnami muzejními, veřejnými a jinými organizacemi (Hodonín, Velké
Pavlovice, AV ČR Praha, Uh. Hradiště, Brno, Zlín, UPM Praha…), MVS: 36
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8.

9.
10

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

Naruby: výstava + malování mentálně a tělesně postižených dětí a dospělých
Městská knihovna Veselí nad Moravou – zápůjčka knih k výstavě o Petru Bezručovi
MZK Brno – digitalizované tituly z fondu jsou zpřístupněny v databázi Kramerius 4
Spolupráce s Městskou knihovnou Kyjov – výměna knih
Český svaz včelařů v Kyjově, výběr knih na výstavu: „Včelařství v minulosti a dnes“
Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb.
NK CASLIN - vypracování a potvrzení smlouvy o spolupráci na rok 2016
IP adresa – změna pro obě knihovny – vyšší verze NK Praha, odesílání pouze v RDA
Aktualizace údajů za obě knihovny pro NK Praha a MK ČR – online
Aktualizace za obě knihovny do NK CASLIN, HOE301+HOE802 (odběr periodik)
UPDATE knihovního systému CLAVIUS, prodloužení, nastavení a konfigurace
Na záložní server uloženo 46 skenů knih a dokumentů
Vypracovávání bibliografií a rešerší: 7
Spoluúčast při organizaci muzejních akcí: velikonoční a vánoční předváděcí akce, muzejní blešák,
výpomoc při průvodcovské službě ve stálých expozicích a na výstavách muzea, výpomoc při akci
Naruby (výstava a malování mentálně a tělesně postižených dětí a dospělých)
Analytický popis článků z novin a časopisů regionu: 76 (celkem 605)
On-line aktualizace odběru periodik v bázi Souborný katalog ČR – Portálu Caslin
Zastupování v knihovně v Hodoníně v případě dlouhodobé nemoci J. Lahové: zápis nových knih v
hodonínském fondu, instalace RDA a nových polí v modulu
Účast na semináři knihoven paměťových institucí Jihomoravského kraje 2016 a na semináři
knihovníků muzeí a galerií AMG ČR (Hradec Králové)
Převod KS Clavius z výměnného formát UNIMARC na mezinárodní formát MARC21 – analýza
chybovosti dat zabudovaných kontrol pravidel formátu MARC21 a jejich oprava za obě knihovny
HOE802 a HOE301; RDA – vytvoření polí (336, 337, 338) dle nových katalogizačních pravidel
Přepracování knihovních řádů pro obě knihovny HOE802 + HOE301
Počítačová evidence knihovny dle smlouvy s NK CASLIN, export dat: Pokračování v katalogizaci
knihovny, počítačová evidence, zápis do přírůstkového seznamu: 8585-8717 (132 knih). Přírůstek
knih a brožur: 11, úbytek knih: 0, celkem knih: 11 722
Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih a čtenářských výpůjček: počet návštěvníků 164,
počet výpůjček 1 009, počet čtenářů: zaměstnanci: 16, badatelé z řad veřejnosti 48, celkem 64.
Péče o stav knih: oprava a balení knih, vazba Kyjovských novin.
Revize knihovního fondu a výpůjček + upomínky.
Evidence nových knihovních přírůstků a speciálních dokumentů: Zvukové dokumenty celkem
273, počet odebíraných periodik 5, evidence časopisů do SK NKP – on-line celkem 183 titulů
časopisů, zpracování zvukových dokumentů 11 ks, analytický popis článků z novin a časopisů:
532
Spolupráce mezi knihovnami muzejními a veřejnými a jinými organizacemi (Hodonín, Velké
Pavlovice, AV ČR Praha, Uh. Hradiště, Brno, Zlín, UPM Praha…), MVS: 36
Naruby: výstava + malování mentálně a tělesně postižených dětí a dospělých
Městská knihovna Veselí nad Moravou – zápůjčka knih k výstavě o Petru Bezručovi
MZK Brno – digitalizované tituly z fondu jsou zpřístupněny v databázi Kramerius 4
Spolupráce s Městskou knihovnou Kyjov – výměna knih
Český svaz včelařů v Kyjově, výběr knih na výstavu: „Včelařství v minulosti a dnes“
Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb.: NK CASLIN vypracování a potvrzení smlouvy o spolupráci na rok 2016; IP adresa – změna pro obě knihovny
AACR2 – vyšší verze NK Praha, odesílání pouze v RDA
Aktualizace údajů za obě knihovny pro NK Praha a MK ČR – online
Aktualizace za obě knihovny do NK CASLIN, HOE301+HOE802 (odběr periodik)
UPDATE knihovního systému CLAVIUS, prodloužení, nastavení a konfigurace
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Na záložní server uloženo 46 skenů knih a dokumentů
24. Vypracování bibliografií a rešerší: průběžně dle požadavků: 7
25. Spoluúčast při organizaci muzejních akcí: velikonoční a vánoční předváděcí akce, muzejní blešák,
výpomoc při průvodcovské službě ve stálých expozicích a na výstavách muzea, výpomoc při akci
Naruby (výstava a malování mentálně a tělesně postižených dětí a dospělých)
26. Analytický popis článků z novin a časopisů regionu: 76 (celkem 605).
27. On-line aktualizace odběru periodik v bázi Souborný katalog ČR – Portálu Caslin
28. Zastupování v knihovně v Hodoníně v případě dlouhodobé nemoci J. Lahové: zápis nových knih v
hodonínském fondu, instalace RDA a nových polí v modulu
29. Účast na semináři knihoven paměťových institucí Jihomoravského kraje 2016 a na semináři
knihovníků muzeí a galerií AMG ČR (Hradec Králové)
30. Převod KS Clavius z výměnného formát UNIMARC na mezinárodní formát MARC21 – analýza
chybovosti dat zabudovaných kontrol pravidel formátu MARC21 a jejich oprava za obě knihovny
HOE802 a HOE301; RDA – vytvoření polí (336, 337, 338) dle nových katalogizačních pravidel
31. Přepracování knihovních řádů pro obě knihovny HOE802 + HOE301

7. PROPAGACE
1.

Propagace a komunikace směrem ke školám
Propagace směrem ke školám byla provedena v několika rovinách:
a) Emailovou cestou. Oslovení škol, ředitelů škol a pedagogů. Na některé speciální akce byly
rozesílány ještě emailové pozvánky zvlášť.
b) Prezentací programů pro mateřské školy a základní školy na poradě ředitelů obou stupňů
vzdělávání na Městském úřadu v Hodoníně.
c) Telefonickým kontaktováním pedagogů s nabídkou konkrétního termínu a akce. Slovanské
hradiště v Mikulčicích školám nabízí speciální motivační list, který obdrželi pedagogové každé
školní výpravy s možností využití v uplynulé nebo i dalších sezónách. Bonusy směrem ke školám
jsou v několikeré podobě. Jednak nabízí tzv. Návštěvnické listy k evidenci návštěv určité školy,
přičemž každá 3. třída má vstup zdarma. Další motivací jsou studijní důvody návštěvy v období
podzim-zima pro účastníky dějepisné olympiády Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a
Metoděj. Tyto třídy mají v uvedeném období vstup také zdarma. V roce 2016 byl každého
15. dne v měsíci volný vstup pro děti a mládež.

2.

Komunikace s průvodci, CK a IC (průběžně během roku) – průběžně aktualizován adresář.
Opakovaně bylo ze strany pracovníků Slovanského hradiště v Mikulčicích loni osloveno s žádostí
o spolupráci při propagaci akcí památníku 40 obecních úřadů okresu Hodonín a 20 z okresu
Břeclav. Výsledkem je trvalá spolupráce s řadou obecních úřadů zahrnující hlášení místního
rozhlasu, zveřejnění plakátů na vývěskách nebo na webových stránkách a zveřejnění plakátu na
některých kabelových televizích; žádost o spolupráci byla rozeslána na adresy ubytovacích
zařízení okresu Hodonín a Břeclav. I zde je nabízena oboustranná forma spolupráce – propagace
u nás a naše pozvánky na akce u partnerů.

3.

Umístění informačních směrovek na stezkách a cyklotrasách. Umístění infopanelů Archeoparku
Mikulčice - Kopčany v okolí. Instalace informačních panelů při silnicích a přístupových cestách.
Aktualizace materiálů v infoskříňkách u památníku v Mikulčicích a v obci Mikulčice.

4.

Propagační články do regionálního tisku, rozhlasu a televize
Spolupráce s médii pokračovala v dříve přijatém a v mnohém rozšířeném pojetí. Pravidelné byly
návštěvy spolupracujících redaktorů televizí, rozhlasu i tisku. Pravidelně byly zasílány informace
z našeho vlastního servisu na adresář mediálních partnerů, členů klubu přátel, zástupců škol a
info center. Nově byly zpracovány seznamy pro zasílání informací na farní úřady i obce a města.
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Trvalý e-mailový kontakt s tiskovými (MF DNES, Deník), obrazovými (Česká televize) a zvukovými
(Český rozhlas) médii. Pravidelné předávání tiskových zpráv a pozvánek, informování o akcích a
aktivitách. Zpracování a odeslání tiskových zpráv o průběhu návštěvní sezóny 2016 pro mediální
partnery (Slovácko, Naše Slovácko, MF DNES, Český rozhlas Brno, Česká televize, Radio Jih, Radio
Čas/Dyje, Radio Proglas).
5.

Pravidelná aktualizace www stránek všech poboček Masarykova muzea a na sociální síti
Facebook.

6.

Prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně.

7.

Tvorba plakátů, pozvánek a dalších tiskovin k jednotlivým muzejním akcím. Tvorba bannerů
umístěných na objektu na Národní třídě.

8.

Spolupráce s jinými institucemi při společné propagaci – např. Baťův kanál, Město Hodonín a
společná tvorba 3D pohledů představujících všechny pobočky jak na našich www stránkách, tak
na stránkách našich partnerů.

9.

Pravidelně vkládány pozvánky na maše akce i na jiné www servery. Každý měsíc probíhalo
zasílání informací k uzávěrkám do Hodonínských a Veselských listů. Informace z Masarykova
muzea byly vkládány na kulturní servery jako Hokus.cz, do-muzea.cz, kudyznudy.cz, slovácko.cz,
jizni-morava.info, akcevkapse.cz atd. Byl vytvořen g.mail Masarykova muzea ve spolupráci s
Google Cultural Institute, založení internetové stránky pro vkládání akcí na webu Trip Advisor. Z
tištěných médií byl doplněn plán výstav na rok 2017 do rubriky Co se děje na Slovácku?
Informacemi o činnosti byly pravidelně obesílány kromě Hodonínského deníku celorepubliková
tisková, zvuková a obrazová média. Muzeum a jeho činnost byla mnohokrát předmětem
reportáží regionální televize Slovácko, reportáží ČT (Toulavá kamera) a ČT 24.
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8. PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ
Za plánování a řízení organizace zodpovídá ředitelka muzea. V Masarykově muzeu probíhají zpravidla
měsíční porady vedoucích pracovníků (ředitelka, ekonom, vedoucí poboček) jako součást řízení
organizace. Zde probíhalo vyhodnocování plánů práce na rok 2016 a operativní řešení problémů.
Z těchto porad se tvořily zápisy, které se na následující poradě vyhodnocovaly. Porady na nižší úrovni
probíhají i na jednotlivých pobočkách. Zápisy z těchto porad jsou zasílány ředitelce ke zhlédnutí. Plán
práce definuje především úkoly v hlavní činnosti, jako je sbírkotvorná činnost, plán výstav,
doprovodných akcí a podobně. To bylo popsáno v předchozích kapitolách. Dále sestavujeme plán
investic a vytváříme základní nástroj ekonomického plánování, jímž je rozpočet na daný rok, včetně
případných dodatků.
K nejvýznamnějším činnostem v oblasti investic v roce 2016 patřilo:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Řešení situace depozitářů v Hodoníně - na základě soutěže o dodavatele projektové
dokumentace pro rekonstrukci budovy za účelem vytvoření depozitáře bylo zahájeno zpracování
projektu, ale na základě zjištěných nových skutečností při jeho zpracování pokud se týká stavu
budovy a technických požadavků rozhodnuto zrušit předchozí výběrové řízení a připravit nové.
Udržitelnost projektů ve Slovanském hradišti v Mikulčicích v návaznosti na nově
zrekonstruovanou budovu návštěvnického centra a na Studii dopravní obslužnosti – z prostředků
JMK byly žádány finance na udržitelnost jednotlivých projektů, účelové dotace na Čarovné barvy
země a vybavení Experimentária (VM šatna, VM zbrojnice, technické PC pomůcky a nábytek).
Žádané prostředky byly přiděleny a plně využity. Vrácena byla pouze částka na udržitelnost
projektu Studie dopravní obslužnosti, kde byly řešeny otázky realizace spojené se zanesením
záměru do územního plánu obce Mikulčice, proto nebylo možné přistoupit k zadání projektové
dokumentace.
Podíl na přípravě nové stálé expozice Pavilonu I – muzeum poskytuje součinnost, v současné
době probíhá zpracování projektové dokumentace vybraným zpracovatelem ve spolupráci
s Archeologickým ústavem AV ČR Brno, v. v. i.
Obnova stálých expozic ve Vlastivědném muzeu Kyjov - Muzeum podalo žádost o dotaci z IROP,
prioritní osa: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, investiční priorita:
06.3.33 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, specifický cíl
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Výzva č. 21 Muzea,
pod názvem Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov, celkové
náklady cca 25 mil. Kč s kladným výsledkem.
Příprava projektů pro čerpání prostředků z fondů EU v případě vhodného dotačního titulu –
sanace vlhkosti zámečku MMH – byla podána žádost o dotaci z programu INTERREG V-A SK-CZ,,
oblast podpory 2.1 zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a
návštěvníky přeshraničního regionu, Prioritní osa 2: Kvalitní životní prostředí, název projektu
Hony, lovy, hostiny, celkové náklady cca 8,3 mil. Kč, zatím není rozhodnuto.
Spolupráce s odborem majetkovým JMK na řešení vlastnických vztahů v areálu SHM – probíhá
dle potřeby.
Zpracování podnětů pro celkovou revitalizaci Předhradí a provozování Archeoparku Mikulčice počátkem roku byl týmem autora vítězné studie revitalizace areálu Ing. Petrem Veličkou dodán
objednaný koncept proměn vybavení mobiliářem v částech areálu zv. Předhradí. Ke konceptu
byly vzneseny 2x připomínky, které autor do návrhu zapracoval. Na konci roku byl připraven
finální návrh k projednání, schválení a vydání závazného stanoviska v 1. čtvrtletí nového roku.
Zahájení realizace přichází v úvahu v roce 2018.
Součinnost s JMK při přípravě a realizaci dalších projektů v SHM – lávka přes Moravu, vodárna,
cyklostezky atd.
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9.

Nová expozice ve Veselí n/M. – vytvořeno libreto a projekt pro stavební úpravy v objektu, byl
vybrán zpracovatel projektové dokumentace nové expozice, probíhají počáteční práce na
přípravě žádosti o dotaci pro další dotační období.
10. Prováděna pravidelná údržba všech budov užívaných Masarykovým muzeem.

9. POSKYTOVÁNÍ STANDARDIZOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB DLE § 10A
ZÁKONA Č. 122/2000 SB., O OCHRANĚ SBÍREK MUZEJNÍCH POVAHY A O
ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
1.

Standard územní dostupnosti – muzeum je v síti poskytovatelů zveřejněné ministerstvem kultury
podle § 2 odst. 7.

2.

Standard časové dostupnosti v rozsahu a struktuře stanovené v písm. a-e muzeum plní.

3.

Standard ekonomické dostupnosti muzeum plní.

4.

Standard fyzické dostupnosti muzeum plní částečně – v budově zámečku Masarykova muzea
v Hodoníně je přístupné přízemí a pokladna, handicapovaní občané zde mají k dispozici WC na
euroklíč, v zámečku Vlastivědného muzea Kyjov přízemí, v budově Městského muzea Veselí nad
Mor. je částečně přístupné přízemí. V zámečku v Hodoníně ani do budoucna vybudovat
bezbariérové vstupy z důvodu stavební podstaty budovy a její památkové ochrany nelze. Po
dokončení rekonstrukce návštěvnického centra Slovanského hradiště v Mikulčicích je
bezbariérové přízemí této budovy, bezbariérový je i pavilon II. Bezbariérová je nová přístavba
Vlastivědného muzea Kyjov a v Hodoníně budova na Národní tř. 21 se sálem Evropa. V současné
době je připravována rekonstrukce zámečku Vlastivědného muzea Kyjov, po jejím dokončení
bude kyjovský zámeček bezbariérový.

5.

Omezení zajišťovaných standardizovaných veřejných služeb – badatelské služby jsou omezeny
vzhledem k podmínkám uložení části sbírek v bývalých kasárnách, kde jsme ve výpovědi ze
strany majitele, jímž je město Hodonín, a v důsledku dlouhodobého onemocnění knihovnice
jsme omezili výpůjční dobu v knihovně.

6.

Oznamování standardizovaných služeb dle odstavců 2 a 3 a změny dle odst. 5 muzeum plní.

34

II. Plnění úkolů v personální oblasti

35

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
má tyto pobočky:
Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka, 696 19 Mikulčice
Vlastivědné muzeum Kyjov, Palackého 70/13, 697 01 Kyjov a Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov,
Palackého 1373/13a, 697 01 Kyjov
Městské muzeum Veselí nad Moravou, Bartolomějské nám. 41, 698 01 Veselí nad Moravou.
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
má tato detašovaná pracoviště:
Národní třída 1472/21 a Sadová 3990/14, 695 01 Hodonín
Velkomoravská 461/15, 695 01 Hodonín.
Usnesením Ministerstva kultury ČR ze dne 11. 6. 2003 s názvem Koncepce účinnější péče o tradiční
lidovou kulturu vzniklo Regionální pracoviště Masarykova muzea v Hodoníně, které je
specializovaným muzejním pracovištěm pro oblast Jihomoravského kraje. Účelem vzniku tohoto
pracoviště je hlubší identifikace tradiční lidové kultury, její systematické dokumentace, ochrana,
prezentace i předávání dalším generacím.

Organizační schéma Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace:
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V Masarykově muzeu v Hodoníně, příspěvkové organizaci, bylo k 1. 1. 2016 zaměstnáno celkem 48
zaměstnanců, z toho 33 na plný úvazek, 1 na pracovní úvazek 0,8, 4 na pracovní úvazek 0,75, 3 na
pracovní úvazek 0,625 a 8 na pracovní úvazek 0,5. Přepočtený úvazek byl 41,95. Na konci sledovaného
období je přepočtený stav zaměstnanců vykázán ve výši 41,70; fyzický stav v počtu 48 osob.
Zaměstnanci Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace, jsou odměňováni podle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný měsíční plat ke konci
sledovaného období, tj. k 31. 12. 2016 činil 22.969,- Kč.
V době od 25. 1. 2016 do 23. 6. 2016 byl z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti ředitelky organizace
písemně pověřen jejím zastupováním Ing. Antonín Káčerek, ekonom organizace.
Komentář k pracovní neschopnosti:
V průběhu roku 2016 byla dočasná pracovní neschopnost zaznamenána u 21 zaměstnanců. Celkem se
jednalo o 740 neodpracovaných pracovních dnů a náhrady mzdy byly vykázány ve výši 76.268,- Kč.
Kromě pracovní neschopnosti byly také neodpracované dny z důvodu ošetřování člena rodiny, jednalo
se o 2 zaměstnance a 10 neodpracovaných pracovních dnů. A dále byly neodpracované dny z důvodu
mateřské dovolené, jednalo se o 1 zaměstnankyni a 92 neodpracovaných pracovních dnů a 142
neodpracovaných pracovních dnů na rodičovské dovolené.
Ostatní osobní náklady:
OON v Masarykově muzeu v Hodoníně, příspěvkové organizaci, byly vypláceny pouze jako odměny na
dohody o provedení práce. Tyto dohody byly uzavírány na zajištění následujících prací:
- záchranný archeologický výzkum
- výpomoc v sále Evropa – obsluha šatny, bufetu, zástup za nemoc v pokladně
- brigádníci – průvodci v SH v Mikulčicích
- domovník – hlídač v depozitáři Hodonín
- montáž světelného zařízení pro realizaci výstav
- obsluha kotelny
- přednášková činnost, odborné posouzení.
Odstupné:
Odstupné nebylo v roce 2016 vyplaceno.
Bezpečnost práce:
V rámci zabezpečování BOZP a PO postupujeme v rámci příslušných zákonů. Dbá se na pravidelné
dodržování termínů revizních zpráv elektrického zařízení a přenosného elektrického zařízení na všech
pracovištích, dodržování termínů revize elektrického zabezpečovacího systému, pravidelnou kontrolu
hasičských přístrojů a prohlídku komínů. V roce 2016 nebyly žádné pracovní úrazy.
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III. 1. Výnosy
Podrobný rozpis všech výnosů je uveden v následující PŘÍLOZE Č. 15
Příloha č. 15 směrnice Zásady vztahů JMK k POVýnosy
VÝNOSY

2016
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v
Hodoníně, příspěvková organizace

Výnosy v tis. Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
…archeologický průzkum
…vstupné
…jiné
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Ostatní výnosy
…rezervního fondu
…investičního fondu
…fond odměn
Ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Úroky
Kursové zisky
Výnosy z nároků na prostředky st.
rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státních
fondů
Výnosy z nároků na prostředky
rozpočtu ÚSC
…příspěvek z MK
…příspěvek na provoz bezúčelový
…příspěvek účelově určený - JMK
…jiné příspěvky (obce)
… časové rozlišení transferů
…příspěvek - projekty EU

Hlavní činnost
Upravený
% plnění
Skutečnost
rozpočet upraveného
2015
2016
2016
rozpočtu 4)

SÚ

AÚ

601
602
602
602
602
603
604
609

0303

5

5

10

50%

0313
0314
036x
0301

623
1 111
324
376
264

454
1 158
255
354
349

500
1 200
325
400
350

91%
97%
78%
89%
100%

648 0302
648 0305
648 0307
649

0
0
0
19

0
0
0
75

0
100
0
90

662 0300
663 0300

5
0

1
0

10
0

10%

95
17 896
1 670
62
742
-34

241
19 571
1 782
57
933
0

241
19 571
1 956
57
936
0

100%
100%
91%
100%
100%

23 158

25 235

25 746

98%

672
672
672
672
672
672
672

040x
0510
05xx
0610
0750
0810

Výnosy celkem:
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0%
83%
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III. 2. Náklady
Podrobný rozpis všech nákladových položek je uveden v následující PŘÍLOZE Č. 16
Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady
NÁKLADY

2016
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková
organizace
SÚ

Náklady v tis.Kč
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
…kancelářské potřeby
…cartridge a tonery
…odborné knihy
…propagační materiály
…čistící a hygienické potřeby
…PHM
...provozní materiál
…automateriál
… drobný majetek do 3 tis.
… majetek vlastní do 3 tis.
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku

501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
502
503
504
506

Služby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci

511
512
513
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AÚ

0320
0321
0325
0345
0360
0370
0380
0381
0931
0932

Hlavní činnost
% plnění
Skutečnost Rozpo uprav.
rozpočtu
čet
4)
2015 2016 2016

635 1 014 1 015
48
63
63
37
22
22
19
25
25
81
131
131
49
65
65
128
113
113
178
174
174
5
9
10
89
400
400
0
12
12
1 055 1 048 1 140
57
38
60
197
253
280
-3
0
0
444
322
109
13

585
453
115
17

590
455
115
20

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
92%
63%
90%

99%
100%
100%
85%

NÁKLADY

2016
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková organizace

Hlavní činnost

2015
2 041
19
211
253
22
61
238
189
130
18
29
17
10
114
1
237
35
138
33
20
113
69
0
62
22
15 056

2016
1 621
21
142
304
22
62
250
29
53
15
59
21
10
30
2
106
15
121
99
24
114
65
2
53
2
16 376

Rozpo
čet
2016
1 667
24
145
305
24
65
250
33
55
18
60
24
10
30
2
110
20
125
100
25
115
68
2
55
2
16 660

%
plnění
uprav.
rozpočt
u
97%
88%
98%
100%
92%
95%
100%
88%
96%
83%
98%
88%
100%
100%
100%
96%
75%
97%
99%
96%
99%
96%
100%
96%
100%
99%

10 674
233
3 612
30
507
0

11 569 11 577
178
440
3 908 3 903
48
50
645
654
28
36

100%
40%
100%
96%
99%
78%

Skutečnost
SÚ

Ostatní služby
… bankovní poplatky
… údržba softwaru
…ostatní služby
…výlep plakátů
…kopírování
…honoráře učinkujícím
… služby pro archeology
…telefonní poplatky pevná linka
…platby mobilním operátorům
…údržba internetových domén
…poštovné
…koncesní poplatek za TV a radio
…propagační činnost
… knihařské služby
…revize BOZP a PO
…dopravné
…stočné
…nájemné
…praní prádla
…ostraha
…komunální odpad
…nebezpečný odpad
…poradenské služby
…drobný nehmotný majetek do 7 tis.
Osobní náklady
Mzdové náklady – platy zaměstnanců,
náhrady za nemoc
OON
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady

518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518

521
521
524
525
527
528
41

AÚ

0300
0310
0320
0321
0322
0323
0326
0400
0410
0422
0430
0440
0500
0510
0530
0600
0610
0620
0710
0730
0750
0770
0800
0860

04xx
0402
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Stručný komentář k jednotlivým položkám:
Spotřeba materiálu
Čerpání jednotlivých položek odpovídá plánu, došlo ke zvýšení oproti roku 2015 o částku 379 tis. Kč, a
to zejména v položce propagační materiály a drobný dlouhodobý hmotný majetek.
Spotřeba energie
Spotřeba energie (elektřiny i plynu) je na stejné úrovni jako v roce 2015.
Služby
Zde došlo oproti roku 2015 ke snížení nákladů o 420 tis. Kč, a to zejména v položkách údržba
softwaru, propagační činnost, revize BOZP a PO a archeologické služby vlivem menšího počtu
prováděných archeologických výzkumů.
Osobní náklady
Oproti roku 2015 došlo ke zvýšení osobních nákladů z důvodu přírůstku počtu zaměstnanců během
roku 2015, kdy pracovní poměr začínal až v dubnu 2015 a přírůstkem jednoho nového zaměstnance v
roce 2016. K překročení stanoveného objemu prostředků na platy v absolutní výši nedošlo.
Ostatní náklady
V roce 2016 se zvýšily náklady změnou účtování nákupu sbírek muzejní povahy na účet 549 oproti
roku 2015, kdy byly sbírky účtovány na účet 558.
Odpisy, rezervy a opravné položky
V roce 2016 organizace vyřadila pohledávky z důvodu nedobytnosti ve výši 35 tis. Kč, z toho s
upuštěním od vymáhání pohledávek ve výši 25 tis. Kč souhlasila Rada JMK. Pohledávky byly odepsány
do nákladů organizace.
Hospodaření organizace v roce 2016 proběhlo podle předem schváleného plánu, který byl průběžně
upřesňován. V průběhu roku nedošlo k výrazným změnám ovlivňujícím rozpočet, organizace k 31. 12.
2016 vykázala hospodářský výsledek – zisk ve výši 338 tis. Kč.

Rozpis nákladů a výnosů dle středisek:

středisko
Správní režie
Hodonín
Kyjov
Veselí
Mikulčice
Archeologové
Evropa
Depozit
Provoz včetně SR

číslo
střediska
00
01
03
04
05
07
08
09
00-09

přímé
náklady
3 182
5 751
4 102
2 375
5 694
1 436
2 251
107
24 898

správní
režie
843
601
348
834
210
330
16
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náklady
celkem
0
6 594
4 703
2 723
6 528
1 646
2 581
123
24 898

přímé
výnosy
19 574
591
274
27
3 535
453
758
24
25 236

Správní režie na jednotlivá střediska je rozpočítána dle přímých nákladů provozních středisek. Oproti
roku 2015 došlo ke zvýšení přímých nákladů o 1.794 tis. Kč a přímých výnosů o 2.078 tis. Kč. K
nejvýraznější změně došlo v Mikulčicích otevřením nového návštěvnického centra a rozhledny, a to
jak nárůstem nákladů o 1.130 tis. Kč, tak nárůstem výnosů o 1.124 tis. Kč.
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III. 3. Finanční majetek
Přehled běžných a úvěrových účtů a účtu FKSP organizace:
číslo bankovního účtu
3131671/0100
1399800329/0800
43-8769320237/0100
43-5573540277/0100
1769739263/0800
běžné účty celkem

banka
KB
ČS
KB
KB
ČS

měna
CZK
CZK
CZK
EUR
EUR

v EUR
0,00
0,00
0,00
615,03
72,91

v Kč
2 150 948,64
39 239,94
2 020 476,12
16 618,11
1 970,03
4 229 252,84

anal. účet
241.0001
241.0011
241.0412
241.0803
241.0816

číslo bankovního účtu
banka
107-3131671/0100
KB
běžný účet FKSP

měna
CZK

v EUR
0,00

v Kč
158 790,67
158 790,67

anal. účet
243.0004

Stav na účtu FKSP odpovídá účtu fondu FKSP:
KS bankovního účtu FKSP
FKSP - tvorba (1,5% z HM) - prosinec
FKSP - čerpání na stravenky - prosinec
daň z úroků
poplatek za vedení účtu - prosinec
faktura za občerstvení - prosinec
Analytický účet FKSP

158 790,67
20 913,00
-8 528,00
0,00
94,00
-5 250,00
166 019,67

Přehled pokladen organizace:
pokladna
Hodonín
Kyjov
Veselí
Mikulčice
Hodonín
pokladny celkem

měna
CZK
CZK
CZK
CZK
EUR

v EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
15,36

v Kč
6 037,00
9 881,00
5 488,00
2 819,00
301,27
24 526,27

AÚ
261.0100
261.0300
261.0400
261.0500
261.0801

Přehled cenin organizace:
druh ceniny
stravenky
známky
ceniny

měna
CZK
CZK

ks
25
0

v Kč
AÚ
2 000,00 263.0100
0,00
2 000,00
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Dále uvádíme podrobný rozpis pohledávek a závazků po splatnosti:
311 – Odběratelé
datum
číslo faktury vystavení
odběratel
16-007-00083 23.11.2016 Poor Praha
16-007-00099 13.12.2016 Region Slovácko Hodonín

částka
5 000,00
7 030,00
12 030,00

splatnost
23.12.2016
27.12.2016

částka
2 032,00
3 231,00
3 600,00
11 200,00
8 160,00
28 223,00

splatnost
10.12.2016
22.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016

321 – Dodavatelé

číslo faktury
16-005-00758
16-005-00730
16-005-00734
16-005-00735
16-005-00731

datum
vystavení
1.12.2016
8.12.2016
16.12.2016
16.12.2016
17.12.2016

odběratel
Amedeo Kyjov
Zapra Brno
Sůvová Plzeň
Sůvová Plzeň
Koníček Dubňany

374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
AÚ

dotace

374.0118 JMK

374.0119 JMK
374.0120 JMK
374.0121 JMK
374.0910 JMK
374.xxxx JMK

název
Udržitelnost projektu "Poznávejme kraj
prezidenta Masaryka a velkomoravských
Slovanů"
Udržitelnost projektu "Společný návrat do
18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského,
pána Hodonína a Holíče"

zůstatek

Vybavení experimentária v Mikulčicích
Venkovní mobiliář na Slovanském hradišti
v Mikulčicích
Udržitelnost projektu EU "Studie dopravní
obslužnosti Archeoparku Mikulčice-Kopčany"
Krátkodobé přijaté zálohy celkem

400 000,00
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10 039,00

14 020,00

9 630,00
45 000,00
478 689,00

III. 5. Dotace a příspěvky
Přehled dotací poskytnutých Ministerstvem kultury:
účel

částka

Prezentace nositelů titulu Mistr tradiční rukodělné
výroby Jihomoravského kraje roku 2016 a Nositel
tradice lidových řemesel z Jihomoravského kraje

vráceno

vyúčtováno

110 000,00

0,00

110 000,00

Výkup předmětů kulturní hodnoty
mimořádného významu
celkem

131 000,00
241 000,00

0,00
0,00

131 000,00
241 000,00

Přehled dotací, které organizace obdržela v rámci projektů EU v roce 2016:
projekt

EUR

V zámku a podzámku – SR – neinvestice
V zámku a podzámku – SR – investice
V zámku a podzámku – ERDF – neinvestice
V zámku a podzámku – ERDF – investice

835,02
4 110,22
14 195,26
69 873,79

Kč

22 591,20
111 202,54
383 555,92
1 887 989,81

Přehled účelově určených příspěvků na provoz a příspěvků na investice poskytnutých JMK v roce
2016:
název
Odvlhčení depozitářů v přístavbě
Vlastivědného muzea v Kyjově
Splacení úvěru na předfinancování projektu
EU – V zámku a podzámku
Příspěvek byl vrácen JMK v roce 2016
Příspěvky na investice celkem
Udržitelnost projektů EU realizovaných v
Archeologickém parku Mikulčice-Kopčany
Udržitelnost projektu "Malujeme barvami
země"
Udržitelnost projektu "Poznávejme kraj
prezidenta Masaryka a velkomoravských
Slovanů"
Udržitelnost projektu "Společný návrat do
18. století prostřednictvím F. Š. Lotrinského,
pána Hodonína a Holíče"
Udržitelnost projektu "Studie dopravní
obslužnosti Archeoparku Mikulčice-Kopčany"
Splacení úvěru na předfinancování projektu
EU – V zámku a podzámku
Příspěvek byl vrácen JMK v roce 2016
Výkup
předmětů
kulturní
povahy
mimořádného významu
Účelové příspěvky na provoz celkem

poskytnuto v
roce 2016

vyčerpáno v
roce 2016

nevyčerpáno
v roce 2016

I
975 000,00

783 465,00

191 535,00

I
1 949 737,75
2 924 737,75

0 1 949 737,75
783 465,00 2 141 272,75

NIV
848 000,00

848 000,00

0

20 000,00

20 000,00

0

15 000,00

4 961,00

10 039,00

25 000,00

10 980,00

14 020,00

45 000,00

0

45 000,00

396 234,75

0

396 234,75

142 000,00
1 491 234,75

142 000,00
1 025 941,00

0
465 293,75

NIV
NIV

NIV

NIV
NIV

NIV
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Dále organizace čerpala v roce 2016 prostředky z dotací poskytnutých JMK v dřívějších letech:

název
Projektová dokumentace depozitáře v
Hodoníně
Příspěvky na investice celkem
Venkovní mobiliář na Slovanském hradišti v
Mikulčicích
Vybavení experimentária v Mikulčicích
Stoly pro konferenční uspořádání sálu Evropa
(využití účelově určených fin. prostředků,
které nebyly k 31.12.2015 vyčerpány)
Účelové příspěvky na provoz celkem

zůstatek k
1. 1. 2016

vyčerpáno k
31. 12. 2016

nevyčerpáno

I
679 680,00
679 680,00

381 871,50
381 871,50

297 808,50
297 808,50

400 000,00

390 370,00

9 630,00

400 000,00

303 234,00

96 766,00

61 480,93
861 480,93

61 480,93
755 084,93

0
106 396,00

vráceno

vyúčtováno

NIV
NIV
NIV

Přehled poskytnutých příspěvků od obcí a měst:
poskytovatel

účel

částka

Podpora pořádání akcí pro veřejnost na
Obec Mikulčice
SHM v roce 2016
Město Veselí n/Mor. Zarazice
Město Hodonín
Muzejní noc 2016
celkem
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10 000,00
5 000,00
42 000,00
57 000,00

0
0
0
0

10 000,00
5 000,00
42 000,00
57 000,00

III. 6. Investice
Investiční akce probíhaly v roce 2016 na základě Plánu investičních akcí a Plánu tvorby a čerpání
peněžních fondů a jejich změn.
Přehled plánovaných a realizovaných akcí v roce 2016 obsahuje následující tabulka:
Název investiční akce

plán
2016

Depozitář v Hodoníně

680

Hony, lovy a hostiny (Hodonín)
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Stálá expozice Veselí nad Moravou – PD
Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve
Vlastivědném muzeu Kyjov
Odvlhčení depozitářů v přístavbě
Vlastivědného muzea v Kyjově
Osobní automobil Dacia Logan – Hodonín
archeologové
Osobní automobil Renault Megane – Kyjov
C e l k e m investice

500
500

1000
120
120
2 970

Investiční výdaje v tis. Kč
skut.
2016
komentář
Splněno částečně – realizováno
z dotace JMK – akce
382 pozastavena
Splněno – realizováno
41 z vlastního fondu investic
Splněno částečně – rozhodnutí
o zadání zakázky vydáno v
únoru 2017, realizováno
91 z vlastního fondu investic
Splněno – realizováno
460 z vlastního fondu investic
Splněno – realizováno z dotace
JMK (784 tis.Kč) a vlastního
793 fondu investic (9 tis. Kč)
Splněno – realizováno
98 z vlastního fondu investic
Splněno – realizováno
97 z vlastního fondu investic
1 961

III. 7. Doplňková činnost
Organizace v souladu se zřizovací listinou neúčtuje o doplňkové činnosti.
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III. 8. Výsledek hospodaření
Náklady činily v roce 24 897 770,45 Kč, výnosy 25 235 680,19 Kč. Příspěvková organizace vykázala za
sledované období zisk ve výši 337 909,74 Kč.
Podrobnější přehled podává PŘÍLOHA Č. 12
Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO- přehled o plnění plánu hospodaření
Přehled o plnění plánu hospodaření k 31. 12. 2016
Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Hlavní činnost

Výnosy za vlastní výrobky
Výnosy z prodeje služeb:
z toho:
6. archeologické výzkumy
7. vstupné
8. ostatní
Výnosy z pronájmu
Výnosy za prodané zboží
Použití fondů: 1. Fond investiční
2. Fond rezervní
3. Fond odměn
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů
celkem *):
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel.
určení
2.1 Účelová dotace od JMK – Udržitelnost
projektů EU realizovaných v Archeologickém
parku Mikulčice-Kopčany
2.2 Účelová dotace od JMK – Udržitelnost
projektu „Malujeme barvami země“
2.3 Účelová dotace od JMK – Udržitelnost
projektu „Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a
velkomoravských Slovanů“
2.4 Účelová dotace od JMK – Udržitelnost
projektu „Společný návrat do 18. století
prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána Hodonína
a Holíče“
2.5 Účelová dotace od JMK – "Venkovní mobiliář
na Slovanském hradišti v Mikulčicích"
2.6 Účelová dotace od JMK – "Vybavení
experimentária v Mikulčicích"
2.7 Účelová dotace od JMK – "Stoly pro
konferenční uspořádání sálu Evropa"
2.8 Účelová dotace od JMK – "Výkup předmětů
kulturní hodnoty mimořádného významu"
2.9 Účelová dotace od JMK – Udržitelnost
projektu "Studie dopravní obslužnosti
Archeoparku Mikulčice-Kopčany"

Sestavený
plán
hospodaření

Upravený
plán
hospodaření

Skutečnost

601.0303
602.xxxx
602.0313
602.0314
602.036x
603.0301
604.xxxx
648.0305
648.0302
648.0307

10
2 025
600
1 100
325
400
260
100
800
0

10
2 025
500
1 200
325
400
350
100
0
0

5
1 867
454
1 158
255
354
349
0
0
0

50%
92%
91%
97%
78%
89%
100%

672.xxxx

21 324

21 825

21 649

99%

672.0510

19 571

19 571

19 571

100%

672.0555

848

848

848

100%

672.0556

20

20

20

100%

672.0557

15

15

5

33%

672.0558

25

25

11

44%

672.0559

400

400

390

98%

672.0560

400

400

303

76%

672.0561

0

61

61

100%

672.0562

0

142

142

100%

672.0600

45

45

0

0%
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% S/UPH
(SPH)

3. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC obce a města
4. výnosy z přijatých transferů ze SR - MK
5. výnosy z ostatních transferů - EU
Výnosy z titulu časového rozlišení investičních
transferů
Jiné a ostatní výnosy
Výnosy celkem

672.0610
672.040x
672.0810
672.0750
649+662+663
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0
0
0

57
241
0

57
241
0

100%
100%

936
10
25 865

936
100
25 746

934
77
25 235

100%
77%
98%
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IV. Autoprovoz
Přehled vozidel Masarykova muzea v Hodoníně a jejich využití:

auto

SPZ

Citröen Berlingo 6B7 4720

průměrná
počet
spotřeba spotřeba
ujetých
PHM v
na 100
kilometrů litrech
km
19 560

1 122

5,74

Felicie combi

HOJ 48-67

1 622

141

8,69

Dacia Logan

1BM 7734

7 247

526

7,26

Ford Mondeo

8B4 9727

9 731

699

7,18

Ford Focus

6B9 7671

5 049

352

6,97

Renault Megane 1BP 1367

542

40

7,38

9 489
53 240

657
3 497

Dacia Logan
celkem

8B7 9938

využití vozu
využívá MM v Hodoníně, dále slouží
pro regionální pracoviště Hodonín
sloužil pro archeologické oddělení
muzea mimo terén, dále byl
využíván pro zajištění činnosti sálu
Evropa – vyřazen v červenci 2016
slouží pro archeologické oddělení
muzea mimo terén, dále je
využíván pro zajištění činnosti sálu
Evropa – nákup v červnu 2016
slouží pro archeologické oddělení
muzea
využívaly společně pobočky v
Kyjově a ve Veselí, hlavní využití
pro pracovníky regionálního
pracoviště – vyřazen v září 2016
využívají společně pobočky v
Kyjově a ve Veselí, hlavní využití
pro pracovníky regionálního
pracoviště – nákup v listopadu
2016

6,92 slouží pro pobočku v Mikulčicích
6,57

V červenci 2016 byl vyřazen a fyzicky ekologicky zlikvidován osobní automobil Felicie combi (SPZ HOJ
48-67), který byl v první polovině roku 2016 odstaven z důvodu nevyhovujícího technického stavu a
nepoužíval se. Schváleno Usnesením RJMK 10424/16/R151. Náhradou byl zakoupen ojetý osobní
automobil Dacia Logan (SPZ 1BM 7734).
V roce 2016 byl značně poškozen havárií osobní automobil Ford Focus (SPZ 6B9 7671). S ohledem na
ekonomicky nerentabilní opravu byla škoda na vozidle pojišťovnou vyhodnocena formou totální
škody. Vozidlo bylo nepojízdné a bylo prodáno jako autovrak Jihomoravským krajem. Náhradou byl
zakoupen ojetý osobní automobil Renault Megane (SPZ 1BP 1367).
V roce 2017 by měl být realizován nákup ojetého osobního automobilu pro pobočku Veselí nad
Moravou ve výši 120 tis. Kč.
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Technický stav vozidel je přiměřený jejich v průměru vyššímu stáří, kromě Citröenu byla všechna
vozidla nakoupena jako ojetiny, což rovněž má vliv na technický stav vozidel, který si vyžaduje
pravidelnější odborný servis pro potřebné opravy. Životnost kompletního vozového parku z těchto
důvodů lze těžko odhadovat bez tohoto zadání odbornému servisu, ale je jasné, že nebude příliš
velká.
V roce 2016 probíhala řádná údržba a servis vozidel. Na servis, údržbu a opravy vozového parku bylo
v roce 2016 vynaloženo 54 tis. Kč. Z toho na Citröen 15 tis. Kč, na Daciu Logan archeo 6 tis. Kč, na
Ford Mondeo 24 tis. Kč, na Ford Focus 3 tis. Kč, a na Dacii Logan Mikulčice 6 tis. Kč. Byla hlášena
škodní událost na vozidle Ford Focus, kdy došlo k havárii vozidla. Pojišťovnou bylo poskytnuto plnění
ve výši 47 tis. Kč.
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Rozpis majetku podle syntetickým účtů:
Příspěvková organizace

počáteční stav

přírůstek

úbytek

konečný stav

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
SÚ

Dlouhodobý nehmotný majetek,
z toho:

461 523,84

1 802,00

0,00

463 325,84

012

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0,00

0,00

0,00

0,00

013

software

148 350,84

0,00

0,00

148 350,84

018

dlouhodobý nehmotný majetek DDNM
(7-60 tis. Kč)

262 981,00

0,00

0,00

262 981,00

901

jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(do 7 tis. Kč)

50 192,00

1 802,00

0,00

51 994,00

041

nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

191 029 557,08

5 475 222,06

1 628 204,00

194 876 575,14

148 903 501,42

1 875 131,66

0,00

150 778 633,08

20 393 713,00

194 300,00

537 795,00

20 050 218,00

Dlouhodobý hmotný majetek,
z toho:
021

stavby

022

samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
dlouhodobý hmotný majetek
(nad 40 tis.Kč)

028

drobný dlouhodobý hmotný majetek
(3-40 tis. Kč)

9 700 254,69

580 590,44

81 606,00

10 199 239,13

031

pozemky

6 825 992,00

0,00

0,00

6 825 992,00

032

kulturní předměty

2 829 380,00

0,00

0,00

2 829 380,00

902

jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
(do 3 tis. Kč)

1 792 041,97

411 921,46

21 963,00

2 182 000,43

909

ostatní majetek – sbírkové předměty

270 336,00

446 514,00

0

716 850,00

042

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

314 338,00

1 966 764,50

986 840,00

1 294 262,50
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Přehled zařazeného dlouhodobého majetku v ocenění nad 40.000 Kč – rok 2016:
doklad

16-010-00138
16-010-00138
16-010-00138

16-010-00138

16-010-00297

16-010-00136

16-010-00262

popis
DUZP
Komunikace a úprava
zpevněných ploch
Mikulčice
23.6.2016
Přípojka vody a požární
hydrant Mikulčice
23.6.2016
Přípojka dešťové
kanalizace Mikulčice
23.6.2016
Kanalizační jímka a
přípojka splaškové
kanalizace Mikulčice
23.6.2016
Technické zhodnocení
přístavby
Vlastivědného muzea v
Kyjově
31.12.2016
Osobní automobil
Dacia Logan (pro
archeology Hodonín)
30.6.2016
Osobní automobil
Renault Megane (pro
pobočku Kyjov)
30.11.2016
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cena

DZ

Inv. číslo

500 399,06

30.6.2016 MM15139

95 553,80

30.6.2016 MM15141

361 583,25

30.6.2016 MM15140

125 055,55

30.6.2016 MM15138

792 540,00

31.12.2016 H-ZP-K/24A

98 000,00

30.6.2016 MM15142

96 300,00

30.11.2016 MM15247

Přehledy drobného hmotného a nehmotného majetku zařazeného v roce 2016:
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59

60

61

62

63

VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“
s uvedením informace o finančním krytí fondů
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů za rok 2016 podává PŘÍLOHA Č. 2 na konci zprávy.
Dále uvádíme podrobnější členění tvorby fondu investic:
SU
AU
Investiční fond
416 0300 FI – PS
416 0315 FI – tvorba ve výši odpisů bez IT
416 0320 FI - tvorba z rozpočtu JMK
Vratka – Splátka úvěru V zámku a podzámku
416 0321 FI - tvorba z rozpočtu JMK
Převod KS k 31.12.2015 V zámku a
podzámku na provozní dotaci Konferenční
stoly pro Evropu
416 0322 FI - tvorba z rozpočtu JMK
Splátka úvěru V zámku a podzámku
Odvlhčení depozitářů v Kyjově
416 0331 FI – tvorba projekty EU
V zámku a podzámku
416 0400 FI - financování investic
Depozitář v Hodoníně
Hony, lovy a hostiny Zámeček Hodonín
Stálá expozice Veselí
Stavební úpravy a obnova stálé expozice
Kyjov
Odvlhčení depozitářů v Kyjově
Osobní automobil Dacia Logan pro
archeology Hodonín
Osobní automobil Renault Megane pro
pobočku Kyjov
416 0470 FI - opravy
416 0490 FI - odvod do rozpočtu JMK
Odvod z FI zřizovateli
416
celkem
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částka
1 045 939,51
1 897 712,00
-1 949 737,75
-1 949 737,75
-12 853,74

-12 853,74
2 924 737,75
1 949 737,75
975 000,00
1 999 192,35
1 999 192,35
-1 961 924,50
-381 871,50
-46 858,00
-85 910,00
-460 445,00
-792 540,00
-98 000,00
-96 300,00
0,00
-1 690 000,00
-1 690 000,00
2 253 065,62

Dále uvádíme rozpis účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:

SU
AU
Transfery na pořízení DM
403 0621 Základy kostelů
transformační odpisy 2013
transformační odpisy 2014
403 0701 transformační odpisy 2015
403 0701 transformační odpisy 2016
zůstatek
403 0622 Akustika sálu Evropa
transformační odpisy 2011
transformační odpisy 2012
transformační odpisy 2013
transformační odpisy 2014
403 0702 transformační odpisy 2015
403 0702 transformační odpisy 2016
zůstatek
403 0623 Audioprůvodce v Mikulčicích
transformační odpisy 2013
transformační odpisy 2014
403 0703 transformační odpisy 2015
403 0703 transformační odpisy 2016
zůstatek
403 0624 Akropole Mikulčice
transformační odpisy 2013
transformační odpisy 2014
403 0704 transformační odpisy 2015
403 0704 transformační odpisy 2016
zůstatek
403 0625 Velkomoravská cesta
transformační odpisy 2013
transformační odpisy 2014
403 0705 transformační odpisy 2015
403 0705 transformační odpisy 2016
zůstatek
403 0626 Zámeček ohradní zeď
transformační odpisy 2014
403 0706 transformační odpisy 2015
403 0706 transformační odpisy 2016
zůstatek
403 0627 Předhradí Mikulčice
403 0707 transformační odpisy 2015
403 0707 transformační odpisy 2016
zůstatek

EU
2 837 146,00
-2 955,00
-35 460,00
-35 460,00
-35 460,00
2 727 811,00
2 192 712,00
-62 740,00
-68 436,00
-68 436,00
-68 436,00
-68 436,00
-68 436,00
1 787 792,00
831 602,75
-60 606,00
-103 896,00
-103 896,00
-103 896,00
459 308,75
3 615 179,73
-3 870,00
-46 440,00
-46 440,00
-46 440,00
3 471 989,73
6 118 866,50
-9 845,00
-118 128,00
-118 128,00
-118 128,00
5 754 637,50
2 054 906,10
-78 530,00
-183 705,00
-180 300,00
1 612 371,10
22 859 325,69
-185 597,00
-371 184,00
22 302 544,69
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procento transferu
77,22%
1 měsíc
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
37 měsíců
86,04%
11 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
71 měsíců
92,50%
7 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
43 měsíců
47,05%
1 měsíc
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
37 měsíců
85,00%
1 měsíc
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
37 měsíců
52,08%
5 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
29 měsíců
81,57%
6 měsíců
12 měsíců
18 měsíců

Kanalizační jímka a přípojka
403 0628 splaškové kanalizace Mikulčice
403 0708 transformační odpisy 2016
zůstatek
Komunikace a zpevněné plochy na
403 0629 pozemcích Mikulčice
403 0709 transformační odpisy 2016
zůstatek
Přípojka dešťové kanalizace na
403 0630 pozemcích Mikulčice
403 0710 transformační odpisy 2016
zůstatek
Přípojka vody a požární hydrant na
403 0631 pozemcích Mikulčice
403 0711 transformační odpisy 2016
zůstatek
403 xxx celkem
Odpisy z IT 2011 – 2016
zůstatek
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103 713,71
84,92%
-1 039,44 6 měsíců
102 674,27 6 měsíců
415 029,10
84,92%
-4 152,60 6 měsíců
410 876,50 6 měsíců
299 891,55
84,92%
-3 001,08 6 měsíců
296 890,47 6 měsíců
79 243,18
84,92%
-794,88 6 měsíců
78 448,30 6 měsíců
41 407 616,31
-2 402 272,00
39 005 344,31

VII. KONTROLNÍ ČINNOST
VII. 1. Roční plán kontrolní činnosti
číslo
1
2
3
4

předmět kontroly
Kontrola stavu depozitáře
Kontrola docházky
Kontrola pokladen včetně dodržování
stanoveného limitu

odpovědná osoba
vedoucí poboček
vedoucí poboček
účetní, vedoucí
poboček

termín plánované
kontroly
průběžně
poslední den v měsíci
poslední den v měsíci

Kontrola cenin (známek a stravenek)
účetní
Kontrola dokladů týkajících se provozu
služebních vozidel
investiční referent

namátkově 2x za rok

Kontrola čerpání dovolené
mzdová účetní
Kontrola vydávání OOPP a čistících
prostředků
hlavní účetní
Kontrola účetních dokladů
hlavní účetní
Kontrola cestovních příkazů
hlavní účetní

průběžně

průběžně

11

Kontrola dodržování předpisů BOZP
Finanční kontrola dle zákona
320/2001 Sb.

12

Kontrola péče o sbírky

13

měsíčně
koncem roku 2016 a
počátkem roku 2017

15

Kontrola knihovního fondu
Fyzická inventarizace majetku, zásob a
pokladen
vedoucí poboček
Dokladová inventarizace běžných účtů,
pohledávek a závazků
hlavní účetní

16

Inventarizace sbírek

průběžně

5
6
7
8
9
10

14

pracovnice pro BOZP
č. ředitelka, ekonom,
hlavní účetní
vedoucí poboček
vedoucí příslušných
poboček

vedoucí poboček

čtvrtletně

průběžně
průběžně
průběžně

průběžně
měsíčně

k 31.12.

VII. 2. Vyhodnocení ročního plánu kontrolní činnosti







Kontrola stavu depozitářů - průběžně plněno, pravidelně (nejméně jedenkrát měsíčně)
prováděna kontrola teploty a vlhkosti (zápis do depozitární knihy).
Kontrola docházky - průběžně plněno, pravidelně (nejméně jedenkrát měsíčně)
prováděna kontrola docházky všech zaměstnanců, dodržování předepsané délky
pracovní doby a přestávky na oběd. Přetrvávají méně závažné nedostatky v zapisování
pracovní doby – průběžně řešeno.
Kontrola pokladen včetně dodržování stanoveného limitu – průběžně plněno,
pravidelně prováděna kontrola pokladní hotovosti a dodržování stanoveného
pokladního limitu.
Kontrola cenin (známek a stravenek) – fyzickou kontrolou zjištěna řádná evidence
včetně záznamů o čerpání stravenek s podpisy pracovníků.
Kontrola dokladů týkajících se provozu služebních vozidel – pravidelně (čtvrtletně) byly
zkontrolovány knihy jízd a dále příkazy k jízdě. Kontrolován stav ujetých kilometrů
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z knihy jízd se skutečným stavem. K jednotlivým služebním jízdám vyplňován příkaz.
Cesty soukromým vozem a do zahraničí schvaluje ředitelka organizace. U použití
soukromého vozidla ke služebním účelům se požaduje potvrzení o havarijním pojištění
vozidla. Zavedena povinnost odevzdávat kopie knihy jízd na sekretariát a na konci roku
zjišťovat stav PHM v nádrži jednotlivých vozů.
Kontrola čerpání dovolené – jednotliví vedoucí jsou seznamováni se stavem
nevyčerpané dovolené svých podřízených. Opakovaně jsou seznamováni s platnou
legislativou a z ní plynoucí povinnosti (až na výjimky) čerpání řádné dovolené
v kalendářním roce. Existuje též povinnost sestavovat plán dovolené, který je
kontrolován a s výsledky kontroly pravidelně seznamována ředitelka organizace.
Kontrola vydávání OOPP a čistících prostředků probíhá dle schválené směrnice. Je též
kontrolován finanční limit této kapitoly rozpočtu.
Kontrola účetních dokladů – prováděno průběžně, nadále přetrvávají občasné
nedostatky jako chybějící datum či podpis, je napraveno dle stanoviska následné
kontroly.
Kontrola cestovních příkazů – prováděno, kontrolovány především částky k výplatě a
oprávněnost výplaty, dále úplnost dokladů včetně příslušných podpisů. Kontrola se týká i
cestovních příkazů do zahraničí. Stále nejsou u některých cestovních příkazů vyplňovány
všechny náležitosti. Vedoucí upozorněni na poradách vedení. Všem vedoucím
pracovníkům bylo uloženo seznámit své podřízené s jejich povinnostmi, ale i právy v této
oblasti.
Kontrola dodržování předpisů BOZP – na všech pobočkách je pověřenou externí
pracovnicí prováděno školení pracovníků včetně vedoucích k předpisům BOZP a
prováděna kontrola jejich dodržování. Důsledně se provádí též školení při nástupu
nových pracovníků.
Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. – probíhá průběžně v souladu
s ustanoveními zákona a příslušných vyhlášek. Organizace provádí jak předběžnou, tak i
průběžnou a následnou kontrolu. Při prověřování této oblasti zjištěna pochybení, zvláště
chybějící záznamy u předběžné kontroly (podpisy a data), na tyto případy písemně
upozorněna ředitelka organizace. Drobná pochybení zjištěna u čerpání limitovaných
příslibů u hotovostních dokladů. Opětovně byly s těmito chybami seznámeni pokladní a
vedoucí poboček, kteří odpovídají za správnost čerpání limitovaných příslibů.
Kontrola péče o sbírky – probíhá průběžně v rámci PHÚ, v pravidelných intervalech
probíhá kontrola sbírek (uložení, stav konzervace), měsíčně odevzdávány výkazy o
sbírkové činnosti.
Kontrola knihovního fondu – kontrola knihovního fondu byla prováděna v roce 2016
v rámci pravidelného odevzdávání výkazů o činnosti vždy na počátku následujícího
měsíce.
Fyzická inventarizace majetku, zásob a pokladen – proběhla v souladu s příkazem
ředitelky o provádění inventarizace v roce 2016.
Dokladová inventarizace běžných účtů, pohledávek a závazků - proběhla v souladu
s příkazem ředitelky o provádění inventarizace v roce 2016.
Inventarizace sbírek – probíhala podle předem schváleného plánu a o inventarizaci
sbírek jsou vyplňovány inventarizační zápisy. Průběžně probíhá i kontrola sbírek (uložení,
stav, konzervace, …).
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VII. 3. Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními
orgány
Ve sledovaném období roku 2016 proběhly v Masarykově muzeu v Hodoníně následující kontroly:
1) Kontrola agendy autoprovozu. Kontrolovaným obdobím byl rok 2016 včetně období účetně
souvisejících. Kontrola provedena dne 8. 9. 2016 pracovnicemi Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Ke kontrole vyhotoven Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na
místě, sp. zn. S-JMK 114695/2016/ORR, č. j. JMK 114701/2016/ORR ze dne 23. 9. 2016.
2) Kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které Jihomoravský kraj poskytl
zřízené příspěvkové organizaci Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace.
Kontrolovaným obdobím byl rok 2016 včetně období účetně souvisejících. Kontrola se
uskutečnila v době od 6. 9. 2016 do 7. 10. 2016 v místě sídla organizace a prováděli ji
pracovníci Ministerstva financí. O provedené kontrole byl vyhotoven Záznam z kontroly
hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky, které Jihomoravský kraj poskytl zřízené
příspěvkové organizaci Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, č. j. MF28206/2016/1703 ze dne 28. 11. 2016. Ředitelka organizace byla s výsledkem kontroly
seznámena dne 4. 1. 2017.
Ad 1)
Předmětem veřejnosprávní kontroly na místě bylo prověření nastavení agendy autoprovoz, její
provázanost s dalšími agendami a ošetření případných rizik. Kontrolou výkonu agendy autoprovozu
bylo zjištěno, že muzeum postupuje v souladu s vnitřními předpisy, vyplňuje evidence týkající se
používání služebních vozidel a evidence na ně navazující, jako jsou cestovní příkazy, kniha jízd.
Namátkovou kontrolou účetních dokladů nebyla zjištěna žádná pochybení.
Ad 2)
Pracovníci Ministerstva financí provedly kontrolu hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky,
které JMK poskytl Masarykovu muzeu v Hodoníně. Předmětem kontroly bylo:
 náležitosti zřizovací listiny
 hospodaření se svěřeným majetkem
 stanovení pravidel pro nabývání majetku a jeho likvidace a stanovení oběhu účetních
dokladů
 pravidla pro nabývání majetku pro svého zřizovatele
 pravidla pro nabývání majetku do vlastnictví příspěvkové organizace
 dodržování zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 vyřazení majetku
 inventarizace majetku a závazků
 zabezpečení ochrany majetku
 příspěvky (dotace a návratné finanční výpomoci), které organizace obdržela v
kontrolovaném období
 použití poskytnutých finančních prostředků v souladu s podmínkami stanovenými v
rozhodnutí
 použití finančních prostředků, poskytnutých ze státního rozpočtu
 dodržení termínů a dalších požadovaných náležitostí pro finanční vypořádání
 souhlas zřizovatele v případě nakládání s cennými papíry
 výsledek hospodaření a převody do fondů
 převádění nevyčerpaných prostředků z dotací na konci roku
 tvorba a použití fondu investic
 pořizování majetku z úvěrů, půjček nebo na splátky bez souhlasu zřizovatele
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souhlas zřizovatele k jednotlivým právním jednáním
nastavení systémů řídící kontroly a její praktické fungování
provádění kontroly hospodaření organizace ze strany zřizovatele
zápis organizace do obchodního rejstříku
zveřejnění a schválení účetní závěrky.

Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky. Zjištění se týkala nesprávných údajů ve smlouvách o
pronájmu nebytových prostor, nesprávného zaúčtování výdajů v rámci vyúčtování cestovního
příkazu, nepřesnosti v názvu veřejné zakázky a nesprávného zaúčtování a evidence dlouhodobého
majetku, který byl chybně zařazen jako krátkodobý. Kontrola byla dále zaměřena na funkčnost
kontrolního systému, jednak v rámci organizace a také ze strany zřizovatele. I přes drobná zjištění lze
konstatovat, že v organizaci je zaveden a udržován funkční vnitřní kontrolní systém.

VII. 4. Ostatní informace o kontrolní činnosti
V Masarykově muzeu v Hodoníně je zaveden vnitřní kontrolní systém, který se řídí „Směrnicí –
finanční kontrola“ vydanou ředitelkou organizace dne 4. 1. 2016 s účinností od 1. 1. 2016, včetně
dodatků. Tento systém slouží k včasnému a spolehlivému informování vedoucích pracovníků o
nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění:





hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných naší organizací,
zjišťování, vyhodnocování minimalizaci provozních, finančních, právních a dalších rizik
vznikajících při chodu organizace,
včasného poskytování informací jednotlivým vedoucím, a to zejména informací o
zjištěných nedostatcích a přijímaných protiopatřeních,
upravuje a kontroluje, zda příslušné útvary a pracovníci postupují v souladu s obecně
závaznými právními normami a platnými vnitřními předpisy.

Ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně každoročně sestavuje plán kontrolní činnosti, v němž
plánuje cíle kontrol, časový harmonogram a personální zajištění kontrolní činnosti. Dále
kontroluje, zda jí uložená opatření k nápravě byla realizována, a tím dochází ke zlepšení procesu
řízení rizik v organizaci. Toto je dále ošetřeno „Směrnicí ředitelky č. 2/2009 Kritéria pro
hodnocení hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy Systém řízení rizik“
vydanou 2. 1. 2009 s účinností od 1. 1. 2009. Směrnice je uvedena v příloze č. 3 na konci zprávy.
Z jednotlivých kontrol závažnějšího charakteru provedených či nařízených ředitelkou se následně
vyhotovuje protokol o provedení kontroly. Součástí systému finančního řízení v naší organizaci
jsou také kontroly vykonávané externími kontrolními orgány.
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VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Inventura proběhla dle Směrnice o inventarizaci - Interního příkazu ředitelky k provedení
inventarizace za rok 2016, který byl vydán dne 21. 10. 2016 a dodatku č. 1 ke Směrnici o inventarizaci
– Interního příkazu ředitelky k provedení inventarizace za rok 2016 vydaného dne 19. 12. 2016.
Inventarizace majetku proběhla formou fyzických inventur na jednotlivých pracovištích (pobočkách)
v období od 1. 11. 2016 do 2. 1. 2017.
Inventura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku proběhla od 1. 11. 2016 do 2. 12. 2016.
Inventura peněžních prostředků, cenin, zboží a pohonných hmot v automobilech proběhla 2. 1. 2017.
Fyzickými inventurami byly inventarizovány:
-

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
drobný hmotný a nehmotný majetek v používání
materiál a zboží na skladě
pohonné hmoty v automobilech
peněžní prostředky a ceniny
sbírky muzejní povahy a archeologické nálezy

Inventarizace proběhla dále formou dokladových inventur od 2. 1. do 25. 1. 2017.
Dokladovou inventurou byly především inventarizovány:
-

běžné účty
přechodné účty aktivní a pasivní
pohledávky a závazky
hodnoty podrozvahových účtů
budovy, kulturní památky, pozemky

Na jednotlivých pobočkách byly v souladu s příkazem ředitelky k provádění inventarizace zřízeny dílčí
inventarizační komise k provádění inventur. K řízení a koordinaci prací byla ustanovena ústřední
inventarizační komise. O provedení jednotlivých inventur byl pořízen inventurní záznam.
Inventarizace proběhla v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dle interního příkazu
ředitelky. Jednotlivé dílčí inventarizační komise neshledaly rozdíly mezi stavem v majetkové evidenci
a skutečným stavem zjištěným inventurou.
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IX. PŘÍLOHY KE ZPRÁVĚ O ČINNOSTI
PŘÍLOHA Č. 1 – AKVIZICE
HODONÍN
Nákupní komise
Záložka TGM
Reliéf za svobodu a pravdu, bronz
Agitační brožurka Jedeme sbírat chmel
Modely střihové služby Vkus
Modely střihové služby Vkus
Záruční list gramorádio Akord
Záruční list + návod k obsluze mixér Eta
Záruční list + návod k obsluze televizor
Záruční list + návod k obsluze calex
Opravní list Calex
Záruční list Calex 50
Dělnická jízdenka
Strojopis divadelní hry Z tej našej dědiny
Strojopis Prohlášení předsednictva OV KSČ Hodonín
Brožura Poučení z krizového vývoje ve straně
Brožurka pravidla silničního provozu
Brožované vydání Její pastorkyňa
Los 1. oblastní věcná loterie
Los III. celostátní spartakiáda
Průkaz účastníka III. Celostátní spartakiády
Brožurka Zápisník mladých zdravotníků ČSČK
Brožovaná učebnice Živá abeceda
Zeměpisný atlas pro stř. školy, 1910
Vojenská torna tele

1
1
1
3
6
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1

Celkem

37

Dotace JMK
Medaile TGM 70. výročí narození (Čejka)
Medaile Craňmě starinu svojich otcov (Čejka)
Medaile 85. narozeniny TGM (Španiel)
Medaile 85. narozeniny TGM (Španiel)
Medaile Den dorozumění národů (Frei)
Medaile Úmrtí TGM (Španiel)
Medaile 50. výročí ČSSR (Vítanovský – Synek)
Medaile TGM, ČNS Brno
Medaile TGM, ČNS Brno, měď
Medaile jednostranná ražba (Vít), hliník
Medaile oboustranná ražba (Vít), měď
Medaile TGM(Chramosta) jednostranná, měď
Medaile TGM (Chramosta) jednostranná, hliník
Medaile TGM (Chramosta) oboustranná, tombak
Medaile TGM Židlochovice, tombak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Medaile Pomník TGM v Brně (Vejdovský), stříbro
Medaile Pomník TGM v Brně (Vejdovský), měď
Medaile Výstava poštovních známek Brno (Kolářský)
Medaile Výstava poštovních známek Brno (Kolářský), tombak
Medaile Rotary 2005 (Vítanovský), stříbro
Medaile 90 let republiky (Kozák), tombak
Medaile 90 let republiky (Kozák), měď
Medaile TGM Lány (Truhlářová), stříbro
Medaile TGM Lány (Truhlářová),pozlacený tombak
Medaile TGM Lány (Truhlářová), postříbřený tombak
Medaile TGM Lány (Truhlářová), měď
Medaile TGM Lány (Truhlářová), tombak
Medaile TGM (Harcuba), měď
Medaile TGM (Harcuba), stříbro
Medaile TGM (Harcuba), tombak
Odznak TGM Inovec u Nitry (Sever)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Celkem

31

Dotace JmK + MK ČR
Řád bílého lva I. třída (velkostuha, hvězda)
Řád Bílého lva II. třída (stuha kolem kruku, hvězda)
Odznak vojenské francouzské akademie (Radola Gajda)
Dekret řádu M. R. Štefánika, 1991
Řád Sokola, dřevěná krabička, 1920

2
2
1
1
1

Celkem

7

Grant MK ČR
Metráž, modrotisk
Zástěra, modrotisk
Kuchyňská rukavice, modrotisk
Dekorace – kůň, ovečka, panenka-, modrtotisk
Ubrus, modrotisk
Ubrus, modrotisk
Prostírka, modrotisk
Prostírak, modrotisk
Kakemono, modrotisk
Kuchyňská slepička, modrotisk
Čelenka, modrotisk
Kravata, modrotisk
Taška s korálky, modrotisk
Taška, modrotisk
Polštář, modrotisk
Taška přes rameno, modrotisk
Zápisník menší, modrotisk
Zápisník větší, modrotisk
Záložka, modrotisk
Polštář panenka, modrotisk

5
1
2
3
1
2
1
6
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
5
1
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Polštář kulatý, modrotisk
Trenýrky, modrotisk
Zavinovací sukně, modrotisk
Zavinovací sukně delší, modrotisk
Šaty Bordura, modrotisk
Košile, modrotisk
Košile, modrotisk
Polštář, čtverec, modrotisk
Gratulačenka velká, modrotisk
Gratulačenka, modrotisk
Kakemono menší, modrotisk
Polštář kůň, modrotisk
Miminkko malé, modrotisk
Vánoční a velikonoční ozdoby, modrotisk
Kalendář, modrotisk
Polštář kruh, modrotisk
Kočka, modrotisk
Ptáček s kraječkou, modrotisk
Batůžek, modrotisk
Červenice
Kordula mužská

1
1
1
1
1
1
1
2
2
6
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1

Celkem

73

Celkový počet získaných předmětů v roce 2016

152

KYJOV
Dary (inventární číslo, předmět)
D 1647 svatý obrázek
D 1648 plán
D 1649/1-5 plány
E 2763/1 slánka
E 2763/2,3 lahev
E 2763/4 konvička
E 2763/5 konvička
E 2763/6 konvička
E 2763/7,8,9 dóza
E 2763/10-14 dóza
E 2763/15 váleček
E 2764 váleček na těsto
E 2765 dóza na máslo
E 2766 váhy miskové
E 2767 čepák
E 2768 džbán
E 2769 džbánek
E 2770 miska
E 2771 dýmáček
E 2772 cedník
E 2773 cedník
E 2810 zrcadlo
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E 2811 demižonek
E 2812 koštýřek
E 2813 panenka
E 2814 panenka
E 2869 figurka ze šústí
E 2870 figurka ze šústí
E 2871 figurka ze šústí
E 2872 figurka ze šústí
E 2873 kočárek
E 2874 ošatka
H 3949 čepec
F 2665 – F 27777 učebnice, metodické příručky
F 2778/1-2 výroční zpráva
F 2779 ročenka
F 2780 – G 2881 učebnice, metodické příručky
F 2882/1-3 žákovská knížka
F 2883 notýsek
F 2884/1-16 školní časopis
F 2885/1-5 školní časopis
F 2886/1-13 školní časopis
F 2887 mapka
G 6864 tabule
G 6865 plakát
G 6866/1-2 plakát
G 6867 plakát
G 6868 plakát
G 6869 plakát
G 6870 plakát
G 6871 plakát
G 6872 plakát
G 6873 plakát
G 6874/1-2 plakát
G 6875/1-2 plakát
G 6876 plakát
G 6877 plakát
G 6878 plakát
G 6879 plakát
G 6880 plakát
G 6881 plakát
G 6882 plakát
G 6883 plakát
G 6884 plakát
G 6885 plakát
G 6886 plakát
G 6887 plakát
G 6888/1-2 plakát
G 6889 plakát
G 6890 plakát
G 6891 plakát
G 6892/1-2 plakát
G 6893 plakát
G 6894 plakát
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G 6895 plakát
G 6896 plakát
G 6897 plakát
G 6898 plakát
G 6899 plakát
G 6900 plakát
G 6901 plakát
G 6902 plakát
G 6903 plakát
G 6904 plakát
G 6905 plakát
G 6906 plakát
G 6907 plakát
G 6908 plakát
G 6909 plakát
G 6910 plakát
G 6911 plakát
G 6912 plakát
G 6913 plakát
G 6914 plakát
G 6915 plakát
G 6916 plakát
G 6917 plakát
G 6918 plakát
G 6919 plakát
G 6920 plakát
G 6921 plakát
G 6922 plakát
G 6923 plakát
G 6924 plakát
G 6925/1-2 plakát
G 6926/1-2 plakát
G 6927 plakát
G 6928 plakát
G 6929/1-2 plakát
G 6930 plakát
G 6931 plakát
G 6932 plakát
G 6933 plakát
G 6934 scénář
G 6935 scénář
G 6936 scénář
G 6937 scénář
G 6938 scénář
G 6939 program
G 6940 program
G 6941 zpráva
G 6942 taneční pořádek
G 6943/1-4 telegram
G 6944 obálka
G 6945 síto
G 6946 – G 7023 předměty z kyjovské mlékárny
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G 7026
G 7027
G 7028
S 1817
S 1818
S 1819
S 1820
S 1821
S 1822
S 1823
S 1824
S 1825
S 1825

spodní prádlo
stojánek
spodní prádlo
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
fotografie
pohlednice
pohlednice
pohlednice
album
tablo

Koupě (inventární číslo, předmět)
D 1650 obraz
D 1651 obraz
D 1652 album
E 2757 mísa
E 2758 hrnec - látka
E 2759 džbán - čepák
E 2774 věneček
E 2775 srdíčko
E 2776 podkova
E 2777 svícen
E 2778 svícen
E 2779 strom života
E 2780 sluníčko
E 2781 mimino
E 2782 kohout
E 2783 slepička
E 2784 slepička
E 2785 mořská panna ležící
E 2786 nořská panna stojící
E 2787 ovečka
E 2788 beránek
E 2789 tetřev
E 2790 páv
E 2791 jelen
E 2792 koník
E 2793 zajíc
E 2794 žába
E 2795 čáp
E 2796 ryba
E 2797 ryba
E 2798 veverka
E 2799 liška
E 2800 ještěrka
E 2801 ovečka
E 2802 beránek
E 2803 rak
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E 2804
E 2805
E 2806
E 2807
E 2808
E 2809
E 2815
E 2816
E 2817
E 2818
E 2819
E 2820
E 2821
E 2822
E 2823
E 2824
E 2825
E 2826
E 2827
E 2828
E 2829
E 2830
E 2831
E 2832
E 2833
E 2834
E 2835
E 2836
E 2837
E 2838
E 2839
E 2840
E 2841
E 2842
E 2843
E 2844
E 2845
E 2846
E 2847
E 2848
E 2849
E 2850
E 2851
E 2852
E 2853
E 2854
E 2855
E 2856
E 2857
E 2858
E 2859
E 2860

holubička
holubička mrtvá
labuť
zajíc
kachna
ježek
forma na bábovku
forma na trdelník
forma na trdelník
forma na trdelník
forma na trdelník
forma na trdelník
rošt na trdelníky
palička na maso
panenka
panenka
cep
svíce
svíce
panenka
panenka
hrnec zavařovací
přívěšek perleť
přívěšek perleť
přívěšek perleť
náušnice perleť
brož perleť
brož perleť
náhrdelník rohovina
náhrdelník rohovina
náhrdelník rohovina
náhrdelník rohovina
náušnice rohovina
náušnice rohovina
náušnice rohovina
náušnice rohovina
náušnice rohovina
brož rohovina
brož rohovina
brož rohovina
přívěšek rohovina
přívěšek rohovina
přívěšek rohovina
přívěšek rohovina
přívěšek rohovina
spona do vlasů rohovina
spona do vlasů rohovina
spona do vlasů rohovina
knoflík rohovina
knoflík rohovina
frťan rohovina
pohár rohovina
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E 2861 pohár rohovina
E 2862 náramek rohovina
E 2863 náramek rohovina
E 2864 náramek rohovina
E 2865 čertí růžky rohovina
E 2866 náramek perleť
E 2867 náhrdelník perleť
E 2868 náušnice perleť
E 2875 panenka
E 2876/1-3 forma na trdelník
E 2877 váha
E 2878 šlehač ruční
E 2879 metla na šlehání
E 2880 rádýlko
E 2881 rádýlko
E 2882 otvírák
E 2883 otvírák
E 2884 brousek
E 2885 klepadlo na koberec - prakr
H 3947/1,2 punčochy
H 3948 zástěra
H 3950 opasek
H 3951 šátek
H 3952 halenka košilová
H 3953 kraslice
H 3954 kraslice
H 3955 kraslice
H 3956 kraslice
H 3957 kraslice
H 3958 kraslice
H 3959 kraslice
H 3960 kraslice
H 3961 kraslice
H 3962 kraslice
H 3963 sukně
H 3964 rukávce
H 3965 rukávce
H 3966 rukávce
H 3967/1,2 kadle
H 3968/1,2 kadle
H 3969 kordulka
H 3970 kordulka
H 3971 kordulka
H 3972 zástěra
H 3973 zástěra
H 3974 zástěra
H 3975 čepec
H 3976 čepec
H 3977 čepec
H 3978 čepec
H 3979 čepec
H 3980 šatka
79

H 3981
H 3982
H 3983
H 3984
H 3985
H 3986
H 3987
H 3988
H 3989
H 3990
H 3991
H 3992
H 3993
H 3994
H 3995
H 3996
H 3997
H 3998
H 3999
H 4000
H 4001
H 4002
H 4003
H 4004
H 4005
H 4006
H 4007
H 4008
H 4009
H 4010
H 4011
H 4012
H 4013
H 4014
H 4015
H 4016
H 4017
H 4018
H 4019
H 4020
H 4021
H 4022
H 4023
H 4024
H 4025
H 4026
H 4027
H 4028
H 4029
H 4030
H 4031
H 4032

šatka
šatka
obojek
fěrtůšek
fěrtůšek
spodnička
spodnička
spodnička
spodnička
spodnička
košilka
koženice
košile
opasek
šátek
klobouk
kordulka
mašle
lajbl
nohavice - súkenice
marýnka
košile
klobouk
vázačka
šátek
věneček s pantlíkem
fěrtoch
rukávce
rukávce
kordulka
punčochy
košilka
sukně - kanafaska
punčochy
spodnička
spodnička
sukně
fěrtoch
košilka
jupka
čepec
šátek turecký
spodnička
spodnička
spodnička
spodnička
spodnička
spodnička
spodnička
spodnička
metráž
metráž
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H 4033
H 4034
H 4035
H 4036
H 4037
H 4038
H 4039
H 4040
H 4041
H 4042
H 4043
H 4044
H 4045
H 4046
H 4047
H 4048
H 4049
H 4050
H 4051
H 4052
H 4053
H 4054
H 4055
H 4056
H 4057
H 4058
H 4059
H 4060
H 4061
H 4062
H 4063
H 4064
H 4065
H 4066
H 4067
H 4068
H 4069
H 4070
H 4071
H 4072
H 4073
H 4074
H 4075
H 4076
H 4077
H 4078
H 4079
H 4080
H 4081
H 4082
H 4083
H 4084

šátek
šátek
chňapka
chňapka
chňapka
zástěra
ubrus
ubrus běhoun
ubrus
šaty
šaty
taška
selka - lýko
anděl - lýko
taška
taška
kakemono
kakemono
polštář
polštář
taška
taška
zástěra
ubrus
ubrus
prostírka
prostírka
zvonek
zvonek
zvonek
zvonek
jehelníček
jehelníček
srdíčko
srdíčko
srdíčko
srdíčko
srdíčko
srdíčko
zvoneček
zvoneček
zvoneček
zvoneček
zvoneček
zvoneček
jehelníček
panenka
panenka
gratulačenka
gratulačenka
gratulačenka
gratulačenka
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H 4085 gratulačenka
H 4086 kraslice
H 4087 kraslice
H 4088 kraslice
H 4089 koník
H 4090 kočka
H 4091 sova
H 4092 holubička
H 4093 holubička
H 4094 šátek
H 4095 kakemono
H 4096 kakemono
H 4097 kakemono
H 4098 kakemono
H 4099 medvěd
H 4100 taška
H 4101/1,2 holínky
H 4102/1,2 holínky
H 4103/1,2 boty šněrovací
H 4104/1,2 boty šněrovací
H 4107 kacabajka
H 4108 jupka
H 4109 kacabajka
H 4110 sukně
H 4111 sukně
H 4112 zástěra
H 4113 zástěra
H 4114 zástěra
H 4115 šátek
H 4116 košilka
H 4117 čepec
H 4118/1,2 mašle
F 2889 učebnice
F 2890 učebnice
F 2891 učebnice
F 2892 učebnice
F 2893 aktovka
F 2894 – F 2900 učebnice
F 2901/1-3 plnicí pero
G 7029 panenka
G 7030 medvěd
G 7031 panenka
G 7032 panenka
G 7033 panenka
G 7034 panenka
G 7035 panenka
G 7036 panenka
G 7037 panenka
G 7038/1-7 panenka
G 7039 homole
G 7040 šperkovnice
G 7041 šál
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G 7042 pelerína
G 7043 spodní prádlo
G 7044 spodní prádlo
G 7045 spodní prádlo
G 7046 zástěra
G 7047 sklenice
G 7048 hrneček
G 7049 zástěra
G 7050 sponkovačka
G 7051 soška sokola
G 7052 káča
G 7053 budík
G 7054 fotoaparát
G 7055 zápalky
G 7056 gramofonové šasi
G 7057 rádio
G 7058 rádio
G 7059 lampička
G 7060 mozaika
G 7061/1-2 korespondenční lístek
G 7062 podložka
G 7063 kopírovací papír
G 7064 visačka
G 7065 tiskopis
G 7066/1-2
průkaz
G 7067 průkaz
G 7068 knížka úderníka
G 7069 legitimace
G 7070 tiket
G 7071 tiskopis
G 7072 průkaz
G 7073 památník
G 7074 kostky
G 7075 kostky
G 7076 kostky
G 7077 – G 7082 spodní prádlo
G 7083 dečka
G 7084 polštář
G 7085 látací strjek
G 7086 miskové váhy
G 7087 šicí stroj
G 7088 stavebnice
G 7089 kostky
G 7090 mísa
G 7091 Tagal
G 7092/1-8 kostky
G 7093 míč
G 7094 stavebnice
G 7095 fotbal
G 7096 kolotoč
G 7097 světlo
G 7098 kalíšek
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G 7099/1-4 zavařovací hlava
G 7100/1-3 zavařovací plíšky
G 7101 deštník
G 7102 deštník
G 7103 nočník
G 7104 žehlička
G 7105 plynový zářič
G 7106 bačkory
G 7107 holicí strojek
G 7108 síťka proti hmyzu na kočárek
G 7109 rukavičky
G 7110 ponožky
G 7111 lékovka
G 7112 štítky
G 7113 cestovní taška
G 7114 mýdlenka
G 7115 vzorník
G 7116 vzorník
G 7117 vzorník
G 7118 časopis
G 7119 časopis
G 7120 časopis
G 7121 soubor střihových šablon
G 7122/1-2 lehátko
G 7123 kalamář
G 7124 chlebník
G 7125 batoh turistický
G 7126 batoh vojenský
G 7127 talíř
G 7128 panenka
G 7129 stolička
G 7130 příčesek
G 7131 scénář
G 7132 omalovánky
G 7133 omalovánky
G 7134 knížka
G 7135 zebra
G 7136 raketa
G 7137 autíčko
G 7138 sklenička
G 7139 kojenecký kabátek
G 7140 – G 7144 klobouky
G 7145 přehoz na postel
G 7146/1-30 svatební blahopřání
G 7147 fixírka
G 7148 odsávačka
G 7149/1-3 sklenička
G 7150 toaletní papír
G 7151 koupací čepice
G 7152 dětský postroj do kočárku
G 7153 solnička
G 7154-7155 povijany
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G 7156-7158 kojenecké zavinovačky
G 7159 peřinky do kočárku
G 7160-7162 povlečení na peřinky do kočárku
G 7163 – G 7266 oděvy, kojenecké oděvy
G 7267 stolní dětská hra
G 7268/1-9 toaletní mýdlo
G 7269 „Mončičák“
G 7270-7271 olejničky
G 7272/1-2 domovní zvonek
G 7273 holicí strojek
G 7274 sklenice na sodu
G 7275 stolní hra
R 245 deník
S 1835 fotografie
S 1836 fotografie
Ze starých sbírek
G 7024 nástěnný teploměr
G 7025 pokojový teploměr
Vlastní sběr
E 2760
E 2761
E 2762
S 1827
S 1828
S 1829
S 1830
S 1831
S 1832
S 1833
S 1834

radego - rýsovací nůž
radego - rýsovací nůž
radego - rýsovací nůž
pohlednice
pohlednice
fotografie
fotografie
fotografie
pohlednice
pohlednice
pohlednice

Celkem 977 ks předmětů

VESELÍ
Dary
Evn 307 – Evn 314
EVt 1779 – Evt 1837

figurky ze šústí
kraslice

8 ks
59 ks

Celkem

67 ks předmětů

Nákup z grantu MnK ČR
EVz 218 – 238
EVr 85
EVl 38 – 41
EVx 336 – EVx 338

tkané výrobky
tkaná zástěra
tkané polštáře
velkoformátové fotografie

Celkem

21
1
4
3
29 ks předmětů

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

Nálezy z archeologických výzkumů:
201603 Hodonín-Bratislavská, stavebniny PRO-DOMA, SE
201615 Josefov-ČOV kan. Obec Josefov
201617 Hodonín-Vegacom
201633 Ždánice-Městečko, rek. nám. Město Ždánice
201635 Hodonín-Pančava, vinný sklep MBS Hodonín
201641 Josefov-ter.úpr. ČOV Obec Josefov
201646 Hodonín-Velkomoravská, opt. kabely Net-Connect
10/16: Dražůvky, Chaloupky, ppč. 1273/12, RD Salák
12/16: Čejkovice, ul. Peckova, čp. 67, RD Bíza
18/16: Žarošice, Újezdky, ppč. 8213/1, RD Žaroský
19/16: Žarošice, Újezdky, ppč. 8213/8, RD Bořecká
24/16: Josefov, ul. Nová, ppč. 177, 200, přípojky, RD Salajka
Nálezy z povrchové prospekce:
ZSO Kapanice (k.ú. Mutěnice)
Nálezy předané fyzickými osobami:
Pert Habrcetl (Radějov), Roman Hakl (Pardubice), Pavel Baláš (Lužice)
Seznam smluvních výzkumů
201601-01 Blatnička-U Kapličky, ČOV VaK Hodonín
201601-02 Dubňany-Komenského, vod. VaK Hodonín
201601-03 Kyjov-Jungmannova, vod. VaK Hodonín
201601-04 Dubňany-Hodonínská, vod. VaK Hodonín
201601-05 Skupinový vodovod Horňácko, kú. Hroznová Lhota,Tasov, Hrubá Vrbka VaK Hodonín
201601-06 Karlín-intrav., vod. VaK Hodonín
201601-07 Šardice-Pod Humny, vod. VaK Hodonín
201601-08 Dubňany-Komenského, vod. II.et. VaK Hodonín
201601-09 Šardice-Padělák, Žlíbek, kan. VaK Hodonín
201601-10 Hodonín-Erbenova, kan. Hodonín
201601-11 Hodonín-Purkyňova, hala VaK Hodonín
201601-12 Kyjov-Havlíčkova, vod. VaK Hodonín
201601-13 Mutěnice-Pelcova, vod. VaK Hodonín
201601-14 Veselí-Hutník, vod. VaK Hodonín
201601-15 Hodonín-Wolkerova, kan VaK Hodonín
201601-16 Lužice-Dlážděná, vod. VaK Hodonín
201601-17 Hodonín-Anenská, Jánošíkova, vod. VaK Hodonín
201602 Dolní Bojanovice SPP Storage
201603 Hodonín-Bratislavská, stavebniny PRO-DOMA, SE
201604 Hodonín-Pánov, rek. VVN Eon
201605 Kyjov-Nerudova, průtah PORR
201606 Ždánice-Nádražní, hala EPS Příbram
201607 Strážnice-Luční, kNN Eon
201608 Lužice-Kratiny, kNN Eon
201609-01 Kyjov-Za Stadionem, RPS Město Kyjov
201609-02 Kyjov-Kollárova-Jurovského, RPS Město Kyjov
201609-03 Kyjov-U Vodojemu, RPS Město Kyjov
201609-04 Kyjov-Nětčice, turist. odpočívadlo Město Kyjov
201610 Mutěnice-Búdy, kom., vod. Obec Mutěnice
201611 Bzenec-Bažantnice, kom., kan., parkov., hala AVX
201612 Dubňany-Na Dílech, VN Eon
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201613 Sudoměřice RWE
201614 Čejkovice RWE
201615 Josefov-ČOV kan. Obec Josefov
201616 Veselí n. M.-extrav., cyklostezka do Blatnice Město Veselí n.M.
201617 Hodonín-Vegacom
201618 Nová Lhota-Pažit kan Obec Nová Lhota
201619 Vracov-Borová, byt. dům Nový svět
201620 Čejkovice-Zelnice kan. Obec Čejkovice
201621 Hodonín-bř. Čapků, Lacrum RWE
201622 Blatnička-extrav., cyklostezka, Swietelski
201623 Rohatec-Hodonínská, parkov. Obec Rohatec
201624 Rohatec-Mírová, kan. Obec Rohatec
201625 Vracov-Nádražní, Okružní, U trati, chodníky Obec
201626 Hodonín-Velká kasárna, byt. dům Kaskády Edmont
201627 Dubňany-Na Dílech kom. Město Dubňany
201628 Blatnice-Rybníčky, kan. Obec Blatnice
201629 Žarošice-intrav., extrav., kan., ČOV Obec Žarošice
201630 Milotice-Šidleny, kNN Eon
201633 Ždánice-Městečko, rek. nám. Město Ždánice
201635 Hodonín-Pančava, vinný sklep MBS Hodonín
201636 Dubňany-Močidla, nádrž Město Dubňany
201640 Sudoměřice-prům. zóna, hala IPM EG
201641 Josefov-ter.úpr. ČOV Obec Josefov
201642 Hodonín-Milíčova, byt. dům Villa River Unitrade
201643 Hodonín-hřbitov, chodníky Město Hodonín
201645 Dolní Bojanovice-Záhumenice, IS-kan., vod. Obec Dolní Bojanovice
201646 Hodonín-Velkomoravská, opt. kabely Net-Connect
201647 Velké Bílovice-Slíny, hala Park Velbi
201648 Josefov, NN Eon
201649 Sudoměřice, NN Eon
Terénní prospekce v souvislosti se ZAV
1/16: Hodonín, ul. Purkyňova, ppč. 945/1, sklad Furý
2/16: Čejkovice, ul. Masarykova, ppč. 5220, RD Mikuš
3/16: Lužice, Kratiny, ppč. 2537, zahradní domek Nejezchleba
4/16: Mutěnice, Pod Dubňanskou Horou, ppč. 6305/1, sklep Skočíková
5/16: Hodonín, Červené Domky, ppč. 2446/2, RD Malát
6/16: Hodonín, Výhon, ppč. 1756/24, RD Sedlák
7/16: Čejkovice, Haltýře, ppč.4463/6, hospodářské stavení
8/16: Dolní Bojanovice, ul. Hlavní, ppč. 700/2, polyfunkční dům NEOS
9/16: Hodonín, ul. Úprkova čp. 2232/5, odvlhčení domu
10/16: Dražůvky, Chaloupky, ppč. 1273/12, RD Salák
11/16:Čejkovice, ul. Cigánov, ppč. 4598/44, sklad Hradil
12/16:Čejkovice, ul. Peckova, čp. 67, RD Bíza
13/16: Čejkovice, ul. Peckova, ppč. 1401/4, RD Michna
14/16: Čejkovice, ul. Příhon, ppč. 4798/4, RD Šamšula
15/16: Prušánky, ul. Moravská, ppč. 3171/32, RD Salajkovi
16/16: Hodonín, Velkomoravská, ppč. 2837/1, před čp. 39100/83a, oprava plynovodu
17/16: Mutěnice, ul. Pelcova, ppč. 1968/3, RD Mráka
18/16: Žarošice, Újezdky, ppč. 8213/1, RD Žaroský
19/16: Žarošice, Újezdky, ppč. 8213/8, RD Bořecká
20/16: Dražůvky, Pod Havránky, ppč. 1086/29, RD Moltaš
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21/16: Kyjov-Boršov, ul. Školní, ppč. 420 RD Martínek
22/16: Hodonín-Rohatec, Pod Farmou, Vrchní Honce, REKO VTL
23/16: Dražůvky, ppč. 1083/35, RD Kolařík
24/16: Josefov, ul. Nová, ppč. 177, 200, přípojky, RD Salajka
25/16: Hodonín, ul. Brněnská, křižovatka I/55, ppč. 2040/28
26/16: Hodonín, ul. Brněnská, ppč. 1556/23, 1556/11, Montpetrol, IS
27/16: Nový Poddvorov, ppč. 76/12, RD Dovženko
28/16: Žarošice-Újezdky, ppč. 8223/2, RD Barva ml.
29/16: Žarošice-Újezdky, ppč. 8223/3, RD Burešová, Kellner
30/16: Žarošice-Újezdky, ppč. 8223/7, RD Válková
31/16: Žarošice-Újezdky, ppč. 8223/8, RD Végner, Kurzová
32/16: Žarošice-Újezdky, ppč. 8213/5, RD Ždánská
33/16: Žarošice-Újezdky, ppč. 8213/4, RD Zvoničovi
34/16: Žarošice-Újezdky, ppč. 8298/3, RD Strmiskovi
35/16: Žarošice-Újezdky, ppč. 8298/2, RD Stoklasa, Adámková
36/16: Dambořice-Kluče RD Floreš
37/16: Moravský Písek-Ostrožská RD Klobáska
38/16: Domanín-V Zahradách RD Hejbalovi
Seznam nálezových zpráv
Pozitivní:
Kostrouch, F. 2016: Hodonín. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Archiv MM
Hodonín (výzkum č. A-201617).
Kostrouch, F. 2016: Hodonín, Zámecké náměstí. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201603).
Kostrouch, F. 2016: Mutěnice, ul. Pelcova. Předběžná nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě vodovodu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201601-13).
Šmerda, J. 2016: Milotice-Dráhy, sběrný dvůr Obec Milotice (201406). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2016: Hovorany-Nivky, vinice Zemas (201460). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2016: Bzenec-Babí, hluboká orba na p.č. 1872 (4/15). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2016: Syrovín-RD Havrda, staveb. úpravy (5/15). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Negativní:
Šmerda, J. 2016: 201441 Šardice-Pod Duklou, biocentrum, biokoridor Obec.
Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2016: 201446 Šardice-protipovodńové opatření Obec. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2016: 201452 Vracov-Lipinská, Kollárova, kom. Město Vracov. Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2016: 201455 Svatobořice-školka Obec. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu.
Šmerda, J. 2016: 201458 Blatnička-PPO Obec. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu.
Šmerda, J. 2016: 201461 Tvarožná Lhota-U školy, ZTV Obec. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2016: 201501 Šardice-Zákostelí, Klínek, revit. centra Obec. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
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Šmerda, J. 2016: 201503-02 Vnorovy-Vinohradní, kan. VaK. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2016: 201503-03 Kyjov-Nerudova, vod., kan. VaK. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2016: 201503-04 Nová Lhota-rek. ČOV VaK. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2016: 201503-08 Strážnice-Obchodní, vod. VaK. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2016: 201508 Tvarožná Lhota-U školy, NN Eon. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2016: 201509 Hovorany-Ke hřišti, vícúčel. objekt Obec. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2016: 201515 Veselí-Tyršova, cyklostezka a parkoviště Město. Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Kostrouch, F. 2016: Petrov, čp. 281. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při
přístavbě školy. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201459).
Kostrouch, F. 2016: Hodonín – ul. Purkyňova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. 1/16).
Kostrouch, F. 2016: Čejkovice. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Archiv MM
Hodonín (výzkum č. A-201614).
Kostrouch, F. 2016: Čejkovice – ul. Cigánov. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. 11/16).
Kostrouch, F. 2016: Sudoměřice. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Archiv
MM Hodonín (výzkum č. A-201613).
Kostrouch, F. 2016: Čejkovice, ul. Masarykova, ppč. 5220. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. 2/16).
Kostrouch, F. 2016: Mutěnice, U Větřáku. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201544).
Kostrouch, F. 2016: Strážnice – ul. Luční. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201607).
Kostrouch, F. 2016: Hodonín – Pánov. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201604).
Kostrouch, F. 2016: Čejkovice, ul. Příhon, ppč. 4798/4. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu se skladem vína. Archiv MM Hodonín (výzkum
č. 14/16).
Kostrouch, F. 2016: Karlín. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Archiv MM
Hodonín (výzkum č. A-201601-06).
Kostrouch, F. 2016: Dubňany, ul. Hodonínská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při rekonstrukci vodovodu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201601-04).
Kostrouch, F. 2016: Mutěnice, ppč. 4169/1. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201610).
Kostrouch, F. 2016: Rohatec – ul. Hodonínská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201623).
Kostrouch, F. 2016: Lužice – ul. Kratiny. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201608).
Kostrouch, F. 2016: Hodonín, ul. Bratří Čapků. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201621).
Kostrouch, F. 2016: Dubňany, ul. Na Dílech. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201612).
Kostrouch, F. 2016: Milotice – Šidleny. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201630).
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Kostrouch, F. 2016: Lužice, ul. Dlážděná, ul. Na Pískách. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201601-16).
Kostrouch, F. 2016: Šardice, ul. Pod Humny. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201601-07).
Kostrouch, F. 2016: Hodonín – ul. Wolkerova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201601-15).
Kostrouch, F. 2016: Dubňany, ul. Komenského. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při opravě vodovodu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201601-02).
Kostrouch, F. 2016: Hodonín – ul. Erbenova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201601-10).
Kostrouch, F. 2016: Dubňany, ul. Komenského. Investorská nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201601-08).
Kostrouch, F. 2016: Hodonín – ul. Purkyňova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201601-11).
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MASARYKOVO MUZEM V HODONÍNĚ, příspěvková organizace
ZÁMECKÉ NÁM. 27/9, NÁRODNÍ TŘ. 21
695 01 HODONÍN
+420 518 351 834
masarykovomuzeum@masaryk.info

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM KYJOV
PALACKÉHO 70
697 01 KYJOV
+ 420 518 612 338
muzeum.kyjov@masaryk.info

MĚSTSKÉ MUZEUM VESELÍ NAD MORAVOU
NÁM. BARTOLOMĚJSKÉ 41
698 01 VESELÍ NAD MORAVOU
+420 518 322 412
muzeum.veseli@masaryk.info

SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ MIKULČICE
696 19 MIKULČICE 738 - VALY
+420 518 357 293
mikulcice-valy@masaryk.info

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ PRO LIDOVOU KULTURU
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE MASARYKOVA MUZEA V HODONÍNĚ
+420 518 612 338
m.zalesakova@masaryk.info

