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ROK 2017 A MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ
V roce 2017 v Masarykově muzeu v Hodoníně pokračovaly přípravy náročných projektů, které
v případě jejich realizace zásadně pozitivně ovlivní všechny oblasti jeho činnosti. Jejich smyslem je vytvoření
adekvátních podmínek pro vykonávání odborné práce, výstavní činnosti a služeb pro veřejnost. Muzeum
získalo za vydatné spolupráce s městem Kyjov pro Vlastivědné muzeum Kyjov dotaci z programu IROP na
revitalizaci zámečku, v němž sídlí, a na obnovu dosavadních expozic. Po absolvování nezbytných, ale časově
náročných, administrativních kroků začala realizace stavební části projektu, v současné době pokračujeme na
přípravě nových expozic tak, abychom je mohli veřejnosti představit v roce 2019. Na podzim roku 2017
muzeum podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014‐2020 (OPŽP) na zateplení
objektu Městského muzea Veselí n/M. V případě jeho uskutečnění se vedle energetického hospodaření změní
k lepšímu i jeho vnější podoba. V Městském muzeu Veselí n/M. kolegové také vytvořili libreta připravovaných
nových expozic a byla zpracována stavební projektová dokumentace na vnitřní opravy budovy. V Hodoníně
byla připravena projektová dokumentace nového depozitáře, jímž by muzeum získalo moderní a současným
požadavkům odpovídající podmínky pro práci se sbírkovým fondem. V obou případech byly projektové
dokumentace zpracovány se záměrem podat žádosti o dotaci na jejich realizaci z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP). Žádost o dotaci z programu česko‐slovenské přeshraniční spolupráce INTERREG
na sanaci vlhkosti zámečku podaná v roce 2016 pod názvem Hony, lovy, hostiny, nebyla podpořena z důvodu
malého množství finančních prostředků v příslušném opatření, ale protože projekt s žádostí byl sám o sobě
kvalitní, budeme při nejbližší možné příležitosti žádost opakovat v aktualizované podobě. Návštěvnické
centrum Slovanského hradiště v Mikulčicích zatím nemá novou stálou expozici, ale investor v její přípravě
značně pokročil a muzeum poskytuje účinnou součinnost. Ve Slovanském hradišti v Mikulčicích mezitím
pokračují další aktivity směřující k dalšímu zlepšení jeho stavu, aby tato národní kulturní památka dosáhla
stavu adekvátního svému mezinárodnímu významu. Muzeum se výrazně podílelo na zpracování žádosti o titul
Evropské dědictví (European Heritage Label) pro česko‐slovenský projekt zahrnující pod název Památky Velké
Moravy areál Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP a kostel sv. Margity Antiochijské v Kopčanech, kterou
v roce 2017 podal Jihomoravský kraj.
Tradičně bohatá a pestrá byla v minulém roce výstavní činnost všech pracovišť, vždy obohacená o
doprovodné programy, jimiž chceme návštěvníkům čas strávený v muzeu zpříjemnit a doplnit, co se do výstavy
nevešlo. Jako příklady návštěvnicky úspěšných autorských výstav můžeme zcela jistě uvést v Hodoníně výstavu
Car Mikuláš II. – 100 let od abdikace posledního ruského imperátora nebo Srdečně zdravím a líbám – pozdravy
z fronty. V Kyjově byly úspěšné výstavy Retro a Jednota bratrská. Ve Veselí nad Moravou návštěvníci svou
účastí nejvíce ocenili výstavu Zábava našich předků a výstavu Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského
kraje. Posledně jmenovaná výstava je dílem našeho Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu a během
svého putování po Jihomoravském kraji propaguje nejen samotný titul, ale zejména tradiční řemesla, která
pomalu z běžného života mizí. Putovní výstava Čarovné barvy země představila výsledky již 6. ročníku
stejnojmenné populární malířské soutěže pro děti, kterou organizuje pobočka v Mikulčicích, a vždy je
návštěvníky přijímána velmi pozitivně.
Regionální pracoviště pro lidovou kulturu zpracovalo návrhy na udělení titulu Nositel tradice lidových
řemesel v oborech tradiční výšivka pro paní Markétu Maláníkovou a výroba koberců a ruční tkaní pro paní
Zdeňku Zábojovou. Oběma nominovaným byl v roce 2017 titul udělen.
Masarykovo muzeum v Hodoníně již tradičně pořádá ve dvouletých cyklech mezioborové odborné
semináře zaměřené na muzeologická témata, nebo věnované odkazu T. G. Masaryka. V roce 2017 se v sále
Evropa uskutečnil muzeologický seminář věnovaný problematice oborového vzdělávání pod názvem
Současnost a budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR. Na programu a organizaci spolupracovali
Masarykovo muzeum v Hodoníně a oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity jako garanti projektu Muzeologické komise AMG. Úspěšná byla mezinárodní konference
Císařovna Marie Terezie a střední Evropa uspořádaná v listopadu ve spolupráci s Centrem pro hospodářské a
sociální dějiny Ostravské univerzity, katedrou historie PdF MU Brno, SOkA Hodonín a městem Hodonínem. Sál
Evropa využívá nejen naše organizace, ale je též místem setkání pracovníků Jihomoravského kraje, starostů
okresu Hodonín, některé akce zde pořádá Dům kultury v Hodoníně či jiné organizace.
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Rok 2017 přinesl obohacení sbírkových fondů muzea koupí, darem a vlastní činností na všech
pracovištích. Muzeum v roce 2017 uzavřelo celkem dvacet darovacích smluv, zejména pro Vlastivědné
muzeum Kyjov a Městské muzeum Veselí n/M. Významné jsou artefakty z vlastního archeologického výzkumu,
které provádí naše archeologické pracoviště na různých místech regionu.
V oblasti kulturně‐výchovné je nutné zmínit bohatou a systematickou činnost pobočky v Mikulčicích,
kde již téměř celoročně probíhá řada tematických akcí: 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. Tradičně úspěšné jsou
Muzejní noci, procházky městem, ukázky tradičních řemesel a zvyků před Velikonocemi či Vánocemi, ve
Vlastivědném muzeu Kyjov měl v roce 2017 úspěšnou premiéru cyklus kurzů „Péče o tradiční lidový oděv
Kyjovska“.
Na všech pobočkách je podporována vědecko‐výzkumná a publikační činnost. Příkladná je v této
oblasti spolupráce s Veselským kulturním centrem. Jejím dalším výsledkem je vydání pátého svazku edice
věnované historii města a panství Veselí nad Moravou. Vědecko‐výzkumná činnost v tomto období byla
tematicky soustředěna hlavně na přípravu nových expozic, výstupy byly součástí výše zmíněných žádostí
o dotace.
Z hlediska ekonomického můžeme konstatovat, že organizace v roce 2017 hospodařila s vyrovnaným
rozpočtem. Měla své hlavní potřeby zajištěny provozním příspěvkem od zřizovatele, jímž je Jihomoravský kraj,
ale podařilo se jí získat příjmy i z jiných dotací a v neposlední řadě má i své vlastní příjmy, především ze
vstupného, tržeb za archeologické výzkumy, prodeje suvenýrů a pronájmů nebytových prostor.
Rok 2017 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 rekonstrukcí budovy ve
Velkomoravské ulici na nový depozitář v Hodoníně.
V Hodoníně dne 28. 2. 2018

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

2

HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE
1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
SELEKCE – AKVIZICE
Sbírky muzea byly rozšiřovány vlastním sběrem, výzkumy, dary a nákupy. Dne 27. 10. zasedal Poradenský sbor
pro sbírkotvornou činnost z oboru historie a dne 6. 11. se uskutečnilo jednání Poradenského sboru pro
sbírkotvornou činnost v oboru etnografie. Celkově bylo na nákup sbírkových předmětů v r. 2017 vynaloženo
49 991 Kč. Muzeum uzavřelo 20 darovacích smluv.
Nákup sbírkových předmětů v roce 2017
Název pobočky:
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Vlastivědné muzeum Kyjov
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Celkem:

Počet kusů
59
308
75
442

Cena (Kč)
8 580,‐
37 118,‐
4 293,‐
49 991,‐

Archeologické sbírky
Sbírkový fond byl rozšířen o archeologické nálezy z jedenácti archeologických výzkumů, dále došlo k zisku
artefaktů povrchovou prospekcí v Mutěnicích a předáním archeologických nálezů šesti nálezci z řad fyzických
osob.
Podrobný seznam akvizic je uveden v příloze č. 1.

TEZAURACE – EVIDENCE A INVENTARIZACE
Sbírka Masarykova muzea v Hodoníně s podsbírkami je registrována v Centrální evidenci sbírek muzejní
povahy České republiky při Ministerstvu kultury ČR pod evidenčním číslem MHO/002‐04‐24/100002. Z důvodu
přípravy projektů v pobočkách v Kyjově a Veselí n/M. bylo hlášení změn odloženo na počátek roku 2018.
Hlášení bylo již v roce 2016 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. Probíhala katalogizace I. stupně a katalogizace II. stupně v počítačovém
systému BACH včetně digitalizace sbírek. Průběžně byl prováděn tisk karet a dle plánu též inventarizace
sbírkových předmětů. Ve Vlastivědném muzeu Kyjov probíhala reorganizace depozitáře v důsledku
připravované stavební rekonstrukce zámečku, kdy bylo nutné vyklidit staré stálé expozice. V Městském muzeu
ve Veselí nad Moravou byla reorganizace depozitáře dokončena. Slovanské hradiště v Mikulčicích má nyní
jednu stálou expozici s kopiemi velkomoravských šperků a dalších sbírkových předmětů, přičemž část exponátů
ve stálé expozici pavilonu II je majetkem AÚ AV ČR Brno. V návštěvnickém provozu se osvědčily dvě skleněné
vitríny se sbírkovými předměty ze sbírky ústavu umístěné ve spolupráci s AÚ AV ČR v hlavní budově.
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Přehled počtu sbírkových předmětů zapsaných v I a II. stupni evidence sbírek

Počet inventárních čísel sbírkových předmětů v roce 2017 ‐ I. stupeň
stav k 1. 1. 2017 přírůstky v roce 2017 stav k 31. 12. 2017
obecné sbírky
9842
91
9 933
archeologie
1072
144
1 216
Hodonín celkem
10 914
235
11 149
obecné sbírky
23 080
924
24 004
archeologie
15 224
148
15 372
Kyjov celkem
38 304
1072
39 376
obecné sbírky
13 993
1789
15 782
archeologie
28 654
0
28 654
Veselí celkem
42 647
1789
44 436
MM celkem
91 865
3096
94 961

Počet inventárních čísel sbírkových předmětů v roce 2017 ‐ BACH
stav k 1. 1. 2017 přírůstky v roce 2017 stav k 31. 12. 2017
ob. sb. + fotofond
13 702
91
13 793
archeologie
839
144
983
Hodonín celkem
14 541
235
14 776
obecné sbírky
25 237
988
26 225
archeologie
3 136
0
3136
Kyjov celkem
28 373
988
29 361
obecné sbírky
8 355
269
8 624
archeologie
831
0
831
Veselí celkem
9 186
269
9 455
MM celkem
52 100
1 492
53 592

Inventarizace sbírkových předmětů v roce 2017 ‐ inventární čísla
Pobočka
obecné sbírky
archeologie
celkem
Hodonín
282
60
342
Kyjov
2 478
950
3 428
Veselí
1 228
120
1 348
celkem
3 988
1 130
5 118
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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 předány ke
konzervaci. Měsíčně byly vyhotovovány výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti.
Konzervace sbírek z depozitáře dle výběru kurátorů sbírek. V roce 2017 bylo v Hodoníně zakonzervováno 52
předmětů z depozitářů, ošetřeno 230 předmětů k výstavám zapůjčených z jiných organizací a zakonzervováno
30 ks archeologických předmětů z významných nálezů. Ve spolupráci obou konzervátorů s archeologickým
pracovištěm dosud probíhá rozsáhlá a obtížná konzervace dřevěných částí archeologické studny v cukerném
roztoku. Vzhledem k rozměru předmětu bylo nutné zvolit pro konzervaci budovu muzea v Hodoníně na ulici
Velkomoravská. Jednotlivé části předmětu byly dezinfikovány roztokem ajatinu. Byly vytvořeny mořicí lázně
o rozměru 30 x 195 x 295 cm a 30 x 60 x 280 cm. Spotřebováno bylo přibližně 1 000 kg řepného cukru. Proces
se nachází ve finálním stavu moření v 65 % roztoku. Je to tedy přibližně polovina celého procesu konzervace.
Proces konzervace nadále probíhá. Podstatnou měrou se hodonínská konzervátorka podílela na přípravách
projektu depozitáře v Hodoníně, zejména konzervátorského pracoviště v něm. V Kyjově bylo v roce 2017
zkonzervováno 103 ks předmětů, z toho 25 pro veselskou pobočku, zkonzervováno 42 ks předmětů
z archeologických výzkumů.
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 2017 probíhalo zapůjčování a vypůjčování sbírkových předmětů s institucemi i soukromými osobami.
Základní přehled udává tabulka:

Zápůjčky a výpůjčky sbírkových předmětů v roce 2017
zápůjčky
výpůjčky
subjekty
předměty
subjekty
předměty
Hodonín
6
133
15
367
Kyjov
3
216
8
382
Veselí
3
80
3
103
celkem
12
429
26
852
Subjekty ‐ počet institucí či soukromých osob, od kterých proběhla zápůjčka či výpůjčka.
Předměty – počet zapůjčených či vypůjčených předmětů.
HODONÍN
Zápůjčky jiným subjektům (kusy)
Městské muzeum Kojetín
Muzeum romské kultury Brno
m‐ARK Marketing a reklama s.r.o. Olomouc
Národní muzeum Praha 1

3
15
71
20
5

Falkenberg – Group s.r.o.
Dům kultury Hodonín
Celkem

10
14
133 ks předmětů

Výpůjčky od jiných subjektů (kusy)
Instituce:
Státní okresní archív Hodonín
Vlastivědné muzeum Kyjov
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Vysoké Mýto
Velebný Fam s.r.o., Ústí nad Orlicí
Státní zámek Hradec nad Moravicí
Národní památkový ústav Benešov
Národní památkový ústav, Správa státní zámku Ratibořice
Národní památkový ústav na Sychrově, Zámek Sychrov
Národní památkový ústav Kroměříž
Národní muzeum Praha
Národní památkový ústav Praha 3 Žižkov
Národní památkový ústav České Budějovice
Národní muzeum Praha

19
43
1
1
1
2
4
4
1
20
2
4
26

soukromé osoby:
Mikhail Dzyuba, Osadní 32, Praha 7
Veronika Petraturová, Medlovice
Celkem

37
202
367 ks předmětů

KYJOV
Zápůjčky jiným subjektům (kusy)
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín
Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici
Celkem

183 ks
6 ks
27 ks
216 ks předmětů

Výpůjčky od jiných subjektů (kusy)
Muzeum Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě
Muzeum Komenského v Přerově
Soukromá osoba
Soukromá osoba
NÚLK Strážnice
Státní okresní archiv Hodonín
Městské muzeum Strážnice
Společenstvo českých knihařů
Celkem

39 ks
12 ks
230 ks
20 ks
9 ks
1 ks
5 ks
66 ks
382 ks předmětů
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VESELÍ
Zápůjčky od nás jiným institucím (kusy)
Národní ústav lidové kultury Strážnice
Obec Javorník
Veselské kulturní centrum
Celkem

1
18
61
80 ks předmětů

Výpůjčky od jiných institucí nám:
Slovácké muzeum Uherské Hradiště
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Celkem

23 ks předmětů
32 ks předmětů
55 ks předmětů

Výpůjčky od soukromých osob
Tomáš Zeman
Celkem

48 obrazů
48 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 pořádají ve svých prostorách
tematické výstavy.
Stálé expozice Masarykova muzea:
Expozice T. G. Masaryk a rodný kraj
Stálá expozice zpřístupněná veřejnosti od 18. května 1997 návštěvníkovi nabízí 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 měla v roce 2017 20. výročí trvání, i proto se jeví potřebná její kompletní
modernizace.
Stálá expozice Vlastivědného muzea v Kyjově
Do roku 2017 byly ve Vlastivědném muzeu 3 stálé expozice: archeologická, etnografická a přírodovědná.
Protože kromě přírodovědné expozice pocházely zbylé 2 ze 70. let 20. stol., nevyhovovaly moderním
prezentacím sbírkových předmětů, historická expozice chyběla úplně. 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. Od 30. 10. 2017 je zámeček
uzavřen kvůli připravované rekonstrukci a stálé expozice jsou již vyklizeny.
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 2017 byla na základě libreta vytvořena projektová dokumentace historické,
etnografické a archeologické části budoucí expozice a byla zpracována projektová dokumentace rekonstrukce
návštěvnických prostor.
Slovanské Hradiště v Mikulčicích
V areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích pokračovala i v roce 2017 specifická situace, poněvadž se dosud
nepodařilo zprovoznit v návštěvnickém centru novou expozici. Návštěvníkům je k dispozici ceněná expozice
v pavilonu II, doplněno vybavení sloužící především pro školní programy (nábytek, repliky předmětů do
„velkomoravského kufříku“), vznikly 2 výukové programy Velkomoravská šatna a Velkomoravská zbrojnice,
celoročně jsou pořádány krátkodobé tematické výstavy v galerii pavilonu I.
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Přehled výstav a jejich návštěvnost v roce 2017:
Název výstavy
HUDBA V HODONÍNĚ
CAR MIKULÁŠ II. ‐ 100 let od abdikace posledního
ruského imperátora
SRDEČNĚ ZDRAVÍM A VŘELE LÍBÁM – pozdravy z fronty
VÝRAZOVÉ PANENKY Z USA, PANENKY ZE SBÍRKY
VERONIKY PETRATUROVÉ
Expozice T. G. Masaryk a rodný kraj
Hodonín ‐ zámeček celkem
CHRYZANTÉMA A MEČ – umění a materiální kultura
starého Japonska
ESO V RUKÁVU ‐ Z historie hracích a vykládacích karet
MATURANTI VYSTAVUJÍ
ARCHEOLOGICKÉ LETY NA HODONÍNSKU
SESTRY BOROMEJKY
Hodonín ‐ Národní třida celkem
PANENKY ZE SBÍRKY VERONIKY PETRATUROVÉ
CHRYZANTÉMA A MEČ (umění a materiální kultura
starého Japonska)
„RETRO“
MISTŘI TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY JMK
UMĚLECKÁ KNIŽNÍ VAZBA
JEDNOTA BRATRSKÁ
Kyjov celkem
VESELSKÉ VÝŠIVKY
DUŠAN ZEMAN ‐ OBRAZY
MISTŘI TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY JMK
TAK JDE ČAS…
ZÁBAVA NAŠICH PŘEDKŮ
Expozice „Od Doubravy po Javořinu“
Veselí nad Moravou celkem
ORA ET VIATOR (výstava obrazů s duchovní tematikou)
OČIMA STUDENTŮ SOŠ A VOŠ BRNO
ČLOVĚK A VÍRA – fotografie s duchovní tematikou
ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ
MIKULČICKÁ PODÍVANÁ, fotografie S. Rutara
TEODOR BUZU – Obrazy s duchovní tematikou
VÝSTAVA OBRAZŮ SOU BRNO
Slovanské hradiště v Mikulčicích celkem

od

do
8. 1.

návštěvnost
42

27. 1.
16. 6.

28. 5.
1. 10.

1 618
1 043

21. 10.
1. 1.

4. 2. 2018
31. 12.

766
2 930
6 399

1. 1.
29.1.
17. 2.
8. 5.
15. 5.
11. 6.
30. 6.
8. 10.
27. 10. 2017 18. 2. 2018

109
523
98
186
545
1 461
49

29. 1.
13. 2.
2. 5.
2. 7.
22. 9.
1. 11.

23. 4.
25. 6.
15. 9.
24. 10.
31. 12.

1. 1.
29. 1.
13. 2.
19. 3.
3. 4.
18. 6.
2. 7.
30. 8.
18. 9. 14. 1. 2018
1. 1.
31. 12.
2. 1.
10. 3.
12. 4.
15. 6.
16. 5.
1. 8.
15. 9.

28. 2.
10. 4.
13. 6.
31. 7.
13. 6.
11. 89.
30. 11.

222
516
368
190
589
1934
29
393
711
284
732
986
3 135
120
176
2 360
5 460
7 900
1 525
1 320
18 861

Instalace výstavy Mistři tradiční rukodělné výroby JMK v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
realizace výstavy Karel Hanák – Nositel tradice, která se uskutečnila ve dnech 25. 11. – 6. 1. 2018 v muzeu
v Krumvíři pracovnicemi Vlastivědného muzea Kyjov.
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Výstava archeologického oddělení Nejnovější archeologické nálezy ze Strážnice ve dnech 8. 10. 2017 – 7. 1.
2018 v Městském muzeu ve Strážnici.

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 2017.
Hodonín
1. Hudba v Hodoníně – výtvarný koutek ve formě omalovánek, notová osnova s názvy not, kde se žáci učili
psaní not a houslového klíče, hudební křížovky, poznávání dechových nástrojů, bludiště, kvíz hudebních
nástrojů pro základní školy, puzzle, přiřazování a pojmenování částí hudebních nástrojů, poznávání
a přiřazování skladeb od nejznámějších skladatelů, přiřazování podle obrázků, seznámení se základní
hudební dynamikou.
2.

Car Mikuláš II. ‐ 100 let od abdikace posledního ruského imperátora ‐ výtvarný koutek s tematickými
omalovánkami Ruska a jeho typických znaků, přiřazování a poznávání typických obydlí různých národů,
kvíz, poznávání významných památek Petrohradu podle obrázků, správné přiřazení členů rodiny cara
Mikuláše II., byl vytvořen rodokmen jeho rodiny a mapa Ruska z roku 1915, návštěvníci se učili číst a psát
ruskou azbuku, jak tiskacím tak psacím, byla k dispozici ''významná data cara Mikuláše II.'', která si mohl
návštěvník odnést s sebou domů.

3.

Muzejní noc – název '''Car Mikuláš II'' ‐ hry a soutěže pro děti, za jejichž splnění čekala děti odměna,
kulturní program ve spolupráci s Všekozáckým svazem českých zemí a Slovenska, vystoupení folklórního
souboru VSČZS – Kozáci Vltava a bratislavského ruského sboru, fotografování v dobovém oděvu
Kočovného fotoateliéru madam Lily Schmetterling a možnost prohlídky expozice T. G. Masaryk a rodný
kraj. Účast 349 návštěvníků.

4. Srdečně zdravím a vřele líbám – pozdravy z fronty ‐ v rámci 100. výročí bitvy u Zborova byla 2. 7. 2017
zpřístupněna zdarma výstava Srdečně zdravím a vřele líbám a stálá expozice T. G. Masaryk a rodný kraj. (27
návštěvníků). Součástí doprovodného programu byla vlastní výroba vlčích máků, puzzle, tvoření a psaní
pomocí inkoustu a inkoustového pera na pohlednice, seskládaní mapy, výtvarný koutek s omalovánkami,
správné seskládaní příběhu, pexeso, puzzle.
5. Výrazové panenky z USA, panenky ze sbírky Veroniky Petraturové ‐ doprovodný program ve formě
výtvarného koutku s tematickými omalovánkami, děti si mohly vymalovat a obléci papírové panenky,
navrhnout podle vlastní inspirace vzory šatů, puzzle, najít několik rozdílů v obrázku, podle návodu vytvořit
vlastní papírovou panenku z barevných papírů, vytvořit panenku ze špachtlí například do květináče či jako
záložku, splnit úkol na magnetické tabuli.
6. Chryzantéma a meč ‐ vytvořen doprovodný program, žáci si zkoušeli vyplnit pracovní list s názvem ''Co víš
o Japonsku?'', zakreslovali do slepé mapy Japonska, dále tematické omalovánky k Japonsku, návštěvník si
mohl vyzkoušet psaní kaligrafického písma na pergamenový papír, úkol na magnetickou tabuli
(rozpoznávání druhů japonských vlajek), základní informace o nejvýznamnějších mečích Japonska.
V rámci výstavy proběhl také Japonský den (27. 1. 2017) – ve spolupráci s japanologem Jakubem Zemanem
byla uspořádaná ochutnávka pravých japonských čajů, ukázka bojového umění a komentovaná prohlídka
výstavy Chryzantéma a meč. (36 návštěvníků)
7.

Eso v rukávu – z historie hracích a vykládacích karet ‐ výtvarný koutek s tematickými omalovánkami
a úkoly, jako například přiřazování správného kouzelnického významu slov, křížovkářské slovníky a
křížovky, navrhování vlastního kouzelnického plakátu čí hrací karty, kdy si děti za odměnu mohly odnést
kouzelnickou hůlku, puzzle, dále pak ve spolupráci s J. Hadašem byl vytvořen kvíz, za jehož vyplnění děti
získaly odměnu.

8.

Archeologické lety na Hodonínsku ‐ puzzle, pexeso, omalovánky. V rámci výstavy proběhla 2. října ke dni
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seniorů přednáška Tajemství dálkového archeologického průzkumu (12 návštěvníků).
9.

Sestry Boromejky ‐ vyrábění růžence z korálků, tematické omalovánky, křížovka, skládání znaku
boromejek.

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 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 v Hodoníně byly vkládány a prezentovány především na vlastní web, 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 2018 do rubriky Co se děje na
Slovácku? Muzeum a jeho činnost byla mnohokrát předmětem reportáží regionální televize Slovácko,
televize Noe, pořadu Dobré ráno s Českou televizí a Toulavá kamera.
13. Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelový sál Evropa: Doprovodný program byl
vytvořen na téma Barevné Velikonoce. Děti se prošly po několika stanovištích. Seznámily se se symbolikou
různých barev (modré, zelené, červené a žluté). K tomu si zahrály hru „Čáp ztratil čepičku“, rozpoznávaly
jarní květiny, zvířátka s mláďátky, lovení žabek pomocí kruhů, skládání kostek s jarní tematikou, jarní
říkanky a písničky, dále si podle vlastní fantazie dotvářely a velké velikonoční vejce (mandala z různých
materiálů). Ve výtvarné dílně si vyrobily slepičku z plastové lžičky, velikonočního beránka zdobeného
vatou, zajíce na špejli, omalovánky.
14. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelový sál Evropa: Doprovodný program byl vytvořen
na téma Vánoce v Betlémě. Děti si prošly několik stanovišť, a seznamovaly se s životem v Betlémě. Děti
přivítal pastýř, dále Anděl, mudrc a Marie s Ježíškem. Ve výtvarné dílně si děti vytvářely vánoční
pohlednice a kapříka zdobeného pomocí kolínek.
15. Vodní království – akce ve spolupráci s Domem kultury (hlavní organizátor) a dalšími institucemi. Vodnímu
království předcházela účast na pravidelných schůzkách a jednáních s Domem kultury Hodonín ohledně
organizace a programu akce a výpomoc při přípravě a organizaci akce. V areálu zámečku Masarykova
muzea byla již tradičně připravena pohádková říše pro děti se soutěžemi. Na druhém břehu slepého
ramene Moravy pak proběhl program na pódiu (pohádka Peklo s anděly aneb Belzebubovo mrzuté
odpoledne, O černokněžníkovi a pohádka Obušku z pytle ven). Návštěvnost byla 1003.
16. Muzeologický seminář Současnost a budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR ‐ na tradičním
semináři uskutečněném 20. – 21. 6. pořádaném ve spolupráci s Katedrou muzeologie FF MU zaznělo 17
příspěvků, příspěvek měl i pracovník MMH M. Vařeka. Účast 48 osob.
17. Mezinárodní vědecká konference Císařovna Marie Terezie a střední Evropa – 300 let od narození
reformátorky ‐ konference proběhla ve dnech 14. – 15. 11. v rámci udržitelnosti projektu přes hraniční
spolupráce Společný návrat do 18. století…, ve spolupráci s Centrem pro hospodářské a sociální dějiny OU,
Katedrou historie PdF MU, SOkA Hodonín a městem Hodonínem. Na konferenci zaznělo 19 příspěvků, své
příspěvky přednesli i pracovníci MMH. Druhý den se konference zúčastnila jako host JCKV arcivévodkyně
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Ulrika Habsbursko‐Lotrinská. Účast 63 osob.
18. Den seniorů – v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů 1. 10. ‐ vstup do expozice T. G. Masaryka a na
výstavu Srdečně zdravím a vřele líbám zdarma. V sále Evropa proběhla 2. října přednáška Tajemství
archeologického dálkového výzkumu (12 návštěvníků)
19. Vzpomínkový den k 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka 14. 9. – dopolední program byl věnován žákům ZŠ,
kteří se na akci dopředu objednali. Na několika stanovištích ve venkovních prostorách zámečku plnili
několik kvízů a úkolů, domů si odnesli vlastnoručně namalovaný hrneček s motivem T. G. Masaryka.
Podvečer byl věnován zasazení speciální růže Nette Ingeborg k poctě prezidenta Osvoboditele oceněnou
zlatými medailemi z přehlídek růží z Říma 1995 a z Vídně 2003 u zdi zámečku a následnému koncertu
smyčcového kvarteta Symfonického orchestru Hodonín v předsálí zámečku (173 osob)
20. Vzpomínka na bombardování Hodonína 20. listopadu 1944 ‐ pro studenty Gymnázia Hodonín bylo 20. 11.
dopoledne připraveno v předsálí zámečku scénické vystoupení amatérské skupiny Hylland Sklld
s doprovodným slovem muzea historičky Hany Sýkorové, doplněno o mini výstavu tematických fotografií
(42 osob).
Hodonín – přednášková činnost
1. Tomáš Garrigue Masaryk: Masarykovo dětství – přednáška pro děti, Chovančíková, I., 9. 11., Obecní úřad
Čejč.
2. Cyklus přednášek pro Univerzitu volného času (Městská knihovna Hodonín, Vařeka, M.) o dějinách českých
zemí 1750‐1850. Na jednotlivých lekcích byl důraz kladen na dějiny českých zemí se zaměřením na
Hodonín a Hodonínsko v této dějinné epoše. Vykonán zájezd do Litovle a Čech pod Kosířem. Na podzimním
termínu se probírala problematika českých dějiny od konce 18. století do poloviny 19. století, opět ve
vztahu k Hodonínu a Hodonínsku. Studenti během přednáškových cyklů navštívili také aktuální výstavy
v Masarykově muzeu.
3. Sedmička v letopočtu v historii Hodonína – přednáška H. Sýkorové v rámci projektu Velká válka 1914 –
1918 se uskutečnila 14. 12. 2017 v Městské knihovně Hodonín (15 osob) a 19. 12. pro žáky 5. třídy ZŠ
Očovská v Hodoníně (25 osob).
4. Komentovaná historická procházka městem Hodonínem – uskutečnila se 9. 6. Procházka probíhala ve
spolupráci a na žádost SOkA Hodonín v rámci Dnu archivů 2017. Dopoledne proběhly 3 procházky pro žáky
ZŠ, odpoledne 1 pro veřejnost. (Sýkorová, H., celkem 100 osob.
5. Komentovaná historická prohlídka na radnici města Hodonína – uskutečnila se 6. 10. ve spolupráci se SOkA
na žádost města Hodonína v rámci Dne otevřených dveří radnice. Dopoledne proběhly 4 prohlídky pro žáky
ZŠ, odpoledne 2 pro veřejnost (Sýkorová, H., celkem 175 osob).
6. Exkurze univerzitních i místních studentů v Masarykově muzeu v Hodoníně. Muzeum jako paměťová
instituce mimořádného významu – Vařeka, M., 20. 6., muzeologický seminář v MMH.
7. Marie Terezie reformátorka říše, Fenomén modernizace na příkladu zemědělství v Rakouském Slezsku
v době vlády císařovny Marie Terezie – Vařeka, M., 14. 11., mezinárodní konference Císařovna Marie
Terezie a střední Evropa v MMH.
8. Vliv reforem Josefa II. na lidovou kulturu na příkladu hodové tradice, Koupě panství Hodonín Františkem
Štěpánem Lotrinským v zápisech primátora města Hodonína Jakuba Kleina – Havlík, M., 15. 11.
mezinárodní konference Císařovna Marie Terezie a střední Evropa v MMH.
9. Jak vypadal Hodonín za časů Marie Terezie a co nám z něj zbylo – Sýkorová, H. 15. 11., mezinárodní
konference Císařovna Marie Terezie a střední Evropa v MMH.
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Mimo plán:
1. Chovančíková, I.:











Aktivizace návštěvníka – 5. 4., Škola muzejní propedeutiky (ŠMP) Praha
Nové trendy ve výstavnictví – 5. 4., ŠMP Praha
Propagace a popularizace – 5. 4., ŠMP Praha
Muzeum jako instituce – 3. 5., ŠMP Praha
Marketing muzejního výstavnictví – 10. 5., ŠMP Praha
Recenze muzejních výstav – I. 10. 5., ŠMP Praha
Propagace a popularizace muzejních výstav – 10. 5., ŠMP
Problematika kritiky muzejního výstavnictví – 18.10., ŠMP Praha
Prezentace muzejních výstav – 18.10., ŠMP Praha
Muzejně výstavní kritika – 13. 10., 10. 11., 1. 12., 15. 12., FF MU Brno

2. Kostrouch, F.: Raně novověká dřevěná studna z Josefova (okr. Hodonín). Konference: Přehled
archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2016, Brno – hrad Špilberk 20. 4. 2017.
3. Kostrouch, F.: Tajemství dálkového archeologického průzkumu. Mezinárodní den seniorů, 2. 10. 2017.
4. Kostrouch, F.: Nejnovější archeologické výzkumy ve Strážnici. Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici,
30. 11. 2017.
5. Kostrouch, F.: Dřevěné předměty ve středověku. FF UP v Olomouci. Sekce archeologie katedry historie.
Předmět: Movité artefakty středověku, 14. 12. 2017.
6. Šmerda, J.: Poslední Germáni na Moravě ve světle nálezů z Kyjova. FF UP Olomouc. Sekce archeologie
katedry historie. 4. 5. 2017.
Účast na konferencích:
Sýkorová, H.: Přeměna tváře Hodonína v důsledku regulace řeky Moravy ‐ přednáška ve spolupráci se SOkA
Hodonín v Technickém muzeu Brno 25. – 26. 10. na odborném semináři K Historii průmyslu, techniky
a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918 – 1939) III.
Šmerda, J.: Záchranné archeologické výzkumy při stavbách RD (Hroznová Lhota, Žarošice). NPÚ Brno.
Metodický den. 23. 3. 2017.

Hodonín ‐ archeologie
1. Spolupráce při kulturních akcích na SHM
Kostrouch, F.:
 Den s archeologem 5. 10. 2017. Program pro děti ze ZŠ Vančurova z Hodonína.
 Den s archeologem 27. 9. 2017. Program pro děti ze ZŠ Hustopeče, Lysice a Mikulčice.
 Slavnostní vyhlášení výsledků VII. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy země, 15. 6. 2017.
Program pro děti „Jak pracuje archeolog“.
 Velkomoravský den 19. 5. 2017. Program pro děti ze ZŠ Křepice, Bzenec, Pohořelice a Brno.
 Den s archeologem 28. 4. 2017. Program pro děti ze ZŠ Kyjov a Unín ‐ SR.
2. Doprovodné programy:
Kostrouch, F.:
Komentované prohlídky k výstavě „Nejnovější archeologické nálezy ze Strážnice“, 12. 12., 17. 12. 2017
a 7. 1. 2018.
Noc s archeologem. Program proběhl v rámci muzejní noci Vlastivědného muzea Kyjov, 19. 5. 2017.
3. Propagace archeologie v tisku – příloha č. 3.
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Hodonín – sál Evropa
1. Tradiční akce sálu Evropa ‐ v průběhu roku 2017 byly zajišťovány vlastní akce Masarykova muzea
v Hodoníně. Mezi nejčastěji pořádané akce v sále patří koncerty z cyklu Hudebních čtvrtků, Velikonoční
a Vánoční předváděcí akce, vernisáže výstav ve výstavních prostorech budovy se sálem Evropa.
2. Technické zajišťování akcí Jihomoravského kraje a Města Hodonína ‐ v roce 2017 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 2017

datum konání
6.1.2017
18.1.2017
19.1.2017
20.1.2017
27.1.2017
3.2.2017
23.2.2017
9.3.2017
23.3.2017
28.3.2017
30.3.2017
31.3.2017
1.4.2017
4.‐6.4.2017
9.4.2017
11.4.2017
20.4.2017
27.4.2017
17.5.2017

smlouva č.
E2016‐28

pronájem/
výpůjčka
výpůjčka

E2017‐01

pronájem

E2017‐02
E2017‐03
E2017‐07
E2017‐04

pronájem
výpůjčka
výpůjčka
výpůjčka

E2017‐08

pronájem

E2017‐10

pronájem

E2017‐05
E2017‐14

výpůjčka
výpůjčka

23.5.2017
27.5.2017
29.5.2017
30.5.2017
3.6.2017
8.6.2017
20.‐21.6.2017
22.6.2017
31.7.‐2.8.2017
26.8.2017
9.9.2017

E2017‐15

pronájem

E2017‐12

výpůjčka

E2017‐09
E2017‐13

výpůjčka
výpůčka

E2017‐11
E2017‐21
E2017‐23

pronájem
pronájem
pronájem

objednavatel/ pořadatel
DK Hodonín
Masarykovo muzeum
Masarykovo muzeum
Tvarbet Moravia, a.s.
Masarykovo muzeum
Středisko vzdělávání
HSO‐SPS
DK Hodonín
HSO‐SPS
Masarykovo muzeum
Masarykovo muzeum
Masarykovo muzeum
JUDr. Vl. Zachovalá
Masarykovo muzeum
Iva Komoňová
Jihomoravský kraj
Masarykovo muzeum
HSO‐SPS
Město Hodonín
Region Slovácko‐
dest.spol.
Masarykovo muzeum
Město Hodonín
Jihomoravský kraj
TK Classic při SVČ
Město Hodonín
Masarykovo muzeum
Masarykovo muzeum
PPP Hodonín
Play you deal
EPI Kunovice
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akce
Novoroční koncert s přípitkem
Čarovné barvy země
Koncert Michala Grombiříka
Novoroční večírek
Japonský den
Školení
Hudební čtvrtek – Janáčkovo kvareto
Výroční cena města Hodonína
Koncert Eagers swingers
Procházka městem Hodonínem
Divadlo – Soudce v nesnázích
Přednáška – prof. Alain Soubigou
Seminář
Velikonoční předváděcí akce
2. jarní beauty show
Setkání starostů okresu Hodonín
Procházka městem Hodonínem
Hudební čtvrtek KOJN
Den sester 2017
Divadelní představení
Vodní království
Setkání VU3V
Oběd prezidenta ČR
Cena města Hodonína
Knížka pro prvňáčka
Muzeologický seminář
HČ – Koncert Barbastella
Léto se šamanem
Obchodní setkání
Promoce

20.9.2017
22.9.2017
1.10.2017
7.10.2017
14.10.2017
19.10.2017
9.11.2017
10.11.2017
14.‐15.11.2017
16.11.2017
21.11.2017
22.‐24.11.2017
26.11.2017
27.11.2017
28.11.2017
30.11.2017
1.12.2017
3.12.2017
4.12.2017
7.12.2017
11.12.2017
12.‐14.12.2017
17.12.2017

E2017‐20
E2017‐18
E2017‐16
E2017‐28
E2017‐06
E2017‐25
E2017‐26
E2017‐27

výpůjčka
pronájem
pronájem
pronájem
výpůjčka
výpůjčka
výpůjčka
výpůjčka

E2017‐19
E2017‐24
E2017‐29
E2017‐22
E2017‐32

výpůjčka
pronájem
pronájem
výpůjčka
výpůjčka

E2017‐33
E2017‐30
E2017‐22
E2017‐32
E2017‐31

pronájem
výpůjčka
výpůjčka
výpůjčka
výpůjčka

E2017‐22

výpůjčka

Město Hodonín
Zebra and Cloud, s.r.o.
Apoštolská církev
V. Hodes
HSO‐SPS
HSO‐SPS
HSO‐SPS
Město Hodonín
Masarykovo muzeum
Město Hodonín
Středisko pro vzdělání
Kvasar
DK Hodonín
DK Hodonín
Jihomoravský kraj
Evropská kult. stezka
Město Hodonín
DK Hodonín
DK Hodonín
Město Hodonín
Masarykovo muzeum
Masarykovo muzeum
DK Hodonín

Veřejné fórum
Koncert Maok
Setkání
Setkání
ECHO
HČ‐Koncert Gabriely Vermelho
HČ‐Koncert učitelů ZUŠ Hodonín
Den studentstva
Konference Marie Terezie
25. let Charity Hodonín
Seminář
Školení
Taneční dospělí
Taneční studenti
Školení
Cyrilometodějské stezky
Mikuláš
Taneční dospělí
Taneční studenti
Ocenění Policie
Čarovné barvy země
Vánoční předváděcí akce
Taneční dospělí

Kyjov
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Kurz japonského kaligrafického písma
26. 3.
26 účastníků
Uskutečnil se jako doprovodný program k výstavě Chryzantéma a meč
Velikonoční předváděcí akce
5. – 7. 4.
242 návštěvníků
Muzejní blešák
23. 4.
305 návštěvníků
Muzejní noc
19. 5.
220 návštěvníků
Kyjovské letní slavnosti
12. ‐ 13. 8.
V rámci výstavy Nositelé tradic byla připravena předváděcí akce vybraných řemesel, která byla součástí
jarmarku při kyjovských letních slavnostech 12. a 13. srpna 2017 na náměstí v Kyjově, kde si návštěvníci
mohli řadu z prezentovaných technik také vyzkoušet. Na stánku Vlastivědného muzea Kyjov probíhala
rovněž propagace celého muzea
Den seniorů
1. 10.
Den seniorů se už po několikáté nesetkává s příznivým ohlasem. Přestože v tento den mají senioři vstup
zdarma a konají se pro ně komentované prohlídky, nevyužil tuto možnost žádný návštěvník.
Předvánoční bleší trh
26. 11.
520 návštěvníků
Vánoční předváděcí akce
13.‐15. 12.
521 návštěvníků
Cyklus kurzů Péče o tradiční lidový oděv: září – prosinec
Vlastivědné muzeum Kyjov uspořádalo poprvé cyklus kurzů „Péče o tradiční lidový oděv Kyjovska“
24. 9. 2017 – Vázání šátků a drúžení, lektor Jarmila Hajná
8. 10. 2017 – Škrobení a žehlení spodnic a rukávců, lektor Jitka Šimečková
22. 10. 2017 – Spojování látky tzv. stinkem, lektor Helena Sochorová
5. 11.2017 – Ukázky vrapení a skládání sukní, lektor Vojtěška Hochmanová a Michaela Zálešá‐ková
19. 11. 2017 – Předkreslená výšivka (přenášení vzoru a technika výšivky plné a dírkové), lektor Blanka
Pokorná a Miroslava Pavlíková
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Vzhledem k obrovskému zájmu o kurz byl uspořádán ještě jeden, a to 2. 12. 2017 – Škrobení a žehlení
spodnic a rukávců, lektor Jitka Šimečková, 143 účastníků
10. Nad rámec PHÚ 2017 proběhla spolupráce s Městským úřadem v Kyjově při přípravě programu
slavnostního odhalení pamětní desky letci RAF V. Nedvědovi na budově kyjovského gymnázia dne 26. 3.
2017. Pro účastníky slavnostního aktu připravily pracovnice muzea panely s informacemi o osobnosti V.
Nedvěda a figurínu s jeho uniformou. Materiály pak zůstaly v budově gymnázia i následující týden, aby je
mohli při výuce využít rovněž studenti gymnázia.
Kyjov ‐ přednášková činnost
1.
2.
3.
4.

5.

Historie Kyjova ‐ 2 přednášky (20. a 23. 3.) pro studenty Klvaňova gymnázia v Kyjově – 30 posluchačů
Přednáška o Japonsku – doprovodný program k výstavě Chryzantéma a meč, 22. 3., 25 posluchačů
Historická procházka městem ‐ 8. 11. 15 dětí
Historické budovy v Kyjově ‐ 11. 10. – provázení diváků internetové televize na webu městem Kyjovem
s výkladem o historických budovách a událostech ve městě pro Městský úřad v Kyjově v přímém přenosu
(Pokorná, B.)
Jednota bratrská – komentované prohlídky (Vratislavská, E.) v rámci výstavy

Veselí nad Moravou
1.

VELIKONOCE SE BLÍŽÍ… ‐ 4. – 6. 4., návštěvnost: 471 osob

2.

Muzejní noc ‐ 27. 5., téma „ŘEMESLA NAŠICH PŘEDKŮ“ ‐ návštěvnost: 121 osob

3.

Projekt „NAŠE MĚSTO“ pro ZŠ (všechny stupně) – probíhá celoročně

4.

Projekt „PRAVĚK VESELSKA“ pro ZŠ (všechny stupně) – probíhá celoročně

5.

Projekt „STŘEDOVĚK VESELSKA“ pro ZŠ (všechny stupně) – probíhá celoročně

6.

Spolupráce s Veselským kulturním centrem při přípravě dětských zpěváků ‐ přehlídka připravována od
ledna. Výběr zpěváků, zápis lidových písní, secvičení s dětmi, příprava zpěvníku lidových písní z přehlídky
(předán do muzea), závěrečný koncert, výběr dětí do dalších kol soutěží a přehlídek. Články pro tisk.

7.

VÁNOCE SE BLÍŽÍ… ‐ 12. – 14. 12., návštěvnost: 481 osob

8.

Fotodokumentace akcí pořádaných muzeem – probíhá v průběhu celého roku – vernisáže,
fotodokumentace výstav, předváděcích akcí, muzejních nocí, přednášky pro Akademii volného času, akcí
pořádaných ve spolupráci s Veselským kulturním centrem ve Veselí n/M.

9.

Videodokumentace – probíhá celoročně podle potřeby

Veselí nad Moravou – přednášková činnost
1.

Dějiny města Veselí nad Moravou – uskutečnily se 2 pro Akademii volného času, 22. 2. (34 seniorů), 1. 11.
(23 seniorů)

2.

Hrad veselí – 15. 11. pro Akademii volného času (29 seniorů)

3.

Drobné sakrální památky ve Veselí nad Moravou – 11. 4. pro ZŠ Církevní, 15 posluchačů (z toho 13 dětí)

4.

Šlechtické rody na Veselsku – 22. 11. pro Akademii volného času o historii Veselí, 28 seniorů

5.

Pravěk Veselska –
‐ 7. 3. – ZŠ Vnorovy (4. třída), 25 dětí a 2 učitelé
‐ 29. 9. – ZŠ Žeravice – 43 dětí a 5 učitelů
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Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Průvodcovské služby
1.1. Hlavní návštěvní sezóna, poskytování služeb (01.04. – 31.10.)
57. návštěvní sezóna potvrdila trvale vzrůstající zájem veřejnosti. Propagace, pravidelná práce s médii a
cílovými skupinami (základní školy, turistické agentury, turistická centra, ubytovací kapacity), včetně
rozšiřování nabídky služeb i pestrosti doprovodných kulturních akcí, rozvíjení a vývoj nových i stávajících
doprovodných programů pro školy i veřejnost pozitivně ovlivňuje celkovou výši návštěvnosti. Po dlouhých
desetiletích (od 70. let 20. století) překročila celková návštěvnost v nových podmínkách hranici 50.000 hostů.
NÁVŠTĚVNOST CELKOVÁ:

měsíc/rok
LEDEN – BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD – PROSINEC
Celkem

POKLADNA
2015 2016 2017
50
1292
454
3009 1979 3979
4264 3590 5536
2370 2066 3585
4915 5583 8765
3000 3200 4827
2721 2158 4049
2740 2713 2727
581
424
432
23650 23005 34354

AREÁL
CELKEM
volný pohyb – odhad
pokladna + areál
2015 2016 2017 2015 2016 2017
250
1010 2024
300
2302 2478
400
2349 3853 3409 4328 7832
800
2470 2482 5046 6060 8018
1200 1842 1515 3570 3908 5100
2900 2220 2397 7915 7803 11162
1500
735
2436 5500 3935 7263
950
1955 1870 3521 4113 5919
950
53
1113 3540 2766 3840
500
750
88
1081 1174
520
9450 13384 17778 33882 36389 52132

Základní tabulka přehledu návštěvnosti v r. 2017 zaznamenává počty hostů evidovaných pokladním
systémem (34 354 osob) a současně připojuje výpočet volného pohybu turistů po areálu hradiště, aniž by
navštívili a kontaktovali pokladnu (17 778 osob). V roce 2017 navštívilo hradiště rekordních 52 132
návštěvníků.
1.2. Zimní návštěvnický program (od 2.1. – 31.03. a 1.11 – 22.12.)
V uvedeném zimním období ohlášené návštěvníky provázeli kmenoví pracovníci pobočky (vedoucí, vedoucí
návštěvnického provozu, školní výprava pak kulturně‐výchovná pracovnice). Uvedené období byl památník
přístupný v pracovní dny (mimo pondělí) s prohlídkami v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin. Vyhlídková věž byla
přístupna dle počasí.
Zimní období bylo pak využito k řešení neodkladných a aktuálních úkolů spojených s končící sezónou
a kalendářním rokem, jakož i k přípravě nové sezóny. Na úkolech se aktivně podíleli všichni pracovníci pobočky.
2.

Expozice, výstavy
2.1. Expozice pavilonu I (dokončení scénáře a realizace)
Realizace nové stálé expozice v novém pavilonu I se během roku 2017 díky iniciativě vedení odboru kultury
a památkové péče JMK značně přiblížila. Z podnětu vedoucího odboru se uskutečnila řada jednání, která cíleně
vedla k finálnímu řešení a přípravě realizace expozice. Pobočka poskytovala součinnost prostřednictvím
vedoucího.
2.2. Expozice v pavilonu II (opravy, údržba)
Příprava budovy pavilonu II na sezónu spočívala, kromě kontroly a oprav provedených archeology
a konzervátorkou na archeologických terénech a replikách vystavených sbírkových předmětů, v celkovém
úklidu vnitřní části expozice koncem měsíce března, včetně mytí skleněných tabulí dodavatelskou firmou.
Pravidelná údržba a úklid expozice byly prováděny průběžně po celou sezónu. Před zahájením sezóny byl
zkontrolován počítačový program a mechanismy. Během sezóny byl zapojen nový PC zakoupený pro tento
objekt v předcházející sezóně.
2.3. Experimentárium v pavilonu I
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Hlavní návštěvnická hala – experimentárium – na konci roku bylo rozšířeno vybavení pořízením 4 sklápěcích
stolů, 15 stoliček, 1 policové knihovny, 1 podstavce pod LCD obrazovku a 6 zásuvek pro uložení replik
velkomoravských předmětů. Depozitář pro školní akce byl doplněn souborem nových modelů objektů,
replikami předmětů do „velkomoravského kufříku“, zpracováním námětu, scénáře a výroby 2 výukových
pořadů s názvy Velkomoravská šatna a Velkomoravská zbrojnice. Tyto pomůcky budou využívány v edukačních
a interaktivních programech pro školní děti a mládež.
2.4. Tematické výstavy v Galerii pavilonu I (plán průběžně)
Během 57. návštěvní sezóny byly v galerii návštěvnického centra a ve vestibulu uspořádány výstavy, které jsou
v I. podlaží objektu pavilonu I součástí prohlídkové trasy na vyhlídkovou věž a jsou tedy návštěvníky hojně
navštěvovány. Uvedenými prostorami prošlo 18 861 hostů.
V době chybějící stálé expozice v přízemí pavilonu I jsou tematické výstavy důležitým a návštěvníky vítaným
doplňkem výstupu na vyhlídkovou věž. Skladba témat výstav je volná a vychází z nabídek, které vedoucí
pobočky v průběhu předcházejícího roku obdrží od partnerů a umělců.

3. Čarovné barvy země, malířská soutěž
3.1. ČBZ ‐ příprava a realizace VII. ročníku (vyhlašování 15.06.)
V roce 2017 byly realizovány výstavy VI. ročníku (2 výstavy), výtvarné semináře k ročníku VII. (3 semináře),
hodnocení prací VII. ročníku, slavnostní vyhlášení jeho vítězů (15. června 2017), výstavy prací VII. ročníku (4
výstavy) a také výtvarné semináře k ročníku VIII. (2 semináře).
V rámci VII. ročníku soutěžilo 91 děl v 5 věkových kategoriích. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 30 škol,
z toho převážná většina z Jihomoravského kraje, 1 škola ze slovenských Kopčan. Soutěžící kolektivy tvořilo
dohromady 330 žáků pod vedením 44 pedagogů.
Odborná porota zasedla k hodnocení prací VII. ročníku 25. května 2017 ve složení PhDr. Viera Drahošová, Mgr.
Josef Fantura, akad. sochař Miroslav Kovářík, akad. mal. Pavel Vavrys a předseda poroty doc. Ing. arch. Aleš
Navrátil. Porota vyhodnotila všech 91 soutěžních prací (14 děl v první věkové kategorii, 39 děl ve II. kategorii,
24 ve III. kategorii, 6 ve IV. kategorii a 8 v V. kategorii).
Slavnostní vyhlášení vítězů VII. ročníku soutěže Čarovné barvy země se konalo 15. 6. 2017, účastnilo se jej 240
žáků a pedagogů z 19 školských zařízení (zahrnujících mateřské, základní, střední i praktické a speciální školy)
a dalších asi 20 hostů. Jako ocenění získaly kolektivy dětských výtvarníků věcné ceny – keramické sošky z dílny
výtvarníka Vladimíra Groše a přívěsky na krk s motivem soutěže.

PŘEHLED VÝSTAV SOUTĚŽE ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ A JEJICH NÁVŠTĚVNOST
DATUM
4.1. – 13. 2. 2017

KDE
Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 9

POČET OSOB
5000

1. 3. – 30. 3. 2017

Městská galerie Panský dvůr ve Veselí nad Moravou

250

15. 6. – 30. 7. 2017

Slovanské hradiště v Mikulčicích

5460

18

1. 8. – 30. 8. 2017

Konírna Státního zámku Milotice

1605

4. 9. – 9. 10. 2017

Rakousko, Hardegg ‐ Pleissing

400

10. 10. – 15. 11. 2017

Základní škola Mládeže 3, Znojmo

850

20. 11. 2017
2. 1. 2018
Celkový počet:

– Fakultní nemocnice Brno, Dětská nemocnice

Ještě nemám
číslo
osob
8315

výstav
7

PŘEHLED VÝTVARNÝCH SEMINÁŘŮ K SOUTĚŽI ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ 2017
DATUM
17. 1. 2017
18. 1. 2017
16. 2. 2017
11. 12. 2017
13. 12. 2017
Celkový počet:

KDE
Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 9
Sál
Evropa,
Masarykovo
muzeum
v Hodoníně, příspěvková organizace
Městská galerie Panský dvůr ve Veselí nad
Moravou
Sál Evropa Masarykova muzea v Hodoníně
MŠ při FN Brno, Černopolní 212/9
5 seminářů

Počet osob
15
17
10
10
8
60 účastníků

3.2. ČBZ ‐ příprava VIII. ročníku
Dne 11. října byl představiteli Jihomoravského kraje slavnostně vyhlášen VIII. ročník soutěže při vernisáži
výstavy výběru prací z VII. ročníku v prostorách Základní školy Mládeže 3, Znojmo. Sběr přihlášek do VIII.
ročníku soutěže zatím nebyl v době přípravy zprávy o činnosti muzea uzavřen, přihlášeno 38 škol.
4. Skrytá paměť Moravy – literární soutěž
4.1. Podíl na realizaci XI. roč. soutěže (vyhlášení výsledků 16.06.)
Ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Památníkem písemnictví na Moravě bylo připraveno a zorganizováno
slavnostní vyhlášení XI. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy.
Pomoc s propagací a hledáním účastníků prostřednictvím webových stránek i osobní nabídka ředitelům škol
v účasti na soutěži. Byly prezentovány stanovy soutěže, aktuální harmonogram, fotogalerie apod. Vyhlášení
výsledků soutěže dne 16. 6. 2017 se zúčastnilo asi 120 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 a areálu i všech do výtvarné soutěže Čarovné barvy země
přihlášených prací v návštěvnickém centru Slovanského hradiště v Mikulčicích.

INTERPRETACE, PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
1. Základní přednášky pro veřejnost a školy
1.1. Slovanské hradiště; současnost a výhledy (dle požadavků)
Připravená PC prezentace na dané téma byla přednesena vedoucím pobočky dne 30. 11. v Hodoníně na
konferenci Sdružení CM kulturní stezka, 20 osob.
1.2. Velkomoravský šperk, tajemství výroby (dle požadavků škol)
Program je trvalou součástí nabídky balíčku programů pro školy a je s dětmi probírán buď samostatně v širším
rozsahu, včetně výkladu a promítání dokumentárního filmu o výrobě šperků, nebo v rozsahu menších,
obsahujícím základní informace o velkomoravských špercích a jejich ukázku s možností podrobné prohlídky.
1.3. Velkomoravská zbrojnice (dle požadavků škol)
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V roce 2017 byl zájem o tuto přednášku veden školní mládeží v případě využití programového balíčku
spojeného s návštěvou tábořiště Kmenového svazu Styrke. Přednášku vedli členové skupiny Mgr. František
Kašpárek nebo Mgr. Tomáš Antoš.
2. Přednášky Klubu přátel (celkem až 7x během sezóny) a v terénu
Přednášková činnost byla v minulém roce omezena. Přednášky se uskutečnily spíše mimo plánované termíny
při větších programových akcích neformální cestou. Důvodem je určitý stupeň nezájmu veřejnosti o tuto formu
opakované tematické návštěvy památníku a malá účast na jednotlivých přednáškových akcích v minulosti.
Nepomáhá ani Klub přátel, který má nyní přes 100 členů. I oni navštěvují památník, byť jsou pravidelně
a přednostně na akce zváni, nepravidelně a návštěvy neopakují.
3. Pohádka O princezně Dobroslavě (celkem 9x během sezóny v pondělí)
Program je koncipován z několika částí (uvítání, společný zpěv, návštěva expozice pavilonu II, pohádka, ukázka
šperků a ochutnávka pochutin) a setkává se s velkou oblibou. Podařilo se překročit plánované termíny, a pokud
bylo třeba, vyšla pobočka školkám termínově vstříc, takže se programová dopoledne uskutečnila i mimo
vyhlášené termíny.
4. Stati o činnosti SHM pro kroniku a zpravodaj Mikulčic (průběžně)
Text o činnosti a akcích na památníku byl kronikáři obce dodán.
5. Zpracování článků příspěvků do časopisů a novin, spolupráce s médii (průběžně)
Tisky
13.05.2017
Deník/Slovácko
Bulharská oslava svátku C+M (info k uspořádané akci + video)
20.05.2017
Deník/Slovácko
Jaro v Rasticově městě Morava (info a pozvánka na akce + video)
Televize
22.01.2017
22.01.2017
02.04.2017
09.04.2017
04.05.2017

ČT Brno
ČT Brno
ČT Brno
ČT Brno
ČT Brno

rozhovor do ČT 24 (přímý vstup)
rozhovor do ČT 24 (přímý vstup)
rozhovor do ČT 24 (přímý vstup)
rozhovor do ČT 24 (přímý vstup)
Morava krásná zem (provedení památkou)

6 min.
5 min.
5 min.
5 min.
12 min.

Rozhlas
19.01.2017
20.05.2017

ČRo Brno
ČRo Brno

povídání o novinkách památníku, pozvánka
info k Tradiční bulharské pouti a svaté liturgii

7 min.
2 min.

Spolupráce se zástupci médií je velmi široká a aktivní. Probíhá především v první polovině roku, v době před
a po zahájení návštěvní sezóny a pak také při větších programových a poutních akcích. Kolektivem pracovníků
zpracovaných a do redakcí odeslaných 31 tiskových zpráv o připravovaných nebo uspořádaných akcích.

KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
1. Nový rok v Rasticově městě Morava
1.1. Hradiště netradičně ‐ zimní program (23. 01.)
Program Nový rok v Rasticově městě Morava pro MŠ (23. ledna 2017) obsahoval pohádku o velkomoravské
„princezně“, povídání o teplém odívání v raném středověku, informace o potravinách, které vydržely ve
skladištních jámách po zimním slunovratu i s ochutnávkou, tvoření z čočky a tvorbu jednoduchého hudebního
nástroje. Součástí programu byl zpěv nové písničky Velká Morava, tanec a hra na hudební nástroj z čočky.
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V neděli 22. ledna se uskutečnilo programové odpoledne pro veřejnost. Kromě prohlídky s průvodcem
a procházek areálem návštěvníci využili možnost zhlédnutí hudebního programu dětí HTVŠ Prušánky a výstavy
obrazů s duchovní tématikou.
2. Jaro v Rasticově městě Morava – programový víkend (19. ‐ 21.05.)
2.1. Den s archeologem pro ZŠ (19.05.)
Bohatý program ve spolupráci s externími pracovníky: Povídání s archeologem zajišťoval Mgr. František
Kostrouch, archeolog Masarykova muzea v Hodoníně, program ve velkomoravském táboře členové
kmenového svazu Styrke. 168 dětských návštěvníků.
2.2. Velkomoravský den se skupinou Styrke (19.05.)
V dobovém táboře děti základních škol poznaly vybavení, oblečení, zbroj i přípravu pokrmů Slovanů. Děti při
návštěvě tábora provázeli s ukázkami bojů a dalších činností členové skupiny Styrke.
2.3. Pravoslavná CM pouť (20.05.)
Pouť pravoslavných se uskutečnila v prostorách III. mikulčického kostela – baziliky s nepříliš velkým počtem
pravoslavných poutníků.
2.4. Kulturní den Bulharů (20.05.)
Na pouť pravoslavných navázal kulturní program spojený se svátkem Bulharů u sousoší sv. Cyrila a Metoděje.
Týden před touto akcí uspořádalo samostatnou připomínku svátku sv. Cyrila a Metoděje v prostoru u sousoší
Cyrila a Metoděje u X. kostela Bulharské velvyslanectví v ČR, v čele s panem velvyslancem Lačezarem
Petkovem.
2.5. Muzejní noc kostelů (20.05.)
Na Bulharský kulturní den večer navázala Muzejní noc kostelů. Součástí programu byla noční prohlídka
expozice pavilonu II., noční výstup na osvícenou rozhlednu a hudební nokturno na akropoli. Programu se
zúčastnilo minimum návštěvníků (asi 10 osob bez vstupenky) a po podobných zkušenostech z minulých let je
na zváženou, zda akci na hradišti dále pořádat.
2.6. Krásy mikulčického luhu (21.05.), přednáška
Tradiční akce na závěr programového bloku Jaro v Rasticově městě Morava. Celoodpoledního pořadu převážně
pro děti se zúčastnilo přes 150 návštěvníků. Akce probíhala ve spolupráci s mikulčickými myslivci,
hodonínskými včelaři a skauty. Proběhly besedy účastníků s předvádějícími myslivci a znalci přírody. Nově se
veřejnosti představili vodní skauti z Hodonína, kteří organizovali plavby na pramicích podél jižního valu po
Teplém járku.
3. Léto v Rasticově městě Morava ‐ programový víkend (04. ‐ 06.07.)
3.1. Velkomoravský den se skupinou Styrke (04.07.)
Zájem o doprovodný program Velkomoravský den každoročně stoupá. Program ve spolupráci se skupinou
raného středověku Kmenového svazu Styrke. Kromě návštěvy velkomoravského tábora, mohou účastníci
navštívit expozici, galerii s věží, zahrát si hry na louce nebo navštívit některou z přednášek.
3.2. Cyrilometodějská pouť na Podluží (05.07.)
Nejvýznamnější cyrilometodějská pouť na památníku se uskutečnila za velké účasti poutníků na nejvyšším
místě Akropole u cyrilometodějského kříže. Slavnostní mši svatou vedl brněnský 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 a město Hodonín. 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.

3.3. Vinaři na hradišti (06.07.)
Akci uspořádalo ve vlastní režii Rodinné vinařství Bartoníkovi Mikulčice. Spojovala ochutnávku vín 15
vystavovatelů s nabídkou regionálních pochutin a bohatým odpoledním i večerním kulturním programem.
Akce se zúčastnilo přes 350 hostů, z nichž mnozí navštívili také expozici nebo vyhlídkovou věž.
3.4. Těšíme se na prázdniny (05.07.)
Program pro rodiny s dětmi na oslavu letních prázdnin byl součástí nově koncipované akce Vinaři na hradišti
a obsahoval rukodělné činnosti zaměřené na prázdninové téma s důrazem na výlet na Slovanské hradiště
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v Mikulčicích (jako výroba prázdninových pohlednic ze Slovanského hradiště aj.), hry a soutěže, vč. jízdy na
koni. Programu se účastnilo bezmála 65 soutěžících dětí a 30 rodičů.
4. Podzim v Rasticově městě Morava ‐ programový víkend (27. ‐ 30.09.)
4.1. Akropole cross ‐ žákovská sportovní akce (27.09.)
Sportovně programového dne se účastnilo celkem 215 žáků dle věkových kategorií na několika tratích
vedených Podhradím hradiště.
Na stejný den byl naplánován také Den s archeologem. Spojení velké sportovní akce a programu s muzejním
archeologem Mgr. Františkem Kostrouchem přineslo zjištění některých pedagogů přihlášených na program
s archeologem, že na SHM existuje také školní běžecká soutěž a naopak, někteří pedagogové, kteří přijeli kvůli
sportovnímu klání, se byli podívat na program s archeologem, aby jej mohli doporučit ve svých školách. Celkem
se povídání s archeologem účastnilo 135 žáků ze tří přihlášených škol.
4.2. Den věží a rozhleden, Noc ohňů (28.09.)
Program ve čtvrtek 28. září byl věnován oslavám Dne české státnosti. Program s názvem Den věží a rozhleden
začal již v 9.00 hodin, kdy se pro veřejnost otevřela vyhlídková věž a galerie, a to až do 21.30 hodin.
Základ programu tvořily komentované akční ukázky ze života Slovanů, které předvedli členové Kmenového
svazu Styrke v dobovém táboře. Podvečerní a večerní programový blok nejdříve začal
Svatováclavským koncertem duchovních písní v podání Dr. Hany Sar Blochové. Po koncertě, již za tmy,
interpretka se zájemci prošla areálem k vybraným velkomoravským kostelům, kde přednesla další duchovní
písně a doplnila zajímavým výkladem. Celodenní program vyvrcholil pom20.00 hodině promítáním filmu
o Velké Moravě „Slyšte Slované“.
4.3. Velkomoravský den se skupinou Styrke (29.09.)
Programový den byl vyplněn nejen prohlídkami s průvodci nebo z vyhlídkové věže, ale také návštěvou
dobového tábora Kmenového svazu Styrke, v němž bylo možno zhlédnout řadu ukázek z života starých
Slovanů, včetně života v dobovém táboře a bojových ukázek. 80 dětí (většina škol měla volno po st. svátku).
4.4. Velkomoravský den se skupinou Styrke, Drakiáda, přednáška (30.09.)
V sobotu 30. září doplnila aktivity starých Moravanů akce s názvem Drakiáda na Valech. Více než 25 rodinných
týmů změřilo své síly s větrnými letci. Soutěžní klání doplnila v závěru ukázka letu modelu helikoptéry. Všechny
děti obdržely malé pozornosti a dárky.
5. Pocta Rasticovu městu Morava ‐ programový víkend (27. ‐ 29.10.)
5.1. Velkomoravský den se skupinou Styrke (27.10.)
Program spočíval v získávání středověkého platidla ‐ hřiven ‐ za splnění úkolů z pracovního listu, které byly
rozmístěné v celém areálu, několik také v táboře kmenového svazu Styrke, byl připraven pro skupinu babiček
a jejich vnoučat na prázdninách. Pro zájem z řady veřejnosti byl pak jako motivace pro navštívení.
5.2. Výstup na věž se státní vlajkou, pocta předkům, přednáška (28.10.)
Akce byla pořádaná u příležitosti Dne vzniku samostatného Československého státu. V průběhu celého dne
mohli návštěvníci vystoupat zdarma na vyhlídkovou věž a slavnostně zamávat vlajkou ČR. Naši hosté měli
možnost vystoupat na věž se svou vlastní vlajkou nebo si státní vlajku zapůjčit. Děti si vymalovaly předtištěné
vlaječky nebo si s pomocí rodičů namalovaly na tváře. Sváteční den doplnil svými akčními ukázkami Kmenový
svaz Styrke.
Součástí bylo malé duchovní setkání na akropoli u cyrilometodějského kříže s názvem Pocta zemřelým
předkům. Nedlouhou pobožnost s krátkou promluvou vedl místní pan farář.
6. Zima v Rasticově městě Morava (24. – 27.11.)
6.1. Hradiště netradičně – program pro ZŠ (24.11.)
Program zaměřený na život v raném středověku v období zimních měsíců absolvovalo 50 žáků. Jako hlavní
komponenty programu vyzdvihnuty programy klasické: prohlídka expozice II a besedy Hlaholice
a Velkomoravský šperk. Komponenty soustřeďující se na zimní roční období byly zkoncentrovány do
1 programové komponenty na žádost pedagogického doprovodu.
6.2. Hradiště netradičně – adventní program (25.11.)
Akce v rámci programového bloku Zima v Rasticově městě Morava ‐ Advent přichází na hradiště proběhla již
potřetí. Pod vedením profesionální floristky si mohli návštěvníci vytvořit pro své domovy adventní věnce.
Přidaly se i děti, které si vyrobily dárečky v galerijní dílničce. Slavnostní atmosféru navodilo pásmo adventních
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písní dětského sboru z Mikulčic. Na předadventní odpoledne na hradišti zavítalo 160 návštěvníků. Mnozí využili
možnosti zimní prohlídky muzejní expozice i návštěvy vyhlídkové věže.
7. Vědomostní soutěže pro školy
7.1. CM olympiáda – organizační příprava a finále 24.02.
Finálového kola III. ročníku soutěže, které se uskutečnilo v pátek 24. února, se ve dvou věkových kategoriích
účastnilo celkem 11 škol, z nich 48 soutěžících a 64 dalších žáků ve dvou věkových kategoriích se slavnostním
vyhlášením výsledků.
7.2. O Mojmírův poklad ‐ soutěž pro děti ZŠ (4 x během sezóny)
Soutěž pro 2 věkové kategorie hodnocená v rámci školního roku. Pro ročník 2017/2018 byla trať a otázky
aktualizovány tak, že nevyžadují kontrolní body (personální obsazení) na trati a zároveň výrazně méně zasahují
do běžného prohlídkového provozu. Soutěžní zadání v sobě kombinuje různé klíčové kompetence u žáků 4. ‐ 9.
třídy (sportovní, zeměpisně‐orientační a znalostní dovednosti), proto je u pedagogů i žáků velmi oblíbená.
Z 6 termínů během sezóny byly zrealizovány všechny a pro velký zájem bylo realizováno termínů 11 pro 14
přihlášených škol, celkem pro 549 dětí.
8. Programové dny pro školy
8.1. Dny s archeologem pro základní školy (samostatně 28.04. a 05.10.)
Program ve spolupráci s muzejním archeologem Mgr. Františkem Kostrouchem je velmi oblíbený. Obsahuje
informativní část vycházející z praktických zkušeností i praktickou část v podobě hledání a identifikování
archeologických nálezů a zkoušku práce s funkčními replikami pravěkých a středověkých nástrojů (zrnotěrka,
výroba keramiky bez hrnčířského kruhu, křesadlo, kostěná industrie). Na dubnový termín se přihlásily 2 školy,
celkem 90 žáků, 5. října absolvovalo program s archeologem 70 žáků. Na nově vypsaný termín 27.9.se
přihlásilo 135 žáků ze 3 škol.
8.2. Den dravců se skupinou Zayferus (05.10.)
Den dravců nabídl 2 představení s dravci přizpůsobené věku majoritních diváků: první pro žáky z mateřských
škol, kterého se účastnilo 120 dětí, druhý pro žáky základních škol, kterého se stejně jako programu
s archeologem účastnilo 70 žáků.
9. Rozvíjení zážitkové turistiky mezi turistickými cíli
9.1. Velká Morava ‐ 42. běžeckého závodu (08.04.)
Atletický oddíl Baníku Mikulčice připravil další ročník tradičního jarního běhu s názvem Velká Morava, účastníci
jeho nejdelší 10 km trati mají otočný bod na parkovišti v areálu hradiště. Běhu se zúčastnilo přes 270 běžců ‐
žen i mužů. S dětskou a mládežnickou účastí čítá startovní pole účastníků běhu kolem 500 sportovců.
9.2. Den Země, Den česneku, přednáška (22. a 23.04.)
Dopolední část jarní programové neděle byla věnována procházce s ornitologem ČSO Karlem Šimečkem.
Příznivci ptactva vyslechli a společně identifikovali několik ukázek ptačího zpěvu přímo v terénu lužního lesa.
Na programu bylo i pozorování místních opeřenců včetně ptáka roku 2017 datla černého. Závěrem
ornitologové roztáhli odchytové sítě, aby mohli ukázat některé ptačí zástupce z bezprostřední blízkosti.
Tematický program o česneku medvědím se uskutečnil odpoledne. Odborník na česnek medvědí Mgr. Vladimír
Svatoň seznámil účastníky s úskalími a pravidly pro sběr česneku medvědího a s jeho použitím pro zdraví i
gastronomii s recepty od Alp až po Kavkaz. Ochutnávkou výrobků z této léčivé byliny se tradičně pochlubily
dámy z Klubu seniorů Mikulčice a Gurmánů Mikulčice.
9.3. Girobus Rosťa (průběžně dle zájmu)
Originální a původní spolupráce regionálních turistických cílů (Mikulčice, Milotice, Petrov/Sudoměřice,
Hodonín) nebyla bohužel ani v tomto roce rozvíjena, byť ji Informační a turistické centrum Mikulčice ve svém
programu pro hosty Penzionu U kostela nabízelo.
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Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů (pořádaných muzeem,
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4. NÁVŠTĚVNOST

5. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Odborné semináře
Masarykovo muzeum v Hodoníně pořádá v pravidelných dvouletých cyklech odborné mezioborové
muzeologické semináře ve spolupráci s odd. muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie FF MU Brno ve
spolupráci s Muzeologickou komisí AMG a za podpory Ministerstva kultury. Seminář na téma Současnost a
budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR se uskutečnil ve dnech 20. – 21. 6. 2017 za účasti za
účasti 48 osob.
V rámci udržitelnosti projektu přeshraniční spolupráce Společný návrat do 18. století prostřednictvím Františka
Štěpána Lotrinského, pána Hodonína a Holíče byla uspořádána mezinárodní vědecká konference Císařovna
Marie Terezie a střední Evropa – 300 let od narození reformátorky. Akce se uskutečnila ve spolupráci
s Centrem pro hospodářské a sociální dějiny OU, a Katedrou historie PdF MU Brno, SOkA Hodonín a městem
Hodonínem za účasti 63 osob. Části konference se zúčastnila jako host JCKV arcivévodkyně Ulrika Habsbursko‐
Lotrinská.
Výzkumná činnost
Pracovníci Masarykova muzea se celoročně zabývali studiem pramenů a literatury vztahujícím 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 (7), drobných sakrálních staveb na
Hodonínsku (Hodonín a Dolní Bojanovice), osobností rukodělné činnosti na Podluží. V rámci dokumentace
lidových řemesel byli v roce 2017 zdokumentováni vybraní řemeslníci a výrobci, celkem 46 lidí, doplňován
indikativní seznam řemeslníků. Byly zpracovány nominace pro 7 řemeslníků na udělení titulu Mistr tradiční
rukodělné výroby Jihomoravského kraje, vypracována 1 nominace na titul Nositel tradice lidových řemesel.
Výzkum pramenů a sbírkových fondů k autorským výstavám. V Hodoníně k výstavám Srdečně zdravím, vřele
líbám, Car Mikuláš II., Sestry Boromejky, Z historie hracích a vykládacích karet a Archeologické lety na
Hodonínsku. V Kyjově k výstavám Retro, Jednota bratrská, ve Veselí n/M. k výstavě Zábava našich předků. Ve
Veselí n/M. a v Kyjově příprava libret pro nové stálé expozice v oborech historie, etnografie a archeologie.
Pokračování výzkumu nemateriálního statku Saharé z Nové Lhoty a Smrtnica a chození s babú.
Vyhledávání vhodného kandidáta na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje.
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.
Dopracování 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, žádost podal Jihomoravský kraj.
Záchranné archeologické výzkumy byly provedeny celkem u 82 nových akcí. 63 z nich bylo smluvně vázaných
a 19 smluvně nevázaných neinvestorských akcí. U 12 terénních akcí došlo k pozitivním archeologickým
nálezům, které přispěly k poznání regionu v pravěkém až raně novověkém období. Výsledky těch
nejvýznamnějších: V pískovně Mistřín byly zkoumány desítky sídlištních objektů převážně z doby bronzové.
Z doby římské byl zachycen výrobní areál s dvojicí pecí a jámou s deponií dřevěného uhlí. Minimálně jeden
zahloubený objekt pochází z raného středověku.
V Kozojídkách v trati Padělky bylo při výstavbě inženýrských sítí objeveno dosud neznámé germánské sídliště
ze starší doby římské. Ve Strážnici na náměstí Svobody došlo k výzkumu novověkého sídlištního souvrství.
V Žarošicích‐Újezdkách se při úpravách zázemí stávajících rodinných domů i výstavbě nových podařilo
zdokumentovat další pravěké sídlištní objekty.
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Seznam archeologických výzkumů v příloze č. 4 a nálezových zpráv v příloze č. 5.
Publikační činnost
Články a publikace pracovníků muzea v tištěné podobě:
Futák Peter
STARÉ MĚSTO VESELÍ. PŮVODNÍ ZÁSTAVBA A OBYVATELÉ KOŽEŠNICKÉ ULICE, RYBNÍČKU A BENÁTEK ‐ pátý
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 2017.
Vojskové z Bogdunčovic na Veselí (pro Muzejní občasník).
K soše lva z doby římské – Doplnění příspěvku o novoveské plastice o pohled historika. Malovaný kraj, roč. 53,
č. 1/2017.
Hejtman Blažej Chotěřinský a obléhání Hodonína v roce 1470 ‐ Příspěvek vztahující se k válce mezi českým
králem Jiřím z Poděbrad a uherským panovníkem Janem Korvínem. Malovaný kraj, roč. 53, č. 5/2017.
Chorynští z Ledské II. ‐ …Od Bílé hory k Veselí. Vyškovský sborník XIII, 2017.

Gronský Tomáš
Lubomír Sedlář, řezbář z Lipova, Malovaný kraj, 53, 2017, č. 1, s. 28.
Jaromír Všetula, řezbář z Veselí nad Moravou, Malovaný kraj, 53, 2017, č. 2, s. 28.
Vladislav Boruta, řezbář z Vracova, Malovaný kraj, 53, 2017, č. 3, s. 26.
Vít Vavřiník, řezbář z Bzence‐Přívozu,. Malovaný kraj, 53, 2017, č. 4, s. 26.
Jan Vincent řezbář ze Ždánic, Malovaný kraj, 53, 2017, č. 5, s. 28.
Vzpomínka na člověka s všestrannými zájmy. Malovaný kraj 53, 2017, č. 6, s. 15.
Jiří Kostiha ze Sobůlek. Malovaný kraj, 53, 2017, č. 6, s. 26.

Sýkorová Hana
Hudba v Hodoníně, Malovaný kraj, 53, 2017, č. 2, s. 4 ‐ 5.
Hodonín 1918, nástěnný kalendář města Hodonína.

Šmerda Jaromír
Předběžné poznámky k počátku a konci pohřbívání na nekropoli z mladší fáze doby stěhování národů v Kyjově.
Na hranicích impéria. Extra fines imperii. Jaroslavu Tejralovi k 80. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2017.
Milotice ve světle archeologických nálezů. Dějiny obce Milotice. Publikace v přípravě.
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Vratislavská Ester
RegionM 2015. In: Malovaný kraj 2/2017, s. 31
Vojtěch Rozner, článek do Muzejního občasníku.

Trachtulec Vít
Zpěvník sestavený z písní, které zpívaly děti na přehlídce „Stuha“. Textová část.
Článek do muzejního občasníku. Věra Šmídová. Nutno přepsat vzhledem k úmrtí.
Popisy fotografií a texty k prezentaci pozůstalosti Ferdinanda Bučiny (1909‐1994). Fotograf a kameraman,
který ve 30. a 40. letech 20. století vytvořil stovky fotografií, v Blatnici v roce 1937 a na Horňácku (především
v Javorníku) vletech 1941‐1944.

Vařeka Marek
Rok učených společností v procesu modernizace zemědělství v Rakouském Slezsku 1742 – 1748. Sborník prací
PdF MU, řada společenských věd, roč. 31, 2017, č. 1, s. 13 – 20.

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 materiálu byla v roce 2017 průběžně
doplňována a vedena.

5.

Pořizování bibliografií a rešerší. V roce 2017 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 2017 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 2017 nebylo požádáno
o informační služby tělesně postiženými občany.
13. Péče o stav knih. O knihovní fond se v roce 2017 pečovalo průběžně. Kontrola přebalu knih a správného
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zařazení v regálech.
14. Revize výpůjček. Revize výpůjček byla provedena.
15. Vedení evidence nepublikovaných prací MM. Evidence nepublikovaných prací byla v roce 2017 vedena.

V r. 2017 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: 2 522 titulů knih
a speciálních dokumentů + 201 titulů periodik).

2.

Počítačová evidence knihovny dle smlouvy s NK CASLIN, export dat. Pokračování v katalogizaci knihovny,
počítačová evidence, zápis do přírůstkového seznamu: 8981‐9343 (362 knih).
Přírůstek knih a brožur: 8
Úbytek knih: 0
Celkem knih: 11 735

3.

Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih a čtenářských výpůjček
Počet návštěvníků: 167
Počet výpůjček: 1109
Počet čtenářů: 16 zaměstnanců, 49 badatelé – veřejnost, celkem 65

4.

Péče o stav knih: oprava a balení knih, zajištění vazby Kyjovských novin

5.

Revize knihovního fondu a výpůjček (+ upomínky), skládání fondu do regálů + zarážky do polic + popisky

6.

Evidence nových knihovních přírůstků a speciálních dokumentů (CD, DVD)
zvukové dokumenty: 286
počet odebíraných periodik: 6
evidence časopisů do SK NKP on‐line: 201
zpracování zvukových dokumentů ‐ 7 ks

7.

Spolupráce mezi knihovnami muzejními, veřejnými a jinými organizacemi, MVS: 41
Hodonín, AV ČR Praha, Uh.Hradiště, Brno, Zlín, UPM Praha, NLK Praha, Kroměříž…
Souborný katalog NK ČR – „Katalogizace podle pravidel RDA“‐ export dat
Seminář knihoven paměťových institucí Jihomoravského kraje 2017 (Kroměříž)
Seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR (Plzeň)
Městská knihovna Mohelnice – materiály k výstavě: Fr. Štěpán Lotrinský
Národní technické muzeum – dle požadavků doplnění jejich fondu
MZK Brno – digitalizované tituly z fondu jsou zpřístupněny v databázi Kramerius 4
Výměna knih a katalogů s knihovnami: UPM Praha, Galerie Zlín, Muzeum Kroměříž
Český svaz včelařů v Kyjově, výběr knih na výstavu: „Včelařství v minulosti a dnes“

8.

Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb.
NK CASLIN ‐ vypracování a potvrzení smlouvy o spolupráci na rok 2017
Aktualizace údajů za obě knihovny do Centrálního adresáře knihoven a informačních institucí
Aktualizace za obě knihovny do NK CASLIN, HOE301+HOE802 (odběr periodik)
UPDATE knihovního systému CLAVIUS, prodloužení, nastavení a konfigurace
Na (Z:) uloženo 55 skenů knih a dokumentů
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9.

Vypracovávání bibliografií a rešerší: 13

10 Spoluúčast při organizaci muzejních akcí: podle potřeby
11. Analytický popis článků z novin a časopisů regionu: 45 (celkem 653)
12. On‐line aktualizace odběru periodik v bázi Souborný katalog ČR – Portálu Caslin
13. Zastupování v knihovně v Hodoníně v době dlouhodobé nemoci knihovnice

7. PROPAGACE
1.

Propagace a komunikace směrem ke školám
Propagace směrem ke školám byla provedena v několika rovinách:
a) Mailovou 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. Propagace rozesíláním
pozvánek na akce elektronickou cestou je ve Slovanském hradišti v Mikulčicích vázána především na
adresář sestavený z adres, které konkrétní pedagogové poskytli pro tyto účely při návštěvě SHM
vyplněním tzv. Kontaktního lístku pedagoga. Kontaktní lístek obsahuje také informaci o věku vyučovaných
žáků, proto je databáze roztřízená a pozvánky jsou zasílány zainteresovaným skupinám. Adresář je
průběžně aktualizován, a to nejen přidáváním nových kontaktů a rušení duplikovaných údajů, ale
i odstraňováním neaktuálních a nefunkčních emailů z databáze. Momentálně čítá cca 350 adres pedagogů
ZŠ, 60 pedagogů MŠ a 145 SŠ. Tato databáze obsahuje kontakty ze škol nejen z ČR, ale asi 10% kontaktů
tvoří školy ze Slovenska.
Důležitou součástí propagace je také osobní návštěva škol spojená s předáním pozvánek na významné
akce, vernisáže, jsou‐li k dispozici nové reprezentativní publikace či kalendáře k prezentaci Masarykova
muzea, ale také např. při příležitosti předání ocenění v soutěži O Mojmírův poklad. V poslední době se
rozvinula také spolupráce se SVČ Duhovka Břeclav v návaznosti na malířskou soutěž Čarovné barvy země.

2.

Komunikace s průvodci, CK a IC (průběžně během roku) – pro potřeby komunikace se zástupci cestovních
kanceláří byla vytvořena databáze mailových kontaktů cestovních kanceláří věnujících se tematickým
zájezdům v ČR. Na kontakty se rozesílají podstatné novinky a celoroční plán akcí, včetně aktualizace.

3.

Aktualizace materiálů v infoskříňkách u památníku v Mikulčicích, v obci Mikulčice, v Hodoníně

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 klub přátel, zástupců škol a info center. Jsou zpracovány
seznamy pro zasílání informací na farní úřady i obce a města. 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.
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9.

Pravidelně vkládány pozvánky na maše akce i na jiné www servery. Každý měsíc probíhalo zasílání
informací k uzávěrkám do Hodonínských 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.

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 2017 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 2017 patřilo:
1. Řešení situace depozitářů v Hodoníně – byla zpracována projektová dokumentace na realizační úrovni
pro rekonstrukci objektu v Hodoníně na depozitář jako součást žádosti o dotaci z IROP.
2. 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 a budovy pavilonu I (nábytek, PC a skener do knihovny a nábytek do inspekčního
pokoje). Dále byl rozšířen inventář pomůcek (modely objektů, skládací modely) a dle scénáře
připraveného Mgr. F. Kašpárkem pro školní děti dva výukové programy do tabletů (Velkomoravská
šatna, Velkomoravská zbrojnice). Na uvedené materiály byly žádané prostředky přiděleny a byly plně
využity.
Vrácena byla částka na udržitelnost projektu Studie dopravní obslužnosti, navrhované řešení nebylo
v souladu s nově zpracovávaným územním plánem obce. K zajištění kladného stanoviska Odboru
životního prostředí JMK bylo třeba zajistit průzkum vybrané plochy a blízkého okolí a prověřit, zda zde
nejsou chráněné rostliny. Zpráva odsouhlasila vybrané místo jako možné řešení. Územní plán obce
ještě neprošel kompletním řízením a zatím není schválen.
Finanční prostředky JMK určené na výrobu interaktivního modelu byly přesunuty k využití v roce 2018.
3. Podíl na přípravě nové stálé expozice Pavilonu I – muzeum poskytuje součinnost, v současné době
probíhá příprava výběrového řízení na realizaci expozice.
4. 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. V roce 2017 bylo zajištěno předfinancování projektu a výběr dodavatele stavby.
5. 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. Projekt nebyl podpořen z důvodu malého objemu finančních prostředků v daném
opatření. Žádost bude předložena v další výzvě pod názvem Hony, lovy, zahrady.
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6. Spolupráce s odborem majetkovým JMK na řešení vlastnických vztahů v areálu SHM – probíhá dle
potřeby.
7. Realizace první části studie celkové revitalizaci Předhradí (průběžně) ‐ na základě zajištění finančních
prostředků v rámci dotace JMK byl v závěru roku areál na severním Podhradí po odklizení starého
mobiliáře osazen novými prvky: 3 lavicemi a 2 informačními tabulemi. Na křižovatkách stezek
návštěvnických tras bylo osazeno 8 směrovníků a u vstupu do prostoru parkoviště vztyčeny kortenové
sloupy znázorňující bránu.
Současně byl naceněn nezbytný mobiliář pro zbývající část areálu (jižní a západní Podhradí):
3 informační tabule, 2 lavice, 2 propagační stojany ad., včetně žádosti o poskytnutí finančních
prostředků.
8. Součinnost s JMK při přípravě a realizaci dalších projektů v SHM – lávka přes Moravu, cyklostezky atd.
9. Zateplení objektu Městského muzea Veselí n/M. – zpracována projektová dokumentace, podána
žádost o dotaci z OPŽP, je úspěšně ukončeno připomínkové řízení formální stránky projektu, zatím není
rozhodnutí.
10. Nová expozice ve Veselí n/M. – vytvořeno libreto a projekt pro stavební úpravy v objektu, byla
zpracována dokumentace jako součást žádosti o dotaci z IROP.
11. 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.
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II. Plnění úkolů v personální oblasti

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:
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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:

V Masarykově muzeu v Hodoníně, příspěvkové organizaci, bylo k 1. 1. 2017 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 7 na
pracovní úvazek 0,5. Přepočtený úvazek byl 41,7. Na konci sledovaného období je přepočtený stav zaměstnanců
vykázán ve výši 44,05; fyzický stav v počtu 49 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. 2017 činil 24.256,‐ Kč.
V roce 2017 došlo ke zvýšení platové třídy u hlavní účetní, ke zvýšení pracovního úvazku koordinátorky a
metodičky regionálního pracoviště pro lidovou kulturu z 0,5 na 1,0 a ke jmenování zástupce ředitelky pro věci
ekonomické a zástupce ředitelky pro odborné záležitosti.
Komentář k pracovní neschopnosti:
V průběhu roku 2017 byla dočasná pracovní neschopnost zaznamenána u 15 zaměstnanců. Celkem se jednalo o
786 neodpracovaných pracovních dnů a náhrady mzdy byly vykázány ve výši 82.680,‐ Kč. Kromě pracovní
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neschopnosti byly také neodpracované dny z důvodu ošetřování člena rodiny, jednalo se o 3 zaměstnance a 21
neodpracovaných pracovních dnů. A dále byly neodpracované dny z důvodu mateřské dovolené, jednalo se o 2
zaměstnankyně a 236 neodpracovaných pracovních dnů, a z důvodu rodičovské dovolené se jednalo o 1
zaměstnankyni a 260 neodpracovaných pracovních dnů.
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 2017 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 2017 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 PO‐Výnosy
VÝNOSY

2017
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková organizace
SÚ
Výnosy v tis. Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
Výnosy z prodeje služeb
602
…archeologický průzkum
602
…vstupné
602
…jiné
602
Výnosy z pronájmu
603
Výnosy z prodaného zboží
604
Ostatní výnosy
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
Čerpání rezervního fondu
648
Čerpání fondu investic
648
Čerpání fondu odměn
648
Ostatní výnosy z činnosti
649
Finanční výnosy
Úroky
662
Kursové zisky
663
Výnosy z nároků na prostředky st.
rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státních
fondů
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu
ÚSC
672
…příspěvek z MK
672
…příspěvek na provoz bezúčelový
672
…příspěvek účelově určený ‐ JMK
672
…jiné příspěvky (obce)
672
… časové rozlišení transferů
672
…příspěvek ‐ projekty EU
672

AÚ

Hlavní činnost
Upravený
% plnění
Skutečnost
rozpočet upraveného
2016
2017
2017
rozpočtu 4)

0303

5

6

6

100%

0313
031x
036x
0301

454
1 158
255
354
349

612
1 163
275
391
349

600
1 150
300
360
355

102%
101%
92%
109%
98%

0
0
0
0
75

5
304
0
0
84

5
614
0
0
84

100%
50%

0300
0300

1
0

1
0

1
0

100%

040x
0510
05xx
0610
0750
0810

241
19 571
1 782
57
933
0

138
20 802
1 936
30
942
0

138
20 802
1 987
30
936
0

100%
100%
97%
100%
101%

25 235

27 038

27 368

99%

0301
0305
0307

Výnosy celkem:

Schválila dne: 1. 2. 2018
Zpracoval dne: 1. 2. 2018
Jméno: Ing. Antonín Káčerek

Jméno: Mgr. Irena Chovančíková
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100%

Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Výnosy z vlastních výkonů a zboží se v roce 2017 oproti roku 2016 mírně zvýšily ve všech položkách, největší
nárůst je zaznamenán u výnosů za archeologický výzkum (o 158 tis. Kč).
Ostatní výnosy
V roce 2017 organizace použila rezervní fond ve výši 304 tis. Kč na další rozvoj své činnosti.
Finanční výnosy
Finanční výnosy jsou tvořeny v tomto roce pouze z úroků.
Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státních fondů
Tyto výnosy podrobněji rozvádíme v kapitole III. 5.

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

2017
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
36

AÚ

0320
0321
0325
0345
0360
0370
0380
0381
0931
0932

Hlavní činnost
% plnění
Skutečnost
uprav.
Rozpoč rozpočtu
4)
2016
2017 et 2017

1 014
63
22
25
131
65
113
174
9
400
12
1 048
38
253
0

881
54
18
26
191
70
109
233
4
176
0
1 083
52
254
‐68

914
55
20
29
190
70
120
235
5
190
0
1 085
60
262
‐114

96%
98%
90%
90%
100%
100%
91%
99%
80%
93%
100%
87%
97%
60%

585
453
115
17

654
548
89
17

668
550
100
18

98%
100%
89%
94%

NÁKLADY

2017
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková
organizace

Hlavní činnost
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.
…náklady na vodárnu Mikulčice
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
518

521
521
524
525
527
528
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AÚ

0300
0310
0320
0321
0322
0323
0326
0400
0410
0422
0430
0440
0500
0510
0530
0600
0610
0620
071x
0730
0750
0770
0800
0860
0900

04xx
0402

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
0
16 376

2017
1 875
19
128
266
21
46
281
89
51
15
59
16
10
28
1
175
28
137
171
33
114
71
0
18
16
82
18 307

Rozpoč
et 2017
1 884
20
128
265
21
46
280
89
51
15
60
20
10
30
1
175
28
137
171
35
115
71
0
18
16
82
18 494

11 569
178
3 908
48
645
28

12 905
248
4 359
54
741
0

12 907
400
4 388
56
743
0

%
plnění
uprav.
rozpočt
u
100%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
80%
100%
93%
100%
100%
100%
100%
100%
94%
99%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
62%
99%
96%
100%

NÁKLADY

2017
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková organizace

Hlavní činnost
SÚ

Daně a poplatky
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
Ostatní náklady
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady
Daň z příjmů
Náklady celkem:

AÚ

2016
21
531
532
538
541
542
543
544
547
548
549
551
552
553
554
555
556
557
558
561
562
563
564
569
591

Zpracoval dne: 1. 2. 2018
Jméno: Ing. Antonín Káčerek

% plnění
Rozpočet upravenéh
2017
2017
o rozpočtu
25
25
100%

Skutečnost

21
470

25
76

25
80

100%
95%

0

2

2

100%

470
3 447
2 832

74
3 898
2 831

78
3 990
2 911

95%
98%
89%

35
580
25

0
1 067
1

0
1 079
20

99%
5%

20
5

0
1

0
20

5%

0
24 898

0
27 038

0
27 368

99%

Schválila dne: 1. 2. 2018
Jméno: Mgr. Irena Chovančíková
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Stručný komentář k jednotlivým položkám:
Spotřeba materiálu
Čerpání jednotlivých položek odpovídá plánu, došlo ke snížení oproti roku 2016 o částku 133 tis. Kč, a to
zejména v položce drobný dlouhodobý hmotný majetek, kdy byla v roce 2016 čerpána dotace z JMK.
Spotřeba energie
V roce 2017 došlo ke zvýšení spotřeby el. energie a ke snížení spotřeby plynu, v konečném součtu tak došlo k
nepatrnému nárůstu energie jako celku oproti roku 2016.
Služby
Zde došlo oproti roku 2016 ke zvýšení nákladů o 254 tis. Kč, a to zejména u revizí (v souladu se schváleným
plánem), nájemného (nově se platí nájem za zámeček v Kyjově) a nově vzniklými náklady za provoz vodárny
v Mikulčicích.
Osobní náklady
Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení osobních nákladů o 1.931 tis. Kč z důvodu zvýšení platových tarifů
zaměstnanců od 1. 7. 2017 a od 1. 11. 2017 dle zákona a z důvodu organizačních změn. K překročení
stanoveného objemu prostředků na platy v absolutní výši nedošlo.
Ostatní náklady
V roce 2017 se snížily oproti roku 2016 náklady na nákup sbírek účtovaných na účtu 549 o 397 tis. Kč.
Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy jsou prováděny v souladu se schváleným odpisovým plánem. Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení položky
na nákup drobného dlouhodobého majetku o 487 tis. Kč, část hrazena z dotací JMK a MK.
Hospodaření organizace v roce 2017 proběhlo podle předem schváleného plánu, který byl průběžně
upřesňován. V průběhu roku došlo k výraznému zvýšení osobních nákladů, organizace musela použít rezervní
fond k dalšímu rozvoji své činnosti. K 31. 12. 2017 tak vykázala nulový hospodářský výsledek.
Rozpis nákladů a výnosů dle středisek:

středisko
Správní režie
Hodonín
Kyjov
Veselí
Mikulčice
Archeologové
Evropa
Depozit
Celkem

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

přímé
náklady
3 635
5 887
4 568
2 453
6 330
1 659
2 393
113
27 038

přímé
výnosy
21 133
508
148
38
3 805
670
712
24
27 038

Příspěvek na provoz bezúčelový je účtován během roku na středisku správní režie, k 31.12. je pak rozúčtován
na pokrytí přímých nákladů zbývajících středisek. Hospodářský výsledek všech středisek je na konci roku 2017
roven nule. Oproti roku 2016 došlo ke zvýšení přímých nákladů o 2.140 tis. Kč a přímých výnosů o 1.802 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
3 745 730,09
37 199,94
2 020 967,08
15 007,81
1 337,27
5 820 242,19

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
240 849,67
240 849,67

anal. účet
243.0004

Stav na účtu FKSP odpovídá účtu fondu FKSP:
KS bankovního účtu FKSP
FKSP ‐ tvorba (2% z HM) ‐ prosinec
FKSP ‐ čerpání na stravenky ‐ prosinec
daň z úroků
poplatek za vedení účtu ‐ prosinec
faktura za občerstvení ‐ prosinec
Analytický účet FKSP

240 849,67
30 798,24
‐7 936,00
0,00
82,00
‐6 700,00
257 093,91

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
11 652,00
9 144,00
3 588,00
3 223,00
476,83
28 083,83

AÚ
261.0100
261.0300
261.0400
261.0500
261.0801

Přehled cenin organizace:
druh ceniny
stravenky
známky
ceniny

měna
CZK
CZK

ks
382
0

v Kč
AÚ
30 560,00 263.0100
0,00
30 560,00
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III. 4. Pohledávky a závazky
Přehled pohledávek a závazků dle syntetických účtů je uveden v PŘÍLOZE č. 17.
Příloha č. 17 směrnice Zásady vztahů JMK k PO‐přehled pohledávek a závazků
Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2017
Název organizace:
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Pohledávky

v tis. Kč
Po datu splatnosti

Syntetický i analytický účet Celkem
311 ‐ Odběratelé
314 ‐ Poskytnuté zálohy
381 – Náklady příštích obd.
388 – Dohadné účty aktivní
Celkem

121
40
46
498
705

Do data
splatnosti

10

10

nad 360
dnů po
splatnosti
0

10

10

0

Celkem po
splatnosti

111
40
46
498
695

0‐30 dnů
po splatnosti

Závazky

v tis. Kč
Po datu splatnosti

Syntetický i analytický účet Celkem
321 ‐ Dodavatelé
331 ‐ Zaměstnanci
333 ‐ Jiné závazky
336 – Sociální zabezpečení
337 – Zdravotní pojištění
342 – Ostatní daně
374 ‐ Přijaté zálohy JMK
378 – Ostatní krátk. závazky
383 ‐ Výdaje PO
384 ‐ Výnosy PO
389 ‐ Dohadné účty pasivní
Celkem

385
1173
40
484
208
198
202
15
27
35
78
2845

Do data
splatnosti
359
1173
40
484
208
198
202
15
27
35
78
2819

Celkem po
0‐30 dnů
splatnosti po splatnosti
26
26

26

nad 360
dnů po
splatnosti
0

26

0

Sestavil dne: 1. 2. 2018
Jméno: Ing. Jana Gnolová
Dále uvádíme podrobný rozpis pohledávek a závazků po splatnosti:
311 – Odběratelé

číslo faktury

datum
vystavení

odběratel
AVX Czech Republic
17‐007‐00121 30.11.2017 Lanškroun
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částka

splatnost

uhrazeno

10 000,00
10 000,00

14.12.2017

16.01.2018

321 – Dodavatelé
datum
číslo faktury vystavení
odběratel
17‐005‐00752 12.12.2017 Petr Vlasák Brno
17‐011‐00021 14.12.2017 Cejiza Brno

částka
3 324,00
22 530,96
25 854,96

splatnost
26.12.2017
28.12.2017

uhrazeno
16.01.2018
12.01.2018

374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
AÚ

dotace

374.0119 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“

374.0120 JMK

Vybavení experimentária v Mikulčicích

374.0211 JMK

Úroky z úvěru
Dovybavení
areálu
infosystémem (1.etapa)

374.0118 JMK

374.0212 JMK
374.0213 JMK
374.0910 JMK
374.xxxx JMK

zůstatek

26 522,75

1 507,00
3 838,00
20 000,00

mobiliářem

a
7 021,00

Vybavení budovy návštěvnického centra
Udržitelnost projektu EU "Studie dopravní
obslužnosti Archeoparku Mikulčice‐Kopčany"
Krátkodobé přijaté zálohy celkem

17 838,00
125 000,00
201 726,75

III. 5. Dotace a příspěvky
Přehled dotací poskytnutých Ministerstvem kultury:
účel
Dokumentace
a
příprava
seznamů
nemateriálních statků tradiční lidové kultury a
tradiční rukodělné výroby
Prezentace tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje
Kamerový systém CCTV ‐ sál Evropa ‐ objekt
Masarykova muzea v Hodoníně
celkem

částka

vráceno

vyúčtováno

58 000,00

0,00

58 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

56 000,00
194 000,00

0,00
0,00

56 000,00
194 000,00
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Přehled účelově určených příspěvků na provoz a příspěvků na investice poskytnutých JMK v roce 2017:
název
Model hradiště do experimentária
(prodloužena doba použitelnosti do
31.12.2018)
Modernizace výstavních prostor Masarykova
muzea v Hodoníně
Dovybavení areálu mobiliářem a
infosystémem (1. etapa)

poskytnuto v
roce 2017

vyčerpáno v
roce 2017

nevyčerpáno
v roce 2017

I
1 200 000,00

0 1 200 000,00

I
600 000,00

198 217,00

401 783,00

110 000,00

110 000,00

0

100 000,00

99 994,40

5,60

60 000,00

60 000,00

0

150 000,00

150 000,00

0

118 000,00

118 000,00

0

512 000,00

512 000,00

0

I
I

Vybavení budovy návštěvnického centra
Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve
Vlastivědném muzeu Kyjov
Připojení Slovanského hradiště v Mikulčicích
k internetu
Zateplení budovy Městského muzea ve
Veselí nad Moravou – příprava
Stavební úpravy a obnova stálé expozice v
Městském muzeu Veselí nad Moravou –
příprava
Projektová dokumentace depozitáře v
Hodoníně
Příspěvky na investice celkem
Udržitelnost projektů EU realizovaných v
Archeologickém parku Mikulčice‐Kopčany

I
I
I
I

I
1 200 000,00
4 050 000,00

655 016,20 544 983,80
1 903 227,60 2 146 772,40

NIV
979 000,00

979 000,00

0

200 000,00

200 000,00

0

100 000,00

73 477,25

26 522,75

25 000,00

23 493,00

1 507,00

125 000,00

0

125 000,00

320 000,00

302 162,00

17 838,00

270 000,00

262 979,00

7 021,00

20 000,00
2 039 000,00

0
1 841 111,25

20 000,00
197 888,75

NIV
Udržitelnost projektu "V zámku a podzámku"
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"

NIV

NIV

NIV
NIV

Vybavení budovy návštěvnického centra
Dovybavení areálu mobiliářem a
infosystémem (1. etapa)

NIV
NIV

Úroky z úvěru
Účelové příspěvky na provoz celkem
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Dále organizace čerpala v roce 2017 prostředky z dotací poskytnutých JMK v dřívějších letech:

název
Projektová dokumentace depozitáře v Hodoníně
Příspěvky na investice celkem
Vybavení experimentária v Mikulčicích

I

zůstatek
vyčerpáno k
k 1. 1. 2017
31. 12. 2017
297 808,50
297 808,50
297 808,50
297 808,50

nevyčerpáno
0
0

NIV
96 766,00
96 766,00

Účelové příspěvky na provoz celkem

92 928,00
92 928,00

Přehled poskytnutých příspěvků od obcí a měst:
poskytovatel
Obec Mikulčice
Město Hodonín
celkem

účel

částka

Podpora zájmové činnosti a pořádání
akcí pro veřejnost na SHM v roce 2017
Muzejní noc 2017
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10 000,00
20 000,00
30 000,00

vráceno
0
0
0

vyúčtováno
10 000,00
20 000,00
30 000,00

3 838,00
3 838,00

III. 6. Investice a rozsáhlé opravy majetku
Investiční akce probíhaly v roce 2017 na základě Plánu investičních akcí a Plánu tvorby a čerpání peněžních
fondů a jejich změn.
Přehled plánovaných a realizovaných akcí v roce 2017 obsahuje následující tabulka:

Název investiční akce

plán
2017

Dovybavení areálu mobiliářem a
infosystémem (1.etapa)

120

Vybavení budovy návštěvnického centra

100

Připojení Slovanského hradiště v Mikulčicích
k internetu
Malotraktor pro pobočku Slovanské hradiště
Mikulčice
Úprava prostoru a zřízení venkovního
otevřeného depozitáře za přístavbou
Vlastivědného muzea v Kyjově
Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve
Vlastivědném muzeu Kyjov
Stavební úpravy a obnova stálé expozice v
Městském muzeu Veselí nad Moravou –
příprava

155
179

5

100

525

Zateplení budovy Městského muzea ve
Veselí nad Moravou – příprava
Stavební úpravy a obnova stálé expozice v
Masarykově muzeu v Hodoníně
Projektová dokumentace depozitáře v
Hodoníně

900

Modernizace výstavních prostor Masarykova
muzea v Hodoníně

255

Hony, lovy a zahrady (původní název Hony,
lovy a hostiny)
C e l k e m investice

125
20

0
2 484
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Investiční výdaje v tis. Kč
skut.
2017
komentář
Splněno – realizováno z dotace
JMK (110 tis.Kč) a vlastního
117 fondu investic (7 tis. Kč)
Splněno – realizováno z dotace
100 JMK
Splněno – realizováno z dotace
JMK (150 tis.Kč) a vlastního
152 fondu investic (2 tis. Kč)
Splněno – realizováno
179 z vlastního fondu investic
Splněno – realizováno
3 z vlastního fondu investic
Splněno – realizováno z dotace
JMK (60 tis.Kč) a vlastního
88 fondu investic (28 tis. Kč)
Splněno – realizováno z dotace
JMK (512 tis.Kč) a vlastního
522 fondu investic (10 tis. Kč)
Splněno – realizováno z dotace
JMK (118 tis.Kč) a vlastního
121 fondu investic (3 tis. Kč)
Splněno – realizováno
18 z vlastního fondu investic
Splněno – realizováno z dotace
862 JMK
Splněno – realizováno z dotace
JMK (198 tis. Kč) a z dotace MK
254 (56 tis.Kč)
Byla aktualizována PD, výzva
nebyla vyhlášena, akce
pozastavena, realizováno
19 z vlastního fondu investic
2 435

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
10 881

1BM 7734

7 261

519

Ford Mondeo

8B4 9727

11 961

793

Renault Megane 1BP 1367

9 253

673

9 158
48 514

529
3 157

Dacia Logan
celkem

8B7 9938

využívá MM v Hodoníně, dále slouží
5,91 pro regionální pracoviště Hodonín

643

Dacia Logan

využití vozu

slouží pro archeologické oddělení
muzea, dále je využíván pro
7,15 zajištění činnosti sálu Evropa
slouží pro archeologické oddělení
6,63 muzea
využívají společně pobočky v
Kyjově a ve Veselí, hlavní využití
pro pracovníky regionálního
7,27 pracoviště
5,78 slouží pro pobočku v Mikulčicích
6,51

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.
V roce 2017 probíhala řádná údržba a servis vozidel. Na servis, údržbu a opravy vozového parku bylo v roce
2017 vynaloženo 121 tis. Kč. Z toho na Citröen 32 tis. Kč, na Renault Megane 15 tis. Kč, na Dacii Logan
Mikulčice 3 tis. Kč, na Ford Mondeo 13 tis. Kč, na Dacii Logan archeo 58 tis. Kč, kdy došlo k havárii vozidla. Tato
událost byla hlášena pojišťovně, pojišťovnou bylo poskytnuto plnění ve výši 53 tis. Kč.
V roce 2018 by měl být realizován odložený nákup ojetého osobního automobilu pro pobočku Veselí nad
Moravou ve výši 120 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:

463 325,84

381 792,80

99 994,40

745 124,24

012

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0,00

0,00

0,00

0,00

013

software

148 350,84

99 994,40

0,00

248 345,24

018

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

262 981,00

165 928,00

0,00

428 909,00

901

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

51 994,00

15 876,00

0,00

67 870,00

041

nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek

0,00

99 994,40

99 994,40

0,00

194 876 575,14

4 278 064,26

740 134,00

198 414 505,40

150 778 633,08

359 555,00

0,00

151 138 188,08

20 050 218,00

342 507,00

0,00

20 392 725,00

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

10 199 239,13

900 683,00

3 342,00

11 096 580,13

031

pozemky

6 825 992,00

22 000,00

11 000,00

6 836 992,00

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)

2 182 000,43

177 221,56

23 730,00

2 335 491,99

909

ostatní majetek – sbírkové předměty

716 850,00

49 991,00

0

766 841,00

042

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

1 294 262,50

2 426 106,70

702 062,00

3 018 307,20

Dlouhodobý hmotný majetek,
z toho:
021

stavby

022

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

028
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Přehled zařazeného dlouhodobého hmotného majetku v ocenění nad 40.000 Kč a dlouhodobého nehmotného
majetku nad 60.000 Kč – rok 2017:
doklad

popis

17‐010‐00314 Dětský audioprůvodce
Technické zhodnocení
budovy Zámeček
17‐010‐00316 Hodonín
Technické zhodnocení
budovy Národní třída
17‐010‐00317 Hodonín
Technické zhodnocení
budovy návštěvnického
17‐010‐00318 centra Mikulčice
Traktor Starjet pro
17‐010‐00081 Mikulčice
17‐010‐00317 Vitrína (sál Evropa)
Informační panel
17‐010‐00315 (Mikulčice)
Informační panel
17‐010‐00315 (Mikulčice)

DUZP

cena

DZ

Inv. číslo

15.12.2017

99 994,40

31.12.2017 MM15529

11.12.2017

99 684,00

31.12.2017 H‐ZP/161A

11.12.2017

107 948,00

31.12.2017 H‐ZP/145

11.12.2017

151 923,00

31.12.2017 H‐ZP‐M/9

22.03.2017
15.12.2017

178 901,00
46 585,00

31.03.2017 MM15305
31.12.2017 MM15573

10.12.2017

58 510,50

31.12.2017 MM15574

10.12.2017

58 510,50

31.12.2017 MM15575

48

Přehled hmotného a nehmotného majetku zařazeného v roce 2017:

49

50

51

52

53

VI. Peněžní fondy

54
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VII. Inventarizace majetku a závazků
Inventura proběhla dle Směrnice o inventarizaci ‐ Interního příkazu ředitelky k provedení inventarizace za rok
2017, který byl vydán dne 23. 10. 2017.
Inventarizace majetku proběhla formou fyzických inventur na jednotlivých pracovištích (pobočkách)
v období od 22. 11. 2017 do 2. 1. 2018.
Inventura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku proběhla od 22. 11. 2017 do 6. 12. 2017.
Inventura peněžních prostředků, cenin, zboží a pohonných hmot v automobilech proběhla 2. 1. 2018.
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. 2018 do 1. 2. 2018.
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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VIII. Kontrolní činnost
VIII. 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

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

5
6

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

7
8
9
10

poslední den v měsíci
namátkově 2x za rok
čtvrtletně
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně

11

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

12

Kontrola péče o sbírky

13

15

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

k 31.12.

16

Inventarizace sbírek

průběžně

14

pracovnice pro BOZP
č. ředitelka, ekonom,
hlavní účetní

termín plánované
kontroly
průběžně
poslední den v měsíci

vedoucí poboček
vedoucí příslušných
poboček

vedoucí poboček

průběžně
průběžně
měsíčně
měsíčně
koncem roku 2017 a
počátkem roku 2018

VIII. 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.
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 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
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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 čisticích 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.
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 2017 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 2017.
Dokladová inventarizace běžných účtů, pohledávek a závazků ‐ proběhla v souladu s příkazem
ředitelky o provádění inventarizace v roce 2017.
Inventarizace sbírek – probíhala podle předem schváleného plánu a o inventarizaci sbírek jsou
vyplňovány inventarizační zápisy. Průběžně probíhá i kontrola sbírek (uložení, stav, konzervace,
…).

VIII. 3. Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány
Ve sledovaném období roku 2017 proběhly v Masarykově muzeu v Hodoníně následující kontroly:
1) Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 1. 2014 do 28. 2.
2017. Kontrola byla provedena dne 31. 3. 2017 pracovnicemi Okresní správy sociálního zabezpečení
Hodonín. O kontrole byl vyhotoven protokol č. 344/17/776.
2) Veřejnosprávní kontrola provedená ve dnech 12. 9. – 1. 11. 2017. Kontrolováno bylo období rok 2016 a
období účetně související. Kontrolu provedly pracovnice kontrolního a právního odboru Krajského
úřadu Jihomoravského kraje. O výsledku kontroly byl vyhotoven protokol č. 58/PO/17, č. j. JMK
161892/2017 ze dne 2. 11. 2017
Ad 1)
Předmětem kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení Hodonín bylo plnění povinností v nemocenském
pojištění – závady nebyly zjištěny; plnění povinností v oblasti pojistného – závady nebyly zjištěny; vedení a
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předkládání evidenčních listů důchodového pojištění – závady byly odstraněny během kontroly; dokladování
žádostí o důchod a zaměstnávání poživatelů důchodu – závady nebyly zjištěny.
Ad 2)
Pracovnice odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje se při své kontrole zaměřily
na tři kontrolované oblasti:




Dodržování zásad při nakládaní s veřejnými prostředky v oblasti majetku a závazků
Dodržování zákonných podmínek pro zajištění plnění daňových povinností
Schvalovací postupy předběžné řídící kontroly

Vyhodnocením prověřovaných operací učinila kontrolní skupina závěr, že při dodržování právních předpisů
vztahujících se k oblasti hospodaření s veřejnými prostředky nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

VIII. 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. 2 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.

IX. Doplňková činnost
Organizace v souladu se zřizovací listinou neúčtuje o doplňkové činnosti.
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X. Dlouhodobé plány
X. 1. Plánované velké investiční akce, projekty EU
Název akce

Celkové náklady
v tis. Kč

Komentář

39 062 Zpracována projektová
dokumentace, podána žádost
do IROP
17 238 Zpracována projektová
dokumentace, podána žádost
do IROP
5 643 Zpracována projektová
dokumentace, podána žádost
do OPŽP
24 742 Akce probíhá, byla poskytnuta
dotace z IROP

Stavební úpravy a přístavba depozitáře v
Hodoníně
Stavební úpravy a obnova stálé expozice v
Městském muzeu Veselí nad Moravou
Zateplení budovy Městského muzea ve Veselí
nad Moravou
Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve
Vlastivědném muzeu Kyjov

X. 2. Významné akce, výstavy, expozice, vernisáže spojené s významnými událostmi
regionu, osobnostmi apod.
V průběhu roku 2018 bude v Masarykově muzeu probíhat řada akcí k výročí 100 let od založení
Československa, jehož nástupnickým státem je nynější ČR a zároveň 100 let od ukončení první světové války.
Budou probíhat výstavy, přednášky, semináře, další doprovodné akce a chtěli bychom vydat publikaci
věnovanou období první světové války v Hodoníně a jeho okolí.
Na rok 2019 je plánováno otevření nové stálé expozice Vlastivědného muzea v Kyjově. Revitalizace stálé
expozice je plánována také na pobočce ve Veselí nad Moravou.

X. 3. Dlouhodobé problémy (havarijní stav budov, problém s depozitáři, atd.)
Na budově zámečku v Hodoníně je dlouhodobý problém spojený s vlhkostí zdiva. Je zpracována projektová
dokumentace na sanaci zdiva, odvodnění nádvoří a obnovu fasád. První podaná žádost do INTERREG nebyla
akceptovatelná z důvodu nedostatku finančních prostředků v tomto projektu. Další výzva zatím nebyla
vyhlášena.

60

Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO‐ přehled o plnění plánu hospodaření
Přehled o plnění plánu hospodaření k 31. 12. 2017
Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Hlavní činnost
Sestavený
plán
hospodaření
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 – "Vybavení budovy
návštěvnického centra"
2.2 Účelová dotace od JMK – Udržitelnost
projektů EU realizovaných v Archeologickém
parku Mikulčice‐Kopčany
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 – "Dovybavení areálu
mobiliářem a infosystémem (1. etapa)"
2.6 Účelová dotace od JMK – "Vybavení
experimentária v Mikulčicích"
2.7 Účelová dotace od JMK – "Udržitelnost
projektu "V zámku a podzámku"
2.8 Účelová dotace od JMK – Udržitelnost
projektu "Studie dopravní obslužnosti
Archeoparku Mikulčice‐Kopčany"
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

601.0303
602.xxxx
602.0313
602.0314,0316
602.036x
603.0301
604.xxxx
648.0305
648.0301
648.0307

Upravený
% S/UPH
plán
Skutečnost
(SPH)
hospodaření

6
2 050
600
1 150
300
360
315
0
1 089
0

6
2 050
600
1 150
300
360
355
0
614
0

6
2 051
612
1 164
275
391
349
0
304
0

100%
100%
102%
101%
92%
109%
98%

672.xxxx

22 139

22 957

22 905

100%

672.0510

19 773

20 802

20 802

100%

672.0522

320

320

302

94%

672.0555

979

979

979

100%

672.0557

100

100

74

74%

672.0558

25

25

24

96%

672.0559

420

270

263

97%

672.0560

97

93

93

100%

672.0563

200

200

200

100%

672.0600

125

0

0

672.0610
672.040x
672.0810

20
80
0

30
138
0

30
138
0

100%
100%

936
1
26 896

936
90
27 368

942
90
27 038

101%
100%
99%

672.0750
641+649+662
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Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO‐ přehled o plnění plánu hospodaření
Přehled o plnění plánu hospodaření k 31. 12. 2017
Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Hlavní činnost
Sestavený
Upravený
plán
plán
Skutečnost
hospodaření hospodaření
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie celkem:
z toho: 1. elektrické energie
2. plynu
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
celkem:
z toho: 1. voda
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
z toho: 1. platy zaměstnanců
2. náhrady mzdy za doč. pracovní
neschopnost
3. OON
4. zákonné soc. pojištění ‐ soc. a zdrav.
pojištění
5. zákonné sociální náklady
6. jiné sociální náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)
Finanční náklady
Ostatní náklady
Náklady celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

% S/UPH
(SPH)

501.xxxx
502.xxxx
502.0300
502.0400

814
1 080
690
390

914
1 085
740
345

881
1 083
739
344

96%
100%
100%
100%

503.0300
503.0300
504.xxxx
506.xxxx
511.xxxx
512.xxxx
513.xxxx
518.xxxx
521.0401

60
60
252
‐114
630
120
18
2 154
17 439
12 149

60
60
262
‐114
550
100
18
1 884
18 494
12 822

52
52
254
‐68
548
89
17
1 875
18 307
12 822

87%
87%
97%
60%
100%
89%
94%
100%
99%
100%

521.0403
521.0402

0
400

85
400

83
248

98%
62%

524.xxxx
527.xxxx
525
551.xxxx
558.xxxx
538.xxxx
562+563
542+549

4 131
723
36
3 161
1 187
20
0
75
26 896
0

4 388
743
56
2 911
1 079
25
20
80
27 368
0

4 359
741
54
2 831
1 067
25
1
76
27 038
0

99%
100%
96%
97%
99%
100%
5%
95%
99%

Zpracoval dne: 1. 2. 2018
Jméno: Ing. Antonín Káčerek
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 ‐ AKVIZICE
HODONÍN
předmět

počet kusů

celková cena

Krabička dřevěná
Vzorník vyšívání
Šátek sokolský
Halenka sokolská
Cvičební úbor pro sokolky
Ubrousek před 1. sv. válkou
Kuchyňská výzdoba
Kabelka z tlačené kůže
Kniha, J. Herben
Záložka – razítko a známky
Pamětní list‐Beneš, Masaryk
Upomínkový list se známkami
Obálka J. Masaryk
List‐ smutek Československa
Pozvánka na ples. J. Masaryka
Oznámení – Jana Benešová
Sešit, příloha deníku Sv. slovo
Podlužácká krojová košile
Pohlednice s pomníky TGM
Pohlednice T. G. Masaryk
Fotografie T. G. Masaryk na koni
Pohlednice Hodonín
Pohlednice Jizba v Lanžhotě
Pohlednice T. G. Masaryk‐prezident
Pohlednice‐ První přehlídka vojska
Pohlednice, Prezident na koni Hektorovi
Pohlednice – Dub Malé dohody
Pohlednice Strážnice
Pohlednice‐ Hodonín, Břeclav, Bzenec
Fotografie T. G. M. a Jan Masaryk
Sada fotografií
Brožurka – Odhalení pomníku TGM
Pohlednice T. G. Masaryk
Pohlednice pohřeb TGM
Pohlednice Lány
fotografie – Jan Masaryk

1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
4
1
1
1
2
8
1
20
1
6
1
1
1

30,‐
500,‐
50,‐
70,‐
100,‐
30,‐
30,‐
100,‐
20,‐
50,‐
50,‐
50,‐
50,‐
30,‐
30,‐
2,‐
10,‐
2500,‐
45,‐
6,‐
30,‐
35,‐
35,‐
60,‐
50,‐
15,‐
9,‐
30,‐
60,‐
30,‐
70,‐
11,‐
30,‐
15,‐
10,‐
50,‐

Celkem nákup

75

Vlastní sběr: 3 kusy
Střešní taška
Hřebenová taška
Valcha

1
1
1

4293,‐ Kč
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Dary: 13 kusů
Váza majolika
Džbánek majolika
Čepák majolika
Talíř majolika
Váza majolika
Čepák glazovaný točíř
Čepák glazovaný

4
3
2
1
1
1
1

Celkem všechny předměty

91 kusů

KYJOV
předmět
rádio Philips
váhy
fotoaparát
fotopřístroj
rádio Tesla
rádio Minerva
vysavač
lampička
dětské knížky
dětský kočárek ‐ hračka
plastová ryba
plastový traktor
sedačka ‐ hračka
auto
had ‐ hlavolam
písanky
zásobník na kávu
vodové barvy Pelikán
pastelky v kovové krabičce
pastelky Technicolor
pastelky Studio 912
faciometr
láhev likérka Prostějovská starorežná
popelník
likérka
kojenecká láhev
skleničky
námořník – gumová hračka
Meosix
pohlednice
pračka ruční
pračka elektrická
zavařovací sklenice na povaz
plechovka Perola
filmové fotografie
Smolíček Pacholíček, kompletní

počet kusů
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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celková cena
800,‐
500,‐
50,‐
250,‐
500,‐
500,‐
600,‐
350,‐
150,‐
300,‐
10,‐
20,‐
150,‐
20,‐
30,‐
80,‐
300,‐
300,‐
200,‐
150,‐
300,‐
60,‐
80,‐
40,‐
60,‐
30,‐
15,‐
100,‐
50,‐
10,‐
100,‐
300,‐
20,‐
20,‐
20,‐
200,‐

Loupežníci, kompletní
Z pohádky do pohádky, kompletní
Červená, zelená, kompletní
Kloboučku hop!, kompletní
Magnetická autoškola
Člověče, nezlob se, starší
Člověče, nezlob se, mladší
Pojďme na hory, kompletní
Znáš odpověď?
Logik
Košíková
Čímani
Pochlub se
Skládací abeceda
Alfa – technická stavebnice
Fema, magnetická mozaika
Merkur
Kostky dřevěné malé, kompletní
mozaika Brouček
mozaika Beruška
stavebnice srub
stavebnice Plasticant
dřevěná skládačka Tofa
polytechnická stavebnice Seva 1
panelová stavebnice Panela
Kuželky
Dětská pošta
Vyšívání pro nejmenší
Modré autíčko Škoda s vozíkem
Počítadlo
Dětský nábytek proutěný
Dětský nábytek proutěný červený
Xylofon
dětský počítací stroj Počítalka
pásák Mars
plastová skříňka s nářadím
Igráček závodník
Igráček cestář
Igráček zdravotnice
parní válec
autojeřáb
červená plastová lokomotiva
plechová káča
plechový bubínek
vystřihovánka Kalendář
obtisky
autíčko Ford Anglia
modré plechové auto Spartak na klíček
červený skútr
žlutý přívěs
žluté nákladní auto s červenou sklápěčkou

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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200,‐
200,‐
200,‐
200,‐
300,‐
150,‐
50,‐
200,‐
200,‐
200,‐
300,‐
150,‐
120,‐
180,‐
200,‐
200,‐
200,‐
100,‐
120,‐
120,‐
50,‐
100,‐
100,‐
200,‐
90,‐
200,‐
100,‐
30,‐
500,‐
60,‐
500,‐
300,‐
100,‐
50,‐
500,‐
30,‐
200,‐
200,‐
200,‐
150,‐
80,‐
30,‐
100,‐
50,‐
5,‐
5,‐
5,‐
500,‐
50,‐
5,‐
20,‐

plechová vlečka
chrastítka na kočárek
diafilmy do dětské promítačky, 50. léta
plastové tvary
dětská promítačka se 2 filmy
dřevěný vláček
plastový skládací panáček
Kalimero
dětské nářadí na písek
gumový motocyklista
gumový kašpárek
gumová kočka s míčem
plyšový pes
plyšová kráva
pexeso Večerníček
pexeso Houby
dětská knížka Chcete se podívat
sešitové pohádky
písmenková tiskárna
dřevěná kuchyňka
plastový pokojíček
souprava na praní
pokladna
kameninový pekáč
dětské nádobíčko (smalt, hliník, plech)
plechový parník
dalekohled
dětský slaměný košík
dětský hrneček smaltovaný
plastový sporák + modrý stůl + 3 židle
modré plastové auto Coca Cola
nafukovací plavací rukávky
dřevěné kostky neúplné
foukačka
posilovač svalů
posilovací kolečko
špička k lyžařskému vázání Drukov, 70. léta
lyžařská brzda k vázání Marker, 1983
řemínky k vázání Marker
modré dětské lyže
dřevěné běžky
lyžařské vratky
tenisové rakety
tenisová raketa v obalu
dětské lyžařské boty Kriváň
lyžařské vosky
žehlička na lyžařský vosk
ostřič bruslí Bruslík
Nesmek, 1979
pánské krasobruslařské brusle hnědé
pánské brusle „Kanady“

1
3
37
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
66

30,‐
30,‐
1.850,‐
10,‐
30,‐
200,‐
10,‐
10,‐
100,‐
100,‐
100,‐
100,‐
10,‐
10,‐
5,‐
5,‐
5,‐
10,‐
150,‐
500,‐
50,‐
10,‐
10,‐
100,‐
500,‐
30,‐
10,‐
10,‐
5,‐
30,‐
10,‐
5,‐
50,‐
5,‐
150,‐
50,‐
50,‐
100,‐
20,‐
50,‐
100,‐
300,‐
100,‐
100,‐
50,‐
100,‐
30,‐
30,‐
100,‐
100,‐
50,‐

pánské tretry
plážové nafukovací míče
dětská nafukovací kanoe
houpací síť
dámské vložky vatové
dámské vložky lisované
vlásenky
natáčky
dětská mýdla
Termofor
nafukovací kruh
skleněná dóza s chromovým víkem
skleněná dóza kulatá
porcelánová dóza s hliníkovým víčkem
toaletní mísa smaltovaná
irrigační souprava
operační čepice
lékařský plášť
odsávačka mléka s balonkem
gumová lékařská zástěra
lékařská rouška
sterilizátor
lékárnické váhy
konvička na mléko
konvička na mléko plastová
peněženka
kovové napínáky do bot
skleněné struhadlo na jablka
žlutý plastový držák na mléko
vysoušeč na vlasy
leštič na parkety
plastový tácek „brusel“
náušnice květinky klips
fotoaparát Pionýr
stativ k fotoaparátu
obraz Kristus
obraz P.Marie
obraz Kristus na kříži
obraz: Čeněk Stacke, Muž v kožichu
sada hrnků
keramické hodiny
kovářská zástěra
obraz: Na památku konfirmace
obrazy řemeslnických dílen,
forma na bábovku, sklo
kabelka kožená
kniha: Zachovej duši svou, 1907
vlaječka, BSP
rádio tranzistorové, Tesla
helma
budík

1
5
1
1
1
1
1 (soubor)
1 (soubor)
1 (soubor)
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
4
1
1
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
67

50,‐
25,‐
50,‐
30,‐
20,‐
10,‐
500,‐
100,‐
160,‐
20,‐
20,‐
30,‐
5,‐
10,‐
50,‐
10,‐
10,‐
30,‐
15,‐
5,‐
20,‐
30,‐
150,‐
300,‐
20,‐
10,‐
100,‐
60,‐
5,‐
50,‐
800,‐
10,‐
100,‐
50,‐
300,‐
100,‐
100,‐
200,‐
300,‐
120,‐
380,‐
200,‐
50,‐
150,‐
50,‐
50,‐
1,‐
1,‐
100,‐
150,‐
1,‐

sada koštovaček s potiskem krojovaného páru
karafa skleněná, malovaný krojovaný pár
demižónek skleněný s koštýřkem, malovaný
ornament
skleničky decovky, potisk JZD Žádovice,
fěrtůšek zelený sametový
rukávce
svatý obrázek (medailon)
turecký šátek hladký černý velký
turecký šátek hladký černý malý
turecký šátek kytičkovaný červený velký
turecký šátek kytičkovaný červený malý
dámská kordulka zelená
oválný talíř s malovaným ornamentem
papírové srdíčko na perník „Z lásky“
papírové srdíčko na perník „Ze srdce“
papírové srdíčko na perník s veršem
kraslice slepičí
kraslice husí
kraslice kačení
faska
folklorismus – flašky
sbírka pohlednic
vonička
vonička
vonička regrútská
drúžení Skoronice
drúžení svatební Kostelec
vonice svatební Kostelec
Celkem nákup

1
1
2

30,‐
100,‐
100,‐

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
3

20,‐
500,‐
100,‐
200,‐
300,‐
300,‐
300,‐
300,‐
200,‐
50,‐
5,‐
5,‐
5,‐
50,‐
50,‐
50,‐
200,‐
240,‐
2000,‐
250,‐
380,‐
1100,‐
1200,‐
1550,‐
980,‐

1
1
2
1
1
1
308 kusů

37 118,‐ Kč

Vlastní sběr: 314 kusů
297 ks kraslic
4ks výroční zprávy gymnázia
kniha života
výroční zpráva Zš Komenského
program 850 let
3 ks visačka
dárkové balení cukru
strojek
šaty
zvětšovací přístroj
osvitové hodiny
kabát
klepač
Dary: 163 kusů
klobouk
kordulka mužská, severokyjovská
šátek pod krk
třaslavice

H 1/2017
H 2/2017
H 3/2017
H 4/2017
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H 4119
H 4120
H 4121
H 4122

košile
šáteček vyšívaný
kordulka mužská, hanácké Slovácko severní
halenka, folklorizmus
šaty, folklorizmus
kraslice pštrosí
kraslice husí
anděl háčkovaný
andílek háčkovaný
podkova, vizovické pečivo
holubička, vizovické pečivo
váza, nevypálená
lahev, glazovaná, předkreslená
koutní hrnec
mísa, zakuřovaná
mísa dlabaná
jesličky, háčkované
fotografie černobílá, zarámovaná
sukně modrá
jupka s krátkým rukávem, světle modrá
jupka s krátkým rukávem, tmavě modrá
jupka s dlouhým rukávem, tmavě modrá
zástěra plátěná, světle šedá
zástěra plátěná, světle zelená
stejnokroj káro: sukně
stejnokroj káro: jupka
svatební ženichova vonice
svatební obřadní věnečky
kordulka dětská
jihokyjovský obojek
dětská spodnička
dětská pávka
dětské rukávce
dětský fěrtůšek
dětský čepeček
kulma
kulma
panenka, batole
mrkací panenka s fialovými šaty
mrkací panenka s tmavě hnědými vlasy
rodný a křestní list
domovský list
obsílka Zemského výběrčího úřadu v Brně
připouštěcí lístek
Kronika
pohlednice Sokolovna Svatobořice
okénková pohlednice Svatobořice
čb fotografie jihokyj. kroje
dvoudílné plavky
otvírák na konzervy
louskáček na ořechy
uniforma ČD
dřevěná brož BP – internační tábor Svatobořice

H 5/2017 H 4123
H 6/2017 H 4124
H 7/2017 H 4125
H 8/2017 H 4126
H 9/2017 H 4127/1,2
H 10/2017
H 4128
H 11/2017
H 4129
E 1/2017 E 2887
E 2/2017 E 2888
E 3/2017 E 2889
E 4/2017 E 2890
E 5/2017 E 2891
E 6/2017 E 2892
E 7/2017 E 2893
E 8/2017 E 2894
E 9/2017 E 2895
E 10/2017
E 2896
S3/2017
S 1839
H 309/2017
H 4427
H 310/2017
H 4428
H 311/2017
H 4429
H 312/2017
H 4430
H 313/2017
H 4431
H 314/2017
H 4432
H 315/2017
H 4433
H 316/2017
H 4434
H 320/2017
H 4438
H 321/2017
H 4439
H 325/2017
H 4443
H 326/2017
H 4444
H 327/2017
H 4445
H 328/2017
H 4446
H 329/2017
H 4447
H 330/2017
H 4448
H 331/2017
H 4449
E 31/2017
E 2917
E 32/2017
E 2918
G 11/2017
G 7286
G 12/2017
G 7287
G 13/2017
G 7287
C 1/2017
C 209
G 67/2017
G 7342
G 68/2017
G 7343
G 69/2017
G 7344
C 2/2017
C 210
S 4/2017
S 1840
S 5/2017
S 1841
S 6/2017
S 1842
G 119/2017
G 7394
G 120/2017
G 7395
G 121/2017
G 7396
G 122/2017
G 7397
G 123/2017
G 7398
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reklama na prací prášek Lux
vojenská knížka
dětská hra Fotbal
Prozor – na čištění brýlí
Meoskop a 6 kotoučků
sklenice s víčkem – kyjovská sklárna
láhev – kyjovská sklárna
sklenička s potiskem Kyjov 1126‐1976, 2 ks
skleničky s potiskem Výstava vín 2000, 2 ks
skleničky s potiskem – krojovaný pár, 2 ks
skleněné víčko k zavařovací sklenici MORAVIA
svorky na ubrus, 8 ks
dámské šaty
odznak Všesokolský slet v Praze 1948
kráječ na knedle
elektrický kartáč na boty
opékač topinek
sametový šátek s barevnou výšivkou
bílá zástěra s barevnou výšivkou
živůtek
čepeček se žlutou výšivkou
dětský háčkovaný čepeček
háčkované rukavičky, 4 páry
silonové rukavičky bílé
silonové rukavičky bíločerné
kožené rukavičky bílé
fazetové zrcátko v dřevěném rámu
háčkovaný povijan
hliníková mýdlenka
sklenička „decovka“ s potiskem
pamětní kniha Putovního poháru K. Kafky
soubor popisů, střihů a ornamentů Kroj píšťanský
soubor popisů, střihů a ornamentů Kroj kyjovský
soubor střihů a ornamentů: kyj. kordulka, obojek, zástěra
keramická plaketa – Celostátní revmatolog. konference, 1989
keramická plaketa Kyjov 1971
keramická visačka Kyjov 15. 6.
keramická visačka 20 let loutkové scény v Kyjově, 2 ks
keramická visačka SZŠ Kyjov
keramická visačka 20 let Slováckého krúžku v Kyjově, 2 ks
keramická visačka 20 let Slováckého krúžku v Kyjově, menší
keramická visačka 25 let Slováckého krúžku v Kyjově, 2 ks
keramická visačka SR 1961, 2 ks
keramická visačka džbánky SR 1979, 3 ks
keramická visačka ve tvaru čepáku s nápisem KYJOV
keramická visačka Kyjov 1983
soubor diapozitivů k divadelním projekcím, 25 ks
kalendář Vařící muži, 1989
perokresby Jana Znoje, 6 ks
žákovský průkaz Sokol Kyjov,
sletová průkazka, 1948
stanovy sokolské župy, 1936
organizační řády XI. všesokol. sletu, 1946
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G 124/2017
G 125/2017
G 126/2017
G 127/2017
G 128/2017
G 129/2017
G 130/2017
G 131/2017
G 132/2017
G 133/2017
G 134/2017
G 135/2017
G 136/2017
G 137/2017
G 138/2017
G 139/2017
G 140/2017
G 141/2017
G 142/2017
G 143/2017
G 144/2017
G 145/2017
G 146/2017
G 147/2017
G 148/2017
G 149/2017
G 150/2017
G 151/2017
G 152/2017
G 153/2017
C 3/2017
H 317/2017
H 318/2017
H 319/2017
G 154/2017
G 155/2017
G 156/2017
G 157/2017
F 85/2017
G 158/2017
G 159/2017
G 160/2017
G 161/2017
G 162/2017
G 163/2017
G 164/2017
D 12/2017
G 165/2017
D 11/2017
G 166/2017
G 167/2017
G 168/2017
G 169/2017

G 7399
G 7400
G 7401/1‐2
G 7402
G 7403
G 7404
G 7405
G 7406/1‐2
G 7407/1‐2
G 7408/1‐2
G 7409
G 7410/1‐8
G 7411
G 7412
G 7413
G 7414
G 7415
G 7416
G 7417
G 7418
G 7419
G 7420
G 7421/1‐4
G 7422
G 7423
G 7424
G 7425
G 7426
G 7427
G 7428
C 211
H 4435
H 4436
H 4437
G 7429
G 7430
G 7431
G 7432/1‐2
F 2986
G 7433/1‐2
G 7434
G 7435/1‐2
G 7436/1‐2
G 7437/1‐3
G 7438
G 7439
D 1664
G 7440
D 1663/1‐6
G 7441
G 7442
G 7443
G 7444

leták Sletový rozestavný běh 17.‐19. 9. 1937
pokyny k rozestavnému běhu, 17.‐19. 9. 1937
Sletové pokyny pro dorostence, 1938
pokyny pro branný sraz sokol. jednot
čb fotografie sokolské jízdy
barevné fotografie z návštěvy V. Nedvěda v Kyjově, 1997
fotografie z činnosti kyj. Skauta
negativy z činnosti kyj. Skauta
fotografie oprava sokolovny
fotografie návštěva Sokola z Prahy
sešit se zápisy z příprav SR 1939
smuteční oznámení Borka Bayera
průkazka Junáka, 1948
vlaječka z FF’P 1976 s podpisy herců
leták XIV. všesokol. slet 2006
letáky Fakta a čísla XIII. všesokol. sletu 2000
pozvánka na předvedení skladeb XIII. všesokol. sletu
program hromadných vystoupení XIII. všesokol. sletu
Sokol v kraji T. G. Masaryka
hlavičkový papír Sokol Kyjov, 2 ks
tiskařský štoček F. Cundrla: Slovák
materiály k r. 1990
Celkem všechny předměty ‐ Kyjov

G 170/2017
G 171/2017
G 172/2017
G 173/2017
S 8/2017
S 7/2017
S 11/2017
S 12/2017
S 10/2017
S 9/2017
G 174/2017
G 175/2017
G 176/2017
G 177/2017
G 178/2017
G 179/2017
G 180/2017
G 181/2017
G 182/2017
G 183/2017
G 184/2017
G 185/2017
685 kusů

VESELÍ
předmět
šátky nevyšívané á 50,‐
zástěra mužská
tráčky
klepač starý
řehtač á 10,‐
klepač koník nový
bubínek na vyšívání a šroub
verpánek starý
stužky á 20,‐
šátek bez střapců vyšívaný á 100,‐
šátek se střapcama vyšívaný
šátek se střapcama zimní
šátek se střapcama černý
šátek se střapcama vyšívaný
šátek se střapcama vyšívaný hedvábný
šátek se střapcama žlutý
šátek se střapcama bílý
beranice mužská černá
jupka modrá
povlečení na polštář á 40,‐
velká stolová pokrývka
malá stolová pokrývka á 1,‐
ozdoba na poličku á 25,‐

kusy
5
1
1 pár
1
2
1
1
1
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
18
4
71

cena
250,‐
150,‐
50,‐
100,‐
20,‐
10,‐
130,‐
200,‐
100,‐
200,‐
150,‐
150,‐
150,‐
150,‐
150,‐
150,‐
150,‐
100,‐
100,‐
250,‐
2,‐
18,‐
100,‐

G 7445
G 7446
G 7447
G 7448
S 1844
S 1843
S 1847
S 1848
S 1846
S 1845
G 7449
G 7450
G 7451
G 7452
G 7453
G 7454/1‐5
G 7455
G 7456
G 7457
G 7458/1‐2
G 7459
G 7460

decimálka + závaží
autíčko šlapací, Moskvič z r. 1979
Celkem nákup

1
1
59 kusů

750,‐
5. 000,‐
8 580,‐ Kč

Vlastní sběr: 97 kusů
‐ plakáty
‐ programy kulturních akcí
‐ vybavení domácnosti
‐ šátky
‐ pohlednice
‐ zpěvníky
‐ lajbl
‐ diplom, osvědčení, dopis
‐ brožurky
‐ panenky
‐ holící strojek
‐ konvice,
‐ mixer
‐ vějíř
‐ formičky na cukroví
‐ pamětní plaketa
Dary: 1582 kusů
‐ kalendáře
‐ kulturní zpravodaje Veselí n. Mor.,
‐ školní sešity
‐ časopisy (Tělesná výchova mládeže, Česká dívka, Pražský ilustrovaný zpravodaj, Moravanka)
‐ noviny (Slovácko, Lidové noviny, Národní obroda, Svobodné noviny, Zemědělské noviny, Rudé právo aj.),
‐ letáky
‐ potravinové lístky protektorátní i poválečné
‐ reklamní letáky
‐ plakáty na kulturní akce na Veselsku
‐ brožurky s náboženskou tématikou
‐ busty (T. G. M., Al. Mrštík)
‐ krabičky od sirek
‐ jízdenky vlakové
‐ truhlice
‐ brýle
‐ růžence
‐ svátostky
‐ uhlák
Celkem všechny předměty ‐ Veselí

1738 kusů
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Příloha č. 3 ‐ Propagační články k výstavám a ostat. akcím do regionálních i celostátních médií
KOSTROUCH, F. Výzkum OÁZY v hodonínských Rybářích. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐
hodonin/849/
KOSTROUCH, F. Středověké hroby a pec u hodonínského zámečku. http://www.masaryk.info/masarykovo‐
muzeum‐hodonin/850/
KOSTROUCH, F. Doba bronzová pod hodonínským hřbitovem. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐
hodonin/851/
KOSTROUCH, F. Dokumentace zámecké vinárny ve Strážnici. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐
hodonin/852/
KOSTROUCH, F. Výzkum polykulturního sídliště u Milotic. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐
hodonin/853/
KOSTROUCH, F. Výzkum ulice Palackého v Kyjově – kanalizace. http://www.masaryk.info/masarykovo‐
muzeum‐hodonin/854/
KOSTROUCH, F. Výzkum ulice Palackého v Kyjově – cesta. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐
hodonin/855/
KOSTROUCH, F. Tajemné podzemí u Stražovic. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐hodonin/856/
KOSTROUCH, F. Objev vesnice z 13. století v Petrově. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐
hodonin/857/
KOSTROUCH, F. Výzkum polykulturního sídliště u Žarošic. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐
hodonin/858/
KOSTROUCH, F. Bronzové nádoby z doby římské u Strážnice. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐
hodonin/859/
KOSTROUCH, F. Výzkum ulice Komenského ve Strážnici. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐
hodonin/860/
KOSTROUCH, F. Lengyelské sídliště u Hovoran. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐hodonin/861/
KOSTROUCH, F. Raně středověký hrob u Bzence. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐
hodonin/862/
KOSTROUCH, F. Průzkum parcely na kyjovském náměstí. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐
hodonin/863/
KOSTROUCH, F. Archeologický výzkum zaniklé tvrze v Rohatci. http://www.masaryk.info/masarykovo‐
muzeum‐hodonin/864/
KOSTROUCH, F. Výkopy u bývalého židovského hřbitova v Hodoníně. http://www.masaryk.info/masarykovo‐
muzeum‐hodonin/865/
KOSTROUCH, F. Pohřebiště z doby bronzové v Hroznové Lhotě. http://www.masaryk.info/masarykovo‐
muzeum‐hodonin/866/
KOSTROUCH, F. Nálezy z doby římské na ždánickém náměstí. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐
hodonin/867/
KOSTROUCH, F. Významné objevy z Josefova při stavbě ČOV. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐
hodonin/868/
KOSTROUCH, F. Výzkum v ulici Peckova v Čejkovicích. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐
hodonin/869/
KOSTROUCH, F. Archeologie pod vietnamskou tržnicí v Hodoníně. http://www.masaryk.info/masarykovo‐
muzeum‐hodonin/870/
KOSTROUCH, F. Dva nové žarošické depoty objeveny amatérskými archeology.
http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐hodonin/871/
KOSTROUCH, F. Doba bronzová na hodonínském hřbitově. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐
hodonin/872/
KOSTROUCH, F. Výzkum v pískovně u Mistřína. http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐hodonin/873/
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Příloha č. 4 – Seznam archeologických výzkumů

Nálezy z archeologických výzkumů:
201540 Dubňany, Mistřín‐pískovna Pískovna Mistřín
201704 Hodonín‐Národní tř., polyf. dům Do Quoc Hung
4/17: Žarošice ‐ depoty (Jagoš Dražůvky)
201716 Strážnice‐nám. Svobody, kNN Město Strážnice
201720 Kelčany‐intravilán, kanalizace VHSplus
201738 Kozojídky‐Padělky, IS, kom. Obec Kozojídky
12/17: Žarošice‐Újezdky, RD Konečný
15/17: Žarošice‐Újezdky, RD Šaněk zahrada
16/17: Žarošice‐Újezdky, RD Burešová, Kellner zahrada
17/17: Žarošice‐Újezdky, RD Kertonovi zahrada
19/17: Žarošice‐Újezdky, RD Válková, Darda
Nálezy z povrchové prospekce:
ZSO Kapanice (k.ú. Mutěnice)

Nálezy předané fyzickými osobami:
Kamil Helísek (Hodonín), Karel Chludil (Ratíškovice), Pert Habrcetl (Radějov)
Martin Marada (Kyjov), Michaela Malářová (Kyjov), M. Dufka (Ostrožská Lhota).
Seznam smluvních výzkumů
201701 Kyjov‐Za humny, most Město Kyjov
201702‐01 Ratíškovice‐Sportovní, vod. VaK Hodonín
201702‐02 Šardice‐Zemkova, kan. VaK Hodonín
201702‐03 Karlín‐intr., vod. VaK Hodonín
201702‐04 Archlebov‐U Hrachůvky vod. VaK Hodonín
201702‐05 Bzenec‐Úkolky, kan. VaK Hodonín
201702‐06 Dubňany‐Nádražní, vod. VaK Hodonín
201702‐07 Veselí‐Zarazice‐Za Humny, vod. VaK Hodonín
201702‐08 Starý Poddvorov, vod. VaK Hodonín
201702‐09 Hodonín‐Merhautova, vod. VaK Hodonín
201702‐10 Hodonín‐Merhautova, kan. VaK Hodonín
201702‐11 Želetice‐kan., VaK Hodonín
201702‐12 Žeravice‐vod., VaK Hodonín
201702‐13 Bukovany‐Křiby, vod., VaK Hodonín
201702‐14 Bukovany‐Křiby, vod. II., VaK Hodonín
201702‐15 Hodonín‐Skácelova, kan. VaK Hodonín
201703 Kyjov‐Od Svatoborska, prodejna a parkov. ARG Properties
201704 Hodonín‐Národní tř., polyf. dům Do Quoc Hung
201705 Hodonín‐Bažantnice‐Erbenova, parkov. plochy Swietelsky
201706 Strážnice‐Zapa, Kovosteel, TI Swietelsky
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201707 Veselí n.M.‐U Stadionu, přeložka výpustného potrubí MRS
201708 Hodonín‐Žižkova, B.j. 20 PB Město Hodonín
201709 Ždánice‐sběrný dvůr Město Ždánice
201710 Kyjov‐Nětčice‐příp. vod., kan. Čada
201711 Prušánky‐Díly nad kostelem, opt. síť itself
201712 Veselí n.M.‐koupaliště, Benátky, parkovací plochy, vod. Město Veselí n.M.
201713 Veselí‐koupaliště, NN Eon
201714 Rohatec‐K Olšičkám, vod. Obec Rohatec
201715 Rohatec‐Slunečná, vod. Obec Rohatec
201716 Strážnice‐nám. Svobody, kNN Město Strážnice
201717 Hovorany‐extr., opt. síť itself
201718 Hodonín‐Dúbrava, VN Eon
201719 Šardice‐Loučkový potok, suchý poldr Obec Šardice
201720 Kelčany‐intravilán, kanalizace VHSplus
201721 Mutěnice‐Platové, vod. Obec Mutěnice
201722 Kuželov‐polní cesta C2 Swietelsky
201723 Hodonín‐Brandlova, RPS Swietelsky
201724 Čejkovice‐Městečko, VO Obec Čejkovice
201725 Ždánice‐intr., autobus. nádraží, parkoviště Město Ždánice
201726 Svatobořice‐Zmola, kom. Obec Svatobořice‐Mistřín
201727 Veselí nad Moravou‐želez. nádraží, rek. SZZ, SŽDC
201728 Milotice‐Dubňanská, chodník Swietelsky
201729 Hodonín‐Bažantnice‐Družstevní čtvrť, parkoviště Swietelsky
201730 Sudoměřice‐intr., rek. chodníků Obec Sudoměřice
201731 Strážnice–Kovářská, rek. Swietelsky
201732 Hodonín‐Lidl, přístavba Ricka
201733 Terezín‐Písečák, vod. Obec Terezín
201734 Mutěnice‐Vyšicko, rozhledna Obec Mutěnice
201735 Vracov‐Nádražní, Okružní, Na Rybníčku, Jiráskova, rek. chodníků Město Vracov
201736 Rohatec‐intr., bezbariérové chodníky – trasa A Obec Rohatec
201737 Rohatec‐Úzká, kan., kom. Obec Rohatec
201738 Kozojídky‐Padělky, IS, kom. Obec Kozojídky
201739 Dolní Bojanovice‐Záhumenice, kom. Obec Dolní Bojanovice
201740 Mutěnice‐Za benzinkou, kan. Prchalovi
201741 Hodonín‐Dubňany, cyklostezka, navazující úsek Mikroregion Hodonínsko
201742 Hodonín‐Výstavní‐Slavíkova, byt. dům Readymat
201743 Veselí nad Moravou‐Milokošť, želez. zastávka SŽDC
201744 Kyjov‐Bohuslavice, chodník PORR
201745 Dubňany‐U Mlýna, park. stání a kom. Město Dubňany
201746 Šardice‐U Mateřské školy, VO Obec Šardice
201747 Veselí nad Moravou‐LC Hajniská Lesy ČR
201748 Hodonín‐SKAO Čepro
201749 Bzenec‐Nový svět, haly PIKA
201750 Sudoměřice‐Díly za Zahradou, kom. Obec Sudoměřice
Seznam nesmluvních (neinvestorských) akcí
1/17: Hodonín, U Jezu, Povodí Moravy, stavba skladu a garáže
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2/17: Hodonín, Mrkotálky, RD Štěpanovský
3/17: Prušánky, ppč. 3182/1, RD Čapková
4/17: Žarošice ‐ depoty (Jagoš Dražůvky)
5/17: Hodonín, ul. Rozmarýnová, ppč. 1880/127, RD Valuch
6/17: Nový Poddvorov, kanalizační přípojka ke sklepu Dubský‐Janotová, ppč. 153
7/17: Prušánky, Nechory, ppč. 1770, sklep Mráka
8/17: Čejkovice, Malý Újezd, RD Zahrádka
9/17: Mutěnice, Díly Za Školou, vodovod pro fu Ing. Vojtěch Marek na ppč. 6889/35
10/17: Šardice, ppč. 7100/2, RD Homola
11/17: Domanín‐V Zahradách, RD Hejbal
12/17: Žarošice‐Újezdky, RD Konečný
13/17: Žarošice‐Újezdky, RD Klusák
14/17: Dambořice‐Kluče, RD Floreš ret. nádrž
15/17: Žarošice‐Újezdky, RD Šaněk zahrada
16/17: Žarošice‐Újezdky, RD Burešová, Kellner zahrada
17/17: Žarošice‐Újezdky, RD Kertonovi zahrada
18/17: Kyjov‐Boršov, RD Martinek
19/17: Žarošice‐Újezdky, RD Válková, Darda
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Příloha č. 5 ‐ Seznam nálezových zpráv
Pozitivní:
Kostrouch, F. 2017: Rohatec, ul. Slovácká. Investorská nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A‐201520).
Kostrouch, F. 2017: Ždánice, ul. Městečko. Předběžná nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při rekonstrukci náměstí (výzkum č. A‐201633).
Kostrouch, F. 2017: Hodonín – ul. Velkomoravská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
(výzkum č. A‐201646).
Kostrouch, F. 2017: Hodonín. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu (výzkum č. A‐201643).
Kostrouch, F. 2017: Hodonín – Národní třída. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu (výzkum
č. A‐201704).
Kostrouch, F. 2017: Hodonín – ul. Pančava. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu (výzkum
č. A‐201635).
Šmerda, J. 2017: Strážnice‐nám. Svobody, kNN Město Strážnice (A‐201716). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2017: Kelčany‐intravilán, kanalizace VHSplus (A‐201720). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2017: Vracov‐Sokolská, kom. Město Vracov (A‐201536). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2017: Žarošice‐Újezdky, ppč. 8223/3, RD Burešová, Kellner (16/17). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Negativní:
Šmerda, J. 2017: Kyjov‐Za humny, most Město Kyjov (A‐201701). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2017: Archlebov‐U Hrachůvky vod. VaK Hodonín (A‐201702‐04). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2017: Bzenec‐Úkolky, kan. VaK Hodonín (A‐201702‐05). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
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