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ROK 2018 A MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ
Masarykovo muzeum v Hodoníně pokračovalo v přípravách i realizacích náročných projektů
vedoucích k pozitivnímu rozvoji všech oblastí 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 expozic. Dosavadní kyjovské expozice byly vyklizeny
a následovala realizace stavební části projektu, která se uskutečnila téměř bezproblémově
v předpokládaném termínu. 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. Dotace byla schválena a projekt byl v roce 2018 realizován. Vedle očekávaného efektu
změny energetického hospodaření k lepšímu se zlepšila i vnější podoba objektu veselského muzea.
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 počátkem
roku 2018 podány žádosti o dotaci na jejich realizaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přes vysoké bodové ohodnocení (v případě depozitáře dokonce plný počet bodů) muzeum na dotaci nedosáhlo z důvodu nedostatku finančních prostředků v příslušném opatření a oba
projekty zatím čekají v zásobníku projektů. Obdobně budeme při nejbližší možné příležitosti opakovat
v aktualizované podobě žádost o dotaci na sanaci vlhkosti zámečku Masarykova muzea v Hodoníně
ve spolupráci s městem Holíč z programu česko-slovenské přeshraniční spolupráce INTERREG. Ve
Slovanském hradišti v Mikulčicích, NKP mezitím pokračují aktivity směřující k dalšímu zlepšení jeho
stavu, aby tato národní kulturní památka dosáhla stavu adekvátního svému mezinárodnímu významu. Investor pokračuje v přípravě dalšího výběrového řízení na dodavatele nové expozice a muzeum
poskytuje účinnou součinnost.
Masarykovo muzeum v Hodoníně v roce 2018 ve své činnosti velmi silně akcentovalo 100. výročí vzniku Československa. Projevilo se to ve výstavní činnosti, v zaměření doprovodných programů i
ve speciálních aktivitách k tomuto výročí a v neposlední řadě i ve spolupráci či podpoře programů
věnovaným počátkům československé státnosti aj. tzv. osmičkovým výročím pořádaným jinými institucemi. Smyslem bylo propagovat význam dějinných událostí spojených s tímto výročím pro současnost i budoucnost v rámci možností své odborné specializace a důstojně reprezentovat jméno, jež
muzeum nese. Koncepčně pojaté oslavy podpořil Jihomoravský kraj účelovou dotací a také vlastní
akcí 100 lip 100 oslav, na níž částečně participovala i pracoviště v Hodoníně a v Kyjově, ale její symbolické vyvrcholení se uskutečnilo u kostela sv. Margity v Kopčanech a v areálu Slovanského hradiště
v Mikulčicích, NKP. Hodonínské pracoviště uspořádalo na počest výročí dvě autorské výstavy pod
názvy Máme republiku! a Pomníky T. G. M. v rodném kraji, dále např. tematicky zaměřené přednášky,
vědomostní dětskou soutěž, cyklovýlety po Masarykových stopách, komentované prohlídky autorských výstav, noční prohlídky masarykovské expozice ve spolupráci s divadelním spolkem Svatopluk.
Významná byla zejména spolupráce s městem Hodonínem, St. okr. archivem Hodonín, Klubem vojenské historie Hodonín, Domem kultury, Městskou knihovnou, Základní uměleckou školou, Masarykovou společností v Hodoníně, s Cyklo Kropáč a dalšími. Celkově rok 2018 přinesl Masarykovu muzeu
v Hodoníně zvýšený zájem českých i slovenských médií a zvýšený zájem veřejnosti. Velmi pozitivní
zkušenost znamenala návštěva japonského velvyslance pana Kaoru Shimazaki s chotí a s ředitelkou
Japonského informačního a kulturního centra dne 21. 11. a návštěva amerického kulturního atašé
pana Erika W. Blacka dne 10. 12. Osudové osmičky se však týkají i jiných událostí a muzeum úspěšnou
výstavou Třicetiletá válka 1618-1648-400 let od začátku evropského konfliktu připomnělo významné
výročí konfliktu, který v českých zemích začal i skončil. Z jinak tematicky zaměřených výstav byly pro
návštěvníky přitažlivé výstavy Výrazové panenky z USA, panenky ze sbírky Veroniky Petraturové a Svět
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fantazie Aloise Sikory, výstava prací hodonínského malíře, autora pohádek a básníka, tradičně úspěšné byly také Betlémy.
Z důvodu rekonstrukce zámečku Vlastivědné muzeum Kyjov zrušilo expozice. Návštěvníkům
zůstala k dispozici přístavba s krátkodobými výstavami, přičemž nejúspěšnějšími výstavami co do
návštěvnosti byly výstavy Merkur, výstava betlémů Pro Krista pána a výstava Jaroslav Neduchal
a loutky. Návštěvnický provoz také muselo přerušit Městské muzeum Veselí n/M. z důvodu realizace
zateplení budovy a s tím související výměnou oken. Z uskutečněných výstav se tradičně osvědčily
výstavy tematicky zaměřené na historii města, ale jako návštěvnicky nejatraktivnější se v loňském
roce ukázala výstava veselské rodačky Marie Sedláčkové „Krása ukrytá nejen v jehlicích“. Pracovníci
muzea také instalovali výstavy pro jiné instituce nebo mimo plán úkolů. Ve výstavních prostorách
pražského Klementina to byla výstava Sestry Boromejky-Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského pro Národní knihovnu, putovala výstava Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu
Nositelé tradic (Muzeum Vyškovska a Muzeum Brněnska). Kyjovské kolegyně připravily pro Národopisný festival kyjovského Dolňácka v Miloticích na zámku výstavu S vůní perníku a pro Muzeum internačního tábora ve Svatobořicích-Mistříně ke 100. výročí ukončení I. sv. války výstavu Naši legionáři.
Putovní výstava Čarovné barvy země představila výsledky již 8. ročníku stejnojmenné populární malířské soutěže pro děti, kterou organizuje pobočka v Mikulčicích, a vždy je návštěvníky přijímána velmi
pozitivně.
Za úspěch Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu považujeme udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel paní Alexandře Kaňovské v oboru keramika. Na udělení titulu Mistr tradiční
rukodělné výroby JMK byli navrženi nositelé celostátního titulu Nositel tradice Ludmila Kočišová (výrobky z kukuřičného šustí), Karel Hanák (keramika), František Pavlica (slaměné došky), Milan Strmiska
(zpracování perleti a rohoviny), Hana Buchtelová (ruční tkaní), dále byl navržen a schválen pan Alexandr Slavík – řezbář.
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
2018 se v sále Evropa uskutečnil masarykovský seminář Sociální otázka, demokracie a sociální revolta: boj o charakter (československého) státu. Na programu a organizaci spolupracovali Masarykův
ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Kabinet TGM
při Katedře filozofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Sál Evropa využívá nejen naše organizace, ale je též místem setkání pracovníků Jihomoravského kraje, starostů okresu Hodonín, některé
akce zde pořádá Dům kultury v Hodoníně či jiné organizace.
Rok 2018 přinesl obohacení sbírkových fondů muzea koupí, darem a vlastní činností na všech
pracovištích. Muzeum v roce 2018 získalo celkem 1 164 sbírkových předmětů ve všech zastoupených
oborech.
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 v roce
2018 úspěšně pokračoval cyklus kurzů „Péče o tradiční lidový oděv Kyjovska“. V Hodoníně vedle tradičních programů dominovaly programy tematicky zaměřené na připomínku 100. výročí československé státnosti.
Na všech pobočkách je podporována vědecko-výzkumná a publikační činnost. Vědeckovýzkumná činnost v tomto období byla tematicky soustředěna hlavně na přípravu nových expozic
v Kyjově a ve Veselí n/M. Pracovníci vesměs působí v odborných komisích AMG, zúčastňují se vědeckých konferencí, publikují a přednáší. S ohledem na výročí vzniku Československa je třeba zmínit aktivní účast na přípravě i v programu vědecké konference na téma Dokumentace "osmičkových" výročí
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v slovenských a českých muzeích. Rok 1918 a ty ostatní, kterou uspořádal Zväz múzeí na Slovensku,
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., a Český výbor ICOM.
Z hlediska ekonomického můžeme konstatovat, že organizace v roce 2018 hospodařila
s kladným hospodářským výsledkem. 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 upomínkových předmětů a pronájmů nebytových prostor.
Rok 2018 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 včetně masarykovské expozice v Hodoníně a řešení
problémů s uložením sbírkových předmětů rekonstrukcí budovy ve Velkomoravské ulici na nový depozitář v Hodoníně.
V Hodoníně dne 28. 2. 2019

Irena Chovančíková

Na odborné části spolupracovali:
Mgr. Věra Colledani
Mgr. Peter Futák
Mgr. Blanka Pokorná
Mgr. Hana Sýkorová
PhDr. František Synek
Mgr. Jaromír Šmerda
a další odborní pracovníci muzea
Na ekonomické části spolupracovali:
Ing. Antonín Káčerek
Ing. Jana Gnolová
Markéta Křížková
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HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE
1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
SELEKCE – AKVIZICE
Sbírky muzea byly rozšiřovány vlastním sběrem, výzkumy, dary a nákupy. Dne 1. 11. zasedal Poradenský sbor pro sbírkotvornou činnost z oboru historie a dne 28. 11. se uskutečnilo jednání Poradenského sboru pro sbírkotvornou činnost v oboru etnografie. Celkově bylo na nákup sbírkových předmětů
v r. 2018 vynaloženo 142 430 Kč.
Nákup sbírkových předmětů v roce 2018
Rekapitulace celkového nákupu sbírek za rok 2018
Pobočka

Počet kusů

Kč

Dotace

Kyjov

842

124 630

124 630

Veselí

264

5 300

2 870

Hodonín

58

12 500

12 500

celkem

1 164

142 430

140 000

Vl. zdroje

2 430

2 430

Archeologické sbírky
V roce 2018 byly selektovány archeologické nálezy z 11 archeologických výzkumů, dále došlo k zisku
artefaktů předáním archeologických nálezů 6 fyzickými osobami.
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/002-0424/100002. 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
reorganizovali depozitáře v důsledku připravované stavební rekonstrukce zámečku, kdy bylo nutné
vyklidit staré stálé expozice. V Městském muzeu ve Veselí nad Moravou se v souvislosti se stavebními
úpravami budovy předpokládala zvýšená prašnost ve všech prostorách budovy. Okna byla měněna i
v depozitářích č. 1 a č. 2, proto byla provedena série opatření, aby sbírkové předměty byly uchráněny
před zaprášením. 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.
9

Přehled počtu sbírkových předmětů zapsaných v I a II. stupni evidence sbírek

Počet inventárních čísel sbírkových předmětů v roce 2018 - I. stupeň
stav k 1. 1. 2018 přírůstky v roce 2018 stav k 31. 12. 2018
obecné sbírky + fotofond
9 842
3959
13 801
archeologie
1 216
26
1 242
Hodonín celkem
11 058
3 985
15 043
obecné sbírky
24 004
433
24 437
archeologie
15 372
864
16 236
Kyjov celkem
39 376
1 297
40 673
obecné sbírky
15 782
264
16 046
archeologie
28 654
0
28 654
Veselí celkem
44 436
264
44 700
MM celkem
94 870
5 546
100 416

Počet inventárních čísel sbírkových předmětů v roce 2018 - BACH
stav k 1. 1. 2018 přírůstky v roce 2018
stav k 31. 12. 2018
ob. sb. + fotofond
13 649
62
13 711
archeologie
983
26
1009
Hodonín celkem
14 632
88
14 720
obecné sbírky
26 474
654
27 128
archeologie
3 136
0
3 136
Kyjov celkem
29 610
654
30 264
obecné sbírky
8 624
144
8 768
archeologie
831
0
831
Veselí celkem
9 455
144
9 599
MM celkem
53 697
886
54 583

Inventarizace sbírkových předmětů v roce 2018 - inventární čísla
Pobočka
obecné sbírky
archeologie
celkem
Hodonín
220
140
360
Kyjov
1 257
2 732
3 989
Veselí
897
2 820
3 717
celkem
2 374
5 692
8 066
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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.
V roce 2018 bylo v Hodoníně zakonzervováno 48 vybraných sbírkových předmětů dle výběru kurátorů sbírek a 10 knih z muzejního knihovního fondu, bylo konzervováno a očištěno 57 vystavených
předmětů a 131 kusů 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. V současnosti proces nadále probíhá. Povrchová vlhkost dřeva je již nepatrná, nicméně je třeba zajistit komplexní proschnutí před finální fixací povrchu. Podstatnou měrou se hodonínská konzervátorka podílela na přípravách projektu depozitáře v Hodoníně, zejména konzervátorského pracoviště v něm. V Kyjově bylo v roce 2018 zkonzervováno 228 ks sbírkových předmětů ze sbírek Vlastivědného muzea Kyjov a 55 ks ze sbírek Městského
muzea ve Veselí nad Moravou, 9 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 2018 probíhalo zapůjčování a vypůjčování sbírkových předmětů s institucemi i soukromými
osobami. Základní přehled udává tabulka:
Zápůjčky a výpůjčky sbírkových předmětů v roce 2018
zápůjčky
výpůjčky
subjekty předměty
subjekty
předměty
Hodonín
4
41
17
387
Kyjov
5
569
1
2651
Veselí
3
549
2
234
celkem
12
1159
20
3272
Subjekty - počet institucí či soukromých osob, od kterých proběhla zápůjčka či výpůjčka.
Předměty – počet zapůjčených či vypůjčených předmětů.
ZÁPŮJČKY A VÝPŮJČKY
HODONÍN
Instituce, od kterých jsme si v roce 2018 půjčili sbírkové předměty
1. Vlastivědné muzeum v Olomouci
2. Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, Praha
3. Regionální muzeum v Mikulově
4. Muzeum regionu Valašsko, Vsetín
5. Muzeum v Bruntále
6. Národní památkový ústav, Praha (ÚPS na Sychrově)
7. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
8. Vrbasovo muzeum Ždánice
9. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
11

117
1
13
11
9
34
10
8
9

10. Vlastivědné muzeum Kyjov
celkem

1
213 kusů

Soukromé osoby, od kterých jsme si v roce 2018 půjčili sbírkové předměty
1. Ludmila Kočišová, Vnorovy
2. Alois Sikora, Hodonín
3. Ladislav Herka, Dolní Bojanovice
4. Miroslav Turek, Dolní Bojanovice
5. Jan Huňař, Břeclav
6. Zdena Pavková, Vnorovy
7. Ludmila Kováříková, Ratíškovice
celkem

13
156
1
1
1
1
1
174 kusů

Instituce, kterým jsme v roce 2018 půjčili sbírkové předměty
1. Muzeum romské kultury, Brno
2. Muzeum a galerie v Prostějově
3. Moravské zemské muzeum, Brno
4. Muzeum regionu Valašsko, Vsetín
celkem

14
14
11
2
41 kusů

VESELÍ
Instituce, od kterých jsme si v roce 2018 půjčili sbírkové předměty
1. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
celkem

7
7 kusů

Soukromé osoby, od kterých jsme si v roce 2018 půjčili sbírkové předměty
1. Jiří Sedláček
celkem

227
227 kusů

Instituce, kterým jsme v roce 2018 půjčili sbírkové předměty
1. NÚLK Strážnice
2. Muzeum Vyškovska
3. Obec Ostrožská Nová Ves
celkem

1
536
12
549 kusů

KYJOV
Soukromé osoby, od kterých jsme si v roce 2018 půjčili sbírkové předměty
celkem

2 651 kusů

Instituce, kterým jsme v roce 2018 půjčili sbírkové předměty
1. Muzeum Vyškovska, Vyškov
173
2. Muzeum Brněnska, Předklášteří
220
3. Galerie výtvarného umění Hodonín
21
4. Obec Milotice
38
5. Obecní kulturní dům Svatobořice-Mistřín, Muzeum internačního tábora Svatobořice
117
celkem
569 kusů
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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 trvá 21 rok, 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. Návštěvníkům jsou k dispozici krátkodobé výstavy
v nové přístavbě.
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, v lednu
2018 byla podána žádost o dotaci z IROP na její realizaci, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků v daném opatření je projekt evidován v zásobníku projektů.
Slovanské Hradiště v Mikulčicích
V areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích pokračovala i v roce 2018 specifická situace, poněvadž se
dosud nepodařilo zprovoznit v návštěvnickém centru novou expozici. Návštěvníkům je k dispozici
ceněná expozice v pavilonu II, vybavení sloužící především pro školní programy (nábytek, repliky
předmětů do „velkomoravského kufříku“), vznikly výukové programy Velkomoravská šatna, Velkomoravská zbrojnice, Velkomoravská klenotnic, Velkomoravské písemnictví, v nabídce jsou i další pro13

gramy, které jsou podle potřeb inovovány, celoročně jsou pořádány krátkodobé tematické výstavy
v galerii pavilonu I.

Přehled výstav a jejich návštěvnost v roce 2018:
Název výstavy
VÝRAZOVÉ PANENKY Z USA, PANENKY ZE SBÍRKY
VERONIKY PETRATUROVÉ
TŘICETILETÁ VÁLKA 1618-1648
SVĚT FANTAZIE ALOISE SIKORY
MÁME REPUBLIKU
Expozice T. G. Masaryk a rodný kraj
Hodonín - zámeček celkem
SESTRY BOROMEJKY
BABIČKO, DĚDEČKU, POJĎTE SI HRÁT
VE STÍNU TRÁMOVÍ
POMNÍKY TGM V RODNÉM KRAJI
ZAPOMENUTÉ SRBSKO
BETLÉMY
Hodonín - Národní třida celkem
JEDNOTA BRATRSKÁ
MERKUR
120 LET ČESKÉHO GYMNÁZIA V KYJOVĚ
MALÉ RADOSTI PRO KAŽDÝ DEN
JAROSLAV NEDUCHAL A LOUTKY
PRO KRISTA PÁNA
Kyjov celkem
ZÁBAVA NAŠICH PŘEDKŮ
CHALOUPKY U LAPAČE
KRÁSA UKRYTÁ NEJEN V JEHLICÍCH
VESELÍ A VESELSKO NA STARÝCH MAPÁCH
KROJOVANÉ PANENKY
Expozice „Od Doubravy po Javořinu“
Veselí nad Moravou celkem
ČAS VELKÉ MORAVY
OČIMA STUDENTŮ SOŠ A VOŠ BRNO
ČLOVĚK A VÍRA – fotografie s duchovní tematikou
ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ
MARTIN VAVRYS
MELODICKÁ ŘEČ TVARŮ
PUTOVÁNÍ DĚJINAMI S CYRILEM A METODĚJEM
TVOŘIVÉ MLÁDÍ
Slovanské hradiště v Mikulčicích celkem
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od

do

2. 1.
8. 2.
23. 2.
27. 5
15. 6.
30. 9.
19. 10. leden 2019
1. 1.
31. 12.
2. 1.
18. 2.
9. 3.
10. 6.
22. 6.
26. 8.
14. 9.
11. 11:
1.6.
16.9.
30. 11. leden 2019
2. 1.
18. 2.
9. 5.
16. 7.
10. 9.
26. 11.

31. 1.
15. 4.
8. 7.
31. 8.
11. 11
31. 12.

2. 1.
5. 2.
19. 3.
27. 5.
20. 8
1. 1.

14. 1.
11. 3.
13. 5.
29. 7.
8. 10
31. 12.

16. 1.
5. 3.
1. 5.
14. 6.
1. 8.
4. 9.
9. 10
10. 11.

28. 2.
29. 4.
11. 6.
30. 7.
2. 9.
8. 10.
15. 11.
21.12

návštěvnost
322
1 154
1 100
1638
4 972
9186
74
506
207
997
214
983
2981
114
1 629
245
76
892
1 471
4 427
64
252
819
415
551
567
2 668
103
1 051
1 227
3 450
1 178
1 127
240
28
8 404








Realizace výstavy Karel Hanák – Nositel tradice, která se uskutečnila ve dnech 25. 11. – 6. 1.
2018 v muzeu v Krumvíři pracovnicemi Vlastivědného muzea Kyjov.
S vůní perníku - uskutečněno v rámci Národopisného festivalu kyjovského Dolňácka
v Miloticích na zámku ve dnech 4.– 5. 8. 2018, 680 návštěvníků.
Naši legionáři – uspořádáno ke 100. výročí ukončení 1. sv. v. v Muzeu internačního tábora ve
Svatobořicích-Mistříně ve dnech 14. 9. – 30. 11., 548 návštěvníků
Výstava archeologického oddělení Nejnovější archeologické nálezy ze Strážnice ve dnech 8.
10. 2017 – 7. 1. 2018 v Městském muzeu ve Strážnici.
Sestry Boromejky-Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského uspořádána ve
dnech 20. 9. – 28. 10. 2018 ve výstavních prostorách pražského Klementina, účast 658
Šmerda, J.: Poklady z hlubin Věteřova. Obecní muzeum Věteřov. Archeologická expozice
obecního muzea, od 2. 9. 2018.

Výstavy soutěžních prací Čarovné barvy země

termín

umístění

výstava návštěvnost

8.1. - 19. 2. 2018

Krajský úřad JMK

ČBZ VII

850

2.2. - 29. 3. 2018

Duhovka - středisko volného času Břeclav

ČBZ VII

1020

12. 6. -31. 7. 2018

Slovanské hradiště v Mikulčicích

ČBZ VIII.

2696

1. 8. - 30. 8. 2018

Konírna Státního zámku Milotice

ČBZ VIII.

1800

3. 9. - 8. 10. 2018

Volksschule Hardegg-Pleissing, Rakousko

ČBZ VIII.

450

10. 10. - 4. 12. 2018

Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 9

ČBZ VIII

6800

4. 12. - 14. 1. 2019

Krajský úřad JMK

ČBZ VIII

650

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 2018, kdy byl kladen důraz na 100. výročí Československa.
Hodonín
1. Výrazové panenky z USA, panenky ze sbírky Veroniky Petraturové – výtvarný koutek ve formě
několika omalovánek symbolizující panenky samotné, dámskou a pánskou módu různých let, dále
si mohli vymalovat, vystřihnou a obléct svou vlastní papírovou panenku (barevnou i černobílou,
vytvořili si panenku na špejli na zápich do květináče, hledání rozdílů, kvíz na hledání rozdílů,
správné složení těla panenky na magnetickou tabuli, puzzle, vyráběli si panenku ze špachtlí a z
barevného papíru s vějířovitou sukní.
2. Třicetiletá válka 1618-1648 – 400 let od začátku evropského konfliktu – doprovodný program jako
výtvarný koutek s tematickými omalovánkami s obrázky z období třicetileté války, děti měli za
úkol rozpoznat jaký je rozdíl mezi chladnými a palnými zbraněmi a zároveň přiřadit obrázky
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zbraní k správným názvům, podle obrázků rozpoznat a přiřadit určité zbraně různých typů,
poskládat puzzle, samy mohly vyzkoušet držet repliky zbraní třicetileté války, vyzkoušet si zahrát
válečnou hru s pomocí žetonů a mapy. Pro studenty hodonínského gymnázia byly uskutečněny
komentované prohlídky. 23. května, 4OO. výročí pražské defenestrace, proběhla přednáška pro
veřejnost pracovníka MMH dr. Marka Vařeky (15 osob).
3. Muzejní noc – ''Třicetiletá válka''. Námět souvisel s probíhající výstavou - kulturní program ve
spolupráci s šermířskou a divadelní společností Memento mori. Návštěvník tak mohl zhlédnout
několik vystoupení vázající se k historii třicetileté války, dále také prohlédnout expozici T. G.
Masaryk a rodný kraj a výstavu. Pro děti v rámci doprovodného programu byly vytvořeny tyto
aktivity: tvoření pro děti – výroba vlastních korun na hlavu, navlékání a výroba korálků na krk
nebo ruku, omalovánky, hry a soutěže pro děti jako střílení ze vzduchovky, házení kruhy na terč z
různých vzdáleností, hledání a poznávání skrytých věcí, házení na plechovky, chození na chůdách.
Byly zajištěny podmínky žádosti o grant a osloveni sponzoři akce. Akce proběhla za přispění
města Hodonína a ČEZ. Muzejní noci se účastnilo 305 návštěvníků.
4. Svět fantazie Aloise Sikory - výtvarný koutek s tematickými omalovánkami a úkoly, kvízy, bludiště,
spojovačky, omalovánky Aloise Sikory, pexeso, pohádkový příběh Aloise Sikory a poskládání textu
pohádky. Každé dítě si mohlo vytvořit svůj vlastní pohádkový portrét. V rámci výstavy proběhly
dvě výtvarné soutěže. Výtvarná soutěž pro děti přes letní prázdniny (43 soutěžících) a na podzim
pro mateřské a základní školy (31 soutěžících). Každé dítě si vytvořilo svůj vlastní pohádkový svět
na papír a následně porota vybrala tří nejlepší obrazy, přičemž žádné dítě obdrželo diplom.
V rámci výstavy proběhla ve spolupráci s městem Hodonínem 26. 9. 2018 autogramiáda knížky
Aloise Sikory Vyprávěnky (30 návštěvníků).
5. Máme republiku! - omalovánky vztahující se k české a československé republice (vlajka, státní
znaky, medaile, Masaryk, omalovánky s módní tematikou, apod), bludiště, 2x pexeso, hrací karty,
obléct si vlastní papírovou panenku dobovým oblečením, rozpoznávání legionářských uniforem
Francie, Itálie a Ruska a uniformy R-U, složení mapy Československa z roku 1920, skládání
státních znaků, mapa Rakouska-Uherska. Byl vytvořen koutek s poznáváním válečných
náhražkových potravin a také módní koutek, kde si zájemci mohli vyzkoušet dobové módní
kousky.
6. Sestry Boromejky – vyrábění růžence z korálků, tematické omalovánky, křížovka, skládání znaku
boromejek.
7. Babičko, dědečku, pojďte si hrát – výtvarný koutek s tematickými omalovánkami a kvízy přiřazení správného významu slovům typickým pro karetní svět, křížovkářský slovník. Návštěvníci
měli možnost zahrát si několik stolních her (člověče nezlob se, mikádo, domino, karty a moderní
nové hry, které poskytla firma Piatnik), vymalovat si vlastně vytvořené pexeso, zahrát si dřevěné
pexeso či poskládat dřevěný hlavolam. V den vernisáže proběhla komentovaná prohlídka
sběratele Pavla Langa, 6. 6. 2018 také komentovaná prohlídka pro školy.
8. Ve stínu trámoví – z tvorby malíře Romana Šafránka –výtvarný koutek, kde si zájemci mohli sami
vytvořit výtvarné dílo pomocí vodových barev, temperových barev, voskovek, fixů apod. a z
modelovací hmoty vytvářet díla či sochy inspirované výstavou.
9. Pomníky T. G. M. na Hodonínsku – omalovánky vztahující se k české a československé republice
(vlajka, státní znaky, medaile, Masaryk), kvízy - jak má vlajka vypadat a co její barvy znamenají,
doplnit správná slova do české a slovenské státní hymny, přiřadit obrázky domů v obcích, kde žil
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Masaryk, skládání z různých slabik správné názvy obcí a měst, skládání mapy Československa a
správně přiřadit názvy k mapě, přiřazení státních znaků k odpovídajícím obrázkům, přiřazení k
podobiznám československých a českých prezidentů podle funkčního období. Proběhlo speciální
dopoledne pro děti ZŠ – mini přednášky, tvoření portrétu T. G. M. na porcelánový hrnek a čsl.
znaku na odznaky (placky). Uskutečnila se také sobotní komentovaná prohlídka v rámci poutě
ČSCH.
10. Betlémy –vánoční kvízy - bludiště, omalovánky různých druhů betlémů a možnost poskládat si
vlastní papírový betlém.
11. 100 let republiky - od března do prosince roku 2018 řada kulturních akcí vztahujících se k stému
výročí republiky, viz příloha č. 3.
12. Komunikace se školami - adresář škol byl po celý rok 2018 aktualizován, nejčastějším typem
komunikace je direct mail. K výstavám byla vytvářena speciální pozvánka (leták) pro školy a jejich
výchovně vzdělávací potřeby se zohledněním na provázanost sdělení konkrétní výstavy a RVP.
13. Editace webových stránek - 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 atd.) a plánované akce vč.
dodaných tiskových zpráv a plakátů. Byl optimalizován způsob zobrazování fotografií ve
Fotogalerii a tato rubrika průběžně aktualizována.
14. Propagace - navázána spolupráce s projektem Objevuj památky v rámci propagace muzea. Konala
se i pracovní setkání. Byly zasílány informace o akcích muzea na Informační centrum Hodonín a
Dům kultury Hodonín. Každý měsíc probíhalo zasílání informací k uzávěrkám do Hodonínských
listů. Informace z Masarykova muzea byly vkládány a prezentovány především na web
Masarykova muzea, také na muzejní facebook, kulturní servery jako na Hokus.cz, do-muzea.cz,
kudyznudy.cz, slovacko.cz, jizni-morava.info, akcevkapse.cz atd. Práce s profilem Masarykova
muzea v gmail.com, založený s Google Cultural Institute, vkládání akcí na web Trip Advisor.
Výtvarnici byly poskytovány podklady pro muzejní čtvrtletník. Z tištěných médií byl doplněn plán
výstav na rok 2019 do rubriky Co se děje na Slovácku? Muzeum a jeho činnost byla několikrát
předmětem reportáží regionální televize Slovácko, televize Noe, nebo pořadu Dobré ráno s
českou televizí a Toulavá kamera, zájem byl i ze slovenských médií (RTVS Nový život). Pozvánky
na muzejní akce byly zveřejňovány i v rádiu Jih.
15. Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – doprovodný program vytvořen na téma Přišlo
jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi?. Děti se prošly po několika stanovištích. Poslechly si povídání o
Morenách a jak se vítalo jaro, byl jim představen velikonoční stůl s pokrmy a jejich významy,
vyráběly si vlastní Morenky, které si odnesly na památku, a ve výtvarné dílně tvořily velikonoční
pohlednice, omalovánky s velikonočními motivy.
16. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel – doprovodný program byl vytvořen na téma
Kouzelné Vánoce. Děti si prošly několik stanovišť, a seznamovaly se s tím, jak si děti v zimě
hrávaly, co dostávaly pod stromeček, zazpívaly si koledy, ve výtvarné dílně vytvořily vlastní
vánoční ozdoby ve formě andílka z kolíčků, dřevěných ozdob, v další dílně si vytvořily děti vlastní
vánoční motiv, který jim byl zalisován jako placka nebo zrcátko.
17. Vodní království – Vodnímu království předcházela účast na pravidelných schůzkách a jednáních s
Domem kultury Hodonín ohledně organizace a programu akce a výpomoc při přípravě a
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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 Čarovný bubínek, Drak, Jiří a věž, Velryba a Lízinka). Návštěvnost byla 1137 osob.
18. Den seniorů - v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů po celý den vstup do expozice T. G.
Masaryka a na výstavu Pomníky T. G. M v rodném kraji. Od 16.00 byla uskutečněna komentovaná
prohlídka výstavy a dána možnost zdarma si namalovat a odnést hrneček s portrétem TGM (8
návštěvnic).
19. Prezentace archeologie pro děti MŠ a ZŠ v Hodoníně a okolí
zimní prezentace archeologických nálezů v sále Evropa (7.3.2018). Program pro děti ze ZŠ
Dubňany - 50 žáků.
20. Spolupráce při kulturních akcích na SHM - archeologické pracoviště prezentovalo archeologii při
pěti kulturních akcích:
F. Kostrouch:
1. Den s archeologem (27.4.2018). Program pro děti ze ZŠ Moravský Krumlov – 49 žáků.
2. Velkomoravský den s archeologem (25.5.2018). Program pro děti ze ZŠ Brno, Dubňany,
Strážnice – 140 žáků.
3. Slavnostní vyhlášení výsledků VIII. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy země (14.6. 2018).
Program pro děti „Jak pracuje archeolog“.
4. Velkomoravský den s archeologem (27.9.2018). Program pro děti ze ZŠ Velká nad Veličkou,
Lysice a Radošovce (SK) – 98 žáků
5. Povídání s archeologem (5.10.2018). Program pro děti ze ZŠ a SŠ – 50 žáků.
Hodonín – přednášková činnost
1. Osudy pomníků TGM - tematická přednáška Mgr. Hany Sýkorové byla v roce 2018 přednesena
s drobnými obměnami čtyřikrát.
1) 15. 9. v rámci komentované prohlídky výstavy Pomníky T. G. Masaryka v rodném kraji pro
členy poutě ČSCH Sýkorová
2) 3. 11. v rámci muzejní odpolední akce Život 1. republiky
3) 14. 11. na vědecké konferenci v Bratislavě Dokumentace osmičkových výročí
v slovenských a českých muzeích
4) 12. 12. v Městské knihovně Hodonín pro Klub seniorů a členy Červeného kříže.
2. Regulace řeky Moravy v Hodoníně - přednášky ve spolupráci se SOkA Hodonín (Mgr. Hana Sýkorová a Mgr. Galina Rucká) proběhly dvakrát v červnu (12. a 19. 6.) 2018 pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ
Očovská Hodonín v rámci akce Na kole kolem Baťova kanálu. Cyklovýlet proběhl se zastaveními u
důležitých a zajímavých míst spojených s historií regulace řeky Moravy a Baťova kanálu na trase
Hodonín – Skalice – Sudoměřice – Petrov.
3. Záchranné archeologické výzkumy na Hodonínsku
Šmerda, J.: Langobardská hmotná kultura na Moravě na základě výzkumu pohřebiště v Kyjově. FF
UP Olomouc. Sekce archeologie katedry historie. 29. 3. 2018.
Šmerda, J.: Poklady z hlubin Věteřova. Obecní muzeum Věteřov. 2. 9. 2018.
4. Cyklus přednášek pro Univerzitu volného času (Městská knihovna Hodonín) o dějinách českých
zemí 1800-1914 - přednášky PhDr. Marka Vařeky, Ph.D. probíhaly tradičně ve dvou cyklech v
únoru– květnu 2018 a v říjnu – prosinci 2018. Byly zaměřeny na vybrané kapitoly českých dějin.
Studenti také navštívili aktuální výstavy v Masarykově muzeu
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5. Osmička v letopočtu v historii Hodonína
Přednáška Mgr. Hany Sýkorové v Městské knihovně Hodonín ve spolupráci se SOkA Hodonín
v rámci projektu Velká válka 1914-1918 a 100 let republiky
a) upravená přednáška proběhla 10. 4. 2018 v ZŠ Očovská pro žáky tří 5. tříd
b) v tradiční podobě 18. 12. v předsálí v zámečku (24 osob).
6. Komentované historické prohlídky na radnici města Hodonína – prohlídky na žádost města Hodonína v rámci dne otevřených dveří radnice, ve spolupráci se SOkA Hodonín proběhly 11. 5.
2018. Čtyři pro žáky a studenty se uskutečnily dopoledne, tři pro veřejnost odpoledne.
Mimo plán:
1. Chovančíková, I.:
 Aktivizace návštěvníka – 4. 4., Škola muzejní propedeutiky (ŠMP) Praha
 Nové trendy ve výstavnictví – 4. 4., ŠMP Praha
 Propagace a popularizace – 4. 4., ŠMP Praha
 Muzeum jako instituce – 18. 4., ŠMP Praha
 Marketing muzejního výstavnictví – 9. 5., ŠMP Praha
 Recenze muzejních výstav – 9. 5., ŠMP Praha
 Propagace a popularizace muzejních výstav – 9. 5., ŠMP
 Marketingový potenciál muzeí oceněných Gloria musaealis – 17.10., Národní muzeum
Praha
Účast na konferencích odborného a popularizačního charakteru
Kostrouch, F.: Soubor gotických a renesančních kamnových kachlů z Mikulčic“. Mezinárodní kolokvium „Kachlice krásnych slohov“ v Trebišove 9.-11.10.2018.
Šmerda, J.: Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2017, Brno – hrad Špilberk 19. 4.
2018.
Šmerda, J.: Nové nálezy z doby bronzové a římské při výstavbě RD v Žarošicích a Kozojídkách. Brno –
hrad Špilberk 19. 4. 2018.
Šmerda, J.: Langobardské jezdecké hroby na základě poznatků pohřebiště v Kyjově. XIV. Protohistorická konference – Archeologie barbarů 2018, „Zbraně a jejich nositelé“. Brno 3.–5.10.2018.
Sýkorová H.: Slovácká komuna. Sociální otázka, demokracie a sociální revolta: boj o charakter (československého) státu. Hodonín 6.-7.12. 2018.
Sýkorová, H.: Pomníky T. G. Masaryka - Jak jsme je se slávou stavěli a v tichosti bourali. Dokumentace
osmičkových výročí v slovenských a českých muzeích. Bratislava 14. 11. 2018.

Hodonín – sál Evropa
1. Tradiční akce sálu Evropa (Koncerty v cyklu hudebních čtvrtků, Vítání jara s..., popř. Jazzové
královny, Sejdeme se v Evropě...) - mezi nejčastěji pořádané akce v sále patřily koncerty z cyklu
Hudebních čtvrtků.
2. Technické zajišťování akcí Jihomoravského kraje a Města Hodonína: Semináře a konference JMK
pro soukromé a podnikatelské subjekty a představitele samospráv bývalého hodonínského kraje
aj. akce dle požadavků JMK; Technické zajištění akcí Města Hodonína, které technicky zajišťuje
buď přímo příslušný odbor Městského úřadu v Hodoníně nebo Dům kultury v Hodoníně –
Slavnostní ocenění města Hodonína, Veřejné fórum - akce byly zajišťovány v průběhu celého roku
2018.
3. Spolupráce s dalšími pracovišti muzea - technické zajištění akcí Masarykova muzea v Hodoníně,
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konferencí a seminářů, muzejní noci, přednášek, doprovodných programů pro děti MŠ a ZŠ
v Hodoníně a okolí; Velikonoční a vánoční předváděcí akce - v roce 2018 byly v sále Evropa
technicky zajišťovány akce Masarykova muzea v Hodoníně: Velikonoce se blíží a Vánoce se blíží,
Život 1. republiky, vernisáže. Tradiční masarykovský seminář se v roce 2018 uskutečnil v předsálí
v zámečku.
4. Programy ve spolupráci s dalšími partnery (DK Hodonín, Město Hodonín, Středisko volného času,
Studentský parlament, Studentská iniciativa,…) - v roce 2018 se v sále Evropa uskutečnily kulturní
a společenské akce příspěvkových organizací města Hodonína.
5. Technické zajišťování akcí objednavatelů a pronájmy - dle požadavků objednavatelů byly v roce
2018 uskutečněny i pronájmy sálu Evropa pro široký okruh kulturních a společenských akcí (módní
přehlídky, hudební a divadelní představení).
6. Správa budovy sálu Evropa - průběžně řešena drobná údržba a opravy sálu Evropa. Smluvně pak
byly řešeny větší či nutné opravy, v listopadu 2018 byly nově vymalovány prostory zázemí
(kuchyňky). Byly zároveň vedeny revizní správy a prováděn dohled nad dodržováním zásad PO a
BOZP.

PŘEHLED AKCÍ V SÁLE EVROPA Masarykova muzea v Hodoníně v kalendářním roce 2018
datum konání

smlouva č.

12.1.2018
30.1. 2018

E2018-05
E2018-01

1.2. 2018

pronájem/
výpůjčka
pronájem
pronájem

objednavatel/ pořadatel
Tvarbet Moravia
Středisko pro vzdělávání

akce MM

15.2. 2018

E2018-02

výpůjčka

Masarykovo muzeum v Hodoníně
HSO-SPS

7.3. 2018

E2018-06

výpůjčka

DK Hodonín

22.3. 2018

E2018-03

výpůjčka

HSO-SPS

výpůjčka

JMK

pronájem
výpůjčka

Lenka Dufková
HSO-SPS

akce MM

Masarykovo muzeum v Hodoníně

10.4. 2018
13.4. 2018
26.4. 2018

E2018-07
E2018-04

3.5. 2018

23.5. 2018
1.6. 2018

E2018-12

výpůjčka
akce MM

7.6. 2018

E2018-11

výpůjčka

21.6. 2018

E2018-10

výpůjčka

Město Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Městská knihovna
Hodonín
HSO-SPS

30.7.-3.8. 2018

E2018-13

pronájem

Pedagogicko20

akce
Akce Tvarbet
Ekonomické školení
Střediska pro vzdělávání
Rohatec
Seminář Čarovné barvy
země
Hudební čtvrtek - Societas Incognitorum
Výroční ceny města
Hodonína
Hudební čtvrtekSaxophone Syncopators
Setkání starostů obcí
JMK
DUFI módní show
Hudební čtvrtek - Komorní orchestr Jana
Noska ZUŠ Hodonín
Divadelní představení
ochotníků z Dolních
Bojanovic
Den sester
Srbský den
Knížka pro prvňáčka
Hudební čtvrtek - Barbastella
Prázdniny se šamanem

psychologická poradna Hodonín
EPI Kunovice
Město Hodonín
DK Hodonín
EL Padre – Murín

8.9. 2018
19.9. 2018
15.10. 2018
19.10. 2018

E2018-16
E2018-14
E2018-17
E2018-08

pronájem
výpůjčka
výpůjčka
pronájem

30.10. 2018

E2018-19

pronájem

Středisko pro vzdělávání

31.10. 2018

akce MM

3.11. 2018

akce MM

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Masarykovo muzeum v Hodoníně
DK Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně

4.11. 2018
7.11. 2018

E2018-08

výpůjčka
akce MM

16.11. 2018

E2018-20

výpůjčka

20.11. 2018
21.-22.11. 2018
29.11. 2018

E2018-23

výpůjčka
pronájem
akce MM

30.11. 2018

E2018-09

výpůjčka

1.12. 2018
2.12. 2018
4.12. 2018
5.12. 2018
11.-13.12. 2018

E2018-21
E2018-22
E2018-18
E2018-15

pronájem
výpůjčka
pronájem
výpůjčka
akce MM

16.12. 2018

E2018-22

výpůjčka

Studentský parlament
JMK
Kvasar
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Město Hodonín
Omnika
DK Hodonín
Michal Novotný
Město Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
DK Hodonín

Promoce EPI
Veřejné fórum
Taneční studenti
The Gentlemen Tour
2018
Ekonomické školení
Střediska pro vzdělávání
Rohatec
divadelní zkouška
100 let republiky
Taneční dospělí
Cimbál inspirovaný jazzem - koncert Michala
Grombiříka
Den studentstva
Školení JMK
Školení Kvasar
Vernisáž výstavy betlémů
Mikulášská besídka
Města Hodonína
Akce firmy Omnika
Taneční dospělí
Čerti z Rakouska
Ocenění Policie ČR
Vánoční předváděcí
akce
Taneční dospělí

Kyjov
Pořádání akcí bylo v loňském roce ovlivněno stavebními úpravami zámečku.
1. Komentovaná prohlídka výstavy Jednota bratrská pro kolegium komeniologů ČR a televizi NOE –
10 účastníků
2. Vernisáž výstavy Merkur 18. 2., účast 120 návštěvníků
3. Kurz péče o kroj ve dnech 18. 4. – 23. 4. - pro velký zájem uspořádalo Vlastivědné muzeum Kyjov
podruhé cyklus kurzů „Péče o tradiční lidový oděv Kyjovska“, celkem se zúčastnilo 189 účastníků
18. 4. 2018 Jak oblékat kroj, lektor Jitka Šimečková, Michaela Zálešáková
19. 4. 2018 Škrobení a žehlení spodnic a rukávců, lektor Jitka Šimečková
20. 4. 2018 Vázání šátků, lektor Jarmila Hajná
21. 4. 2018 Předkreslená plná výšivka, lektor Blanka Pokorná
Dírkové vyšívání, lektor Renata Vlčková
Vyšívání ažurek, lektor Renata Vlčková
22. 4. 2018 Jak oblékat kroj, lektor Jitka Šimečková, Michaela Zálešáková
Opravy a čištění krojů, lektor Jarmila Rybová
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4. Komentovaná prohlídka výstavy 120 let českého gymnázia v Kyjově pro profesorský sbor, 11. 5. –
22 návštěvníků
5. Historická procházka městem pro sluchově a zrakově postižené, 23. 5. – 23 účastníků
6. Historická procházka městem pro účastníky setkání pěveckých sborů, 26. 5. – 68 osob
7. Vernisáž výstavy Jaroslav Neduchal a loutky, 9. 9. – 106 návštěvníků
8. Historická procházka městem pro žáky 1. stupně ZŠ, 25. 9. a 19. 10. – 46 účastníků
9. Vernisáž výstavy Pro Krista Pána… - 150 návštěvníků
10. Vánoční předváděcí akce Vánoce se blíží… - Betlémy a betlémáři 453 návštěvníků
MIMO PLÁN HLAVNÍCH ÚKOLŮ 2018:
Série kulturních adventních setkání k výstavě betlémů Pro Krista pána…
2. 12. Přichází čas adventní - První adventní neděle, vystoupil ženský sbor Tragačnice, divadelní
skupina Matýsek, slovem provázel Ladislav Šimeček, 170 návštěvníků
9. 12. Cestičkou z Milotic - Druhá adventní neděle - vystoupil chrámový sbor z Milotic pod
vedením Petra Šrahulka z Milotic, Libuše a Veronika Foltýnovi, Kateřina, Jenda a Martin Kristovi
(zpěv), PhDr. Jan Krist (slovo), divadelní skupina Matýsek, slovem provázel Ladislav Šimeček, 157
návštěvníků
16. 12. Koleda, koleda… - Třetí adventní neděle - vystoupili Bohdana Menšíková a Roman Luža,
Jenda a Martin Kristovi, Kyjovská dětská scholička, slovem provázel Jan Krist, 134 návštěvníků
23. 12. Betlémské světlo - Čtvrtá adventní neděle - návštěvníci měli možnost si přijít pro
betlémské světlo, které do Kyjova přivezli skauti. Akce se uskutečnila ve spolupráci se Skautským
střediskem Kyjov, 30 návštěvníků.
Kyjov - přednášková činnost
1.
2.

Historie Kyjova: 29. 11. se uskutečnila přednáška pro studenty Klvaňova gymnázia v Kyjově – 14
posluchačů
Lidový kroj na Kyjovsku: Přednáška byla realizována 2x v rámci cyklu kurzů Péče o tradiční oděv
Kyjovska dne 18. 4. a 22. 4.

Veselí nad Moravou
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VELIKONOCE SE BLÍŽÍ…, 20. – 22. 3., návštěvnost: 410 osob
MUZEJNÍ NOC, 27. 5., návštěvnost: 211 osob
Projekt „NAŠE MĚSTO“ pro ZŠ (všechny stupně) - probíhá celoročně
Projekt „PRAVĚK VESELSKA“ pro ZŠ (všechny stupně) – probíhá celoročně
Projekt „STŘEDOVĚK VESELSKA“ pro ZŠ (všechny stupně) – probíhá celoročně
Spolupráce s Veselským kulturním centrem při přípravě dětských zpěváků - 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…, 11. – 13. 12., návštěvnost: 409 osob
8. Fotodokumentace akcí pořádaných muzeem - všechny akce byly řádně zdokumentovány
9. Videodokumentace akcí pořádaných muzeem - všechny akce byly řádně zdokumentovány
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Veselí nad Moravou – přednášková činnost
1. Dějiny města Veselí nad Moravou – 9. 10. 58 seniorů
2. Historie muzea - 9. 10. 58 seniorů
3. Drobné sakrální památky ve Veselí nad Moravou – 27. 3., Církevní ZŠ – 34 dětí
4. Pravěk Veselska – 21. 3., ZŠ Vnorovy (4. třída): 19 dětí + 2x doprovod

Slovanské hradiště v Mikulčicích
1. Průvodcovské služby
1.1. Hlavní návštěvní sezóna, poskytování služeb (29.03. – 31.10.)
58. návštěvní sezóna potvrdila trvale vzrůstající zájem veřejnosti o naše hradiště. Propagace, využití sociálních sítí, 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. Pokud v roce 2017, po dlouhých desetiletích překročila celková návštěvnost hranici 50.000 hostů, tak rok 2018 zaznamenal výrazný skok za
hranici 60.000 návštěvníků
Návštěvnost celková:

POKLADNA
2017 2018
LEDEN-BŘEZEN 454 1067
DUBEN
3979 3703
KVĚTEN
5536 5446
ČERVEN
3585 3577
ČERVENEC
8765 9599
SRPEN
4827 4435
ZÁŘÍ
4049 4115
ŘÍJEN
2727 3130
LIST. – PROSIN. 432 706
Cel kem
34354 35778

měs íc/rok

AREÁL
volný pohyb
- odhad
2017 2018
2024 4128
3853 4301
2482 2873
1515 2023
2397 3098
2436 2301
1870 2822
1113 1749
88
2300
17778 25595

CELKEM
pokladna +
areál
2017 2018
2478 5195
7832 8004
8018 8319
5100 5600
11162 12697
7263 6736
5919 6937
3840 4879
520 3006
52132 61373

1.2. Zimní návštěvnický program
V zimním období (od 2.1.– 31.03. a 1.11 – 22.12.) byla před zahájením hlavní návštěvnické sezóny
zaznamenána návštěvnost 1067 osob přes pokladnu, společně s návštěvníky areálu byla evidována návštěvnost 5.195 osob. V budoucnu je očekáváno potvrzení zjištění, že z uvedeného počtu návštěvníků zimního období přichází ¾ o sobotách a nedělích.
V plánované programové nabídce v tomto zimním období se konaly tyto akce:
19. – 22. 1. 2018 programový blok Nový rok v Rasticově městě Morava. Ten zahrnoval:
- program. pátek pro základní a střední školy - 46 žáků
- program. sobota pro veřejnost - 66 návštěvníků
- pondělí s programem pro mateřské školy - účast 30 žáků - realizováno výjezdově v družině ZŠ
Mikulčice
23. 2. 2018 - finálové kolo IV. ročníku Dějepisné olympiády Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj s účastí 75 soutěžících s doprovodem
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23. 2. 2018 - večerní akce pro veřejnost Nokturno pod věží s autorským čtením s doprovodem
hudby za účasti 20 návštěvníků.
Kromě toho byl také patrný nárůst počtu návštěvníků individuálních, kteří využijí možnost prohlídky expozice či výstupu na vyhlídkovou věž i v období před hlavní návštěvnickou sezónou.
30. 11. - 3. 12. 2018 - program Zima v Rasticově městě Morava:
- program. pátek pro základní a střední školy byl rozšířen z důvodu velkého zájmu o čtvrtek,
celkem 87 žáků
- program. pondělí pro mateřské školy - 39 žáků
2. Expozice, výstavy
Několik let se nedaří zrealizovat novou stálou expozici. Uvedenou skutečnost hosté vnímají jako
výrazný nedostatek. Tato situace má již několik let negativní dopad na naši instituci. Návštěvníkům se jen stěží vysvětluje, že muzeum uvedenou absenci nemůže změnit ani ovlivnit.
V galerii návštěvnického centra bylo v roce 2018 uspořádáno 8 výstav. Výčet je v části Prezentace. Návštěvnost a dosáhla počtu 8.404 hostů, kteří spojili prohlídku galerie s výstupem na vyhlídkovou věž. Výstavy jsou vítaným doplněním nabídky služeb a poznání. Především dětské práce
z cyklu Čarovné barvy země jsou velmi obdivovány.
2.1. Soutěže
Čarovné barvy země, malířská soutěž
V roce 2018 byly nejprve realizovány výstavy VII. ročníku (2 výstavy), pak už výtvarné semináře
k ročníku VIII. (2 semináře), hodnocení prací VIII. ročníku, slavnostní vyhlášení jeho vítězů (14.
června 2018), výstavy prací VIII. ročníku (5 výstav) a také výtvarné semináře k ročníku IX. (2 semináře).
Celková návštěvnost výstav projektu v roce 2018 činí více než 14 tisíc osob, čtyř seminářů se zúčastnilo celkem 49 pedagogů a pracovníků krajského úřadu.
V souladu s posláním soutěže se organizátoři zaměří na rozšíření spolupráce s proškolenými pedagogy, které povedou k cílenému předávání získaných informací o Slovanském hradišti v Mikulčicích, soutěži i technikách školní mládeži a studentům.
V rámci VIII. ročníku malířské soutěže vzniklo celkem 118 děl, avšak 6 z nich bylo vyloučeno
z hodnocení pro nesplnění podmínek soutěže. Z končených 112 soutěžních prací je 19 děl v 1. kategorii, 46 děl ve 2. kategorii, 33 ve 3. kategorii, 7 ve 4. kategorii a také 7 v 5. kategorii. Autoři
soutěžních prací pocházejí z celkem 38 škol, z toho převážná většina škol z Jihomoravského kraje.
Autorské kolektivy bezmála 460 mladých výtvarníků soutěžily pod vedením 59 svých pedagogů v
pěti kategoriích (v 1. kategorii od 4 do 6 let, ve 2. kategorii od 7 do 11 let, ve 3. kategorii od 12 do
15 let, ve 4. kategorii od 16 do 19 let a v 5. kategorii určené pro děti ze speciálních a praktických
škol ve věku od 6 do 20 let).
Soutěžní práce hodnotila odborná porota ve složení PhDr. Viera Drahošová, Mgr. Josef Fantura,
Akad. sochař Miroslav Kovářík, doc. Ing. arch. Aleš Navrátil. Za předsedkyni byla zvolena dr. Drahošová.
Slavnostní vyhlášení vítězů VIII. ročníku soutěže Čarovné barvy země proběhlo 14. 6. 2018. Zúčastnilo se jej 270 žáků a pedagogů, kteří zastupovali 21 škol a dalších více než 30 hostů a účinkujících. Tato účast na slavnostním vyhlášení byla zatím rekordní. Dopoledne mohli účastníci navštívit nabízená centra aktivity (muzejní expozice, prohlídky všech prací na výstavě a hlasování pro
favorita publika, výstupu na vyhlídkovou věž, muzikoterapie a bubnování, seznámení se s prací
archeologa, dílna tradičních řemesel, raně středověká kovářská a šperkařská dílna, drátkovací dílna, společné malování hliněnými pigmenty na plátno i na tělo). Po obědě se konal koncert skupiny Countrio a poté byla radním JMK pro oblast kultury a památkové péče Ing. Tomášem Soukalem předána ocenění.
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Dne 17. října 2018 byl představiteli Jihomoravského kraje slavnostně vyhlášen IX. ročník soutěže
při vernisáži výstavy výběru prací IX. ročníku v prostorách Fakultní nemocnice Brno. Od slavnostního vyhlášení nastal sběr přihlášek jednotlivých škol do soutěže a byly uspořádány 2 výtvarné
semináře pro pedagogy, kteří se rozhodovali pro přihlášení.
Sběr přihlášek do IX. ročníku soutěže byl uzavřen v první polovině ledna 2019.
Skrytá paměť Moravy – literární soutěž
Ve spolupráci s Muzeem Brněnska a jeho pobočkou Památníkem písemnictví na Moravě bylo připraveno a zorganizováno slavnostní vyhlášení XII. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy
s tématem „Století, to letí“.
Pracovníci pobočky po celý rok poskytovali pomoc s propagací; byly prezentovány stanovy soutěže, aktuální harmonogram, fotogalerie apod. Vyhlášení výsledků soutěže dne 15. 6. 2018 se zúčastnilo asi 55 soutěžících s doprovodem, včetně nominovaných, z nichž 6 bylo oceněno. Ceny
předali Ing. arch. Petra Matoušková - předsedkyně Komise pro kulturu a památkovou péči Rady
JMK a Mgr. Petr Fedor - vedoucí Odboru kultury a památkové péče JMK. Zorganizován a připraven byl bohatý kulturní doprovodný program, jehož součástí byla prohlídka expozice, výstup na
vyhlídkovou věž, prohlídka výstavy Čarovné barvy země a návštěva areálu.
Dějepisná olympiáda Velká Morava a soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj
Vědomostní soutěž vyhlašovaná Masarykovým muzeem v Hodoníně, určená žákům 4. - 9. tříd,
v níž soutěží ve 2 věkových kategoriích nejprve ve školním kole, jehož vítězové se utkají ve finálovém kole na Slovanském hradišti v Mikulčicích.
Ve sledovaném období proběhlo finálové kolo IV. ročníku soutěže 23. 2. 2018. Přijelo na něj 60
soutěžících z 15 škol. Účastníci vypracovali soutěžní list a v době čekání na výsledky mohli absolvovat prohlídku expozice i připravené hry a hlavolamy s tematikou Velké Moravy, Slovanů, i postav světců ze Soluně. Vyvrcholením byl slavnostní ceremoniál doprovázený živou hudbou, kde
ještě před vyhlášením a odměněním vítězů, vyslechli žáci úryvek z beletrie o Velké Moravě.
V říjnu 2018 byl vyhlášen V. ročník soutěže, do kterého se přihlásilo 15 škol. Školní kolo tak vypracovává přibližně 1000 žáků z 52 přihlášených školních tříd.
Soutěž O Mojmírův poklad
a) Druhá polovina VIII. ročníku soutěže s vyhodnocením vítězů
Po celý školní rok 2017/18 měly kolektivy dětí možnost soutěžit O Mojmírův poklad, uskutečnil se
již VIII. ročník soutěže. Žáci soutěžili ve 2 věkových kategoriích (nižší věk. kat.: 4.-6. třída, vyšší
věk. kat. 7. -8. třída). Jejich úkolem bylo v areálu Slovanského hradiště co nejrychleji s mapou
v ruce nalézt stanoviště a na nich správně zodpovědět znalostní otázky a v cíli tak nalézt pomyslný
Mojmírův poklad.
Vypsané termíny plánované pro tento program nakonec, vzhledem k poptávce ze strany škol po
oblíbené soutěži, nemohly stačit. A tak se také v jarním pololetí školního roku uskutečnily kromě
4 plánovaných termínů, také 2 termíny přídavné. V nižší věkové kategorii závodilo za tento školní
rok celkem 177 dětí ze 6 škol z Moravy i Slovenska, v kategorii starších dětí více než 250 žáků z 8
moravských škol.
Na konci června pak byly medaile z Mojmírova pokladu spolu s propagačními materiály SHM předány vítězům na půdách jejich škol (ZŠ Zašová, ZŠ Demlova Jihlava, ZŠ Pohořelice, ZŠ Vracov, ZŠ
Radošovce-SR, ZŠ Valtice.
b)

První polovina IX. ročníku soutěže (pro školní rok 2018/19)

V září a říjnu 2018 již soutěžilo ve vyšší kategorii 153 žáků ze 4 základních škol a v nižší věkové kategorii 46 žáků z jedné ZŠ.
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INTERPRETACE, PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
1. Základní přednášky pro veřejnost
Slovanské hradiště; současnost a výhledy (dle požadavků)
Připravená PC prezentace na dané téma byla ve zkrácené formě přednesena partnerům při pracovních setkáních s cílem podrobně představit naši památku a její aktivity. Zaujaly informace o
proměnách areálu a skutečnost, že tyto změny se odrazily ve zvýšeném zájmu návštěvníků
i v jejich kladném hodnocení poskytovaných služeb. Tyto prezentace byly vedoucím pobočky
předneseny dne:
6. 2. Čejkovice, beseda s důchodci
11. 4. Konference k projektu Mendlovy university Brno (lokality UNESCO, info starostům)
13. 4. Konference Mendlovy university Brno, lokality UNESCO, zástupci lokalit)
Přednášky Klubu přátel (celkem až 7x během sezóny) a v terénu
Přednášková činnost byla v minulém roce opět omezena. Podobně jako v roce 2017 se uskutečnily neformální cestou spíše mimo původně plánované termíny při větších programových akcích.
Důvodem je trvalý malý zájem veřejnosti o tuto formu opakované tematické návštěvy památníku
a malá účast na přednáškových akcích v minulosti. Nepomáhá ani Klub přátel, který má 209 členů. I oni navštěvují památník, byť jsou přednostně na akce zváni, nepravidelně a návštěvy neopakují.
2. Základní přednášky pro školy
Interpretaci průvodcovského textu pro školní skupiny je prováděna již tradičně s maximálním přizpůsobením se věku a potřebám účastníků školní exkurze. Prohlídky s průvodcem bez doprovodného programu ve sledovaném období absolvovaly skupiny převážně ze středních škol, prohlídku
(nebo návštěvu) expozice s doprovodným programem přiměřeným věku žáci základních a mateřských škol. Jelikož doprovodný program pro školy vyžaduje plánování a přípravu, jsou i jednotlivé
termíny naplánovány do programu na kalendářní rok. Přestože převážnou většinu naplánovaných termínů se vždy podaří obsadit, začalo se stávat, především co se týká termínů pro mateřské školy, že je pedagogové a ředitelé školek považovali za nevhodné pro výjezd na exkurzi
(zpravidla brzy z jara z obavy z počasí či velké nemocnosti u dětí). Tyto komplikace jsou preventivně řešeny nabídkou školám (s velmi pozitivním ohlasem), které dlouhodobě památník navštěvují, možnost návštěvy muzejního pedagoga ve škole a provedení doprovodného programu tam.
V roce 2018 se takto uskutečnilo 7 termínů s celkovou účastí 344 dětí.

Přednášky a kombinované aktivity k edukačnímu námětu „Svět Velkomoravanů“
Velkomoravská šatna, časová dotace 40 minut
Kombinovaná aktivita složená z úvodu do souvislostí členění velkomoravské společenské hierarchie u interaktivního modelu mikulčického hradiště, dále zacílení této hierarchie na rozdíly
v odívání jednotlivých společenských vrstev, práce s vynikajícími replikami velkomoravských
oděvů a doplňků (šperků), opakovacích her a kvízů na tabletech. Nově zavedený program byl poprvé provedený v listopadu 2018 celkem pro 3 školy.
Velkomoravská zbrojnice, časová dotace 40 minut
Kombinovaná aktivita složená z úvodní videoukázky, úvodu do terminologie v hierarchii ozbrojených složek (družina - domobrana), představení jednotlivých zbraní a jejich příslušnost k těmto
složkám, práce s vynikajícími replikami, vysvětlení vzniku jednotlivých zbraní a principu účinku,
opakování s tablety. Nově zavedený program byl poprvé provedený v listopadu 2018 celkem pro
3 školy.
Velkomoravská klenotnice, časová dotace 35 minut
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Úvodní prezentace v Power-pointu -" Velkomoravský šperk a tajemství jeho výroby", práce s
replikami - repliky v krabičkách posílány studentům k prohlídce, hry a hádanky (přizpůsobené věku žáků) s replikami šperků, výrobních zlatnických nástrojů a dalších nálezů. V roce 2018 provedeno ve 4 termínech pro 13 škol.
Velkomoravské písemnictví, časová dotace 30 minut
Výklad o Byzantské misii na Velkou Moravu, představení písma hlaholice, praktická část - práce
s hlaholicí: jednoduché překlady a hry, práce s tabulkami. V roce 2018 byl program proveden
v základní podobě pro 11 škol a s modifikacemi dle věku posluchačů (tj. např. pro MŠ jen jako
hru s písmenky a cvičnými tabulkami) pro 5 škol.
Ukázky ze života Slovanů, časová dotace 45 minut
Prostředí stanového tábora raného středověku kmenového svazu Styrke spolupracující na programech pro školy ve stanovených termínech - úvodní frontální výklad, ukázky bojové taktiky (25
- 30 minut), rozchod po táboře, kde si žáci osahají zbroj, kuchyni, textilní výrobu, šperky a ozdoby
aj. V roce 2018 provedeno ve 3 termínech pro 11 škol.
Stavitelství Velké Moravy, časová dotace 35 minut
Základní koncepce přednášky předpokládá využití dřevěných modelů vybraných staveb (palác,
bazilika, dvouapsidová rotunda, božiště, kultovní ohrada a nového modelu) k prezentaci stavebních technik a umění našich předků. V roce 2018 však nebyla tato přednáška prezentována.
Náboženství Slovanů, časová dotace 35 minut
Původní přednáška byla aktualizována a sestává z teoretického úvodu, jehož jednotlivé body jsou
se studenty diskutovány (přednášející prokládá výklad otázkami) a ze vysvětlení základního
schématu slovanského panteonu, věrských představ, kultovních objekty (dle archeologických bádání), rituálů, příležitostí, bohoslužeb a nejvýznamnějších údobí roku, závěrečná diskuse s dotazy
studentů směrem k lektorovi. V roce 2018 byla přednáška provedena pro 1 školu v rámci jejího
širšího edukačního programu.
Pohádka o princezně Dobroslavě, časová dotace 90 minut
Kombinovaný balíček pro nejmenší (žáky MŠ a 1. stupně ZŠ) sestávající z krátkých aktivit: uvítací
píseň Velká Morava, loutková pohádka o životě „velkomoravské princezny“, krátká prohlídka
muzejní expozice II, povídání o stravování starých Slovanů s ochutnávkou, tvořivé aktivity (malujeme styly, omalovánky), hledání drobného pokladu. V roce 2018 byl program proveden 7 krát
na Slovanském hradišti v Mikulčicích a 6 krát výjezdově.
Potěšující je zjištění, že se díky nabídce výjezdů oproti roku 2017 zvýšil počet provedení programu z 10 (r. 2017) na 14 (r. 2018).
3. Přednášky a kombinované aktivity k edukačnímu námětu „Okamžiky archeologického bádání“
Velkomoravský den s archeologem, časová dotace - základ 120 min (+ možno doplnit na 240
minut)
Kombinovaný program, jehož základ tvoří povídání s profesionálním archeologem s praktickými
ukázkami a prohlídka muzejní expozice. V roce 2018 byl program proveden ve 3 termínech a prezentován 8 školám.
Archeologický kufřík, časová dotace 40 +40 minut
Kombinovaná aktivita složená ze: seznámení se s Velkou Moravou (film, mapa), popisu práce archeologa (archivní fotografie, pracovní postupy a pomůcky), popisu zpracování archeologické
hrobového nálezu (kresba hrobu dle fotky), zkoumání replik keramických nádob (hrnec, mísa, láhev, amfora antických tvarů), zkoumání replik velkomoravských šperků (náušnice, prsten, gom27

bík, nákončí), zkoumání replik velkomoravské zbroje (meč, sekera, kopí, luk, šíp, ostruha) a nakonec her (hrací kameny, skládání keramické nádoby, psaní stilem). V roce 2018 nebyl ještě program dopracován, a tak ani prezentován.
4.

Přednášky a kombinované aktivity k edukačnímu námětu „Příhody z naší přírody“
Přírodní učebna, časová dotace 30 minut
Obsahem je procházka do přírodní učebny, kterou tvoří pro výukovou činnost upravený a vybavený „keřový altánek“ nacházející se nedaleko od pavilonu I v prostředí severního podhradí. Cestou k místu v přírodě i uvnitř „učebny“ provádí pedagog samostatné pracovní činnosti
s obrazovými materiály (kresby a fotografie zvířat a rostlin mikulčického luhu), pozorování a popis okolní přírody a plnění úkolů po skupinách, dále tvořivá činnost s přírodními materiály. V roce
2018 byl program proveden se 7 školami.
Den dravců, časová dotace - základ 110 min (možno doplnit)
Kvalitní představení skupiny Zayferus s dravými ptáky (2 varianty - mladší žáci / starší žáci).
V roce 2018 se programu zúčastnily 2 školy, snaha o propagaci v příštím období také na slovenských školách a zvýšení důrazu na propagaci tohoto programu.
V roce 2018 byly jako doplněk k besedám realizovány také doplňkové aktivity:
Lukostřelba - časová dotace 20 minut
Drveník - časová dotace 20 minut - hra dvou soupeřících týmů s dřevěnými špalíky, určeno starším žákům
Omalovánky - časová dotace 10 - 15 minut - perokresba postavy Slovana/Slovanky více či méně
stylizovaná (dle věku žáků)
Tvorba předmětů - časová dotace 15 - 20 minut
Povídání u táborového ohně
K využití čase během návštěvy hradiště a k získání dalších poznatků o dobách Velké Moravy byly
pro děti a jejich doprovod v hodnoceném roce uvedeny do užívání následující herní prvky:
- Velkomoravské Člověče nezlob se!
- Velkomoravské kvarteto
- a rodinná hra Za hradbami města Morava.
Herní prvky jsou využívány v rámci zábavní části pobytu dětí a studentů na hradišti, při soutěžích
a při samostatných prohlídkách rodin s dětmi.

5.

Stati o činnosti SHM pro kroniku a zpravodaj Mikulčic (průběžně)
Text o činnosti a akcích na památníku byl kronikáři obce dodán v první polovině roku. Nové vedení obce řeší také nové možnosti dokumentace a zakládání zpráv do obecní kroniky.
Zpracování článků příspěvků do časopisů a novin, spolupráce s médii
Spolupráce odborných pracovníků pobočky se zástupci médií je velmi široká a trvale aktivní. Probíhá průběžně po celý rok, intenzivnější je v první polovině roku, v době před a po zahájení návštěvní sezóny a pak při větších programových a poutních akcích.

KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
V roce 2018 byly v areálu plánovány a zrealizovány následující akce:
19. – 22.01. Nový rok v Rasticově městě Morava
19.01. Program pro základní a střední školy
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20.01.
22.01.
23.02.
23.02.

Hradiště netradičně (program pro veřejnost)
Program pro mateřské školy
CM olympiáda – finále IV. ročníku
Nokturno pod věží (večerní beseda)

29.03.
31.03.
01.04.
07.04.
08.04.
16.04.
18.04.
19.04.
21.04.
23.04.
27.04.
07.05.
14.05.
16.05.
17.05.
19.05.
21.05.

Zahájení 58. hlavní návštěvní sezóny
Velikonoce na hradišti
Deset let expozice Pavilonu II – Kostela (výročí otevření stálé expozice)
Velká Morava – tradiční silniční běh
Jarní neděle na Valech s česnekem medvědím
Pohádka o princezně Dobroslavě (program pro MŠ)
Soutěž O Mojmírův poklad (program pro ZŠ)
Soutěž O Mojmírův poklad (program pro ZŠ)
Den Země
Pohádka o princezně Dobroslavě (program pro MŠ)
Den s archeologem
Noc věží a rozhleden, vítání nového dne
Pohádka o princezně Dobroslavě (program pro MŠ)
Soutěž O Mojmírův poklad (program pro ZŠ)
Soutěž O Mojmírův poklad (program pro ZŠ)
Slavnost svátku sv. Cyrila a Metoděje (Bulharské velvyslanectví)
Pohádka o princezně Dobroslavě (program pro MŠ)

25. – 27.05. Jaro v Rasticově městě Morava, Styrke
12.05.
19.05.
25.05.
26.05.
26.05.
27.05.
02.06.
14.06.
15.06.

Bulharský kulturní den (bulharské menšiny)
Oslava svátku C+M (bulharské velvyslanectví)
Velkomoravský den s archeologem a skupinou Styrke
Pravoslavná cyrilometodějská pouť
Velkomoravský den se skupinou Styrke
Krásy mikulčického luhu,
Srbský den (Dny slovanské kultury)
Čarovné barvy země
Skrytá paměť Moravy

05. – 08.07. Léto v Rasticově městě Morava
05.07. Velkomoravský den se skupinou Styrke
05.07. Cyrilometodějská pouť Podluží
06.07. Vinaři na hradišti III (akce Infocentra Bartoníkovi)
06.07. Těšíme se na prázdniny
25.08. Den otevřených dveří, prohlídky, filmy, ukázky řemesel, konference o památkách
26.08. Veselé a hravé loučení s prázdninami, setkání velkomoravských lokalit
19.09. Mojmírův poklad (program pro ZŠ)
20.09. Mojmírův poklad (program pro ZŠ)
24.09. Pohádka o princezně Dobroslavě (program pro MŠ)
27. – 29.09. Podzim v Rasticově městě Morava
27.09. Akropolis cross, Den s archeologem a skupinou Styrke
28.09. Velkomoravský den se skupinou Styrke
28.09. Den věží a rozhleden, Styrke
29.09. Velkomoravský den se skupinou Styrke
30.09. Podzimní neděle na Valech s drakiádou
01.10. Pohádka o princezně Dobroslavě (program pro MŠ)
03.10. Soutěž o Mojmírův poklad
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04.10. Soutěž o Mojmírův poklad
05.10. Den dravců (2 představení)
08.10. Pohádka o princezně Dobroslavě (program pro MŠ)
15.10. Pohádka o princezně Dobroslavě (program pro MŠ)
19. – 21.10. Dny se skupinou Styrke
19.10. Velkomoravský den se skupinou Styrke (pro školy)
20.10. Velkomoravský den se skupinou Styrke (pro rodiče s dětmi)
21.10. Velkomoravské dopoledne se skupinou Styrke
28.10. Pocta Rasticovu městu Morava,
28.10. Výstup na věž s vlajkou ČR, pocta předkům, výsadba lípy k 100. výročí ČSR
31.10. Ukončení 58. hlavní návštěvní sezóny
17.11. Den otevřených dveří, Den zastupitelů samospráv
30. 11. - 03.12. Zima v Rasticově městě Morava
30.11. Program pro základní školy
01.12. Hradiště netradičně – adventní sobota (program pro veřejnost)
03.12. Program pro mateřské školy
Výstavy v galerii návštěvnického centra:
16.01. - 28.02. Čas Velké Moravy (k výročí vzniku prvního státního útvaru západních Slovanů)
05.03. – 29.04. Očima studentů, výstava obrazů SOŠ a VOŠ Brno
01.05. – 12.06. Člověk a víra, fotografie s duchovní tematikou
14.06. – 30.07. Čarovné barvy země, výstava prací VIII. ročníku malířské soutěže
01.08. – 02.09. Martin Vavrys, výstava obrazů
04.09. – 08.10. Melodická řeč tvarů, výstava obrazů z tvorby Anny Dobalové-Kmětíkové
09.10. – 05.11. Výstava obrazů ze soutěže EKSCM
V rámci akcí byla školní mládeži a veřejnosti předváděna P. Rajnochem předváděna řemesla:
08.04.
14.06.
06.07.
05.08.
30.09.

Jarní neděle na Valech
Vyhlášení ČBZ 2017/18
Vinaři na hradišti
(běžná neděle)
Podzimní neděle na Valech

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem byly do programu akcí zařazeny a přípravy akce:
18. 9. Slavnostní poklepání základních kamenů Stavy lávky přes řeku Moravu
28. 10. Slavnostní sázení 100. lípy v rámci oslav 100 let Československa.
Všechny pracovníky pobočky připravované akce mají podrobný plán TOZ a přípravy a také podrobné
vyhodnocení vč. finančního výsledku s porovnáním nákladů (vydání) a příjmů. Propagaci všech akcí
byla věnována zvýšená pozornost a důraz na kvalitu, přičemž v poslední době se osvědčila možnost
osobních návštěv škol.
Byla vedena průběžná a pravidelná celoroční spolupráce s tiskovými a rozhlasovými médii, prezentace připravovaných akcí (tisková zpráva, forma pozvánek), informování o průběhu akcí (reportáž, zpráva, vyjádření), trvalá aktualizace internetových stránek (rubrika novinky každých 14 dnů nebo před
akcí).
Byly zpracovány informace a pozvánky ve tvaru „novinky na webu“ vyzývající k návštěvě akcí návštěvní sezóny a připravovaných akcí na památníku. Byl veden trvalý e-mailový kontakt s tiskovými
(MF DNES, Deník ad.), obrazovými (Česká televize, soukromé a regionální TV) a zvukovými (Český
rozhlas, soukromá média) masmédii (Slovácko, Naše Slovácko, MF DNES, Český rozhlas Brno, Česká
televize, Radio Jih, Radio Čas/Dyje, Radio Proglas). Velmi se osvědčila spolupráce s Hodonínskými
listy, kde pravidelně uveřejňujeme měsíční programovou nabídku a aktuality z památníku.
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Webové stránky památníku byly denně aktualizovány. Facebook má aktuálně 1198 sledujících. Pravidelně jsou na stránky vkládány události k akcím, „prokliky“ na aktuální články na webových stránkách
Slovanského hradiště, plakáty, pozvánky, aktuální fotografie z akcí či přírody Slovanského hradiště.
Infoskříňky v obci Mikulčice byly v průběhu roku průběžně aktualizovány plakáty nebo texty
s pozvánkami a informacemi o činnosti a akcích na hradišti. Cíleně je propagace památníku vyvěšována také na velké informační tabuli v centru Hodonína u zimního stadionu, dále v domovském muzeu
v Hodoníně, v Infocentru na Národní třídě, na autobusovém nádraží a nově také v informační skříňce
na sídlišti Bažantnice.
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4. NÁVŠTĚVNOST
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5. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
Odborné semináře
Masarykovo muzeum v Hodoníně pořádá v pravidelných dvouletých cyklech odborné mezioborové
semináře. Masarykovo muzeum v Hodoníně, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Historický ústav
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Kabinet TGM při Katedře filozofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádalo v Hodoníně ve dnech 6.-7.12. 2018 masarykovský seminář: Sociální otázka, demokracie a sociální revolta: boj o charakter (československého) státu. Na tradičním semináři
pořádaném ve spolupráci s Katedrou muzeologie FF MU zaznělo 9 příspěvků (svůj příspěvek přednesla i pracovnice MMH Mgr. H. Sýkorová – Slovácká komuna), úvodní slovo Mgr. Irena Chovančíková a
ředitel Masarykova ústavu PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
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. Byla provedena
fotodokumentace pomníků TGM ve městech Rozdrojovice (busta) a Kuřimi (pamětní kámen). Zároveň byla pro výstavu Pomníky T. G. Masaryka v rodném kraji provedena fotodokumentace pomníků
v obcích okresu Hodonín (19 pomníků). Pokračovala dokumentace drobných sakrálních staveb na
Hodonínsku (Hodonín a Rohatec), osobností rukodělné činnosti na Podluží. V rámci dokumentace
lidových řemesel byli v roce 2018 zdokumentováni vybraní řemeslníci a výrobci, celkem 47 lidí, 1 insitní malíř, doplňován indikativní seznam řemeslníků.
Byly zpracovány nominace 3 řemeslníků na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje
Výzkum pramenů a sbírkových fondů k autorským výstavám. V Hodoníně k výstavám Máme republiku!, Pomníky T. G. M. na Hodonínsku, Třicetiletá válka, Betlémy, Svět fantazie Aloise Sikory. V Kyjově
k výstavám 120 let českého gymnázia v Kyjově, Pro Krista pána, ve Veselí n/M. k výstavě Veselí a Veselsko na starých mapách, pokračuje výzkum hudební pozůstalosti Martina Zemana. Ve Veselí n/M. a
v Kyjově příprava libret pro nové stálé expozice v oborech historie, etnografie a archeologie.
Pokračování výzkumu nemateriálního statku Smrtnica a chození s babú (Josefov). Dokumentována
fašanková obchůzka v Kozojídkách, vynášení Moreny ve Veselí nad Moravou. Zahájena redokumentace NS Slovácký verbuňk v oblasti Hanáckého Slovácka, Seznam NS JMK byl aktualizován.
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, pokračují práce na tvorbě fotografické databáze heraldických památek
spojených s rodem hrabat Chorynských z Ledské.
Záchranné archeologické výzkumy byly provedeny celkem u 106 nových akcí různého rozsahu. 96 z
nich bylo smluvně vázaných a 10 smluvně nevázaných neinvestorských akcí (Příloha č. 4). U 5 terénních akcí došlo k pozitivním archeologickým nálezům, které přispěly k poznání regionu v pravěkém až
raně novověkém období. Výsledky nejvýznamnějších:
Na Masarykově náměstí v Hodoníně byla prozkoumána městská parcela s původním středověkým
osídlením.
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V obci Svatobořice-Mistřín byly při výstavbě technické infrastruktury pro nové rodinné domy v tratích
Josefíny a K Vinohradům dokumentovány pozůstatky sídlišť ze starší doby bronzové. V Kyjově došlo
v souvislosti se stavebními úpravami zámečku k průzkumu zdiva a středověkého a novověkého sídlištního souvrství se souborem pozdně gotických kachlů. V Kyjově v trati Od Svatoborska se při zemních úpravách stávajícího násypu pro další prodejnu a parkoviště firmy ARG Properties podařilo prokázat osídlení ze starší doby bronzové. Vyhotoveno celkem 72 nálezových zpráv (Viz Příloha č. 5), z
toho 7 s pozitivním a 65 s negativním zjištěním.
Průběžně byla prováděna digitalizace dokumentace terénních výzkumů, která slouží jako podklad k
vyhotovení jednotlivých nálezových zpráv.
Seznam archeologických výzkumů v příloze č. 4 a nálezových zpráv v příloze č. 5

6. KNIHOVNÍ FOND
Hodonín
1. Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/199 Sb. O svobodném přístupu k informacím informace byly v roce 2018 zpřístupěny.
2. Pokračování v budování a katalogizaci vyčleněné knihovny TGM, Region - byl vyčleněn také fond
muzeologické literatury a literatury s legionářskou tematikou, fond umělecko – historické literatury se signaturou Um a etnografické literatury se signaturami E, Ed, Eh.Knihy byly katalogizovány
v programu Clavius. Celkem zaevidováno 768 přírůstků.
3. Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb. - služby byly v roce
2018 dle zákona zajišťovány.
4. Vedení evidence Pomocný materiál TGM - probíhal sběr novinových a časopiseckých článků, týkajících se osobnosti T. G. Masaryka. Články s bibliografickými údaji byly umístěny ve složkách Pomocný materiál TGM. Jednalo se především o materiály získané u příležitosti výročí 100 let republiky.
5. Pořizování bibliografií a rešerší - bibliografie a rešerše byly vytvářeny v průběhu celého roku 2018
dle požadavků odborných pracovníků a badatelů.
6. Počítačová evidence knihovny dle pravidel AACR2 - v roce 2018 byl kladen důraz na to, aby byl
zkatalogizován co největší počet publikací (nových i ze starších fondů, které jsou evidovány pouze
v lístkové formě), aby mohly být záznamy v budoucnu využity pro online katalog pro veřejnost.
Katalogizace probíhala v programu Clavius. Celkem bylo vytvořeno 768 nových záznamů. Byla
prováděna také evidence nově došlých časopisů a sborníků.
Počet titulů, které muzeum odebírá: 31 celkem (z toho 9 placených, ostatní výměnou či darem.
7. Spolupráce se souborným katalogem Praha (export dle smlouvy s CASLINEM) - během roku 2018
probíhala spolupráce se Souborným katalogem ČR na základě vzájemné smlouvy. 4. října 2018 se
v Knihovně Masarykova muzea v Hodoníně uskutečnilo školení knihovnic pro zasílání dat pomocí
online formuláře SK ČR. Na základě tohoto školení jsou záznamy knih zasílány pomocí webového
formuláře ihned po jejich zkatalogizování jednotlivě. Od října odesláno 241 záznamů.
8. Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih, počtu čtenářů a výpůjček - během roku 2018 byla
vedena evidence a vyplňovány měsíční výkazy o počtu čtenářů, výpůjček či badatelských dotazů.
Celkem bylo realizováno 339 výpůjček, proběhlo 41 návštěv čtenářů.
9. Evidence speciálních druhů dokumentů – DVD, CD v roce 2018 nebyly do knihovního fondu zapsány žádné nové přírůstky DVD či CD.
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10. Evidence článků v periodikách o MMH - během roku 2018 byly v rámci pomocného materiálu
evidovány a uchovávány články o výstavách a akcích MMH včetně článků odborných pracovníků
MMH. Založeno 96 článků.
11. MVS – spolupráce mezi muzejními a veřejnými knihovnami - knihovna se v roce 2018 díky školení, provedeného zaměstnankyněmi Souborného katalogu ČR, zapojila do možnosti mezi knihovní
výpůjční služby prostřednictvím online objednávky, což značně zjednodušilo a zrychlilo možnost
objednávání knih z jiných knihoven dle požadavků odborných pracovníků. Knihovna spolupracuje
s knihovnou Vlastivědného muzea v Kyjově, v rámci výměny publikací a časopisů také s dalšími
odbornými institucemi ČR (např. Historický ústav AV ČR, Knihovna Národního muzea aj.). V rámci
MVS bylo zapůjčeno 8 kusů knih nebo kopií článků.
12. Poskytování informačních služeb tělesně postiženým občanům - o služby v roce 2018 nebylo požádáno.
13. Péče o stav knih - kontrola stavu knih byla v roce 2018 prováděna v rámci katalogizace publikací.
Menší zásahy provedla knihovnice ihned, větší opravy a poškození byly konzultovány
s konzervátorkou, stejně jako odstranění nevhodných zásahů z dřívějška. Byla uskutečněna vazba
jednotlivých čísel časopisu Slovácko za rok 2016 – vazbu provedla firma Repress.
14. Revize výpůjček - po nástupu nové knihovnice od dubna 2018 byla provedena kontrola všech
výpůjček zaměstnanců muzea. Byl vytvořen seznam knih z fondu knihovny, které mají odborní
pracovníci v rámci svých příručních knihoven trvale zapůjčeny. Byla provedena revize příruční
knihovny archeologického oddělení MMH. Byla provedena revize knih knihovny MMH, které jsou
již zapsány v počítačové evidenci. Zrevidováno bylo: 1874 knihovních jednotek.
15. Vedení evidence nepublikovaných prací MM - byl vytvořen seznam nepublikovaných prací zaměstnanců muzea, který je průběžně doplňován. V rámci akviziční činnosti byl zkontrolován fond
s etnografickou tematikou a byly získány chybějící publikace. Další doplňování fondu bude i nadále pokračovat dle financí. Pokračovalo také doplňování fondu TGM prostřednictvím darů, výměny
a nákupu. Odevzdány 2 nepublikované práce zaměstnanců muzea.

Kyjov
1. Zpětné zpracování fondu podle RDA ve formátu MARC 21: oprava chybných záznamů a odeslání
dat do Souborného katalogu NK: on-line (Kyjov HOE802: 2 722 titulů knih a speciálních dokumentů + 208 titulů periodik)
2. Počítačová evidence knihovny dle smlouvy s NK CASLIN, export dat: Pokračování v katalogizaci
knihovny, počítačová evidence, zápis do přírůstkového seznamu: 9344-9566 (222 knih).
3. Přírůstek knih a brožur: 23
4. Úbytek knih: 0
5. Celkem knih: 11 758
6. Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih a čtenářských výpůjček
7. Počet návštěvníků: 132
8. Počet výpůjček: 992
9. Počet čtenářů: zaměstnanci: 18, badatelé – veřejnost: 33, celkem: 51
10. Péče o stav knih: oprava a balení knih, vazba Kyjovských novin a Časopisů Musea království českého
11. Revize knihovního fondu a výpůjček (+ upomínky), skládání fondu do regálů + zarážky do polic +
popisky
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12. Evidence nových knihovních přírůstků a speciálních dokumentů:
Zvukové dokumenty: 17, celkem: 303
Počet odebíraných periodik: 6
Evidence časopisů do SK NKP – on-line: 7, celkem: 208 titulů časopisů
13. Spolupráce mezi knihovnami muzejními, veřejnými a jinými organizacemi MVS: 13 (např. Hodonín, AV ČR Praha, Uh. Hradiště, Brno, Zlín, Kolín, Kroměříž, Uh. Brod, Strážnice; Muzeum Kroměřížska - materiály k výstavě: Vánoční kouzlo starých časů; Slovácké muzeum - materiály k výstavě
Muzejní knihovny a knižní kultura; Zámek Slavkov - materiály k výstavě Právo útrpné; ÚLK Strážnice - materiály k výstavě Mikulovsko a Pohořelicko od nástupu nacismu
14. Výměna knih a katalogů s knihovnami: Galerie Zlín, Muzeum Českého ráje v Turnově, SVK v Ústí
nad Labem
15. Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb.
NK CASLIN - vypracování a potvrzení smlouvy o spolupráci na rok 2018
16. Aktualizace údajů za obě knihovny do Centrálního adresáře knihoven a informačních institucí
17. Aktualizace za obě knihovny do NK CASLIN, HOE301 + HOE802 (odběr periodik)
18. UPDATE knihovního systému CLAVIUS, prodloužení, nastavení a konfigurace
19. Na záložním disku P uloženo 44 skenů knih a dokumentů
20. Vypracovávání bibliografií a rešerší: 4
21. Spoluúčast při organizaci muzejních akcí
22. Analytický popis článků z novin a časopisů regionu: 19
23. Účast na semináři knihovníků muzeí a galerií AMG ČR v Prácheňském muzeu v Písku

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.
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.

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 v Mikulčicích, 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
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z našeho vlastního servisu na adresář mediálních partnerů, členů klubu 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 po celý rok 2018 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, příspěvky na sociálních
sítích (Facebook, Instagram)

6.

Tvorba plakátů, pozvánek a dalších tiskovin k jednotlivým muzejním akcím. Výtvarnicím poskytovány podklady pro muzejní čtvrtletník. Tvorba bannerů umístěných na objektu na Národní třídě.

7.

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.

8.

Spolupráce s projektem Objevuj památky v rámci propagace muzea. Konala se i pracovní setkání.
Byly zasílány informace o akcích muzea na Informační centrum Hodonín a Dům kultury Hodonín

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, jiznimorava.info, akcevkapse.cz atd. Práce s profilem Masarykova muzea v g.mail.com založeným ve
spolupráci s Google Cultural Institute, vkládání akcí na webu Trip Advisor. Z tištěných médií byl
doplněn plán výstav na rok 2019 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, televize Noe, reportáží ČT (Toulavá kamera, Dobré ráno s českou televizí) a ČT 24.
Pozvánky na muzejní akce byly zveřejňovány i v rádiu Jih. V roce 2018 projevovala zvýšený zájem
i slovenská média (RTVS, Život).

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 2018 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 2018 patřilo:
1. Řešení situace depozitářů v Hodoníně – podána žádosti o dotaci z IROP. Ohodnoceno plným
počtem bodů, ale v daném opatření není dostatek finančních prostředků, žádost je
v zásobníku projektů.
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, interaktivní model, přidělené prostředky byly využity.
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

Vrácena byla částka na udržitelnost projektu Studie dopravní obslužnosti, navrhované řešení
nebylo v souladu s nově zpracovávaným územním plánem obce. Nový územní plán obce ještě
nebyl v roce 2018 schválen.
Podíl na přípravě nové stálé expozice Pavilonu I – muzeum poskytuje součinnost, v současné
době probíhá příprava výběrového řízení na realizaci expozice.
Obnova stálých expozic ve Vlastivědném muzeu Kyjov - Muzeum získalo 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. V roce 2018 byla realizována téměř celá stavební část projektu a připravováno výběrové řízení na dodavatele expozice.
Příprava projektů pro čerpání prostředků z fondů EU v případě vhodného dotačního titulu –
sanace vlhkosti zámečku MMH – 2017 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. Trvá zájem muzea a města Holíč o podání žádosti v další výzvě pod názvem Hony, lovy, zahrady.
Spolupráce s odborem majetkovým JMK na řešení vlastnických vztahů v areálu SHM – probíhá dle potřeby.
Realizace první části studie celkové revitalizaci Předhradí (průběžně) - na základě rozhodnutí
zřizovatele nebyly na tento úkol (další výroba a umístění mobiliáře) přiděleny požadované finanční prostředky, úkol nebyl v daném roce řešen.
Součinnost s JMK při přípravě a realizaci dalších projektů v SHM – lávka přes Moravu, cyklostezky atd. probíhá podle potřeby.
Cyklostezky - byla prováděna součinnost se stavební firmou při budování stezky (vysečení a
vyklizení plochy, umístění skrývané ornice, dočasné skladování materiálu nebo uložení materiálů na plochu parkoviště).
Lávka - během uplynulého roku byly pracovníkem Investičního odboru JMK konzultovány
otázky související s přípravou stavby lávky přes řeku Moravu. Úkoly vedoucím bezodkladně
řešeny. Mimo jiné bylo připraveno i slavnostní poklepání základních kamenů (18. 9.) a řešeny
některé technické otázky (uložení materiálu, parkování stavebních strojů, možnost užití WC,
pracovní porady v učebně pavilonu I vč. zajišťování občerstvení ad.).
Zateplení objektu Městského muzea Veselí n/M. – muzeum získalo dotaci z OPŽP, projekt byl
ještě v roce 2018 realizován.
Nová expozice ve Veselí n/M. – byla podána žádost o dotaci z IROP na stavební úpravy a obnovu stálých expozic, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků v daném opatření je žádost v zásobníku projektů.
Prováděna pravidelná údržba všech budov užívaných Masarykovým muzeem.
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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. Po dokončení rekonstrukce zámečku Vlastivědného muzea Kyjov je 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.

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
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Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
má tyto pobočky:
Slovanské hradiště v Mikulčicích 768, národní kulturní památka, 696 19 Mikulčice
Vlastivědné muzeum Kyjov, Palackého 70/13, 697 01 Kyjov a Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov,
Palackého 1373/13a, 697 01 Kyjov
Městské muzeum Veselí nad Moravou, Bartolomějské nám. 41, 698 01 Veselí nad Moravou.
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
má tato detašovaná pracoviště:
Národní třída 1472/21 a Sadová 3990/14, 695 01 Hodonín
Velkomoravská 461/15, 695 01 Hodonín.
Usnesením Ministerstva kultury ČR ze dne 11. 6. 2003 s názvem Koncepce účinnější péče o tradiční
lidovou kulturu vzniklo Regionální pracoviště Masarykova muzea v Hodoníně, které je
specializovaným muzejním pracovištěm pro oblast Jihomoravského kraje. Účelem vzniku tohoto
pracoviště je hlubší identifikace tradiční lidové kultury, její systematické dokumentace, ochrana,
prezentace i předávání dalším generacím.

Organizační schéma Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace:
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V Masarykově muzeu v Hodoníně, příspěvkové organizaci, bylo k 1. 1. 2018 zaměstnáno celkem 49
zaměstnanců, z toho 38 na plný úvazek, 1 na pracovní úvazek 0,8, 3 na pracovní úvazek 0,75, 1 na
pracovní úvazek 0,625 a 6 na pracovní úvazek 0,5. Přepočtený úvazek byl 44,05. Na konci sledovaného
období je přepočtený stav zaměstnanců vykázán ve výši 45,2; fyzický stav v počtu 50 osob.
Zaměstnanci Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace, jsou odměňováni podle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 341/2017 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. 2018 činil 26.845,- Kč.
V roce 2018 došlo ke zvýšení pracovního úvazku uklizečky v Mikulčicích z 0,75 na 1,0, ke zvýšení
pracovního úvazku uklizečky v Hodoníně z 0,625 na 1,0, ke snížení úvazku u
průvodkyně/dokumentátorky z 1 na 0,5 a byla přijata nová zaměstnankyně na pozici
knihovnice/dokumentátorka na plný úvazek.
Komentář k pracovní neschopnosti:
V průběhu roku 2018 byla dočasná pracovní neschopnost zaznamenána u 19 zaměstnanců. Celkem se
jednalo o 683,5 neodpracovaných pracovních dnů a náhrady mzdy byly vykázány ve výši 74.940,- Kč.
Kromě pracovní neschopnosti byly také neodpracované dny z důvodu ošetřování člena rodiny, jednalo
se o 6 zaměstnanců a 42 neodpracovaných pracovních dnů. A dále byly neodpracované dny z důvodu
mateřské dovolené, jednalo se o 2 zaměstnankyně a 184 neodpracovaných pracovních dnů, a z
důvodu rodičovské dovolené se jednalo o 3 zaměstnankyně a 596 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, analýzy
- manažerská činnost projektu EU
- 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
- pomocné práce
- přednášková činnost, odborné posouzení, etnologická dokumentace.
Odstupné:
Odstupné nebylo v roce 2018 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 2018 byl zaevidován pracovní úraz 1 zaměstnankyně –
uklizečky v Mikulčicích.
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III. 1. Výnosy
Podrobný rozpis všech výnosů je uveden v následující PŘÍLOZE Č. 15
Příloha č. 15 směrnice Zásady vztahů JMK k POVýnosy
VÝNOSY

2018
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v
Hodoníně, příspěvková organizace

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

Hlavní činnost
Upravený
rozpočet
2018

% plnění
upraveného
rozpočtu 4)

SÚ

AÚ

601
602
602
602
602

0303

6

6

5

120%

0313
031x
036x

612
1 163
275

541
1 184
434

600
1 100
300

90%
108%
145%

603
604

0301

391
349

417
366

400
350

104%
105%

0
0
0
0
15

0
582
0
48
0

Skutečnost
2017
2018

641
648
648
648
649

0301
0305
0307

5
304
0
0
84

662
663

0300
0300

1
0

1
0

2
0

50%

672
672
672
672
672
672
672

040x
0510
05xx
0610
0750
0810

138
20 802
1 936
30
942
0

120
23 896
2 284
38
927
0

120
23 896
2 447
38
965
0

100%
100%
93%
100%
96%

27 038

30 229

30 853

98%

Výnosy celkem:

Schválila dne: 5. 2. 2019
Zpracoval dne: 5. 2. 2019
Jméno: Ing. Jana Gnolová

Jméno: Mgr. Irena Chovančíková
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0%
0%

Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Výnosy z vlastních výkonů a zboží se v roce 2018 oproti roku 2017 mírně zvýšily ve všech položkách,
největší nárůst je zaznamenán u výnosů z prodeje služeb – jiné za vyúčtování spotřebované energie
zhotoviteli akce Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov (o 107 tis.
Kč).
Ostatní výnosy
Vzhledem k dosaženému kladnému výsledku hospodaření k 31. 12. 2018 organizace nepoužila oproti
plánu rezervní fond na další rozvoj své činnosti ani fond odměn.
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.
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III. 2. Náklady
Podrobný rozpis všech nákladových položek je uveden v následující PŘÍLOZE Č. 16
Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady
NÁKLADY

2018
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
… TZ majetku do 40 tis.
… drobný majetek do 3 tis.
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku

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

Služby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci

511
512
513
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AÚ

0320
0321
0325
0345
0360
0370
0380
0381
0651
0931

Hlavní činnost
% plnění
Skutečnost Rozp uprav.
očet rozpočtu
4)
2017 2018 2018

881 1 408 1 389
54
49
60
18
24
25
26
40
45
191
462
545
70
65
85
109
118
131
233
359
339
4
5
10
0
81
0
176
205
149
1 083 1 062 1 100
52
57
50
254
251
300
-68
-60 -100
654
548
89
17

696
570
107
19

811
668
120
23

101%
82%
96%
89%
85%
76%
90%
106%
50%
138%
97%
114%
84%
60%
86%
85%
89%
83%

NÁKLADY

2018
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

Rozpo
čet
2018
2 470
20
180
385
0
60
475
120
50
60
60
20
10
100
0
190
35
140
180
40
120
85
0
30
10
100
20 914

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

2018
2 001
20
159
117
0
32
433
121
54
41
66
16
10
113
0
139
11
143
181
38
113
45
0
41
8
100
20 806

12 905
248
4 359
54
741
0

14 636 14 644
320
400
4 956 4 979
61
50
833
841
0
0

%
plnění
uprav.
rozpočt
u
81%
100%
88%
30%
53%
91%
101%
108%
68%
110%
80%
100%
113%
73%
31%
102%
101%
95%
94%
53%
137%
80%
100%
99%
100%
80%
100%
122%
99%

NÁKLADY

2018
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková organizace
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:

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: 5. 2. 2019
Jméno: Ing. Jana Gnolová

AÚ

Hlavní činnost
% plnění
Skutečnost
upravené
Rozpočet
ho
2017
2018
2018
rozpočtu
25
28
45
62%

25
76

28
31

45
30

2

2

0

74
3 898
2 831

29
3 418
2 827

30
3 764
3 073

97%
91%
92%

1 067
1

591
64

691
80

86%
80%

0
1

64
0

80
0

80%

0
0
27 038 29 762

0
30 853

Schválila dne: 5. 2. 2019
Jméno: Mgr. Irena Chovančíková
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62%
103%

96%

Stručný komentář k jednotlivým položkám:
Spotřeba materiálu
Spotřeba materiálu jako celek odpovídá plánu, rozdíly jsou v jednotlivých položkách. Oproti roku
2017 došlo ke zvýšení o částku 527 tis. Kč, a to zejména v položce propagační materiály, provozní
materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek, kdy byly v roce 2018 čerpány dotace z JMK.
Spotřeba energie
V roce 2018 byla spotřeba el. energie i spotřeba plynu na úrovni roku 2017.
Služby
Zde došlo oproti roku 2017 ke zvýšení nákladů o 126 tis. Kč, a to zejména u honorářů účinkujících a
propagačních činnost, kdy byly v roce 2018 čerpány dotace z JMK.
Osobní náklady
Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení osobních nákladů o 2.499 tis. Kč, kdy se do roku 2018 promítlo
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 2018 se snížily oproti roku 2017 náklady na nákup sbírek účtovaných na účtu 549 o 50 tis. Kč.
Nákup sbírek se v roce 2018 hradí z investičních prostředků.
Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy jsou prováděny v souladu se schváleným odpisovým plánem. Oproti roku 2017 došlo ke
snížení položky na nákup drobného dlouhodobého majetku o 476 tis. Kč, část hrazena z dotací JMK a
MK.
V roce 2018 vytvořila organizace kladný výsledek hospodaření ve výši 467 tis. Kč, v roce 2017
hospodařila naše organizace s vyrovnaným HV. Předpokládané náklady byly splněny oproti plánu na
96% a výnosy byly splněny na 98%. Skutečné náklady se od upraveného rozpočtu nejvíce odchýlily u
služeb, oprav a nákupu majetku.
Rozpis nákladů a výnosů dle středisek:

středisko
Hodonín
Kyjov
Veselí
Mikulčice
Archeologové
Evropa
Depozit
Správní režie
Celkem

číslo
střediska
0001
0003
0004
0005
0007
0008
0009
0010
01-10

přímé
náklady
8 135
4 744
2 952
6 371
2 923
306
122
4 209
29 762

přímé
výnosy
1 518
307
27
3 503
893
57
25
23 899
30 229
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Příspěvek na provoz bezúčelový je účtován během roku na středisku správní režie, k 31.12. je pak
rozúčtován na pokrytí přímých nákladů zbývajících středisek. Oproti roku 2017 došlo ke zvýšení
přímých nákladů o 2.724 tis. Kč a přímých výnosů o 3.191 tis. Kč.
Od 1. 4. 2018 došlo ke zrušení střediska č. 0008 – sál Evropa. Náklady týkající se správy budovy byly
přeúčtovány na středisko č. 0007 – archeologie a ostatní provozní náklady se účtují na středisko č.
0001 – Hodonín.

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
559,59
31,33

v Kč
3 679 289,64
35 159,94
2 021 458,19
14 395,45
805,96
5 751 109,18

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
325 735,91
325 735,91

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
poplatek za vedení účtu - prosinec
Analytický účet FKSP

325 735,91
36 093,70
-9 920,00
84,00
351 993,61

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
9,40

v Kč
18 529,00
9 529,00
3 778,00
126,00
241,82
32 203,82

AÚ
261.0100
261.0300
261.0400
261.0500
261.0801

Přehled cenin organizace:
druh ceniny
stravenky
známky
ceniny

měna
CZK
CZK

ks
0
0

v Kč
AÚ
0,00 263.0100
0,00
0,00
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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. 2018
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

189
40
55
14 453
14 737

Do data
splatnosti
162
40
55
14 453
14 710

27

27

nad 360
dnů po
splatnosti
0

27

27

0

Celkem po
splatnosti

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

2 253
1 373
45
567
243
241
309
17
26
91
88
5 253

Do data
splatnosti
2 217
1 373
45
567
243
241
309
17
26
91
88
5 217

Sestavil dne: 5. 2. 2019
Jméno: Ing. Jana Gnolová
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Celkem po
0-30 dnů
splatnosti po splatnosti
36
36

36

36

nad 360
dnů po
splatnosti
0

0

Dále uvádíme podrobný rozpis pohledávek a závazků po splatnosti:
311 – Odběratelé

číslo faktury
18-007-00102
18-007-00103
18-007-00104
18-007-00105
18-007-00106
18-007-00138

datum
vystavení
31.10.2018
31.10.2018
02.11.2018
02.11.2018
02.11.2018
04.12.2018

odběratel
GasNet Ústí nad Labem
GasNet Ústí nad Labem
GasNet Ústí nad Labem
GasNet Ústí nad Labem
GasNet Ústí nad Labem
Vinařství Neoklas Šardice

částka
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
2 000,00
27 000,00

splatnost
30.12.2018
30.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
18.12.2018

uhrazeno
07.01.2019
07.01.2019
07.01.2019
07.01.2019
07.01.2019
06.02.2019

odběratel
Kmenový svaz Styrke Rosice
Auto Centrum Jih Hodonín
X car centrum Kyjov
Dat Uherské Hradiště
O2 Praha
Konica Minolta Brno
Michal Šťastný Hodonín
Cejiza Brno

částka
6 000,00
2 698,00
2 945,00
1 658,00
1 094,00
1 397,60
13 000,00
6 848,02
35 640,62

splatnost
21.12.2018
10.12.2018
11.12.2018
24.12.2018
25.12.2018
28.12.2018
28.12.2018
27.12.2018

uhrazeno
04.01.2019
04.01.2019
08.01.2019
23.01.2019
14.01.2019
04.01.2019
08.01.2019
08.01.2019

321 – Dodavatelé

číslo faktury
18-005-00867
18-005-00869
18-005-00876
18-005-00901
18-005-00895
18-005-00865
18-005-00874
18-011-00027

datum
vystavení
28.10.2018
30.11.2018
27.11.2018
01.12.2018
11.12.2018
14.12.2018
14.12.2018
13.12.2018

374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery do data splatnosti
AÚ

dotace

374.0118 JMK
374.0214 JMK
374.0215 JMK
374.xxxx JMK

název
Udržitelnost projektu „Poznávejme kraj
prezidenta Masaryka a velkomoravských
Slovanů“

zůstatek

100 let republiky
Podpora budoucí nominace pamětihodnosti
na označení Evropského dědictví
Krátkodobé přijaté zálohy celkem

92 224,27

51

94,70

217 000,00
309 318,97

III. 5. Dotace a příspěvky

Přehled dotací poskytnutých Ministerstvem kultury:
účel
Dokumentace nemateriálních statků tradiční
lidové kultury a tradiční rukodělné výroby
Prezentace - putovní výstava Mistrů tradiční
rukodělné výroby a Nositelů tradice
celkem

částka

vráceno

vyúčtováno

60 000,00

0,00

60 000,00

60 000,00
120 000,00

0,00
0,00

60 000,00
120 000,00

Přehled účelově určených příspěvků na provoz a příspěvků na investice poskytnutých JMK v roce
2018:
poskytnuto v
roce 2018

název

vyčerpáno v
roce 2018

nevyčerpáno
v roce 2018

I
Nákup sbírkových předmětů
Zateplení budovy Městského muzea ve
Veselí nad Moravou
Příspěvky na investice celkem
Udržitelnost projektů EU realizovaných v
Archeologickém parku Mikulčice-Kopčany

140 000,00

140 000,00

0

3 207 000,00
3 347 000,00

2 966 216,91
3 106 216,91

240 783,09
240 783,09

1 265 000,00

1 265 000,00

0

20 000,00

20 000,00

0

110 000,00

109 905,30

94,70

25 000,00

25 000 00

0

925 000,00

832 775,73

92 224,27

217 000,00

63 559,00

153 441,00

5 200,00
2 567 200,00

5 200,00
2 321 440,03

0
245 759,97

I

NIV
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"

NIV

NIV

NIV
100 let republiky
Podpora budoucí nominace pamětihodnosti
na označení Evropského dědictví
Příspěvek na zlepšení přírodního a
krajinného prostředí
Účelové příspěvky na provoz celkem

NIV
NIV
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Dále organizace čerpala v roce 2018 prostředky z dotací poskytnutých JMK v dřívějších letech:

název
Udržitelnost projektu "Studie dopravní
obslužnosti Archeoparku Mikulčice-Kopčany"
Model hradiště do experimentária
Příspěvky na investice celkem
Úroky z úvěru
Účelové příspěvky na provoz celkem

zůstatek k
1. 1. 2018

vyčerpáno k
31. 12. 2018

nevyčerpáno

I
I
NIV

125 000,00
1 200 000,00
1 325 000,00
20 000,00
20 000,00

0
1 025 830,00
1 025 830,00
20 000,00
20 000,00

125 000,00
174 170,00
299 170,00
0
0

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

účel

částka

Podpora zájmové činnosti a pořádání
akcí pro veřejnost na SHM v roce 2018
Muzejní noc 2018
Zajištění víkendových průvodcovských
služeb
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vráceno

vyúčtováno

10 000,00
20 000,00

0
0

10 000,00
20 000,00

8 100,00
38 100,00

297,00
297,00

7 803,00
37 803,00

III. 6. Investice a rozsáhlé opravy majetku
Investiční akce probíhaly v roce 2018 na základě Plánu investičních akcí a Plánu tvorby a čerpání
peněžních fondů a jejich změn.
Přehled plánovaných a realizovaných akcí v roce 2018 obsahuje následující tabulka:

Název investiční akce

Model hradiště do experimentária

plán
2018
1 200

Kopírovací stroj Kyjov
Protisluneční fólie návštěvnické centrum
Mikulčice

150

Osobní automobil Veselí nad Moravou

120

Server Hodonín
Udržitelnost projektu "Studie dopravní
obslužnosti Archeoparku MikulčiceKopčany"

100

125

0

Nákup sbírkových předmětů

140

142

1 370

1 023

121

118

80

0

3 207
6 663

3 096
5 764

Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve
Vlastivědném muzeu Kyjov
Projektová dokumentace depozitáře v
Hodoníně
Rekonstrukce vodovodní a kanalizační
přípojky – budova Národní třída Hodonín
Zateplení budovy Městského muzea ve
Veselí nad Moravou
C e l k e m investice
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Investiční výdaje v tis. Kč
skut.
2018
komentář
Splněno – realizováno z dotace
1 021 JMK
Splněno – realizováno
45 z vlastního fondu investic
Splněno – realizováno
94 z vlastního fondu investic
Splněno – realizováno
126 z vlastního fondu investic
Splněno – realizováno
99 z vlastního fondu investic
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Nerealizováno, nebyl schválen
územní plán
Splněno – realizováno z dotace
JMK (140 tis.Kč) a vlastního
fondu investic (2 tis. Kč)
Splněno – realizováno z dotace
Města Kyjova (963 tis.Kč) a
vlastního fondu investic (60 tis.
Kč)
Splněno – realizováno
z vlastního fondu investic
Bylo realizováno z provozních
prostředků – TZ do 40 tis. Kč
Splněno – realizováno z dotace
JMK (2 966 tis.Kč) a vlastního
fondu investic (130 tis. Kč)

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
14 178

811

Dacia Logan

1BM 7734

7 843

540

Ford Mondeo

8B4 9727

3 526

226

Renault Megane 1BP 1367

9 078

657

Dacia Logan

8B7 9938

9 174

538

Citröen Berlingo 5B6 0919
celkem

3 325
47 124

227
2 999

využití vozu

5,72 využívá MM v Hodoníně
slouží pro archeologické oddělení
6,88 muzea
slouží pro archeologické oddělení
6,40 muzea
využívá pobočka v Kyjově, hlavní
využití pro pracovníky regionálního
7,24 pracoviště
5,86 slouží pro pobočku v Mikulčicích
slouží pro pobočku ve Veselí, nákup
6,82 ojetého vozu v květnu 2018
6,36

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 2018 probíhala řádná údržba a servis vozidel. Na servis, údržbu a opravy vozového parku bylo
v roce 2018 vynaloženo 121 tis. Kč. Z toho na Citröen Hodonín 22 tis. Kč, na Renault Megane 28 tis.
Kč, na Dacii Logan Mikulčice 22 tis. Kč, na Ford Mondeo 30 tis. Kč, na Dacii Logan archeo 10 tis. Kč a
na Citröen Veselí 9 tis. Kč.
V květnu 2018 by realizován nákup ojetého osobního automobilu Citröen Berlingo pro pobočku
Veselí nad Moravou ve výši 126 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:

745 124,24

57 692,00

0,00

802 816,24

012

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0,00

0,00

0,00

0,00

013

software

248 345,24

0,00

0,00

248 345,24

018

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

428 909,00

49 254,00

0,00

478 163,00

901

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

67 870,00

8 438,00

0,00

76 308,00

041

nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

198 414 505,40

26 075 405,15

6 986 078,25

217 503 832,30

151 138 188,08

5 346 331,25

0,00

156 484 519,33

20 392 725,00

1 296 059,00

57 456,00

21 631 328,00

Dlouhodobý hmotný majetek,
z toho:
021

stavby

022

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

028

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

11 096 580,13

557 342,07

124 692,00

11 529 230,20

031

pozemky

6 836 992,00

0,00

0,00

6 836 992,00

032

kulturní předměty

2 829 380,00

165 595,00

0,00

2 994 975,00

902

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

2 335 491,99

205 147,35

19 110,00

2 521 529,34

909

ostatní majetek – sbírkové předměty

766 841,00

0,00

0,00

766 841,00

042

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

3 018 307,20

18 504 930,48

6 784 820,25

14 738 417,43
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Přehled zařazeného dlouhodobého hmotného majetku v ocenění nad 40.000 Kč a dlouhodobého
nehmotného majetku nad 60.000 Kč – rok 2018:
doklad

18-010-00218

18-010-00355
18-010-00127

18-010-00356
18-010-00074
18-010-00127

popis
Technické zhodnocení
budovy návštěvnického
centra Mikulčice
Technické zhodnocení
budovy Městské
muzeum Veselí nad
Moravou
Osobní automobil
Citröen Berlingo Veselí
Model hradiště do
experimentária
(Mikulčice)
Kopírovací stroj Kyjov
Server Hodonín
Zámeček

DUZP

cena

DZ

Inv. číslo

29.08.2018

93 900,00

31.08.2018 H-ZP-M/9

20.12.2018

5 252 431,25

31.12.2018 H-ZP-V/5B

09.05.2018

126 300,00

31.05.2018 MM15593

15.12.2018
22.03.2018

1 025 830,00
44 528,00

31.12.2018 MM15779
31.03.2018 MM15580

23.05.2018

99 401,00

31.05.2018 MM15589
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Přehled hmotného a nehmotného majetku zařazeného v roce 2018:
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59

60
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VI. Peněžní fondy
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VII. Inventarizace majetku a závazků
Inventura proběhla dle Směrnice o inventarizaci - Interního příkazu ředitelky k provedení
inventarizace za rok 2018, který byl vydán dne 26. 10. 2018.
Inventarizace majetku proběhla formou fyzických inventur na jednotlivých pracovištích (pobočkách)
v období od 26. 11. 2018 do 2. 1. 2019.
Inventura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku proběhla od 26. 11. 2018 do 7. 12.
2018.
Inventura peněžních prostředků, cenin, zboží a pohonných hmot v automobilech proběhla 2. 1. 2019.
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. 2019 do 1. 2. 2019.
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 s výjimkou na pobočce Kyjov, kdy došlo z důvodu
rekonstrukce celé budovy k vyklízení prostor, v rámci expozice tak byly odstraněny a zlikvidovány
sádrokartonové desky, dřevěná skrytá pódia, osvětlení a sklo do výstavních fundusů, čímž prakticky
došlo ke zrušení stálé expozice. Po oznámení zřizovateli bude celá záležitost řešena v průběhu roku
2019.
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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
vedoucí poboček,
účetní

termín plánované
kontroly
průběžně
poslední den v měsíci
poslední den v měsíci
namátkově 2x za rok

5

Kontrola cenin (známek a stravenek)
hlavní účetní
Kontrola dokladů týkajících se provozu
služebních vozidel (vč. čerpání PHM)
investiční referent

6

Kontrola čerpání dovolené

31.5. a 30. 11.

7
8
9

Kontrola OOPP, zápis na karty
Kontrola účetních dokladů
Kontrola cestovních příkazů

10
11

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

12

Kontrola péče o sbírky

13

15

Kontrola knihovního fondu
měsíčně
Fyzická inventarizace majetku, zásob a
pokladen
vedoucí poboček
30. 11., 31. 12.
Dokladová inventarizace běžných účtů,
pohledávek a závazků
ekonom, hlavní účetní 31.12.

16

mzdová účetní
vedoucí
poboček/oddělení
ekonom
ekonom
pracovnice pro BOZP
č. ředitelka, ekonom,
účetní

čtvrtletně

průběžně
průběžně
průběžně
30. 4.
průběžně

vedoucí poboček
vedoucí příslušných
poboček

měsíčně

Inventarizace sbírek

vedoucí poboček

průběžně

17

Stav energií

investiční referent

čtvrtletně

18

Dodržování limitovaných příslibů

hlavní účetní

čtvrtletně

19

Čerpání dotací a grantů

hlavní účetní

čtvrtletně

14

VIII. 2. Vyhodnocení ročního plánu kontrolní činnosti




Kontrola stavu depozitářů - průběžně plněno, pravidelně několikrát v měsíci, prováděna
kontrola teploty a vlhkosti. Zápisy o kontrole jsou vedeny v depozitárních knihách.
Kontrola docházky - průběžně plněno, pravidelně (nejméně jedenkrát měsíčně)
prováděna kontrola docházky všech zaměstnanců, dodržování předepsané délky
pracovní doby a přestávky na oběd. Proveden zápis do knihy příchodů a odchodů.
Kontrola pokladen včetně dodržování stanoveného limitu – průběžně plněno,
pravidelně prováděna kontrola pokladní hotovosti a dodržování stanoveného
64



















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 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 OOPP, zápis na karty - probíhá dle schválené směrnice. Evidence poskytnutých
OOPP se eviduje na kartách včetně podpisů zaměstnanců.
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 a vypracování jejich výkazů
probíhá měsíčně.
Fyzická inventarizace majetku, zásob a pokladen – proběhla v souladu s příkazem
ředitelky o provádění inventarizace v roce 2018.
Dokladová inventarizace běžných účtů, pohledávek a závazků - proběhla v souladu
s příkazem ředitelky o provádění inventarizace v roce 2018.
Inventarizace sbírek – probíhala podle předem schváleného Plánu hlavních úkolů pro
rok 2018, o inventarizaci sbírek jsou vyhotovovány inventarizační zápisy. Průběžně
probíhá i kontrola sbírek (uložení, stav, konzervace, …).
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VIII. 3. Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními
orgány
Ve sledovaném období roku 2018 proběhly v Masarykově muzeu v Hodoníně následující kontroly:

1) Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného za období od 1. 9. 2015 do 28. 2. 2018. Kontrola byla provedena dne 29. 3.
2018 pracovnicemi Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR Hodonín. O kontrole byl vyhotoven
závěrečný protokol č. j. VZP-18-01226183-B8G1 ze dne 3. 4. 2018.
2) Kontrola pořádání kulturních a společenských akcí a dodržování § 23 a § 24 zákona č.
239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému provedená dne 28. 5. 2018. Prováděl ji
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. O kontrole byly vyhotoveny protokoly.
3) Veřejnosprávní kontrola hospodaření s finančními prostředky dotace určenými na realizaci
projektu reg. č. CZ.1.11/2.2.00/06.01005, nazvaným "Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a
velkomoravských Slovanů" provedená dne 23. 7. 2018. Kontrolu provedli zaměstnanci
kontrolního orgánu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Brno. O výsledku
kontroly byl vyhotoven protokol o kontrole č. 13/CZ.1.11/2.2.00/06.01005 ze dne 30. 7.
2018.
4) Veřejnosprávní kontrola se zaměřením na plnění dohody o provádění opatření ke zlepšování
přírodního prostředí a o poskytnutí příspěvku na tato opatření ag. č. JMK052922/2018/OŽP
za období od uzavření dohody do 31. 10. 2018. Kontrolu provedli zaměstnanci
Jihomoravského kraje odboru životní prostředí Brno dne 29. 10. 2018. O výsledku kontroly
byl vyhotoven protokol č. j. JMK 144259/2018 ze dne 29. 10. 2018.
5) Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, které byly poskytnuty v rámci
příspěvku na provoz bez účelového určení v roce 2017 na akci "Čarovné barvy země".
Kontrolu provedli zaměstnanci Jihomoravského kraje odboru kultury a památkové péče Brno
ve dnech 10. – 12. 12. 2018. O výsledku kontroly byl vyhotoven protokol č. j. JMK
172657/2018 ze dne 13. 12. 2018.
Ad 1)
Předmětem kontroly Všeobecné zdravotní pojišťovny Hodonín bylo dodržování oznamovací
povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti
pojistného a ostatních povinností plátců pojistného, zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech. Ke
dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR ani jiné
evidenční nedostatky.
Ad 2)
Předmětem kontroly bylo pořádání kulturních a společenských akcí, při této tematické kontrole
nebyly zjištěny zjevné nedostatky. Dále bylo předmětem kontroly dodržování § 23 a § 24 zákona č.
239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Kontrolou byl přijat závěr, že subjekt plní své
povinnosti podle § 23 a § 24 zákona o IZS.
Ad 3)
Předmětem kontroly Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Brno bylo ověřit plnění
podmínek poskytnutí veřejné finanční podpory, tj. dotace, ověření souladu údajů uvedených v
Monitorovacích zprávách o zajištění udržitelnosti projektu se skutečným stavem projektu, kontrola
dokladů, dokumentace a jejich archivace, prohlídka míst realizace projektu. Nebyly zjištěny
nedostatky.
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Ad 4)
Předmětem kontroly Jihomoravského kraje odboru životního prostředí Brno bylo plnění dohody o
provádění opatření ke zlepšování přírodního prostředí a o poskytnutí příspěvku na tato opatření v
evropsky významné lokalitě Soutok – Podluží soustavy Natura 2000 na katastrálním území Mikulčice.
Práce byly provedeny v kvalitě a rozsahu daném smluvními podmínkami, bez zjištění závad a
nedodělků. Opravná opatření nebyla stanovena.

Ad 5)
Předmětem kontroly Jihomoravského kraje odboru kultury a památkové péče Brno bylo hospodaření
s veřejnými prostředky, které byly poskytnuty v rámci příspěvku na provoz bez účelového určení v
roce 2017 na akci "Čarovné barvy země". Předložené doklady byly zkontrolovány a nebyly shledány
nedostatky. Nebyla zjištěna žádná pochybení při hospodaření s veřejnými prostředky. Nápravná
opatření nebyla stanovena.

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.
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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

Stavební úpravy a přístavba depozitáře v
Hodoníně

Komentář

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

Stavební úpravy a obnova stálé expozice v
Městském muzeu 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 roce 2019 uplyne 850 let od 1. písemné zmínky o hodonínském hradu, k tomuto výročí
připravujeme výstavu. V Městském muzeu ve Veselí nad Moravou připravujeme výstavu
národopisného sběratele z Velké nad Veličkou, spolupracovníka Františka Bartoše i Leoše Janáčka.
Výstava bude prezentovat jeho pozůstalost, jejíž část je uložena v našem muzeu. Například keramiku,
krojové součásti i záznamy lidových písní – originální rukopisy melodií i textů. V roce 2019 uplyne sto
let od jeho úmrtí.

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. Pobočka Městské muzeum ve Veselí nad Moravou i archeologické
pracoviště v Hodoníně se dlouhodobě potýká s nedostatkem místa v depozitáři, byly podány žádosti
do IROP, v současnosti čekáme v zásobníku projektů na přidělení finančních prostředků.
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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. 2018
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 - AKVIZICE

HODONÍN
Vlastní sběr

počet kusů

Hůlky lyžařské
Mincíř – váhy
Pamětní list k úmrtí TGM

4 (páry)
2
1

Počet kusů

7

Nákup

počet kusů

cena

Betlém dřevěný
Scénka hospoda – figurky ze dřeva
Cyklus dřevorytů Hodonína
Památník

108
44
23
1

8000 Kč
2500 Kč
500 Kč
1500 Kč

Počet kusů

176

Počet kusů celkem

183 ks

KYJOV
Dary:
Inventární číslo
F 2994
F 2995
F 2996/1-3
F 2997/1-8
F 2998/1-26
F 2999/1-10
F 3000/1-11
F 3001/1-3
F 3002/1-5
F 3003/1-2
F 3004/1-7
F 3005/1-3
F 3006/1-7
F 3007/1-7
F 3008/1-3
F 3009/1-4
F 3010/1-2

Počet kusů
1
1
3
8
26
10
11
3
5
2
7
3
7
7
3
4
2

Předmět
učební pomůcka
soubor školních obrazů
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
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F 3011/1-9
F 3012
F 3013
F 3014
F 3015
F 3016
F 3017
F 3018
F 3019
F 3020
F 3021
F 3022
F 3023
F 3024/1-27
F 3025/1-48
E 2947
E 2948
E 2949
E 2950
E 2951
E 2952
E 2953
E 2954
E 2955
E 2956
E 2957
E 2958
E 2959
E 2960
E 2961
E 2962
E 2963
E 2964
E 2965
E 2966
E 2967
H 4467
H 4468
H 4469

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27
48
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

H 4470
H 4471
H 4472
H 4473
H 4474
H 4474
H 4476

1
1
1
1
1
1
1

školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
školní obraz
učební pomůcka
čepák
miska s ouškem
džbán sova
talíř
talířek
talířek
džbán keramický
džbán keramický
džbán keramický
džbán keramický
džbán keramický
džbán keramický
džbán keramický
džbán keramický
džbán keramický
džbán keramický
váza keramická
váza keramická
váza keramická
váza keramická
váza keramická
sukně plátěná Hanácké Slovácko
sukně vapérka Hanácké Slovácko
boty sametky "sometky" Hanácké Slovácko Archlebov
kabátek marýnka Hanácké Slovácko
sukně ke stejnokroji
jupka ke stejnokroji
sukně ke stejnokroji
jupka ke stejnokroji
jupka ke stejnokroji
zástěra žlutá
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H 4477
H 4478
H 4479
H 4480
H 4481
H 4482
H 4483
H 4484
H 4485
H 4486
H 4487
H 4488
S 1875
S 1876

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

zástěra béžová s laclem
zástěra béžová, zoubky dírková výšivka
zástěra bílá s drobným kvítkem
zástěra růžová, zoubky dírková výšivka
zástěra zelená s laclem
zástěra oranžovorůžová kytičková s laclem
čepec s háčkovanou krajkou
šátek bílý plátěný - oranžové květy
šátek bílý plátěný - růžové květy
šátek vlněný béžový modrý proužek
šátek vlněný béžový, černý proužek
šátek béžový modrá kytička
fotografie svatebního koláče z Archlebova
fotografie detailu svatebního koláče z Archlebova

Celkem

244 kusů

Vlastní sběr a koupě

598 kusů

Celkem

842 kusů

VESELÍ
ETNOGRAFIE – celkem přibylo 202 kusů sbírkových předmětů
Vlastní sběr: celkem 114 ks kraslice
Dary: celkem 32 kusů z toho:

16 ks kraslice
15 ks krojové součásti
1 ks vybavení domácnosti

Koupě: celkem 56 ks

36 ks kraslice
17 ks krojové součásti
3 ks vybavení domácnosti

z toho:

HISTORIE – celkem přibylo 62 kusů sbírkových předmětů
Vlastní sběr: celkem 62 kusů

z toho:

1 ks fotoaparát
4 ks termosky
10 ks toaletní papír
3 ks mince pamětní
11 ks odznak pamětní
30 ks vstupenky
2 ks obaly na průkazy
1 ks členský průkaz

Celkem

264 kusů
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Příloha č. 2 - SMĚRNICE ŘEDITELKY Č. 2/2009 – KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ HÚE
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Příloha č. 3 - 100 LET REPUBLIKY – PŘEHLED AKCÍ

STO LET REPUBLIKY

V roce 2018 uběhlo 100 let od vzniku republiky a zároveň 100 let od ukončení první světové války.
Osobností, bez které by tyto procesy nemohly být uskutečněny, se stal první československý
prezident Tomáš Garrigue Masaryk, jenž se narodil v Hodoníně a do svých patnácti let vyrůstal v jeho
těsném okolí. S osobností Masaryka je proto spojeno i muzeum v Hodoníně, jež nese jeho jméno a
nabízí ke zhlédnutí stálou expozici věnovanou právě Masarykovi. Rok 2018 se proto nabídl jako
jedinečná příležitost vznik samostatného státu a konec první světové války s provázaností na
osobnost T. G. Masaryka, prezidenta i rodáka, dostatečně a důstojně připomenout.
Masarykovo muzeum v Hodoníně vytvořilo pro školy i širokou veřejnost soustavu akcí, které probíhaly
uvnitř muzea i ve venkovních prostorách od března do prosince 2018. Akce zajišťovalo samo, některé
ve spolupráci s kulturními institucemi či jednotlivci (Městská knihovna Hodonín, SOkA Hodonín, Cyklo
Kropáč Hodonín, Ochotnický soubor Svatopluk Hodonín, KVH Slovácko, Masarykův ústav AV ČR,
Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Kabinet TGM při Katedře filozofie FF MU).
Masarykovo muzeum v Hodoníně vydalo v rámci projektu 100 let republiky publikace Pomníky T. G.
M. v rodném kraji (autorka Hana Sýkorová - MMH), která navazovala na podzimní stejnojmennou
výstavu a publikaci Srdečně zdravím a vřele líbám. Rodáci a občané okresu Hodonín ve Velké válce
věnovanou období první světové války v Hodoníně a jeho okolí, kterou také připomnělo padlé vojáky,
ať už rakouské armády či československé legionáře, kteří ke konci války a vzniku republiky přispěli
(kolektiv autorů: Miroslav Hudeček, Miroslav Varga, Galina Rucká – všichni SOkA Hodonín a Hana
Sýkorová – MMH).
15. 3. - Původ T. G. Masaryka - přednáška (reportér ČT David Vondráček) (sál Evropa)
26. 4., 22. 5. – Když jsem postaven před nějaký úkol, tož neuhnu… vědomostní soutěž pro ZŠ
(knihovna, zámeček, SOkA)
15. 6. – Po stopách malého Masaryka - cyklovýlet Hodonín – Kopčany – Holíč
23. 6. - Po stopách malého Masaryka – cyklovýlet Hodonín - Mutěnice – Čejč - Čejkovice
17. 7., 24. 8., 31. 8. – 3 noční komentované prohlídky expozice T. G. Masaryk a rodný kraj
13. 9. – zahájení výstavy Pomníky TGM v rodném kraji (Národní tř.), výstava trvala do 11. 11.
22. 9. - Po stopách malého Masaryka - cyklovýlet s Cyklo Kropáč Hodonín – Klobouky - Hustopeče
18. 10. – zahájení výstavy Máme republiku! (zámeček), výstava trvala do 3. 2. 2019
3. 11. - Život 1. republiky – komponovaný odpolední program (Evropa)
17. 11. – Slovácká brigáda – vzpomínkový celodenní program na Masarykově náměstí + přednáška
(předseda 19. S. O. S. Hodonín Lukáš Lexa) (zámeček)
6. – 7. 12. – Sociální otázka, demokracie a sociální revolta - odborný seminář (zámeček)
18. 12. – 8 v letopočtu v historii Hodonína – přednáška (SOkA Hodonín Rucká, Sýkorová) (zámeček)
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100 LET REPUBLIKY
Původ Masaryka
15. března
Dne 15. března proběhla v sále Evropa Masarykova muzea v Hodoníně přednáška Davida Vondráčka,
filmového dokumentaristy a držitele Českého lva. V 17 hodin se uskutečnila pro veřejnost a v 11 hodin
pro střední školy, gymnázia a žáky 9. tříd základní školy. Vstup na přednášku byl zdarma.
Návštěvnost 274
Vědomostní soutěž pro ZŠ a SŠ
26. dubna a 22. května
Masarykovo muzeum v Hodoníně, Státní okresní archiv Hodonín a Městská knihovna Hodonín oslovilo
školy s nabídkou doprovodného programu vědomostní soutěže k výročí 100 let republiky s názvem
Když jsem postaven před nějaký úkol, tož neuhnu… Soutěž byla určena pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ, žáky 8.
a 9. tříd ZŠ, tercie a kvarty víceletých gymnázií a studenty 3. ročníku SŠ. Soutěž proběhla ve dvou
kolech a to dne 26. dubna (literární část v knihovně) a 22. května (historická část ve venkovních
prostorách zámečku muzea a SOkA Hodonín). Vědomostní soutěž byla zaměřena na základní znalosti z
oblasti české literatury a historie. Součástí bylo i splnění úkolů, zaměřené na bystrost a hbitost. Každý
soutežící obdržel upomínkové předměty, nejlepší tři soutěžící v jednotlivých kategoriích získali
hodnotné ceny za přispění Knihkupectví Dvořáková Hodonín.
Soutěžících 39
Po stopách malého Masaryka ( Hodonín-Kopčany-Holíč)
15. června, ( Hodonín-Kopčany-Holíč)
23. června, (Hodonín-mUTĚNICE-Čejč-Čejkovice)
22. září, (Hodonín-Klobouky u Brna-Hustopeče)
Masarykovo muzeum v Hodoníně a Cyklo Kropáč Hodonín pro všechny nadšené cyklisty připravili v
rámci projektu Masarykova muzea 100 let republiky cyklovýlety s názvem Po stopách malého
Masaryka. První z nich se uskutečnil v pátek 15. června a vedl z Hodonína do Kopčan, kde si účastníci
prohlédli kostel sv. Margity, hřebčinec a zastavíli se u rodného domu Josefa Masaryka. Nenáročná
trasa pak bude pokračovala do Holíče, kde jsme navštívíli tamní zámek a tím výlet skončil. Hned
následující týden, v sobotu 23. června proběhl druhý cyklovýlet, jehož lehce náročnější a delší trasa
nás seznámila hned s třemi obcemi Masarykova dětství. V Mutěnicích jse se zastavíli u Masarykových
schodů vedoucích ke kostelu svaté Kateřiny a u Masarykovy busty, v Čejči projeli kolem domu, kde
prezident jako malý žil a kolem místa, kde se později učil kovářem. Výlet zakončíli v Čejkovicích, kde se
zastavili u sochy T. G. Masaryka a domku, kde společně s rodiči a sourozenci malý Masaryk bydlel.
Poslední cyklovýlet proběhl v sobotu 22. září. Tato nejnáročnější trasa účastníky seznámila s Klobouky
u Brna a rodným městem Masarykovy maminky Hustopečemi. V Kloboukách si prohlédli kostel
českobratrské církve evangelické, kde se Masaryk účastnil bohoslužeb svého přítele faráře Ferdinanda
Císaře a neopomněli také pamětní desku na bývalém zámku, kde student Masaryk trávil prázdniny u
rodičů, v Hustopečích se seznámili hned s několika místy spjatými s životem Masarykovy rodiny. Sraz
účastníků cyklovýletů Po stopách malého Masaryka byl vždy na nádvoří Masarykova muzea v
Hodoníně od 8 do 8.30 hodin. Každý účastník obdržel mapu cyklovýletu s vyznačenými trasami a na
památku odznak – placku připomínající výročí 100 let republiky.
Účastníci 30
Zahájení výstavy Zapomenuté Srbsko a konference k výstavě Zapomenuté Srbsko
1. června
V pořadí již 5. ročník mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury byl loni věnován větší prezentaci
kulturního dědictví Srbů - balkánských a Lužických. Letošní výběr byl motivován 100. výročím vzniku
naší republiky, který byl nejvýrazněji ovlivněn právě vlivem těchto dvou nám nejbližších národů.
Festival se konal ve dnech 31. 5. - 3. 6. 2018 v několika městech Zlínského a poprvé i Jihomoravského
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kraje. Již tradičně se konal v Uherském Hradišti, Starém Městě a Velehradu, poprvé ale zavítal i do
Hodonína, Lužic a Mikulčic. Důvodem rozšíření festivalu bylo právě významné 100. výročí založení naší
republiky, které je spjato s osobností T.G.Masaryka - rodákem z Hodonína. Ostatní místa jsou spojena
s odkazem Velké Moravy (Staré Město, Velehrad, Mikulčice) nebo s Lužickými Srby (Lužice a jejich
rodák Josef Šindar). Součástí festivalu byla již tradičně mezinárodní lingvistická konference, která
proběhla v Hodoníně v sále Evropa. Letošní hlavní náplní festivalu bylo zahájení atraktivních výstav.
Nejvýznamnější byla výstava ZAPOMENUTÉ SRBSKO (sál Evropa Hodonín - 1.6. - 15.9. 2018) nebo
unikátní výstavy Miroslavova Evangelia na Velehradě.
Návštěvnost konference 62; Návštěvnost výstavy 152
Noční komentované prohlídky stálé expozice TGM a rodný kraj
21. července, 24. srpna, 31. srpna
Masarykovo muzeum v Hodoníně ve spolupráci s Divadelním souborem Svatopluk pořádali noční
komentované prohlídky expozice T. G. Masaryk a rodný kraj.
Prohlídky se uskutečnily ve dnech 21. 7., 24. 8., a 31. 8. , začátek byl vždy ve 21 hodin.
Návštěvnost 38
Pomníky T. G. Masaryka v rodném kraji
13. září
Výstava byla k zhlédnutí od 14. září do 11. listopadu v budově sálu Evropa.
Výstava byla připravena ke stému výročí vzniku Československa. Na dobových i současných
fotografiích přibližovala osudy pomníků věnovaných prvnímu československému prezidentu T. G.
Masarykovi v okrese Hodonín. Prostor byl ponechán i trojrozměrným předmětům připomínající
Masarykovu osobnost. Součástí výstavy byly také osobní předměty T. G. Masaryka.
Vernisáž výstavy proběhla 13. září.
Návštěvnost 967 + vernisáž 37
Máme republiku!
19. října
Od 19. října byla v Masarykově muzeu v Hodoníně ve spolupráci se SOkA Hodonín otevřena výstava
Máme republiku! Výstava byla věnovaná 100. výročí vzniku Československa. Pomocí dobových
písemných materiálů, fotografií a trojrozměrných předmětů přiblížila nejen významné historické
okamžiky, ale i každodenní radosti a starosti v životě obyvatel města Hodonína v roce 1918. Výstava
trvala do 3.2. 2019.
Návštěvnost v roce 2018 1574 + vernisáž 64
Život 1. republiky
3. listopadu
Masarykovo muzeum v Hodoníně pořádalo akci Život 1. republiky plnou hudby, tance, módních
přehlídek, scénických vystoupení i odborných přednášek. Součástí byly i ochutnávky z dobové polní
kuchyně, historický fotoateliér a tvoření pro děti. Akce proběhla 3. listopadu od 14 do 19 hodin v sále
Evropa, vstup byl zdarma.
Návštevnost 506
Slovácká brigáda
17. listopadu
17. listopadu si Hodonín připomněl sto let od přísahy vojenského dobrovolnického seskupení,
Slovácké brigády. Od 10 do 15 hodin si občané na Masarykově náměstí prohlédli výstavu, vojenskou
výstroj, výzbroj, obrněné automobily, polní kuchyni a lazaret. Ve 14 hodin proběhla rekonstrukce
vojenské přísahy. Od 13 hodin byl volný vstup do Masarykova muzea v Hodoníně, v 15 hodin
následovala beseda Slovácká brigáda v předsálí zámečku Masarykova muzea v Hodoníně v podání
předsedy KVH Slovácko Lukáše Lexy.
Návštěvnost besedy 56
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Masarykovský seminář
6.-7.12.
Masarykovo muzeum v Hodoníně, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Historický ústav Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity, Kabinet TGM při Katedře filozofie Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity pořádali v Hodoníně ve dnech 6. - 7. 12. 2018 tradiční masarykovský seminář: Sociální
otázka, demokracie a sociální revolta: boj o charakter (československého) státu. Na tradičním
semináři zaznělo 9 příspěvků (svůj příspěvek přednesla i pracovnice MMH H. Sýkorová – Slovácká
komuna).
Úvodní slovo měla paní Mgr. Irena Chovančíková a PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
Návštěvnost 27
8 v letopočtu Hodonína
V úterý 18.12. 2018 v 17:30 pozvalo Masarykovo muzeum v Hodoníně všechny nadšence pro
regionální historii na besedu nad dobovými fotografiemi věnovanou rozmanitým událostem v historii
města Hodonína, které se udály v roce končícím číslicí osm. Současně s přednáškou si návštěvníci
mohli prohlédnout i nově instalovanou bannerovou výstavu Formování hranice na jižní Moravě po
roce 1918 a na závěr byly představeny i publikace Srdečně zdravím a vřele líbám. Rodáci a občané
okresu Hodonín ve Velké válce a Pomníky T. G. Masaryka v rodném kraji.
Návštěvnost 24
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Příloha č. 4 - SEZNAM ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ
Nálezy z archeologických výzkumů:
2017-1802-05 Mutěnice-Vinařská, vod. VaK Hodonín
201843 Svatobořice-Mistřín-Kravina, pískovna, 6. etapa Pískovna Mistřín
A-201850 Prušánky-Nechory, výroba vína a ubytování Ivičič
A-201857 Hodonín-Anenská, polyf. dům Gegaj
201703 Kyjov-Od Svatoborska, prodejna a parkoviště ARG Properties
201806 Svatobořice-Mistřín-Josefíny, ZTV pro RD RD Hutaře
201823 Kuželov-Trnové bařiny, nádrž Obec Kuželov
201872 Svatobořice-Mistřín-K Vinohradům, kom., chod. Obec Svatobořice-Mistřín
6/18: Žarošice, RD Chalupová
8/18: Věteřov, RD Kohút
9/18: Kyjov-Palackého, zámeček stav, rek. MMH
Nálezy předané fyzickými osobami:
Hodonín, Svatobořice – Mistřín, Mikulčice, Kyjov, Věteřov, Hrubá Vrbka
Seznam smluvních výzkumů
2017-1802-01 Hodonín-Nesytý, ČOV, garáž VaK Hodonín
2017-1802-02 Terezín-intr., vod. VaK Hodonín
2017-1802-03 Žeravice-intr., vod. VaK Hodonín
2017-1802-04 Hodonín-Dukelských hrdinů, vod. VaK Hodonín
2017-1802-05 Mutěnice-Vinařská, vod. VaK Hodonín
2017-1802-06 Veselí n.M.-Masarykova tř., sklady, garáž VaK Hodonín
2017-1802-07 Vnorovy-Dolní, vod. VaK Hodonín
2017-1802-08 Bzenec-Vinařů, vod. VaK Hodonín
2017-1802-09 Bzenec-Na Luži, vod. VaK Hodonín
2017-1802-10 Bzenec-Na Luži, kan. VaK Hodonín
2017-1802-11 Bzenec-Zápotockého, vod. VaK Hodonín
2017-1802-12 Strážnice-Luční, vod. VaK Hodonín
2017-1802-13 Hodonín-Sadová, kan. VaK Hodonín
2017-1802-14 Hodonín-Sadová, vod. VaK Hodonín
2017-1802-15 Kyjov-Čelakovského, vod. VaK Hodonín
2017-1802-16 Hodonín-J. Suka, kan. VaK Hodonín
2017-1802-17 Hodonín-Erbenova, kan. VaK Hodonín
2017-1802-18 Hodonín-I. Obrachta, kan. VaK Hodonín
2017-1802-19 Ježov-Padělek u kostela, kan. VaK Hodonín
2017-1802-20 Sudoměřice-Bařinky, ČOV, rek. VaK Hodonín
201801 Rohatec-Školní, přístavba ZŠ Obec Rohatec
201802 Vracov-Padělky, hala II Nový svět
201803 Kyjov-křižovatka silnic II-422 a II-432 ŘSD
201804 Veselí n.M.-Kollárova, cyklostezka Město Veselí n. M.
201805 Hodonín-Bří. Čapků, přístavba objektu HZS ČR-HZS
201806 Svatobořice-Mistřín-Josefíny, ZTV pro RD RD Hutaře
201807 Hodonín-Wilsonova, cyklodům Město Hodonín
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201808 Kozojídky-Kříb, vinný sklep, kan. Rolnická
201809 Milotice-Jiříkovsko, farma, VTL přípojka Gasnet
201810 Hodonín-Rybáře, kom. Město Hodonín
201811 Vnorovy-Dolní, přeložka NTL Gasnet
201812 Vnorovy-Dolní, přípojky NTL Gasnet
201813 Rohatec-Vítězná, rekl. zařízení FK Media
201814 Želetice-intr., NN Eon
201815 Mutěnice-Vinařská, amfiteátr, hyg. zázemí Obec Mutěnice
201816 Mutěnice-Pelcova, Šlechtitelská, kom. Obec Mutěnice
201817 Blatnice-silnice I-54, oprava povrchu Swietelsky
201818 Strážnice-Veselská, kaplička Všech Svatých Město Strážnice
201819 Kyjov-Pod Kohoutkem, nemocnice, rozšíření parkoviště Swietelsky
201820 Kyjov-Janáčkova, příp. NTL Gasnet
201821 Čejkovice-Školní, rek. MS Gasnet
201822 Moravský Písek-Nedakoničky, ZTV RD Obec Moravský Písek
201823 Kuželov-Trnové bařiny, nádrž Obec Kuželov
201824 Vnorovy-Spojovací, Znorovská, stav. úpravy Obec Vnorovy
201825 Veselí n.M.-Rumunská, parkoviště Město Veselí n.M.
201826 Čejkovice-Peckova, penzion R. Červenka
201827 Milotice-Šidleny, vod. Obec Milotice
201828 Hodonín-Za hřbitovem, SKAO ČEPRO
201829 Lužice-Kratiny, VN Eon
201830 Hodonín-Erbenova, park. Swietelsky
201831 Hrubá Vrbka-intr., průtah SUS
201832 Kyjov-Kyjovské Zahrady, polyf. areál Kyjovská investiční
201833 Kozojídky-intr., vod. Obec Kozojídky
201834 Šardice-Za dvorem, rekl. billboard Vinařství Neoklas
201835 Javorník-Novohájská LC Lesy ČR
201836 Nová Lhota-Hrkavá LC Lesy ČR
201837 Rohatec-Na Kopci, kom. Obec Rohatec
201838 Kuželov-intr., kom. Swietelsky
201839 Ždánice-Pod hvězdárnou, TI RD Město Ždánice
201840 Ždánice-U Hřbitova, chodník Město Ždánice
201841 Vnorovy-Zahradní, kom. Obec Vnorovy
201842 Rohatec-Budovatelská, reko MS Gasnet
201843 Svatobořice-Mistřín-Kravina, pískovna, 6. etapa Pískovna Mistřín
201844 Kyjov-Od Boršovska, hala Prima stavebniny
201846 Lužice-Dlážděná, chodník Obec Lužice
201847 Starý Poddvorov-Krásná hora, hala Vinařství Bařina
201848 Bzenec-Přívoz, HOBPR kabely ČD-Telematika
201849 Hodonín-M. Benky, provozovna, sklad ŠIMEK VODO-TOPO-PLYN
201850 Prušánky-Nechory, výroba vína a ubytování Ivičič
201851 Mutěnice-Brněnská, tržnice Obec Mutěnice
201852 Kuželov-Kusy, Horní Vrchy, cesta k mlýnu-úsek T3 Obec Kuželov
201853 Sudoměřice-Dolní Štěpnice, cyklostezka Swietelsky

89

201854 Doní Bojanovice-Záhumenice, VN,TS, NN, VEOS Eon
201855 Lužice-Velkomoravská, NN Eon
201856 Hodonín-Dukelských hrdinů, kom. Eurovia
201857 Hodonín-Anenská, polyf. dům Gegaj
201858 Hodonín-Ratíškovice-Doubrava, cyklostezka Swietelsky
201859 Rohatec-U Školky, zpev. plochy Obec Rohatec
201860 Hodonín-Za hřbitovem, objekt pro techn. zázemí Město Hodonín
201861 Ratíškovice-Padělky za humny, Jezérko, obnova Obec Ratíškovice
201862 Hodonín-Dobrovolského, cesta, parkov. Swietelsky
201863 Hodonín-Okružní a Jižní, parkov. Swietelsky
201864 Mutěnice-Za benzinkou, kan., vod. Marek
201865 Lužice-Dlážděná, hřiště u MŠ Obec Lužice
201866 Lužice-Dvorní, kan. Obec Lužice
201867 Šardice-Dědina, dům seniorů Stamos
201868 Kyjov-Nětčická, chodník, kan. Město Kyjov
201869 Milotice-kostel Všech Svatých, vytápění ŘKF Milotice
201870 Dubňany-Hornická, reko MS I. et. Gasnet
201871 Dubňany-Hornická, reko MS II. et. Gasnet
201872 Svatobořice-Mistřín-K Vinohradům, kom., chod. Obec Svatobořice-Mistřín
201873 Veselí n. M.-Masarykova tř., Lídl, přístavba pekařství PS Slovácko
201874 Rohatec-Hodonínská, Osvobození, chodník Obec Rohatec
201875 Suchov-intr., extr., vodovod Obec Suchov
201876 Strážnice-Veselská, hala VM Footwear
Seznam nesmluvních výzkumů:
1/18: Hodonín, ul. Sadová, RD
2/18: Hodonín, ul. Erbenova, RD
3/18: Čejkovice, sklep
4/18: Mutěnice, sklep
5/18: Mutěnice, ul. Malá Strana, RD
6/18: Žarošice, RD
7/18: Věteřov, RD
8/18: Věteřov, RD
9/18: Kyjov-Palackého, zámeček stav. rek. MMH
10/18: Svatobořice-Mistřín, RD
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Příloha č. 5 - SEZNAM NÁLEZOVÝCH ZPRÁV
Pozitivní:
Kostrouch, F. 2018: Dubňany – Kyseliska. Zpráva o terénní části záchranného archeologického
výzkumu při rozšíření pískovny. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Archiv MM
Hodonín (výzkum č. A-201540).
Kostrouch, F. 2018: Mutěnice, ul. Vinařská. Investorská zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-2017-1802-05).
Kostrouch, F. 2018: Prušánky - Nechory. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201850).
Šmerda, J. 2018: Kyjov-Od Svatoborska, prodejna a parkoviště ARG Properties (A-201703). Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2018: Kuželov-Trnové bařiny, nádrž Obec Kuželov (A-201823). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2018: Svatobořice-Mistřín-K Vinohradům, komunikace, chodník Obec Svatobořice-Mistřín
(A-201872). Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2018: Žarošice-Újezdky, RD Chalupová (6/18). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Negativní:
Kostrouch, F. 2018: Čejkovice – Malý Újezd, ppč. 2980/78. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu (výzkum č. 8/17).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín – ul. Nábřeží. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201810).
Kostrouch, F. 2018: Mutěnice – ul. Vinařská, ppč. 2298. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201815).
Kostrouch, F. 2018: Terezín, Přední díly za humny. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-2017-1802-02).
Kostrouch, F. 2018: Rohatec – ul. Školní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201801).
Kostrouch, F. 2018: Rohatec – ul. U Zastávky, ul. Přívoz. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201736).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín – Za Hřbitovem. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201828).
Kostrouch, F. 2018: Dolní Bojanovice – Záhumenice. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201739).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín – ul. Bratří Čapků. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201805).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín – ul. Wilsonova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201807).
Kostrouch, F. 2018: Rohatec – ul. Vítězná. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201813).
Kostrouch, F. 2018: Strážnice – ul. Veselská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201818).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín – tř. Dukelských hrdinů. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-2017-1802-04).
Kostrouch, F. 2018: Sudoměřice – Díly za zahradou. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201750).
Kostrouch, F. 2018: Dubňany – ul. U Mlýna. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201745).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín – Odměry na Pánově. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201741).
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Kostrouch, F. 2018: Hodonín – ul. Výstavní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201742).
Kostrouch, F. 2018: Lužice – ul. Kratiny, ul. U Vrchnice. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201829).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín – Nesytý. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-2017-1802-01).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín – ul. Erbenova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201830).
Kostrouch, F. 2018: Mutěnice – ul. Pelcova, Šlechtitelská. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201816).
Kostrouch, F. 2018: Stražovice – Chrástovec. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201845).
Kostrouch, F. 2018: Čejkovice, ul. Školní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201821).
Kostrouch, F. 2018: Vnorovy, ul. Dolní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201812).
Kostrouch, F. 2018: Mutěnice – Díly za školou. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201740).
Kostrouch, F. 2018: Dolní Bojanovice – Záhumenice. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201854).
Kostrouch, F. 2018: Rohatec – ul. Úzká. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201737).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín – ul. Sadová. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-2017-1802-13).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín – ul. Sadová. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-2017-1802-14).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín – ul. Josefa Suka. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-2017-1802-16).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín – ul. Erbenova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-2017-1802-17).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín – ul. Ivana Olbrachta. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-2017-1802-18).
Kostrouch, F. 2018: Šardice – Za Dvorem. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201834).
Kostrouch, F. 2018: Rohatec – ul. Na Kopci. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201837).
Kostrouch, F. 2018: Ždánice – Padělky pod Starou horou. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201839).
Kostrouch, F. 2018: Ždánice – ul. U Hřbitova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201840).
Kostrouch, F. 2018: Lužice – ul. Dlážděná. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201846).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín - ul. Martina Benky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201849).
Kostrouch, F. 2018: Mutěnice – ul. Brněnská, ppč. 601/1. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201851).
Kostrouch, F. 2018: Sudoměřice. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Archiv
MM Hodonín (výzkum č. A-201853).
Kostrouch, F. 2018: Lužice, ul. Velkomoravská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201855).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín – tř. Dukelských hrdinů. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201856).
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Kostrouch, F. 2018: Rohatec – ul. U Školky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201859).
Kostrouch, F. 2018: Rohatec, ppč. 875. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201874).
Kostrouch, F. 2018: Ratíškovice. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Archiv MM
Hodonín (výzkum č. A-201861).
Kostrouch, F. 2018: Hodonín, ppč. 10664. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín (výzkum č. A-201860).
Kostrouch, F. 2018: Lužice - Ploštiny. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Archiv
MM Hodonín (výzkum č. A-201866).
Kostrouch, F. 2018: Lužice, ppč. 517. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Archiv
MM Hodonín (výzkum č. A-201865).
Šmerda, J. 2018: Žeravice-intravilán, vodovod VaK Hodonín (A-2017-1802-03). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2018: Veselí n.M.-Masarykova tř., sklady, garáž VaK Hodonín (A-2017-1802-06). Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2018: Bzenec-Vinařů, vodovod VaK Hodonín (A-2017-1802-08). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2018: Bzenec-Na Luži, vodovod VaK Hodonín (A-2017-1802-09). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2018: Bzenec-Na Luži, kanalizace VaK Hodonín (A-2017-1802-10). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2018: Bzenec-Zápotockého, vodovod VaK Hodonín (A-2017-1802-11). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2018: Strážnice-Luční, vodovod VaK Hodonín (A-2017-1802-12). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2018: Kyjov-Čelakovského, vodovod VaK Hodonín (A-2017-1802-15). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2018: Ježov-Padělek u kostela, kanalizace VaK Hodonín (A-2017-1802-19). Nálezová zpráva
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