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I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI
Hodnocení činnosti Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace
za rok 2009 je provedeno na základě Plánu hlavních úkolů organizace (dále jen
PHÚ). V hodnocení jednotlivých oblastí činnosti muzea jsou zahrnuta všechna
pracoviště muzea, jmenovitě pracoviště na zámečku Masarykova muzea v Hodoníně
a v budově na Národní tř. 21 (archeologické pracoviště a víceúčelový sál Evropa),
dále Vlastivědné muzeum Kyjov, Městské muzeum Veselí nad Moravou a Slovanské
hradiště v Mikulčicích – národní kulturní památka.
1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
HODONÍN
HISTORIE
1. Sbírkotvorná činnost v určené sběrné oblasti
Sbírkotvorná činnost Masarykova muzea v Hodoníně je tradičně orientována
na dokumentaci vývoje regionu v oborech historie, etnografie, archeologie a
dokumentaci osobnosti TGM. Stejně jako v předešlém roce bylo muzeum
úspěšné především v archeologii, kde můžeme hovořit o řadě úspěšných
záchranných průzkumů na území bývalého okresu Hodonín (viz níže). Odborní
pracovníci odd. společenských věd získali v oboru historie do muzejních sbírek 64
předmětů, které byly přijaty prostřednictvím nákupní komise v prosinci 2009.
Dalších 30 předmětů bylo získáno z pozůstalosti hodonínského občana Břetislava
Krippla. 14 předmětů bylo získáno sběrem. 13 drobných předmětů nabylo MMH
prostřednictvím darů občanů.
I v roce 2009 byl ztížen nebo zcela znemožněn přístup k řadě sb. předmětů a
tudíž s nimi nebylo možné plnohodnotně pracovat. Situaci s uložením sbírek
zhoršila výpověď města Hodonína z prostor v bývalých kasárnách v r. 2008,
problém je i s uložením rychle narůstající sbírky archeologického oddělení.
Z toho důvodu je část sbírek uložena provizorně. V prosinci 2008 a lednu t. r.
jsme intenzivně hledali náhradní prostory a ucházíme se o koupi nemovitosti na
Velkomoravské ul. č. 15. Dlouhodobě neutěšená situace v této oblasti je i
v Kyjově a ve Veselí n/M. V Kyjově stavíme novou budovu pro depozitář
s odbornými pracovišti a předpokládáme její dokončení v roce 2010, důležitá je i
kvalita vybavení depozitářů, proto jsme požádali o grant Ministerstvo kultury ČR
z programu ISO. Ve Veselí n/M. je zpracován stavební projekt na opravu střechy
se zateplením a vznikem půdního depozitáře.
Pracovníci jsou vedeni k tomu, aby se vedle práce se sbírkami věnovali i práci
s veřejností, zejména co do instalace výstav, doprovodných programů a
propagace. Aktivnější spolupráce s médii se projevila zlepšením vzájemného
vztahu a novináři se na nás obracejí často sami s dotazy na propagované akce i
s odbornými konzultacemi, obdobně se na nás obracejí pracovníci odborů kultury
v městech, kde muzeum sídlí. Naši pracovníci poskytují průběžně metodickou
pomoc menším muzeím, ponejvíce se na nás obrací Muzejní spolek v Lužicích a
památník v Žarošicích, poskytujeme také konzultace k vedení obecních kronik a
k osobnosti TGM.
2. Katalogizace v I. st. dokumentace – nové přírůstky - 190 přírůstkových čísel, tj.
292 předmětů
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3. Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – nové přírůstky – 114
karet, tj. 162 předmětů. Zároveň provedena digitalizace 157 předmětů, následné
přiřazení fotky ke kartě, vložení na CD
4. Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – staré sbírky - 103 karet,
tj. 125 předmětů. Předměty byly zapsány na kartách již dříve strojopisně, ale na
jedné kartě bylo zaznamenáno více předmětů bez bližších údajů. Byla proto
provedena nová katalogizace, kdy předměty nově získaly svou samostatnou
kartu. Jejich odborné určování bude nadále probíhat. Zároveň provedena
digitalizace předmětů, následné přiřazení fotky ke kartě, vložení na CD, případně
tisk karty
5. Hlášení změn v CES v zákonných termínech - aktualizace v CES byla provedena
v listopadu společně s archeologickým pracovištěm
6. Pokračování v počítačovém zpracování materiálů dokumentačního centra TGM
v systému BACH, tj. data o uložení masarykian – úkol trvá
7. Pomníky TGM (fotofond H, S, F) – digitalizace, aktualizace karet, katalogizace ve
II. st. systému BACH - proběhla katalogizace II. st. v systému BACH u 8 karet, tj.
27 předmětů. Zároveň proběhla digitalizace u 27 předmětů
8. Fotofond Hc – digitalizace a aktualizace karet ve II. st. systému BACH aktualizace fotofondu Hc proběhla u 2 karet, tj u 26 předmětů. Zároveň byla u
těchto předmětů provedena digitalizace. Dále proběhla digitalizace fotoalb
uložených v oddělení dokumentace a bylo digitalizováno 87 fotografií, které byly
uloženy na CD
9. Fotofond Sc - digitalizace a přiřazování ke kartám v systému BACH - digitalizace
byla provedena u 2 842 fotografií, z toho bylo ke kartám přiřazeno 2001 fotografií
10. Fond chladné zbraně – katalogizace ve II. st. v systému BACH, aktualizace karet,
digitalizace - provedena aktualizace karet u 73 sbírkových předmětů. Karty byly
doplněny novými údaji, chybné popisy byly nahrazeny správnými. Karty byly
doplněny informacemi o typech zbraní, místu jejich výroby a technickém složení.
V případě dvou větších celků pouzder šavlí byly vytvořeny zvlášť karty pro
jednotlivé kusy předmětů, které sice mají jedno inventární číslo, ale rozdělení
každého předmětu zvlášť je přehlednější. Digitalizace proběhla u všech 73
předmětů, obrázky byly následně přiřazeny ke kartám a uloženy na CD
11. Digitalizace a aktualizace karet v systému BACH svěřených fondů - digitalizace
proběhla u 199 kusů sbírkových předmětů, obrázky byly přiřazeny ke kartám. U
85 karet byla provedena aktualizace Kromě aktualizace fotofondu Hc, zmíněno
v bodě 8, byla provedena aktualizace u fotofondu Hb – 3 karty, u fondu Hm –
písemnosti – 16 karet, u fondu Ho – písemnosti – 2 karty. Digitalizace byla
provedena (kromě výše zmíněných bodů 3, 7, 8) u 25 předmětů
12. Dodržování depozitárního režimu, týdenní písemná kontrola vlhkosti a teploty,
udržování pořádku
- pravidla depozitárního režimu v depozitářích na
zámečku a v kasárnách byla dodržována
13. Stěhování a nové uložení předmětů v depozitárních místnostech po rekonstrukci stěhování probíhalo v průběhu celého roku. Svou pomocí přispěli všichni
pracovníci muzea. V depozitáři č. 3, který je nyní rozdělen na dvě části a, b jsou
předměty přehledně umisťovány již natrvalo do určených prostor a regálů.
Stěhování a ukládání bude probíhat i následující rok
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14. Příprava a případná realizace nákupní komise historické sekce MMH - vzhledem
k mizivým finančním prostředkům na nákup předmětů v roce 2009 byly předměty
do nákupní komise získány převážně prostřednictvím darů. Nákupní komise se
uskutečnila v prosinci 2009. Do muzejních sbírek tak bylo získáno 64 předmětů a
knihovna byla rozšířena o 3 publikace
15. Účast v nákupních komisích vlastních a jiných muzeích – účast odb. pracovníků
v prosinci 2009
16. – 19. – viz níže
- Předměty z fondů sklo, keramika a porcelán byly po stěhování uloženy
v určených regálech depozitáře č. 3. Průběžně probíhá kontrola předmětů a
konzultace s konzervátorem ohledně způsobu uložení a nutnosti konzervování.
Předměty jsou postupně baleny, označovány číslem a ukládány do krabic
v regálech. V rámci správy svěřené sbírky probíhá studium odborné literatury
- Většina trojrozměrných předmětů z fondu Hc, Hf, Hk, Hm, Ho již byla uložena
do určených regálů depozitáře č. 3. Předměty byly zabaleny či překryty papírem.
Průběžně probíhá konzultace s konzervátorem ohledně konzervace či uložení.
V rámci správy svěřené sbírky probíhá studium odborné literatury
- V roce 2009 se podařilo dva předměty fondu Hk – povijany na Tóru díky
příspěvku z grantu Nadace Židovského muzea v Praze odborně zrestaurovat
restaurátorkou Veronikou Nauschovou
- 16 kusů písemného materiálu bylo v digitalizované podobě předáno do vzniklé
stálé expozice věnované Židům na Břeclavsku v Městském muzeu a galerii
v Břeclavi. Do expozice bylo zapůjčeno 5 předmětů s židovskou tematikou
- K prosinci 2009 byla většina předmětů z fondu chladné zbraně přestěhována
z dočasného depozitáře do určených regálů v depozitáři č. 3. U 73 zbraní byla již
provedena digitalizace a následně aktualizace karty. Předměty pak byly pečlivě
zabaleny do papíru a obaly označeny příslušným číslem. 33 zbraní bylo předáno
ke konzervaci. Zároveň bylo nalezeno 27 předmětů bez jakéhokoliv čísla.
Seznam těchto předmětů byl předán dokumentátorce ke katalogizaci I. stupně
20. Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti - výkazy činnosti jsou odevzdávány
vedoucí oddělení vždy na začátku následujícího měsíce
ETNOGRAFIE
1. Sbírkotvorná činnost v určených obcích bývalého okresu Hodonín
- dar od p. Kulíškové – na tvrdém kartonu A1 – 31 ks černobílé
fotografie výstava Proměny SLOVÁCKA od zesnulého fotografa M. Kulíška,
promítačka Meopta AS 3, více než 300 ks diapozitivů a stovka malých foto 9x13,
- forma na perník s biblickým vyobrazením narození
Ježíška – betlém
- dar p. Káčerová – kraslice
batikované 6 ks, dar p. Čiháková – kraslice dírkované zdobené reliéfním voskem
4 ks, kraslice batikované 4 ks a 3 ks; dar p. Hanáková – kraslice batika 10 ks; dar
p. Žáková – kraslice dírkované zdobené reliéfním voskem 10 ks; dar p.
Nádeníčková – kraslice gravírované 5 ks; dar p. Řiháčková – obháčkované
kraslice 6 ks; dar p. Pavková – gravírované kraslice 4 ks; dar p. Stonawská –
zelové kraslice 6 ks – celkem 58 kraslic
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2. Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – nové přírůstky - celkem
56 ks z fondu textil
3. Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – staré přírůstky – úkol trvá
4. Pokračování digitalizace fondu textil
- celkem bylo digitalizováno 56 ks z fondu textil na 155 ks foto a 29 ks
z fondu nářadí a nástroje na 72 ks foto
5. Stěhování a nové uložení předmětů v depozitárních místnostech po rekonstrukci bylo provedeno přemístění svěřené části fondu – fond František Hasil
6. Odborná správa etnografické sbírky Hodonín
Předměty – Fond František Hasil - byly po stěhování uloženy na své určené místo
do regálů. Bylo provedeno očíslování jednotlivých polic a vytvořen seznam
umístění jednotlivých předmětů
7. Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti - odevzdávány
ARCHEOLOGIE
1. Katalogizace v I. st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných
výzkumů - 972 kusů předmětů s inventárními čísly veselské podsbírky (podsbírka
Veselí nad Moravou A 792 – A 1261/5) 347 kusů předmětů s inventárními čísly
hodonínské podsbírky v rámci I. stupně (podsbírka Hodonín G 314 – G 660)
2. Katalogizace ve II.st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných
výzkumů - 499 inv. č., tj. 499 předmětů - podsbírka Hodonín (G199-G313/25) 368
inv. č. (368 ks předmětů) - podsbírka Kyjov (P2972-P2986) 131 inv.č. (131 ks
předmětů)
3. Terénní prospekce, sběr materiálu a dokumentace starších i nových
archeologických lokalit Kyjovska a Veselska a jejich chronologické ověření opakovaně realizovány následující akce: Hrubá Vrbka – Sedliště, Zábařinčí –
neolit, doba bronzová, latén, doba římská, středověk (případně i společně s M.
Ďugou, T. Zemanem, P. Futákem), Sobůlky - Vala (společně s J. Bystřickým) a
Žarošice – Nivky v chobotě (společně s R. Muroněm)
4. Terénní prospekce, sběr materiálu a dokumentace starších i nových
archeologických lokalit užšího Hodonínska a jejich chronologické ověření prováděna terénní prospekce v předstihu před jednotlivými záchrannými
archeologickými výzkumy. U stávajících archeologických lokalit rozšířeno poznání
o sídelní struktuře. Neobjevena žádná nová archeologická lokalita
5. Heuristika pramenů a předmětů hmotné kultury z vlastních rešerší i soukromých
sběratelů archeologických lokalit na katastrech Dambořice, Žarošice, Vnorovy,
Tasov, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka realizována setkání a jednání, včetně
konzultace, příp. předání archeologického i písemného materiálu a jeho
digitalizace s M. Ďugou (Hrubá Vrbka), A. Křenkovou (Vnorovy) a R. Muroněm
(Žarošice)
6. Heuristika pramenů a předmětů hmotné kultury z vlastních rešerší i soukromých
sběratelů archeologických lokalit na katastrech Dubňany, Hodonín - dokumentace
archeologických nálezů ze soukromých sbírek Miroslava Chludila (Dubňany),
Stanislava Vašíčka (Hodonín) a Petra Šína (Hodonín)
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7. Fotografická a kresebná dokumentace a její digitalizace kulturně významných
hmotných artefaktů - fotograficky zdokumentováno 56 ks kulturně významných
hmotných artefaktů a digitalizováno 31 ks kresebně dokumentovaných ks kulturně
významných hmotných artefaktů
8. Odborná správa svěřené části sbírky - průběžně byly prováděny úpravy, opravy,
aktualizace a zejména zálohování karet v databázi BACH podsbírka archeologie
(fond A, P, G). Došlo rovněž k průběžné revizi části sbírkových předmětů ve fondu
Kyjov (P1648-P1848: 556 ks) a Hodonín (G79-G120: 45 ks)
9. Dohledání předmětů staré sbírky a jejich evidence - dohledané předměty
s původními evidenčními čísly provizorně uloženy samostatně, budou zapsány do
II. stupně evidence
Vlastivědné muzeum Kyjov
HISTORIE
1. Sbírkotvorná činnost – historie
- neuskutečnila se žádná historická nákupní komise. Předměty do historické
sbírky byly získány vlastním sběrem, darem nebo zápisem starých, dosud
nezapsaných sbírek
2. Katalogizace v I. st. dokumentace - nové přírůstky
- celkem 466 přírůstkových čísel, tj. 1 356 ks sbírkových předmětů
3. Katalogizace ve II. st. dokumentace - nové přírůstky
- celkem 466 nových karet
4. Katalogizace ve II. st. dokumentace
- 166 starých karet, celkem bylo do systému BACH zapsáno 632 karet,
u 1 647 karet byla provedena aktualizace
5. Hlášení změn do CESu bylo provedeno 12. ledna 2010
6. Digitalizace sbírkových předmětů – celkem 1221 obr. souborů.
7. Zálohování obrazových souborů fotodokumentace sbírek na CD - 431 souborů
8. Doplňování chybějících karet na základě odstraňování závad z revizí
- doplněno 50 chybějících karet II. stupně evidence
9. Průběžné kontroly vlhkosti vzduchu a teploty v depozitářích, hodnoty
zaznamenávány do sešitů
- je prováděno
10. Účast v historické nákupní komisi MMH a Slováckého muzea v UH - v roce 2009
se neuskutečnila historická nákupní komise
ETNOGRAFIE
1. Sbírkotvorná činnost v určených obcích okresu Hodonín
- vypsáno 8 nabídkových listů a 5 darovacích listů. Do nákupní komise
byly získány předměty, které rozšířily fondy E a H lidového oděvu a lidového
textilu, vybavení domácnosti, stravy a fond Vesna. Formou darovací se rozrostl
fond vybavení domácnosti, stravy a lidového oděvu
- dále se sbírkový fond rozrostl o zápisy starých, nezapsaných sbírek,
které se našly při revizích sbírkového fondu, celkem o 37 inv. čísel ve fondu E a H,
podskupiny zvykosloví
8

2. Příprava a realizace jarní nákupní komise
- realizovaná dne 23. 6. 2009. Připraveno administrativně 8 nákupních
protokolů pro Vlastivědné muzeum Kyjov. Proveden nákup za 18 761,- Kč
3. Příprava a realizace podzimní nákupní komise - podzimní nákupní komise se
nerealizovala z důvodu nedostatku finančních prostředků
4. Katalogiozace v 1. st. dokumentace – nové přírůstky
- fond E
- 163 přírůstkových čísel – 482 ks předmětů
- fond H
- 58 přírůstkových čísel – 58 ks předmětů
Celkem: 221 přírůstkových čísel – 540 ks předmětů
5. Katalogizace ve 2. st. dokumentace - nové přírůstky
- v programu BACH bylo zdokumentováno 221 inv. čísel - 232 karet
6. Katalogizace ve 2. st. dokumentace - staré přírůstky
- podsbírka foto Klvaňa, Šíma, Koula: 17 inv. čísel - 449 ks karet
- podsbírka zvykosloví – 37 ks karet
Celkem bod 5 a 6 : 718 ks karet. Provedeno 1286 aktualizací
v kartách
7. Doplňování interní muzejní databáze
- lidoví umělci: 76 nových zápisů, 104 aktualizací
- občanská sdružení: 1 nový zápis
- národopisné soubory: 24 nových zápisů, 50 aktualizací
- dobrovolní zpravodajové: 1 nový zápis, 1 aktualizace
- lidové hudby: 4 nové zápisy
8. Digitalizace podsbírky keramiky - místo plánové podsbírky keramiky byla
provedena digitalizace podsbírky foto Klvaňa, Šíma, Koula – celkem 449 snímků
9. Spolupráce Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK ve Strážnici:byla
prováděna průběžně dle rozpisu na pravidelných schůzkách svolávaných MK ČR,
kde byly konzultovány dotazníky a forma realizace dotazníkové akce pro rok 2009.
Na podzimní schůzce v Teplicích v Čechách byl konzultován obsah dotazníku pro
rok 2010, který bude zkoumat společenské vztahy a výtvarnou kulturu. Po
všeobecném připomínkování byla odsouhlasena konečná verze dotazníku.
Regionální pracoviště opět upozorňovala na včasný termín předání dotazníků
pro rok 2010 a zajištění lepší spolupráce s počítačovou firmou v Brně, která
zajišťuje internetové vyplňování dotazníků. Dále byly předány návrhy pro
prezentaci lidových výrobců Jihomoravského kraje pro Atlas lidových výrobců
vydávaný Klubem českých turistů
10. Dodržování depozitárního režimu - v pravidelných týdenních intervalech
zapisována vlhkost a teplota v půdním depozitáři II. a III.
11. Odborná správa svěřené části sbírky byla prováděna průběžně formou
plánovaných revizí a kontrolou stavu uložení sbírek
12. Účast v etnografické nákupní komisi Slováckého muzea v Uh. Hradišti a NÚLK
ve Strážnici - v květnu a listopadu účast na nákupní komisi ve Slováckém muzeu
v Uherském Hradišti, v dubnu a listopadu v NÚLK ve Strážnici
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Veselí nad Moravou
HISTORIE
1. Sbírkotvorná činnost v určené sběrné oblasti - proběhlo jednání s pí. Křenkovou
ze Vnorov – prozatím do muzea převezeno 115 kusů předmětů, další budou
následovat – po schválení daru nákupní komisí budou předměty zařazeny do
nově zřízeného fondu VNOROVY
2. Katalogizace v I. st. dokumentace – nové přírůstky
- zapsáno 22 ks inventárních čísel, tj. 22 kusů sbírkových předmětů
(etnografie)
- do nákupní komise nachystány předměty získané od pí.
Křenkové – fond VNOROVY
3. Katalogizace v I. st. dokumentace – staré sbírky
- sbírka kreseb od p. Kozumplíka nachystána k zápisu do sbírek –
prozatím zastaveno – nedořešen způsob nabytí
- k zápisu do sbírek nachystány neevidované kraslice nalezené při
revizi
4. Katalogizace ve II. st.dokumentace – nové přírůstky, staré sbírky
- v systému BACH zaktualizováno 67 karet, nově zapsáno 18 karet
5. Hlášení změn v CES – proběhlo 10. 11. 2009
6. Digitalizace sbírkových předmětů fotofond (1 část) – zdigitalizováno celkem 74
položek, tj. 425 snímků
7. Účast v historické nákupní komisi – uskutečnila se v prosinci v Hodoníně
8. Odborná správa svěřené části sbírky
- doplňování fotoarchivu – historie i současnost Veselska – získáno 128
kopií map, plánů a historických fotografií
- doplnění knižního fondu o odborné publikace:
- M. Flodr: Právní kniha města Brna I. – III.
- Krása která hřeje
- K. Kuča: Města a městečka – 7. díl
- Hodonín. Dějiny města do roku 1948
-Veselí nad Moravou – Myslivost 1919 - 2009
- Malý slovník starého vojenského názvosloví
- Louky Bílých Karpat
- Živá historie, History Revue
9. Měsíční výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti jsou odevzdávány
ETNOGRAFIE
1. Sbírkotvorná činnost v určené sběrné oblasti
- připraveny darované předměty do nákupní komise, která se uskutečnila
v červnu v Kyjově. Další jsou připraveny do nejbližší nákupní komise
2. Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky
- zapsáno 22 ks nových přírůstků
3. Katalogizace ve II. st. dokumentace – staré sbírky
- zasáno 169 ks sbírkových předmětů
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4. Digitalizace sbírkových předmětů
- fond EVt kraslice - fotodokumentace kraslic zahájena, bude dokončena
současně s doplněním chybějících podle výsledků revize provedené 7. – 21. 12.
2009
5. Videodokumentace folklorních akcí ve městě a okolí
- škrobení a vázání šátku k horňáckému kroji
6. Účast v etnografické nákupní komisi MMH
- etnografická nákupní komise se uskutečnila 23. 6. 2009
7. Účast v nákupní komisi Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě
- nákupy v Uherském Brodě byly řešeny prostřednictvím internetu, osobní
návštěvou zaměstnanců Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě ve Veselí
spojenou podpisem protokolů a v prosinci řádnou nákupní komisí v Uherském
Brodě
8. Odborná správa svěřené části sbírky
- studium literatury ke sbírkám, ošetření všech textilií proti molům (v expozici i
v depozitářích) - Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a
Slezska. Bartoš, František: Národní písně moravské v nově nasbírané. Praha
1901. Sušil, František: Moravské národní písně. 1998. Páté vydání. Ludvíková,
Miroslava: Moravské a Slezské kroje. Brno, Mnichov 2000, Vlasáková, Olga:
Vánoční lidová zdobnost. Brno 2007. Od folkloru k folkloristu. Slovník folklorního
hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice 2007. Vondruška, Vladimír: Církevní rok
a lidové obyčeje. České Budějovice 1991, Langášek, Josef: Městys Předměstí
Veselí. Předměstí Veselí 1913, Frolec, Václav: Prostá krása. Praha 1984,
Brahová, Marie: Kraslice pokaždé jinak. Poděbrady 1998, Orel, Jaroslav: O
kraslicích. Uherské Hradiště 1973, Frolcová, Věra: Velikonoce v české lidové
kultuře. Praha 2001. Večerková, Eva: Kraslice ve sbírkách Moravského muzea.
Brno 1989, Lipov. Revoluční proměny jihomoravské vesnice. Lipov 1976. Frolec,
Václav-Vařeka, Josef: Lidová architektura. Brno 1983, Vlastivěda Moravská.
Lidová kultura na Moravě. Brno, Strážnice 2000, Pavlištík, Karel: Domácká
výroba dřevěného nářadí a náčiní na Podřevnicku. Zlín 1993, Československá
vlastivěda. Díl III. Lidová kultura. Praha 1968. Benka, Martin-Benža, Mojmír: Odev
nášho ĺudu. Martin 1983. Nosáĺová, Viera: Slovenský ludový odev. Martin 1983.
Horňácko, Brno 1966. Moravské Slovensko. Národopis lidu československého, díl
I, sv. I,II,III., Skružný, Ludvík: Atributy světců. Čelákovice 1996
9. Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti – jsou odevzdávány
REVIZE SBÍREK
HODONÍN
Provádění revizí je omezeno, protože mnohé ze sbírkových předmětů
prozatím nebyly nastěhovány na své místo v depozitáři po rekonstrukci; v depozitáři
na kasárnách jsou všechny sbírkové předměty sestěhovány do několika místností,
které nám zbyly, a práce s nimi je téměř nemožná. Tato činnost proto bude
odpovídat průběhu ukládání sbírek v rekonstruovaném depozitáři.
HISTORIE
1. Fond F – Masaryk – pokračování – úkol trvá
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2. Fond sklo
- proběhla revize první části fondu skla. Bylo zrevidováno 61
inventárních čísel, tj. 72 sbírkových předmětů. Došlo ke kontrole inventárních,
přírůstkových a čísel uložení na předmětech se záznamy v přírůstkové knize,
byla též provedena kontrola správnosti záznamů na katalogizačních kartách.
Jelikož většina předmětů neměla vytvořenu kartu v systému BACH, byla
provedena katalogizace těchto předmětů, podrobnější odborné určení,
digitalizace a přidělení fotografií ke kartám, karty byly vytištěny. Ve spolupráci s
konzervátorem byly určeny předměty, u kterých byla provedena konzervace.
Celkem bylo konzervátorovi předáno 9 inventárních čísel, tj. 10 ks předmětů.
Následně byly předměty zabaleny, označeny inventárními čísly a uloženy v
depozitáři. Revize druhé části sbírky bude pokračovat v letošním roce
3. Fotofond D
- říjen – listopad 2009 – zkontrolováno 178 inventárních čísel s číslem
uložení Da, Db, Dc, tj. 309 předmětů. Byla zkontrolována správnost zápisu na
kartě, shoda čísla na předmětu s číslem na kartě a v přírůstkové knize.
Fotografie již byly v roce 2008 zdigitalizovány, nyní proběhla kontrola jejich
správného přiřazení ke kartě
4. Fond chladné zbraně
- zrevidováno 73 inventárních čísel, tj. 73 předmětů. Došlo ke kontrole
inventárních, přírůstkových a čísel uložení na předmětech se záznamy
v přírůstkové knize, byla provedena kontrola správnosti údajů na kartách. Údaje
byly opraveny či doplněny. V rámci revize byla provedena také digitalizace
předmětů. Ve spolupráci s konzervátorem byly určeny předměty ke konzervaci
(33 předmětů předáno). Následně byly předměty zabaleny, označeny čísly a
uloženy na určené místo v depozitáři. Druhá část revize (dokončení) proběhne
v prvním čtvrtletí roku 2010
Celkem 312 inv. č., tj. 454 předmětů
ETNOGRAFIE
1. Fond textil

- úkol trvá

ARCHEOLOGIE
1. Roční kontrola depozitářů ve spolupráci s kurátory sbírek a výběr předmětů na
přednostní konzervaci - při kontrole nebyl zjištěn žádný předmět vyžadující
přednostní konzervaci
Vlastivědné muzeum Kyjov
HISTORIE
1. Fond D – obrazy
- ve dnech 9. 1. 2009 (městský úřad) a 14. a 17. 9. 2009 proběhla
revize části sbírkového fondu D, E a G, podskupiny obrazy, obrázky uložené na
posuvných rámech a v půdním depozitáři, byla rovněž provedena inventarizace
obrazů zapůjčených Městskému úřadu v Kyjově. Celkem bylo zrevidováno 251
inventárních čísel, tj. 318 kusů sbírkových předmětů
2. Fond A, B, C
- ve dnech 9.-11. 9. 2009 proběhla revize sbírkového fondu A - listiny. Celkem
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bylo zrevidováno 30 inventárních čísel, tj. 58 kusů sbírkových předmětů
- dne 7. 10. 2009 proběhla revize sbírkového fondu B - cechovní
památky. Celkem bylo zrevidováno 73 inventárních čísel, tj. 89 kusů sbírkových
předmětů
- dne 20. 10. 2009 proběhla revize sbírkového fondu C křestní listy, pamětní knihy, závěti, nadace, smlouvy. Celkem bylo zrevidováno
149 inventárních čísel, tj. 332 kusů sbírkových předmětů (z toho jsou 3 soubory o
více kusech)
Nad plán revizí (v souvislosti s novým uložením předmětů) proběhla revize části
sbírkového fondu G, faleristika. Ve dnech 9.-10. 3. 2009 bylo zrevidováno celkem
111 inv. čísel, což je 151 ks sbírkových předmětů
Celkem bylo tedy zrevidováno 614 inventárních čísel, tj. 948 ks sbírkových předmětů
ETNOGRAFIE
1. Fond E – náboženství - místo ní byla provedena revize fondu foto Klvaňa, Šíma,
Koula: 17 inv. čísel – 449 kusů
2. Fond H - obojky: 127 inv. čísel – 127 kusů
3. fond H - pokrývky hlavy: 315 inv. čísel – 337 kusů
Celkem zrevidováno 459 inv.č. respektive 913 kusů sbírkových předmětů
Veselí nad Moravou
1. Revize fondu EVt – kraslice
- provedena ve dnech 7. – 21. 12. 2009; zrevidováno celkem 532
2. Revize fotofondu – vytvoření fotoarchivu v systému BACH
- do 31. 12. 2009 zdigitalizováno 100 inventárních čísel (tj. 750 snímků)
3. Revize fondu Hvb – knihy
- provedena ve dnech 23. – 30. 11. 2009; zrevidováno celkem 108
inventárních čísel, tj. 158 kusů předmětů
Celkem zrevidováno 3 143 ks předmětů.
KONZERVACE
HODONÍN
Masarykovo muzeum v Hodoníně přijalo v únoru 2010 nového konzervátora Václava
Pěnčíka.
1. Konzervace sbírek z depozitáře dle výběru kurátorů sbírek - v období únor –
prosinec 2009 bylo zkonzervováno 129 předmětů. V počítačovém systému BACH
bylo založeno 111 konzervačních karet. Průběh každé konzervace byl
digitalizován a vzniklá fotodokumentace byla přiřazena k jednotlivým kartám.
Fotodokumentace byla postupně ukládána také na CD
Konzervace proběhla u těchto předmětů:
• Fond vojenství (chladné zbraně)
• Fond loutky
• Fond keramika, porcelán
• Další předměty Hm, Ho

38 ks
27 ks
20 ks
44 ks
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2. Konzervace vybraných sbírkových předmětů k výstavám
- vzhledem k povaze jednotlivých výstav nebyla nutná konzervace u žádného
vystavovaného předmětu. Během roku probíhala kontrola stavu stálé expozice,
kde byly přilepeny fotografie, upravena socha TGM v prezidentské místnosti a
opravena vitrína
3. Konzervace významnějších nálezů ze záchranných archeologických výzkumů
- v období únor – prosinec 2009 bylo zkonzervováno 80 předmětů.
V počítačovém systému BACH bylo založeno 61 konzervačních karet. Průběh
každé konzervace byl digitalizován a vzniklá fotodokumentace byla přiřazena
k jednotlivým kartám. Fotodokumentace byla postupně ukládána také na CD
Konzervace proběhla u těchto předmětů:
• Mince
22 ks
• Ostatní 58 ks
4. Roční kontrola depozitářů ve spolupráci s kurátory sbírek a výběr předmětů na
přednostní konzervaci - roční kontrola byla provedena v prosinci. Výběr předmětů
ke konzervaci ve spolupráci s kurátory probíhal průběžně celý rok
5. Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti - odevzdávány
Dále:
Konzervátor se podílel na tvorbě materiálu k doprovodným programům výstav:
• Starý Hodonín na fotografiích – výroba 6 papírových skládaček (puzzle)
• Krojované panenky – výroba 12 papírových skládaček (puzzle)
• Těšínský šperk – kresba komiksu Pověst o vzniku Těšína
• Obrazopis světa objektivem M. R. Štefánka – výroba 3 papírových
skládaček (puzzle)
Výpomoc při instalacích či reinstalacích výstav (montáž vitrín, stěhování
výstavního fundusu), vytváření aranžérských a výstavních pomůcek
Aktivní účast na muzejní noci (soutěž chůze na chůdách) a akci Vánoce v muzeu
(výroba gelových svícnů a voskových zvonků)
Doplňování odbornosti na seminářích V Technickém muzeu v Brně – Textil
v muzeu, Tajemství střelné zbraně a při setkání Komise konzervátorů AMG
ARCHELOLOGIE
1. Roční kontrola depozitářů ve spolupráci s kurátory sbírek a výběr předmětů na
přednostní konzervaci - roční kontrola depozitářů proběhla v prosinci
Vlastivědné muzeum Kyjov
1. Konzervace vybraných předmětů k výstavám - 2 ks textilních předmětů pro
muzeum Hodonín: rabínská obřadní čapka a pokrývka na toru
2. Záchranná konzervace - celkem 208 ks sbírkových předmětů, z toho 54 ks
v muzeu Veselí nad Mor.
3. Konzervace nových přírůstků – viz bod 2
4. Počítačová evidence konzervačních karet - vypracováno 84 ks konzervačních
karet a technologicko-pracovních postupů, 64 karet bylo zapsáno do počítače
5. Roční kontrola depozitářů s kurátory sbírek - v muzeu ve Veselí nad Moravou 2x
provedena zevrubná kontrola depozitářů. V Kyjově se kontrola provádí průběžně
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dle pokynů odborných pracovníků. Následně jsou u vybraných předmětů
prováděny potřebné rekonzervační zákroky
Dále:
1. Pomoc při organizačním zabezpečení Muzejní noci v Kyjově a vánočních
předváděcích akcí.
2. Instalace výstavy lidového malíře Pavlici, spolupráce s výtvarníkem při
instalaci výstavy Já mám koně… v kyjovském muzeu a Šlechtické rody na
Veselsku v muzeu ve Veselí nad Moravou
3. Semináře a odborné konference:
• Fotografie v muzeu – Tech. muzeum Brno
• Památky, muzea, konzervace - Národ. archiv Praha
• Archeologické nálezy a problematika kovů – Muzeum města Brna
• Mezinárodní konference konzervátorů a restaurátorů Hradec Králové
4. Odborné konzultace pro muzea v Kladně, Kroměříži, Žarošicích, FrýdkuMístku, Brně, Prostějově, Uh.Hradišti a Písku
Studium odborné literatury:
Augusta, J. M.: Soubor statí k problematice barvířských a textilních technik
Sbírky porcelánu - odb. sborník
Fotografie v muzeích – sborník Tech. muz. Brno
Soubor abstraktů, památky a konzervace – VŠCHT Praha
Identifikace historických oděvů a textilu - (TM) Brno
Habartová, R.: Lidoví malíři rodu Hánů
Chybová, H.: Historie ukrytá pod dlažbou
Sborník z konference konz. a rest. Hradec Králové 2009
Bukovský, V., Trnková, M.: Pevnost a kyselost papíru
Cimburek, F.: Historie nábytku
Wagner: Sečné a bodné zbraně
Encyklopedie zbraní
Zbraně 1. a 2. světové války
Sejbal: Dějiny peněz
Vandas: Mince a platidla
Sejbal: Základy peněžního vývoje
Veselí nad Moravou
1. Konzervace vybraných sbírkových předmětů k výstavám
- 18 kusů na výstavu „ŠLECHTICKÉ RODY NA VESELSKU“
2. Záchranná konzervace – 4 kusy
3. Konzervace starých sbírek dle výběru kurátora - 32 kusů
4. Kontrola stavu sbírek v depozitářích - 2x ročně
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1. Konzervace dřevěných sbírkových předmětů ve stálé expozici pavilonu I
•

Dva čluny a desítka dřevěných sbírkových předmětů uložených volně
v centrální části expozice P I byly na počátku hlavní návštěvní sezóny
očištěny a napuštěny chemickým roztokem pracovníky pobočky AÚ AV
ČR.

2. Konzervace archeologických terénů ve stálé expozici pavilonu II
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•

V roce 2008 v rámci rekonstrukce expozice obnovené autentické
archeologické terény v pavilonu II – Kostely byly před hlavní sezónou
odborně ošetřeny (nástřik chemické tekuté látky) pracovníkem pobočky
AÚ AV ČR

3. Prověření stavu kopií a sbírkových předmětů v expozicích konzervátorem
•

Téměř čtyři desítky kopií sbírkových předmětů v obou expozicích
památníku Staré a Velké Moravy byly zkontrolovány a jejich stav byl
shledán bez potřeby nové konzervace

4. Pořízení soupisu sbírkových předmětů AÚ AV ČR a MM v expozici pavilonu I.
•

V průběhu měsíce březen a duben byly pracovníky AÚ AV ČR za našeho
dohledu odborně posouzeny a sepsány v inventární seznam sbírkové
předměty a kopie v expozici pavilonu I.

•

U dvou desítek kopií sbírkových předmětů byla následně dohledána
evidenční karta a záznam doplněn o potřebná data

•

Ze zbývající nezařazených předmětů vytvořen soupis předmětů, které
budou po ukončení výstavy společně AÚ AV ČR a MM v Hodoníně
využívány pro prezentace či další výstavy

5. Pořízení kostýmů a doplňků dvojice Velkomoravanů pro recepci památníku
•

Figuríny zapůjčené domovským muzeem byly před zahájením sezóny
kostýmově vybaveny (oblečeny) za spolupráce s členy Centra
experimentální archeologie a živé historie (CEA)

2. PREZENTACE
Přehled výstav
HODONÍN
ZÁMEČEK
Název výstavy

termín realizace

1. Alice Masaryková a Slovensko

1. 1. – 15. 2.

229

2. Starý Hodonín na fotografiích
vernisáž

6. 3. – 24. 5.
5. 3.

2279
z toho 72

3. Maturanti vystavují

2. 6. - 24. 6.

449

4. Těšínské krojové šperky

9. 7. – 23. 8.

412

5. Výstava 90 let OA v Hodoníně

7. 9. - 31. 10.

448

6. Obrazopis světa objektivem Milana Rastislava Štefánika
12. 11. – 31.12.
vernisáž
11.12.

návštěvnost

z toho

77
49

Expozice Tomáš Garrigue Masaryk a rodný kraj
1.1. – 31.12.

1863

Celková návštěvnost na zámečku

5757
16

VÝSTAVNÍ SÁL, NÁRODNÍ TŘ. 21
1. Nekonečný příběh bižuterie (28.11. 2008)

1. 1. – 1. 3.

537

2. Krojované panenky
vernisáž

8. 3. – 7. 6.
17. 3.

z toho

3. Staletí oživená vodou
vernisáž

18. 6. - 6. 9.
17. 6.

651
z toho 35

4. Výstava obrazů – Umění z hlíny
vernisáž

18. 9. - 18. 10.
17.9.

238
z toho 75

694
45

5. Rodinná loutková divadla – soukromá sbírka manželů Jiráskových z Brna
3. 11. - 31. 12. (24. 1. 2010)
924
vernisáž
2. 11.
z toho 48
Celková návštěva na výstavách ve výstavních sálech na Národní tř

3044

Sál Evropa
Výstava Velikonoce se blíží

31. 3. – 3. 4. 2008

726

Výstava paličkované Vánoce

15. 12. – 18. 12. 2009

783

Celkem

1509

Vlastivědné muzeum Kyjov
1. Krojové panenky (přecházela z r. 2008)
1. 1. - 8. 2.
2. Mapy ze sbírek v Kyjově
9. 2. – 19. 4.
3. Já mám koně…
27. 4. – 6. 7.
4. Plastiky Lubora Kuznika
13. 7. – 30. 8.
5. Krojové stříbrné šperky těšínského Slezska 7. 9. – 1. 11.
6. Užitné sklo Jaroslavy Matúšové
9. 11. – 31. 12.
Návštěvnost mimo výstavy
Celkem

166
1 325
550
237
339
1 075
76
3 768

Veselí nad Moravou
1. „Člověk nepřítel i samaritán“ do 11. 1. 2009- návštěvnost od 1. 1. do 11. 1. 2009:
0
2. „Kraslice“
26. 1 – 3. 5.
1194
3. „Šlechtické rody na Veselsku“
22. 5. – 20. 9
664
- vernisáž: 22. 5. 2009
151
4. 90 let myslivosti ve Veselí nad Moravou
1. 10. – 9. 10.
510
5. „L. Jurečková – F. Pavlica: Obrazy“ 16. 10. – 10. 1. 2010 (k 31. 12.) 303
- vernisáž: 15. 10. 2009
97
Celkem (včetně vernisáží)
2 919
6. Tvorba videodokumentů dodaných nebo samostatně natočených výstav,
vernisáží, koncertů, literárních soutěží, …
- Alice Masaryková a Slovensko; Kraslice; Šlechtické rody na Veselsku; Muzejní
noc 2009 ve Veselí nad Moravou; Velkomoravský den v Mikulčicích; Abeceda
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řemesel – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy; Skrytá paměť Moravy 2009
(Slovanské hradiště v Mikulčicích); Století oživená vodou aneb Archeologické
památky na stavbách společnosti vodovody a kanalizace; Horňácké kosení Malá Vrbka
Muzejní noc v Hodoníně; Škrobení a vázání šátku k horňáckému kroji; Stavění
máje ve strážnickém Skanzenu; Vystoupení folklorního souborů Demižón;
Hodonín na starých fotografiích; Řezbářské sympozium na Vápenkách; Seminář
- Muzejní marketing; Krojované panenky; Drahá mama - Dear Alice; Košíkářka
Dana Ptáčková z Morkovic; 90 let myslivosti ve Veselí nad Moravou; Obrazy s
folklorní tématikou - Lenka Jurečková a František Pavlica; Vyplétání seníku
proutím - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy; Videodokumentace budov
bývalého UP ve Veselí n./M. před výstavbou ochodního centra;
Videodokumentace a fotodokumentace Bartolomějského náměstí ve Veselí nad
Moravou (revitalizace historického jádra města); Doprovodný program k výstavě
Obrazy s folklorní tématikou pro základní školy; Vánoce se blíží... (předváděcí
akce řemeslníků v Městském muzeu Veselí n./M.)
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Stálá expozice v pavilonu I
• Příprava expozice pavilonu I před sezónou spočívala v rozebrání čelních
skel vitrín, vyzvednutí předmětů, řádném ošetření výstavních ploch (umytí
skel a výměna poškozených nebo neúplných popisek) a novém umístění
všech předmětů i jejich popisek zpět do jednotlivých vitrín. Následně byla
expozice celkově před sezónou uklizena. Pravidelný úklid a údržba probíhal
každý týden v době provozu.
• Po celou sezónu bylo dbáno na kvalitní provádění návštěvníků sezónními
průvodci i brigádníky.

2.

Stálá expozice v pavilonu II
• Příprava budovy pavilonu II před sezónou spočívala v opravě chodníku
k budově (zabetonování uvolněných kamenů), další vyčištění předvstupních
prostor od náletových křovin, vnitřní část expozice byla celkově uklizena a
pravidelná údržba a úklid expozice byly prováděny také v době provozu.
Průběžně byly svépomocí nebo dodavatelsky odstraňovány vzniklé závady.
• Po celou sezónu bylo dbáno na kvalitní provádění návštěvníků sezónními
průvodci i brigádníky.

3. Sezónní tematické výstavy v Malé galerii
• Příprava a postupná realizace čtyř tematických výstav v Malé galerii
recepce památníku.
• Duben: výstava Máme rádi přírodu sestavená z nejlepších prací z dětské
výtvarné a fotografické soutěže pořádané skupinou Brďo Vlkani Mikulčice a
dalších organizací Hnutí Brontosaurus.
• Květen a červen: výstava fotografií Jany Darmovzalové z cest do zahraničí.
• Červenec a srpen: výstava fotografií Františka Synek – Starověká Petra.
• Září a říjen: výstava architektonických studií soutěže JMK na rekonstrukci
areálu a objektů Slovanského hradiště v Mikulčicích a archeologické
základny.
4. Zpracování záměru obnovy stálé expozice v pavilonu I
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• V průběhu roku byli vedoucím pobočky neúspěšně osloveni odborníci (dr.
Galuška L., ad.) s nabídkou na zpracování záměru a libreta nové expozice
pro pavilon I.
• Koncem roku byl úkolem pověřen dr. Poláček, který záměr zpracoval, a Ing.
Velička se svým týmem pak provedl studii výstavního řešení zájmového
prostoru dle tohoto zadání.
5. Výstava prací ze soutěže Malujeme barvami země (Evropa, Sadová)
• Ve spolupráci s prof. Irenou Ráček a za podpory kolegů z Masarykova
muzea v Hodoníně byla ve dvou výstavních prostorách sálu Evropa na
Sadové ulici připravena výstava výtvarných soutěžních prací rakouských
dětí a prací I. Ráček.
• Součástí slavnostního zahájení (17. 9.) bylo vyhlášení Pilotního projektu
soutěže Malujeme barvami země a byl zorganizován a uspořádán seminář
(18. 9.) jehož se zúčastnilo 17 pedagogů z 11 základních a středních škol
okresu Hodonín.
Celková návštěvnost expozic a výstav Slovanského hradiště v Mikulčicích 17 600.
Celková návštěvnost expozic a výstav Masarykova muzea v Hodoníně 34 597.
3. INTERPRETACE, KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
Hodonín
1. Doprovodný program k výstavě Alice Masaryková a Slovensko
- literárně hudební pásmo ve spolupráci se ZUŠ Drahá mama, Dear Alice –
uskutečnilo se 19. 3. 2009 návštěvnost - 33 osob
Mimo plán přednáška Alice Masaryková a Slovensko, 24. 3. 2009, účast
7 osob
2. Doprovodný program k výstavě Starý Hodonín na fotografiích - vernisáž výstavy
Starý Hodonín na fotografiích - Pěvecký sbor Gymnázia Hodonín pod vedením
Josefa Ilčíka - 6 velkých papírových skládanek – puzzle, s názvem Složte si
střípky času, zejména na změnu města v období posledního století.
3. Doprovodný program k výstavě Těšínské krojové šperky
- Plánovaná derniéra výstavy neproběhla z důvodů předpokládaného nižšího
zájmu účastníků v prázdninovém termínu a z časových důvodů - v rámci výstavy
byly návštěvníkům k dispozici letáky s texty o tématice těšínských krojových
šperků a zájemcům byl promítán dokument na DVD. Pro děti byl připraven
kreslený příběh s pověstí o vzniku města Těšína s komiksovými obrázky (ve
spolupráci s konzervátorem) a obrázkový kvíz s určováním jednotlivých typů
krojových šperků.
4. Doprovodný program k výstavě Obrazopis světa objektivem M. R. Štefánka Výstava byla otevřena vernisáží, na níž vystoupil Pěvecký sbor gymnázia
Hodonín.
- Plánovaná přednáška o osobnosti M. R. Štefánika se uskuteční v lednu 2010.
- V rámci samoobslužných materiálů pro děti i dospělé bylo ve spolupráci s
konzervátorem vytvořeno puzzle Štefánikova portrétu a několika jeho fotografií z
cest. Dále byly vytvořeny dva typy pracovních listů pro děti od 8 let a pro děti od
12 ti let. Tvorba zahrnovala studium literatury, vyhledávání obrázků, přípravu
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otázek a kvízů, stejně jako konečnou grafickou úpravu. Děti si mohly také
navrhnout vlastní podobu známky se Štefánikem.
5. Doprovodný program k výstavě Stříbrné krojové šperky Těšínského Slezska – viz
bod 3
6. Jarní přednáškový cyklus - zrušeno
7. Doprovodný program k výstavě Krojované panenky - mladá talentovaná zpěvačka
a cimbálistka Kamila Šošovičková z Lužic. Vystoupila v kroji a doplnila tak počet
vystavovaných krojovaných panenek na 27. Cimbál zapůjčil Martin Šiška
z cimbálové muziky Olina - 12 papírových skládanek – puzzle a o kvízy pro děti
zaměřené na poznávání a přiřazování částí krojů. Nejmenší si mohli vybarvit
omalovánky s tematikou krojů a ornamentů. Zájemci také mohli zhlédnout dle
vlastního výběru ukázky tradičních tanců a krojů jednotlivých etnografických
oblastí - Předváděcí akce spojená s tvůrčí dílnou v rámci výstavy Krojované
panenky - v květnu 2009 připravilo MMH pro návštěvníky předváděcí akci
spojenou s tvůrčí dílnou, na které se představily Kamila Bartáková s technikou
malování stuh, Vladislava Lekavá (Josefov), Dagmar Roušová a Eva Houšková
(Lidové tradice a řemesla o. p. s. Uherský Ostroh), Marie Varsamisová (Tradice
Slovácka o. p. s. Blatnička) s technikou šití a vyšívání krojů na panenky. Zájemci
si mohli vše sami vyzkoušet a odnést svůj zkušební výrobek na památku. Účast 20
osob; Kurz vázání šátků v rámci výstavy Krojované panenky - MMH připravilo pro
zájemce z řad široké veřejnosti kurz vázání šátků. Své dovednosti měly předvést a
zkušenosti předat: Anežka Turková z Dolních Bojanovic, Jarmila Hajná ze
Svatobořic, Ludmila Gajdová ze Strážnice a Anna Bobčíková z Velké nad
Veličkou. Součástí kurzu měla být i prohlídka výstavy Krojované panenky ze
sbírek Masarykova muzea doplněné o originály krojů a krojových součástek. Kurz
vázání šátků se měl uskutečnit 3. června 2009 v 17. 30 hod. ve výstavních sálech
Masarykova muzea v Hodoníně na Národní tř. 21. Pro malý zájem však byl
zrušen.
8. Doprovodný program k výstavě Staletí oživená vodou - V rámci této výstavy
proběhla 17. 6. ve výstavních sálech na Národní třídě 21 vernisáž. Před samotnou
vernisáží proběhla tisková konference, po ní pak slavnostní otevření výstavy ve
spolupráci s hudebníky ze ZUŠ v Kyjově a následný raut. Bylo nutno zajistit
občerstvení, hudebníky a také rozeslání pozvánek dle předloženého seznamu
hostů. K výstavě byly vytvořeny samoobslužné materiály, které se týkaly
archeologie a které zároveň sloužily jako interaktivní složka výstavy. Jednalo se o
archeologické pexeso, koutek s modelováním pravěké keramiky a nálezů z
plastelíny, keramické puzzle, hmatové pytlíčky se zašitými předměty a
archeologické pískoviště s ukrytými nálezy, po jejichž odkrytí si mohl návštěvník
zkusit vyplnit nálezovou zprávu. Součástí byla také soutěž, kdy mohli návštěvníci
vybrat nejhezčí obrázek na výstavě. V rámci výstavy proběhla přednáška Mgr.
Františka Kostroucha, kde jsem se podílela na organizaci a propagaci akce.
Přednášku navštívilo 20 osob. Derniérou výstavy bylo zábavné odpoledne pro
děti, kde byly zároveň vyhodnoceny a oceněny vystavené obrázky. Spoluúčast na
organizaci, tvorbě programu a technickém zajištění akce, vyhodnocováním
zúčastněných obrázků, zajištění ukázek řemesel a válečnictví Velké Moravy v
podání skupiny Velkomoravané z Modré a vytvoření soutěží pro děti. Soutěž pro
děti se skládala z osmi úkolů s archeologickou tématikou, které plnily na
jednotlivých stanovištích.
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9. Doprovodný program k výstavě fotografií Oldřicha Hankeho – výstava se
neuskutečnila z důvodu onemocnění Oldřicha Hankeho
10. Doprovodný program k výstavě Umění z hlíny
- Na vernisáž kromě běžných přípravných úkonů bylo nutné, z důvodu účasti
zahraničních hostů, domluvit tlumočnici (Adéla Brechličuková) a propagační
materiály muzea a města jako dárky. Kulturní vystoupení zajistila dětská kapela Šroti
z Dolních Bojanovic.
- V rámci projektu Malujeme barvami země byl v průběhu výstavy ve spolupráci s
výtvarnicí Irenou Ráček uskutečněn seminář pro učitele ZŠ a SŠ, kteří se tak mohli
seznámit technikami malby přírodními pigmenty, své znalosti dále předat svým
žákům a zúčastnit se s nimi výtvarné soutěže. Ve spolupráci s kolegyní Tomčalovou
byly připraveny materiály a přírodní pigmenty pro tento seminář a zajištěn zdárný
průběh celé akce. Seminář absolvovalo 18 vyučujících, kteří se spolu s dalšími
dodatečně přihlášenými zúčastní se svými žáky výtvarné soutěže, jejíž vyhodnocení
proběhne v květnu roku 2010.
11. Doprovodný program k výstavě Od kašpara k čertu
- Výstava byla zahájena vernisáží s vystoupením kejklířky Aduši.
- Pro dětské návštěvníky byl připraven v interaktivní části výstavy koutek s
loutkovým divadélkem, kde si mohli zájemci vyzkoušet vodění loutek či zahrát
pohádku.
- Ze samoobslužných materiálů lze jmenovat dvě verze pracovních listů s
otázkami, křížovkami a obrázky pro děti do 8 let a do 15 let. Pro tvorbu těchto listů i
dalších doprovodných programů bylo nutno nastudovat množství materiálů o historii
loutkářství, výrobě a typologii loutek, vybrat obrázky a texty a vytvořit konečnou
grafickou podobu. Materiály k loutkářství byly předány také průvodkyním. Každý
návštěvník měl také možnost si vytvořit oboustrannou loutku na špejli či do
kresleného divadélka namalovat oblíbené pohádkové postavičky.
Bylo
zorganizováno divadelní představení Loutkového divadélka Radost z Břeclavi pro
děti z MŠ a 1. stupně ZŠ. V rámci organizace bylo nutno domluvit divadlo a zajistit
komunikaci s loutkoherci, vytvořit propagační materiály a rozeslat je školkám a
následně akci připravit a dohlížet na její zdárný průběh. Účast 88 osob.
- V nabídce doprovodných programů byla také sobotní Mikulášská loutková dílna,
která se uskutečnila v sobotu 5. 12 ve výstavních prostorách na Národní třídě 21.
Byla určena především dětem, které si zde mohly za pomoci lektorky a rodičů vyrobit
pohyblivé papírové loutky spojené nýtky, prstové loutky, loutky na špejli či látkové
maňásky. Vyráběli se nejen čerti a Mikuláši, ale také různé pohádkové postavičky.
- V rámci vzdělávacích programů pro školy byl vytvořen propagační leták s
nabídkou doprovodných programů pro školy k této výstavě. Základ programu vždy
tvořila prohlídka výstavy, Žáci se seznámili s informacemi z oblasti loutkářství,
vyzkoušeli si vodění loutek a v závislosti na časových možnostech, věkové kategorii
a vybraném programu pak probíhala výroba loutek.
- Ve spolupráci s Mgr. Gronským byl 24. 11. zorganizován program ukázek
výroby loutek řezbářem Václavem Němcem z Veselí nad Moravou, zakončený
dětskou loutkovou dílnou. Akce se zúčastnila ZŠ z Ratíškovic. Odpoledne byly
ukázky určené také široké veřejnosti. ruční výroba loutek.
12. Příprava muzeologického semináře Muzejní marketing – realizováno ve dnech
18. – 19. 6.
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13. Vydání sborníku z konference Středověká města na Moravě a v sousedních
zemích - Od dubna se pravidelně s Mgr. Futákem a Doc. Miroslavem Plačkem
pracovalo na přípravě sborníku z mezinárodní konference, která se konala
v Hodoníně v dubnu 2008 v MMH. Bylo vyhotoveno několik korektur a úprav
textu, aby vše splňovalo současné nároky kladené na vydání odborných
sborníků. Byli osloveni odborní recenzenti, kteří přispěli ke zkvalitnění sborníku.
Sborník byl vyhotoven v reprezentativní formě v nakladatelství Repronis. Na
celostátních odborných webech byla zajištěna vhodná propagace a díky tomu se
našli zájemci, kteří projevili zájem o koupi vlastní edice. Podařilo se také zajistit
distribuci v celostátní knižní síti u společnosti Kosmas. Publikace je v prodeji také
v informačním středisku města Hodonína a v Záhorském muzeu na Slovensku.
14. Semináře pro metodické kabinety SSŠ – nebyly požadovány
15. Vernisáže výstav – viz výše u doprovodných programů
ARCHEOLOGIE
Doprovodný program k výstavě Staletí oživená vodou aneb archeologické
památky na stavbách společnosti vodovody a kanalizace
- Výstava byla uspořádána ve spolupráci s firmou Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s. jako součást projektu Voda živá společně s výstavou kreseb dětí
ZŠ a to prostřednictvím reklamní agentury Media Flow, která také hradila náklady
spojené s její realizací s podmínkou vstupu zdarma pro celou veřejnost. Vernisáž
započala dne 17. 6. moderovanou tiskovou konferencí v předsálí Evropy s
hlavními mluvčími - Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka Masarykova muzea
v Hodoníně, Ing. arch. Milana Grauová, místostarostka města Hodonín, RNDr.
Pavel Koubek, CSc., ředitel Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Ing. Gabriela
Vlachovská, manager projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko, Vodovody a
kanalizace Hodonín, a.s., Mgr. Jaromír Šmerda, vedoucí archeologického
oddělení. Další část vernisáže s úvodními slovy výše zmíněných představitelů
proběhla ve výstavních prostorech na Národní třídě 21 s hudebním doprovodem
tria hudebníků ZUŠ Kyjov. Účast 35 osob
- Polovina výstavních prostor byla určena pro kresby na téma Voda živá, které
byly také postupně hodnoceny návštěvníky i určenou porotou. V části výstavních
prostor byla připravena napodobenina archeologického terénu s pracovními listy
pro žáky ZŠ a SŠ a materiálem pro tvořivou činnost. Účast 320 osob
- Dále byla 1. 9. realizována přednáška Mgr. F. Kostroucha Průzkum
středověké cesty tematicky zaměřená na významné nálezy archeologického
výzkumu na Národní třídě z období středověku. Účast 20 osob
- Výstava byla zakončena dne 5. 9. slavnostní derniérou, koncipovanou jako
dětské odpoledne s hudbou, vodním barem a ovocným stanem pro děti,
provázené dětskou soutěží tematicky zaměřenou na vystavené exponáty.
Zároveň probíhaly také ukázky boje, řemesel a každodenního života z období
Velké Moravy a středověku. Závěrem došlo k vyhodnocení prezentovaných
kreseb s tématem Voda živá a k předání hlavních cen
Vlastivědné muzeum Kyjov
1. Muzejní noc – 22. 5., 184 návštěvníků
- Muzejní noc se ve Vlastivědném muzeu v Kyjově, pobočce
Masarykova muzea v Hodoníně, uskutečnila v režii Klubu vojenské historie
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Břeclav. Na 20 členů se v pátek představilo v programu Republiku nedáme!,
který byl věnován 70. výročí obsazení českých zemí fašistickým Německem.
Návštěvníci si mohli prohlédnout ležení prvorepublikové armády s výstavou
zbraní a uniforem a zhlédli bojovou ukázku - potlačení protičeské demonstrace
četnictvem a armádou. Děti si vyzkoušely hod cvičným granátem a hledání
patron detektorem kovu. Největší radost však měly ze svezení v sidecaru
historického motocyklu. Součástí Muzejní noci byly také prohlídky stálých
muzejních expozic a výstavy Já mám koně…
- Návštěvnost Muzejní
noci bohužel velmi ovlivnilo počasí. Celý den svítilo v Kyjově krásně sluníčko,
těsně před 18. hodinou, kdy měl program začít, se náhle zatáhlo a spustil se
prudký déšť provázený bouřkou. Ti návštěvníci, kteří přišli před 18. hodinou, se
ukryli v muzeu. Asi za půl hodiny se zase vyčasilo, ale další potencionální
návštěvníky počasí odradilo, takže návštěvnost byla oproti minulým ročníkům
poloviční. Velmi to mrzelo nás organizátory a samozřejmě i účinkující, ale doby,
kdy jsme mohli poroučet větru, dešti, jsou naštěstí už dávno pryč - Protože jako
každé muzeum i to kyjovské neoplývá zrovna dostatkem finančních prostředků,
mohl se letošní bohatý program uskutečnit pouze díky sponzorskému daru
akciové společnosti Vetropack Moravia Glass
2. Velikonoční předváděcí týden - ve spolupráci s Mgr. Gronským příprava
velikonočního předváděcího týdne, realizace v Kyjově ve dnech 31. 4. – 3. 4.
2009. Zajištěno 22 lidových výrobců, kteří prezentovali svoje umění ve 4
předváděcích dnech. Návštěvnost: 1155 návštěvníků
3. Týden řemesel – plánovaný program zrušen z důvodu nedostatku finančních
prostředků
4. Advent - plánovaný program zrušen z důvodu nedostatku finančních prostředků
5. Vánoční předváděcí týden - ve spolupráci s Mgr. Gronským příprava programu
Vánoce v muzeu. Realizace v Kyjově ve dnech 15. 12. – 18. 12. 2009. Zajištěno
15 lidových výrobců, kteří prezentovali svoje umění ve 4 předváděcích dnech.
Dále pracovnice muzea v dílnách předváděly výrobu voskových zvonků,
gelových svíček, svíček z mezistěn a zdobení vánočního perníku. Návštěvnost:
669 návštěvníků
Dále:
• Vernisáž výstavy „Užitné sklo Jaroslavy Matúšové“, 9. 11. 2009 - 47
návštěvníků
• Výtvarná dílna - enkaustika jako doprovodný program k výstavě Užitné sklo a
enkaustika Jaroslavy Matúšové - výtvarná dílna se pod lektorským vedením J.
Matúšové konala celkem 7x a zúčastnilo se jí celkem 106 žáků základních
škol se svými učiteli, celkem tedy 113 účastníků
Veselí nad Moravou
1. Doprovodná akce k výstavě „Šlechtické rody na Veselsku“
– vystoupení šermířské a divadelní společnosti MEMENTO MORI
z Uherského Ostrohu – zařazeno do programu Muzejní noci (22. 5. 2009) - i přes
nepřízeň počasí v pořádku proběhlo – návštěvnost: 151 osob
– přednáška o šlechtických rodech a jejích sídlech na Veselsku –
nahrazeno interaktivním výkladem po celou dobu konání výstavy
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2. Doprovodná akce k výstavě „Kraslice“ – ukázka rozdílných technik zdobení
kraslic – proběhlo v rámci bodu 3
3. Doprovodná akce k výstavě L. Jurečková-F. Pavlica: Obrazy
- praktická ukázka malířských různých technik pro ZŠ
4. Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel (31. 3. – 3. 4. 2009)
– uskutečnilo se, návštěvnost: 833 osob
5. Muzejní noc – v pořádku proběhlo (22. 5. 2009) – viz bod 1
6. Den řemesel – z finančních důvodů akce neproběhla
7. Spolupráce s Městským kulturním střediskem při přípravě dětských zpěváků –
uskutečňuje se dle potřeby - přehlídka se uskutečněna 5. 4. 2009, od 8. prosince
je připravován další ročník
8. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel (15. – 18. 12. 2009)
- v pořádku proběhlo – návštěvnost: 353 osob
PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Hodonín
1. Tomáš Garrigue Masaryk
Chovančíková, I.: T. G. Masaryk a svět hudby a divadla, Masarykova
společnost Brno, 2. 3., účast 30 osob
2. Dějiny regionu - nepožadováno
3. Jak psát kronikářský zápis - nepožadováno
4. Dějiny města Hodonína do roku 1800 - nepožadováno
5. Masarykovi a Slovensko - nepožadováno
6. Materiální, duchovní a sociální kultura regionu - nepožadováno
7. Metody záchranného archeologického výzkumu - nepožadováno
8. Osudy pomníků TGM - nepožadováno
9. Vydání Muzejního občasníku 2006
Od dubna nová redakce Muzejního občasníku. Shromáždění a kontrola
příspěvků, korektury (Mgr. Pokorná), spolupráce s tiskárnou Lelka Dolní
Bojanovice, kam byl občasník dodán v červenci. V srpnu Muzejní občasník 2006
vyšel v počtu 200 kusů.
10. Vydání Muzejního občasníku 2007 - je připravován jako dvojčíslo 2007/08.
11. Vydání sborníku z masarykovského semináře
- vydán sborník T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik
československého státu za podpory města Hodonín
12. Články do Muzejního občasníku – uvedeny v samostatné příloze
13. Záchranné archeologické výzkumy na Hodonínsku
- Šmerda, J.:Archeologické výzkumy na Hodonínsku v roce 2008. [22. 4.
2009]. Konference: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku
2008, Brno – hrad Špilberk, 22. – 23. dubna 2009.
- Šmerda, J.: Předběžné výsledky archeologickému výzkumu
cisterciáckého areálu v Žarošicích – Silničné. [19. 5. 2009]. Konference: Nové
archeologické objevy sakrální architektury na jižní Moravě, Brno, 19. května 2009
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14. Záchranný archeologický výzkum v Hodoníně – Masarykovo nám.
• Kostrouch, F. – Průchová, E.: Středověký hřbitov u kostela sv. Vavřince
v Hodoníně. [21. 5. 2009]. VIII. ročníku konference Forum Urbes Medii Aevi
ve Znojmě. Farní kostely, špitály a hřbitovy ve struktuře vrcholně
středověkého města a raně středověkých aglomerací, Znojmo, 17. – 19.
června 2009. (+ Průchová, E., Přírodovědecká fakulta UK v Praze).
• Kostrouch, F.: Archeologické výzkumy na Hodonínsku v roce 2008. [22.4.
2009]. Konference: Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve
Slezsku 2008, Brno – hrad Špilberk, 22. – 23. dubna 2009.
• Kostrouch, F.: Záchranný archeologický výzkum na Masarykově náměstí a
Národní třídě v Hodoníně [22. 4. 2009]. Konference: Přehled
archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku 2008, Brno – hrad
Špilberk, 22. – 23. dubna 2009.
• Kostrouch, F.: Dvě laténské hrnčířské pece z Dubňan u Hodonína. [21. 5.
2009]. 10. mezinárodná konferencia. Doba laténská v Čechách, na Morave a
na Slovensku. Kelti 2009, Stará Lesná – Vysoké Tatry, 19. – 22. mája 2009.
• Kostrouch, F.: Průzkum středověké cesty. [1. 9. 2009]. Přednáška
Masarykova muzea v Hodoníně.
Dále:
Vařeka Marek: Mocenské aktivity knížete Karla I. z Lichtenštejna a jeho bratrů na
Horním Slezsku. Příspěvek na konferenci v Polském Těšíně 5. – 6. 2009 Šlechtic
v Horním Slezsku v novověku (16. – 19. stol.)
Chovančíková, I.: Muzejní reflexe. Příspěvek na mezinárodní konferenci Muzeum a
změna v Praze 18. 2. 2009. Zároveň činnost v přípravném výboru konference.
Chovančíková, I.: Poslání muzeí a marketing – hledání cest k boření negativních a
vytváření pozitivních stereotypů. Seminář Muzejní marketing v Hodoníně, 19. 6.
Účast na konferenci v Kroměříži Židé a Morava, 11. 11. 2009 - Sýkorová
Muzeum a škola 2009 v Muzeu jihovýchodní Moravy , Zlín 18.3. 2009 - Gronský
Digitální archivace a tvorba elektronických databází v Národním ústavu lidové
kultury, Strážnice 28.4-29. 4. 2009 - Gronský
Tělo jako kulturní fenomén, Hodonín, sál Evropa 16. 9.-17. 9. 2009 – Gronský
Konference „Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle“.
Mikulčice 3. - 5. června 2009. – Šmerda
Vlastivědné muzeum Kyjov
1. Historie Kyjova - 20. 2. 2009 přednáška Historie budov v Kyjově, ZŠ Újezd, 19
posluchačů
2. Historická procházka městem – nepožadováno
3. Pomocné vědy historické - 29. 9. 2009 pomocné vědy historické, Klvaňovo
gymnázium, 18 studentů
4. Osobnosti Kyjova - 19. 3. 2009 přednáška Osobnosti Kyjova, ZŠ Újezd, 19
posluchačů
5. Lidový kroj na Kyjovsku - realizovány 3 přednášky pro školy na téma Lidový kroj
na Kyjovsku - 50 žáků
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Veselí nad Moravou
1. Dějiny města Veselí nad Moravou - v rámci projektu NAŠE MĚSTO proběhla
série interaktivních přednášek pro veselské ZŠ – viz příloha
2. Lucemburská Morava - nepožadováno
3. Historie muzea – nepožadováno
4. Nemovité kulturní památky ve Veselí nad Moravou
- připraven program pro děti ZŠ Zarazice na téma lidový oděv a
architektura. Realizován v červnu. Výklad v muzeu, promítání dokumentu o
výrobě došků, kvíz k ověření znalostí, cyklistický výlet do Milokoště – seznámení
s několika drobnými stavebními památkami po trase výletu.
5. Dějiny regionu - splněno v rámci projektu NAŠE MĚSTO – viz příloha
6. Šlechtické rody na Veselsku - splněno v rámci rozšířeného výkladu během
výstavy
Přehled kulturně-výchovných akcí pro školy za období 01 – 12 2009
Projekt „NAŠE MĚSTO“ – série interaktivních přednášek pro ZŠ
- „Vznik města Veselí nad Moravou“ – vznik a vývoj středověkého města – ZŠ
Hutník (3. ročníky), Církevní ZŠ (7. ročníky)
- „Život ve středověkém městě“ – složení městského obyvatelstva, městské
právo, městská rada, finance – Církevní ZŠ (7. ročníky)
- „Osvobození města Veselí nad Moravou a Veselska“ – Církevní ZŠ (9.
ročníky)
- „Deportace Romů za protektorátu“ - Církevní ZŠ (9. ročníky)
„KELTOVÉ, GERMÁNI, SLOVANÉ“ – vývoj osídlení na území města – interaktivní
přednáška pro 4. ročníky ZŠ Hutník
„TŘICETILETÁ VÁLKA“ – vznik, průběh a důsledky – interaktivní přednáška pro 5.
ročníky ZŠ Hutník
„JAN ÁMOS KOMENSKÝ“ – životní osudy nekatolické emigrace po Bílé hoře na
příkladu učitele národů – interaktivní přednáška pro 5. ročníky ZŠ Hutník
Komentovaný výklad ve stálé expozici s praktickými ukázkami pravěké a středověké
keramiky + komentovaný výklad k výstavě „Šlechtické rody na Veselsku - ZŠ Blatnice
pod Sv. Antonínkem (3. ročník), ZŠ Šardice, ZŠ a MŠ Hroznová Lhota (4. ročníky),
ZŠ Březolupy (6. ročník), ZŠ Velká nad Veličkou, OA Veselí nad Moravou
Komentovaný výklad k výstavě „Šlechtické rody na Veselsku“ - 17. kulturněspolečenské setkání představitelů obcí a měst s názvem VESELÍ (27. 6. 2009)
Komentovaný výklad ve stálé expozici + komentovaný výklad k výstavě „Šlechtické
rody na Veselsku – turistický oddíl při DD Břeclav
„Velikonoce se blíží…“ – tradiční předváděcí týden lidových řemesel orientovaných
na Velikonoce
„Vánoce se blíží…“ – tradiční předváděcí týden lidových řemesel s vánoční tématikou
Propagační letáky k výstavám pro školy
Přehled kulturně-výchovných akcí pro veřejnost za období 01 – 12 2009
Muzejní noc na téma „Šlechtické rody na Veselsku“ – vystoupení divadelní a
šermířské skupiny Memento Mori z Uherského Ostrohu
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Příspěvek „Královští úředníci na jihovýchodní Moravě do konce vlády Přemysla
Otakara II. a jejich role při kolonizaci moravsko-uherského příhraničí“ do sborníku
z konference Pocta Přemyslu II. Otakarovi, králi železnému a zlatému
Dlouhodobá spolupráce s CHKO Bílé Karpaty – výstup: publikace Louky Bílých
Karpat
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1. Slovanské hradiště v Mikulčicích (současnost a výhled do budoucnosti)
• Zpracování dvou videoprezentací k danému tématu = delší pro přednášky a
kratší pro základní informaci o památníku a našich aktivitách
• Přednáška v Hodoníně 11. 2. pro farní společenství a 3. 2. pro lázeňské hosty
v Lázních Hodonín
• Využití zpracovaných poznatků při provázení návštěvníků, v rámci akcí Klubu
přátel SHM a při propagaci památníku. Další studium literatury
2. Stará a Velká Morava (historie Slovanů na Moravě)
• Využití zpracovaných poznatků při provázení návštěvníků, v rámci akcí Klubu
přátel SHM a při propagaci památníku. Další studium literatury
3. Kořeny lidových tradic v předkřesťanských zvycích
• Studium literatury, příprava přednášky
4. Malebné Slovácko
• Zpracování videoprezentace k danému tématu
• Přednáška pro seminaristy cestovního ruchu v Brně
5. Zpracování a vydání letáku k naučné přírodovědné stezce areálem SHM –
• Tento úkol nebyl realizován. Bude příp. řešen ve vazbě na nové prohlídkové
trasy. Naučná přírodovědná stezka byla v terénu vytipována v roce 2008 ve
dvou variantách (delší 90 minut, kratší 60 minut), včetně upřesnění stanovišť
pro informační panely na pozemcích JMK. Z důvodu odkladu realizace nebyl
vydán ani leták
6. Stať o činnosti SHM v roce 2008 pro obecní kroniku Mikulčic
• Zpracování a předání příspěvku o činnosti pobočky v roce 2008 pro obecní
kroniku a předání panu S. Rutarovi
7. Příspěvky do obecního zpravodaje Mikulčic
• Zpracování dvou příspěvků (jaro a podzim) pro obecní zpravodaj. Příspěvky
pojednávaly o aktivitách a plánech pobočky v roce 2009
8. Cyklus přednášek Klubu přátel SHM/NKP (pozvaní odborníci)
• 23. 4.: přednášel Galatík Jan na téma Včelařství v době Velké Moravy. Účast
22 posluchačů
• 22. 5.: beseda s Mgr. Petrem Kudelou k jeho promítnutým dokumentárním
filmům o Velké Moravě. Během odpoledne večera proběhlo obojí 2x
s celkovou účastí 85 osob
• 5. 7.: přednáška Otce Klimenta Koutného na téma Život a dílo sv. Cyrila a sv.
Metoděje. Účast 15 návštěvníků
• 13. 8.: přednáška prof. ThDr. Pavla Aleše na téma Staroslověnské písmo.
Návštěva 28 osob
9. Propagační články o SHM/NKP v novinách a časopisech
27

• Připraveny dva příspěvky pro časopis Slovácka a Záhoří - Malovaný kraj.
• V čísle 5/2009 s. 30 vyšel celostránkový příspěvek Slovanské hradiště
v Mikulčicích – vize nepříliš vzdálené budoucnosti, včetně fotografie akropole.
• Druhý příspěvek na téma v rámci soutěže Gloria musaealis oceněné expozice
pavilonu II předán do redakce a vyjde aktualizován v čísle 2/2010 s pozvánkou
na další sezónu
• Průběžně zasílány tiskové zprávy o průběhu návštěvní sezóny i
připravovaných kulturních a doprovodných akcích do regionálních novin
(Slovácko, Naše Slovácko, Deník), rádií (Radio Jih, Radio Dyje, Radio
Proglas, Český rozhlas Brno) a televize (TV Slovácko, RT1 Brno)
10. Zpracování dvou nabídkových pořadů pro školy
• Pracovnicí KVČ zpracovány následující programy:
- Programový den pro žáky 9. tříd ZŠ a 1. tříd SŠ, jehož obsahem byla
úvodní prezentace nad maketou hradiště, prezentace na akropoli za účasti
archeologa, prohlídka expozic a exteriéru akropole, tematická hodina o
velkomoravských špercích a hlaholici včetně psaní na voskové tabulky,
hra s kolíky (drveník) a posezení u táboráku s opékáním špekáčků.
- Programový den pro děti MŠ, jehož součástí, bylo vybarvení omalovánek
(oblečení Slovanů) a barvení šnecích ulit, modelování s moduritu,
ochutnávka jáhlové kaše, zkrácená prohlídka expozic a seznámení
s živočichy žijícími v okolí hradiště (formou hledání a pojmenování
obrázků zvířat).
- Programový den pro žáky 7. tříd ZŠ, jehož obsahem byla úvodní
prezentace nad maketou hradiště, prezentace na akropoli za účasti
archeologa, prohlídka expozic a exteriéru akropole spojená se soutěžní
hrou, skládání vystřihovánek, tematická hodina o velkomoravských
špercích a hlaholici včetně psaní na voskové tabulky, hra s kolíky
(drveník) a posezení u táboráku s opékáním špekáčků.
• Dále pro školy realizovány programy:
- Den dravců ve spolupráci se skupinou Zayferus, při němž byly
představeny čtyři desítky dravých ptáků.
- Velkomoravský den s členy Centra experimentální archeologie a živé
historie pro žáky 4., 5. a 7. tříd ZŠ s ukázkami života Velkomoravanů
(obydlí, oblečení, šperky, zbraně vč. lukostřelby, řemesla, strava).
• Připraveny a realizovány s individuálním programem:
- Programový den pro křesťanské rodiny s dětmi (výběr z výše uvedené
obsahové nabídky + bohoslužba na akropoli)
- Programové odpoledne pro děti z města (výběr z výše uvedené obsahové
nabídky + branný závod na podhradí)
- Program pro skupinu mentálně postižených dětí (výběr z výše uvedené
obsahové nabídky + kreslení šperků)
- Programový den pro sdružení Junák (výběr z výše uvedené obsahové
nabídky + úkoly vůdcovského kurzu)
- Programový dvoujazyčný den pro sdružení Dolní Morava (výběr z výše
uvedené obsahové nabídky + beseda o přírodě, krásách jižní Moravy)
11. Nabídka a realizace cyklu tematicky zaměřených pořadů pro školy
• Výše uvedené programové aktivity využity následovně:
- 25. 4.: Den Země (akce Hnutí Brontosaurus) s účastí 150 dětí.
28

- 8. 5.: Programový den pro křesťanské rodiny s dětmi. Pilotní nabídku
realizovala skupina ze Sudoměřic v počtu 50 osob.
- 22. 5.: Velkomoravský den pro žáky 4., 5. a 7. tříd ZŠ jsme uspořádali ve
spolupráci se členy Centra experimentální archeologie a živé historie (Bc.
M. Bernart a kol.). Zúčastnilo se 200 dětí ze škol: ZŠ Mikulčice, ZŠ
Hodonín Očovská, ZŠ Radějov, ZŠ Vsetín Trávníky.
- 3. 6.: Programový den pro žáky 9. tříd ZŠ a 1. ročníku SŠ se uskutečnil ve
spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR (Mgr. M. Mazuch, PhD.).
Účast 120 dětí ze škol: ZŠ Hodonín Očovská, ZŠ Kopčany, SŠPU a VOŠ
Hodonín.
- 4. 6. : Programový den pro děti z MŠ byl uspořádán ve spolupráci se členy
Hnutí Brontosaurus (D. Toman ad.). Účast 80 dětí z MŠ Hodonín,
Družstevní čtvrť.
- 12. 6.: Programové dopoledne pro děti z města. Nabídku přijaly děti
z Brna v počtu 30.
- 12. 6.: Program pro skupinu mentální postižených dětí z denním¨ho
stacionáře UTILIS Břeclav, 10 dětí.
- 22. 6.: Programové dopoledne pro děti 2. Ročníku ZŠ Břeclav
Komenského, 30 dětí.
- 23. 6.: Programové dopoledne pro děti 3. Ročníku ZŠ Břeclav
Komenského, 30 dětí.
- 7. 8.: Programové dopoledne pro letní příměstský tábor Břeclav, pobyt 40
dětí.
- 25. 9.: Velkomoravský den pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ jsme opět uspořádali ve
spolupráci se členy Centra experimentální archeologie a živé historie (Bc.
M. Bernart a kol.). Zúčastnilo se 250 dětí ze škol: ZŠ Hodonín Očovská,
ZŠ Lužice, ZŠ Dubňany a ZŠ Hodonín Mírové náměstí.
- 3. 10.: programové odpoledne pro Vůdcovský lesní kurz Velká Morava
(Junák), účast 25 studentů a mládežníků.
- 7. 10.: Den dravců. Účast 170 dětí z MŠ: Dubňany, Ratíškovice, Hodonín
Družstevní čtvrť.
- 8. 10.: Programový den pro žáky 7. tříd – Den s archeologem.
Uskutečněno ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR (Mgr. M.
Mazuch, PhD.). Účast 160 dětí z těchto základních škol: Milotice, Hodonín
Mírové náměstí, Hodonín Očovská, Luhačovice.
- 13. 10.: Programový den pro žáky 7. tříd – Den s archeologem.
Uskutečněno ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR (Mgr. M.
Mazuch, PhD.). Účast 140 dětí z těchto základních škol: Břeclav Na
Valtické, Dubňany a Lysice.
- 23.10.: Programový dvoujazyčný den pro občanské sdružení Dolní
Morava. Uspořádáno v rámci moravsko-rakouského projekt u Země –
Voda – Vzduch. Celodenní akce se zúčastnilo 45 dětí z vybraných 11
moravských a rakouských ZŠ.
4. KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST II.
Hodonín
1. Muzejní noc jako derniéra výstavy Starý Hodonín na fotografiích. Ve spolupráci
s Mgr. Slavíkovou byla zorganizována muzejní noc orientovaná do doby 1.
poloviny 20. století. Za doprovodu dobové hudby v podání Veselského Big
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Bandu Jardy Vinklárka proběhla módní přehlídka dobových oděvů ve spolupráci
s Módním salonem Ševčíková z Hodonína. Dobové účesy zájemcům česala
kadeřnice Hana Šafaříková. Pro muže byly připraveny ukázky automobilů a
motorek ze Slováckého Veteran Car Clubu z Uherského Hradiště. Děti si mohly
vyzkoušet různé hry jako pohánění obruče, skákání v pytlích, střílení ze
vzduchovky či vystřihovánky dobových aut a účesů. Kromě toho byla zdarma
otevřena též expozice věnovaná T. G. Masarykovi a výstava Starý Hodonín na
fotografiích. V rámci příprav akce bylo nutné kontaktovat účinkující a sestavit
program, shromáždit materiály a určit vhodné prostory pro účinkující a dětské
hry, vytisknout program a další informační materiály, vypracovat organizační plán
a dohlížet na chod celé akce. Účast cca 450 osob
2. Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelový sál Evropa od 31.
3. – 3. 4. 2009, návštěvnost celkem 726 osob - minivýstava Velikonoce se blíží
3. Týden řemesel – předvádění tradičních řemesel pro školy i veřejnost
- neuskutečněno pro nedostatek finančních prostředků.
4. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel - uskutečnil se od 15. do 18. 12. příprava a předvádění tradičních výrobních technik. Proběhly ukázky výroby
gelových svíček, voskových zvonků a svíček z mezistěn. 15. 12. proběhl program
o Štědrém dnu, který připravil Havlík a Rybecká pro MŠ Sídlištní Hodonín. Účast
783 osob- minivýstava Vánoční paličkování
5. Vytvoření stálé nabídky výchovných a vzdělávacích programů pro MŠ, ZŠ, SŠ či
jiné skupiny návštěvníků, navázání kontaktů se školami, spolupráce s lázněmi a
dalšími kulturními institucemi - byla vytvořena nabídka několika stálých programů
pro školy, která je vyvěšena na webových stránkách muzea a v případě zájmu ze
strany vyučujících lze program připravit a realizovat. Jedná se o nabídku těchto
programů - prohlídka města Hodonína, archeohrátky, povídání o zvycích a
lidových tradicích, prohlídka expozice Masaryk a rodný kraj s průvodcem a
pracovními listy, velikonoční a vánoční předváděcí akce tradičních lidových
řemesel, nabídka přednášek. Programy jsou realizovány ve spolupráci s Bc.
Havlíkem a ostatními odbornými pracovníky. Dle časových, prostorových a
finančních možností muzea bude nabídka dále rozšiřována. V přípravě je
program o vývoji písma - spolupráce se školami a ostatními kulturními institucemi
- v souvislosti s navazováním lepších vztahů a kontaktů se školami jsou
vytvářeny pravidelné nabídky programů k aktuálním výstavám nebo jsou jim
alespoň zasílány plakáty k těmto akcím. Ve spolupráci s kolegou Havlíkem se
snažíme navazovat na již vytvořené kontakty a oslovovat spíše konkrétní učitele,
kteří již některý program absolvovali, a lze pozorovat, že se do muzea znovu
vracejí. Se školami spolupracujeme také v rámci vernisáží či kulturních pořadů. V
rámci kulturního programu v muzeu účinkoval sbor Gymnázia Hodonín, hudební
či taneční složka ZUŠ v Hodoníně aj. - spolupráce s lázněmi Po schůzce s
kulturní referentkou Lázní Hodonín došlo k dohodě o vzájemné podpoře lázeňští hosté mají k dispozici vždy aktuální nabídku výstav v muzeu. Ve
spolupráci s Bc. Havlíkem byl vytvořen návrh nedělních speciálních prohlídek
muzea pro lázeňské hosty s větším důrazem na historii města Hodonína. Návrh
byl předložen kulturní referentce lázní a nyní čekáme na případné připomínky.
6. Tvorba pracovních listů k prohlídce města pro MŠ, ZŠ, SŠ - úkol trvá (ve
spolupráci s Bc. Havlíkem) - proběhlo studium literatury k danému tématu,
navržen základní formát v podobě skládačky a příběh, který se bude prolínat
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celým pracovním listem. Byly vybrány okruhy otázek, které budou na jednotlivých
stranách uvedeny. V průběhu letošního roku bude následovat dokončení
obsahové stránky pracovního listu, konečná grafická úprava a tisk
7. Příprava projektu Hrajeme si na archeology pro děti MŠ - příprava byla
dokončena. Po dohodě s archeology a kulturně výchovným pracovníkem Bc.
Havlíkem začaly snahy o obnovení již dříve realizovaného programu pro děti.
Jeho cílem je seznámit žáky MŠ a 1. stupně ZŠ s prací archeologů. Program se
odehrává přímo na pískovišti konkrétní MŠ či ZŠ, kde si mohou děti zahrát na
archeology a vyzkoušet si archeologický výzkum, seznámit se s pomůckami,
které archeologové používají či si prohlédnout konkrétní nálezy. V rámci
interaktivní části pak mohou skládat keramické kachle, modelovat nádoby z
plastelíny, hrát archeologické pexeso atd. Na konci pak každý dostane otázku a
po jejím zodpovězení získá průkaz Malého archeologa - k programu byl vytvořen
propagační leták a je zařazen do stálé nabídky programů muzea. Program byl
úspěšně realizován v MŠ v Rohatci
8. Příprava doprovodných programů pro výstavu F. Š. Lotrinský - probíhá
konzultace s Mgr. Gronským a PhDr. Vařekou, Ph.D. ohledně podoby výstavy a
možných doprovodných programů, byl vytvořen předběžný rozpočet
doprovodných akcí. Dle finančních možností se počítá s uspořádáním vernisáže,
koncertem barokní hudby, vystoupením dobové šermířské a taneční skupiny,
organizací přednášek k dané tématice, tvorbě programů pro školy o osobě F. Š.
Lotrinského a Marie Terezie, dobovém odívání aj.
9. Příprava a podílení se na programu k oslavám výročí narození TGM v r. 2009 byl vytvořen předběžný rozpočet výstavy a doprovodných akcí k výročí. Nadále
probíhají přípravy a jednání, byly určeny konkrétní termíny kalendáře konaných
akcí, osloveni účinkující
Víceúčelový sál Evropa
V roce 2009 se činnost v sále Evropa vedle již tradičních akcí soustředila především
na pronájmy sálu Evropa. Jednalo se především o akce města Hodonína a jeho
příspěvkových organizací, Jihomoravského kraje, Evropského polytechnického
institutu, Křesťanského společenství a další akce soukromých subjektů.
Z vlastních pořadů sál Evropa zajišťoval zázemí technické i personální pro akce
Masarykova muzea, uspořádal 3 hudební koncerty, zajišťoval předváděcí akce a
doprovodné akce k výstavám, technické zajištění konferencí a přednášek.
V rámci rozvoje folklóru v městě Hodoníně především pro vlastní nezájem z řad
hodonínských folkloristů nebyla uspořádána žádná akce.
Připravovány byly výukové programy pro děti MŠ a ZŠ v Hodoníně a okolí. Zahájena
byla práce na pracovních listech o historii města Hodonína. Uskutečnily se také 2
komentované prohlídky města Hodonína pro žáky třetích tříd (celkem 41 žáků) a
v rámci vánočních předváděcích akcí byl připraven dopolední program pro 120 dětí
z MŠ Sídlištní II. a Pravoslava Veselého. V rámci těchto komentovaných exkurzí byly
nabídnuty pro rok 2010 další možné komentované exkurze a přednášky pro žáky ZŠ
a děti MŠ.
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Pracoviště „Sál Evropa“ se podílelo na přípravách projektu „Vodní království“, i
na průběžném zpracování projektu „Internetové encyklopedie Města Hodonína“.
Do databáze internetové encyklopedie byla v průběhu měsíce srpna vložena data o
vývoji pojmenování hodonínských ulic (viz http://encyklopedie.brna.cz/home-mmh/).
Zpracováno více jak 180 ulic a místních pojmenování, využívány jsou především
zdroje St. okr. archivu v Hodoníně, pamětní knihy hodonínské farnosti a materiál
z archivu Městského úřadu Hodonín.
Průběžně byly v sále Evropa prováděny drobné opravy a údržba sálu.
Zajištění akcí v průběhu roku 2009 bylo náročnější než v minulých letech, Šlo
především o více akcí, při kterých byly zapůjčeny stoly - porada starostů JMK, 2x
pracovní seminář JMK a 2x pracovní seminář MěÚ Hodonín, podnikový večírek EHO
Hodonín a firmy Karel Kaňák, s.r.o.
Ve větší míře také využil služeb sálu Evropa Evropský polytechnický institut – celkem
4x.
Z celkem 85 kulturních a společenských akcí v sále Evropa, nebo akcí, které
pracovníci sálu Evropa zajišťovali, bylo celkem
- 20 akcí, tj. 23%, které pořádalo Masarykovo muzeum v Hodoníně
- 65 akcí, tj. 77%, které smluvně Masarykovo muzeum v Hodoníně jako
pronajímatel sálu zajišťovalo.
Přehled akcí viz Příloha č. 2
Pobočka: Slovanské hradiště v Mikulčicích
1. Provázení návštěvníků dle objednávek v předsezónním a posezónním období
• v hlavní návštěvní sezóně 2008 (1. 4. – 31. 10.) navštívilo památník 16.500
platících návštěvníků. Památník v rámci svých turistických nebo rodinných
aktivitách nebo při poutích navštívilo dalších 1.100 hostů, kteří shlédli pouze
exteriéry této archeologické památky. Celková evidovaná návštěvnost je
17.600 hostů.
• provozní doba v Hlavní návštěvní sezóně byla pro zvýšený zájem hostů
rozšířena v měsících červenec a srpen o víkendech s otevírací dobou až do
19.30 hodin. V těchto měsících byl památník přístupný také v pondělí
odpoledne.
• pro objednané skupiny byl otevřen také v pracovní dny měsíce listopadu a
prosinec.
2. Zahájení Hlavní návštěvní sezóny
• kompletní příprava zahájení hlavní návštěvnické sezóny 2009 = úklid objektů a
areálu, příprava suvenýrů a prodejního materiálu, propagace, zajištění
sezónních průvodců, školení, úprava a doplnění textů, organizace prohlídek)
3. Spolupráce při akci ochránců přírody Den země
• vyhodnoceno výše
4. Příprava a realizace cyklu tematických besed pro členy Klubu přátel SHM i
veřejnost
• vyhodnoceno výše
5. Příprava a zajištění akce Muzejní noc
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• Muzejní noc se uskutečnila 22. května v době 10.00 do 23.00 hodin. V jejím
rámci byl na programu dopoledne Velkomoravský den (viz výše), odpoledne
I. ročník Setkání In-line bruslařů spojený s koncertováním žákovské skupiny
skupiny Šroti z Dolních Bojanovic a otevřením nového občerstvení, dále dva
koncerty Smíšeného pěveckého sboru Gymnázia Hodonín, dvě besedy
s režisérem Mgr. P. Kudelou (k tomu viz výše hodnocení akcí Klubu přátel
SHM/NKP) a nočními prohlídkami expozic a ohni nasvícené akropole.
Celodenní účast 380 hostů.
6. Příprava a zajištění programového dne pro školy
• vyhodnoceno výše
7. Příprava a realizace Velkomoravských dnů
• vyhodnoceno výše
• další pořad – Velkomoravský sněm byl realizován členy Centra experimentální
archeologie v sobotu 5. a v neděli 6. 4. za účasti šesti skupin zabývající se
živou historií (celkem asi 60 osob)
• dvoudenní akce se zúčastnilo 150 návštěvníků, především rodiny s dětmi,
které navštívily ležení se stany jednotlivých skupin. Tam měly možnost
prohlédnout si z blízka jeho vybavení, podívat se na různé dobové nástroje,
nářadí i zbraně, shlédnout obranu tábora a boj družiny velmože nebo
ochutnat na ohni připravenou placku nebo polévku. Členové velmi ochotně
zodpověděli všechny všetečné otázky svých malých hostů
• akce byly podporovány Ministerstvem kultury ČR
8. Den bulharské menšiny a Cyrilometodějská pravoslavná pouť
• Den bulharské menšiny (23. 5.) se letos uskutečnil opět v termínu Pravoslavné
cyrilometodějské pouti. Slavnost s bohatým doprovodným kulturním
programem bulharského folklorního souboru byla organizována pražským
Mezinárodním svazem Bulharů ve Střední Evropě. Akce i pouti se zúčastnili
vzácní bulharští hosté v čele s předsedou bulharského parlamentu,
velvyslancem Bulharské republiky v ČR a další významní bulharští i čeští
hosté. Celková účast byla přes 1000 osob
• výraznou součástí Dne bulharské menšiny bylo slavnostní odhalení a
vysvěcení sousoší sv. Cyrila a sv. Metoděje (sochař E. Venkov), daru
Bulharské republiky ČR
• slavnost pravoslavné církve se uskutečnila v dopoledních hodinách za účasti
asi 400 poutníků. Její součástí byla nejen pravoslavná svatá liturgie
v prostorách základů baziliky, ale také položení věnců k památníku Cyrila a
Metoděje na akropoli
• aktivní spolupráce pořadatelů s vedením pobočky za podpory obecního úřadu
spočívalo v přípravě posezení pro návštěvníky a v zajištění občerstvení
formou stánkového prodeje (dodavatelsky firma Velkoobchod Alfa, pan J.
Šalša)
9. Sv. liturgie Církve řeckokatolické
• dopolední nedlouhá liturgická slavnost této církve k uctění svátku a památky
sv. Cyrila a sv. Metoděje se uskutečnila 6. 6. v prostorách pavilonu II za
účasti 45 osob
10. Vyhlášení výsledků III. ročníku Literární soutěže Skrytá paměť Moravy

33

• Vyhlášení výsledků se uskutečnilo 19. 6. odpoledne. Soutěže, vyhlášené
Jihomoravským krajem, kterou společně připravilo Muzeum Brněnska a
Masarykovo muzeum v Hodoníně, se zúčastnilo ve dvou kategoriích 151
soutěžících
• Vítězové v kategorii 12 – 15 let:
1. místo Černá Marie, Praha. Název práce: Je smutné být pták a neumět
létat
- příběh malého tučňáka, který se vydá na dlouhou cestu za splněním
svého snu naučit se létat.
2. místo: Lengálová Veronika, Velké Hostěrádky. Název práce: Cesta do
světa
- osud cestopisu Marca Pola; tématem byla obtížnost přehodnocení mýtů
a zažitých pravd.
3. místo: Smolková Karolína: Vizovice. Název práce: Vytoužený klid příběh dívky v dětské domově, která touží po návratu domů.
Další ocenění: Findura Filip: Veverská Bítýška a Plšek Michal.
• Druhá kategorie (ve věku od 16 - 19 let)
1. místo: Kreplová Vendula, Hrušovany u Brna. Název práce: Morituri te
salutant - (alegorické) putování, situované do období II. světové války,
pochod smrti, cesta bez cíle, vzpomínky na dětství.
2. místo: Studená Eliška, Uherčice. Název práce: Rodina - příběh o
ženě, která se vydá do Afriky, aby během cesty našla nový smysl svého
života.
3. místo: Strouhal Jakub, Nosislav. Název práce: Dokonalá
pravděpodobnost stezek osudu - příběh o lidech, kteří sdílejí stejný
osud, o nutnosti vyrovnat se s vlastní minulostí, aby člověk mohl žít
přítomností a budoucností
Další ocenění: Šustková Hana, Úpice a Zbožínek Jonáš, Bohuslavice
• soutěžní práce hodnotili porotci: Mgr. Vít Slíva, básník, pedagog Biskupského
gymnázia v Brně, PhDr. David Kroča, PhD., vyučující Pedagogická fakulta
Masarykovy univerzity Brno, PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., vyučující
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, PhDr. Tomáš Sedláček,
vedoucí Literární a dramatické redakce Českého rozhlasu Brno a PhDr.
Vojen Drlík, vedoucí Památníku písemnictví na Moravě. Průvodce
slavnostního pořadu byl moderátor ČT Roman Svoboda
• náročná organizační a technická příprava byla celkově provedena velmi
dobře. Vlastní soutěži předcházely 2 tvůrčí dílny uspořádané Masarykovým
muzeum v Hodoníně ve spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě
v Rajhradě (4. února) a vedené lektorkou Mgr. Andreou Vítovou. Každé lekce
se zúčastnilo 20 účastníků – žáků a studentů hodonínských a mikulčických
škol
• s akcí souviselo zajištění občerstvení a podání firmou pana Karla Vetchého,
zajištění, postavení a likvidace stanového přístřešku firma Stany pana Kozla,
realizace ozvučení firmou pana Mgr. Krobota L., kulturní vystoupení hudební
skupiny Šroti složené z žáků ZŠ Dolní Bojanovice, pozvání soutěžících a
jejich doprovodů, organizace svozu autobusem z Hodonína a organizace
průvodcovských služeb a provozu pobočky. Návštěvnost: 60 osob + 120
účastníků vyhlášení zdarma
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11. Cyrilometodějská pouť Podluží
• letošní Pouť Podluží se uskutečnila odpoledne 5. 7. za účasti řady
významných hostů z řad světských politiků a duchovních představitelů.
Návštěvnost muzea: 235 osob + 1700 účastníků poutě
12. Den otevřených dveří v rámci MDM – spolupráce s AÚ AV ČR Brno, pracoviště
Mikulčice
• den otevřených dveří se uskutečnil 12. 9. Návštěvníci měli možnost zdarma
shlédnout nejen naše expozice, ale také navštívit pracoviště AÚ AV ČR
v Mikulčicích, seznámit se s prací archeologů a konzervátorů. Návštěvnost
135 osob
13. Otevření památníku v den státních svátků, vstup zdarma
• návštěvnicky zajímavá nabídka vedení muzea a památníku. V tyto dny je vždy
zvýšená návštěvnost
14. Nabídka tematických pořadů školám
• vyhodnoceno dříve
Celkem návštěvníci všech kulturně výchovných akcí 9 972 návštěvníci.
Návštěvnost Masarykova muzea v Hodoníně celkem 44 569 osob (počet návštěvníků
u některých akcí s volným vstupem je odhadován).
5. ODBORNÁ - VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST
HODONÍN
HISTORIE
1. Dokumentační a informační centrum TGM:
a) mapování masarykian:
- rodina Pardubova ve Vsetíně
- pan Merunka v Dobroníně
- pamětníci – Praha (pokračování)
- studium v archivech- uskutečnilo se v rámci
příprav oslav 160. výročí narození T. G. M.
- knihovna TGM – popisy knih
dle potřeby
b) Soupis, evidence a fotodokumentace pomníků TGM:
- pokračování výzkumu v okrese Brno-venkov, Kroměříž, Opava, Nový
Jičín,
Frýdek-Místek, Vyškov, Třebíč
- fotodokumentace pomníků – zdokumentovány celkem 3 pomníky v okrese
Frýdek – Místek: Dobrá – busta, Frýdlant nad Ostravicí – socha, Staré Hamry –
mohyla v Masarykově údolí
- pokračování výzkumu se zaměřením na pomníky, resp. fotografie uložené ve
fotofondu H, S, F
Ve fotofondu F byla nalezena fotografie původní podoby pomníku v Palkovicích,
která může být porovnána již s nově zdokumentovanou podobou z roku 2008
V průběhu několika konzultací (ústních i telefonických) s PhDr. Pavlíčkovou
z Muzea Těšínska, byly doplněny údaje k počtu a umístění pomníků TGM na
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Těšínsku (okres Třinec, Karviná, Frýdek - Místek). Nové informace o pomnících
TGM, jejich odhalování či zcizení, je zaznamenáváno i díky novinovým či
televizním zprávám (znovuodhalení Masarykova studánky v Zastávce u Brna,
odhalení sochy TGM v Jihlavě, zcizení busty TGM v Pěčíně, zcizení busty TGM
v Heřmanicích)
2. Příprava scénáře k výstavě Starý Hodonín na fotografiích - scénář byl připraven
v únoru 2009
3. Studium pramenů a literatury k dějinám města Hodonína - průběžně byly
studovány materiály k dějinám města Hodonína. Zejména zvýšená pozornost
byla věnována hospodářským dějinám v pozdním středověku a raném novověku.
Podařilo se nafotit cenné prameny z Moravského zemského archivu. Týká se to
zejména urbáře k hodonínskému panství z fondu Velkostatek Hodonín, F 5, inv.
č. 1, urbář panství Hodonín z roku 1620, inv. č. 1839, kšaft kněžny Marie Antonie
z Lichtenštejna. Kromě těchto pramenů se pokračuje v soustavné digitalizaci
významného fondu A 7, Berní přiznávací listy z let 1583-1623, kde jsou
zachyceny významné informace k hospodářským dějinám celé Moravy konce 16.
a počátku 17. století - v měsíci červenci vykonána studijní cesta do Národního
archivu Praha, kde se podařilo ve fondu Stará manipaluce nalézt prameny
k dějinám města Hodonína z období od roku 1600 až do roku 1650. Mimo to se
podařilo získat informace o pramenech vztahujících se k panství Hodonín až do
roku 1918
4. Studium pramenů a literatury k osobě F. Š. Lotrinského - v Národním archivu
Praha byly studovány prameny k osobě císaře Františka Štěpána Lotrinského.
Podařilo se zde nalézt ve fondu Archiv české koruny zajímavé informace k jeho
cestě za císařskou korunou ve Frankfurtu nad Mohanem a k zákulisním tahům
habsburského dvora v Říši. Prameny obsažené v NA Praha nám dopomohou
k základním informacím vztahujícím se k osobě císaře Františka Štěpána
Lotrinského. Rovněž byla navázána dobrá spolupráce s kolegy ze Záhorského
muzea v Skalici, kteří nám pomohli s literaturou vztahující se k problematice
holičské fajánse. Bude třeba v roce 2010 vykonat ještě služební cestu do
Slovenského národného archivu a Haus, Hof Archivu Wien, kde jsou důležité
prameny, které doplní celkovou mozaiku císaře FŠL
5. Příprava výstavy T. G. Masaryk a jeho rodina - nastudovány základní informace o
problematice Masarykovy rodiny. V květnu byly zdigitalizovány důležité
dokumenty k TGM uložené v archivu univerzity ve Vídni. V prosinci vykonána
služební cesta do Archivu Národního muzea, kde byly zdokumentovány jednotlivé
archiválie vhodné na výstavu. Stejně tak bylo postupováno v případě Národního
archivu Praha. S těmito institucemi bude domluvena zápůjčka archiválií
vztahujících se k rodině TGM. Dále bylo jednáno s Vojenským historickým
ústavem, který je ochoten zapůjčit vojenská vyznamenání prezidenta TGM a
standartu vojenského pluku z Hodonína
- studium literatury k danému tématu, byla oslovena muzea a instituce se
žádostí o zapůjčení předmětů na výstavu. Byly písemně shromažďovány citáty a
vzpomínky týkající se daného tématu s upřednostněním vzpomínek na Olgu,
Herberta a jejich děti. Proběhlo skenování fotografií uložených ve fondu F a
postupně se shromažďují předměty či písemnosti z fondu MMH vhodných
k výstavě TGM a rodina.
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6. Studium pramenů a literatury k dějinám Hodonína: proměny tváře města –
průběžné mapování změn - v souvislosti s prováděním archeologických výzkumů
v intravilánu města Hodonína byla pořízena fotodokumentace stávající zástavby.
Snímky pocházejí z lokalit:
Masarykovo náměstí, Mrkotálky, Náměstí Osvobození, Národní třída, Starý
hřbitov, U Jezu, Velká kasárna, ul. Kolárova, ul. Komenského, ul. Lipová alej, ul.
Měšťanská, ul. Měšťanská/Okružní, ul. Velkomoravská, ul. Žižkova, ul. Sadová,
ul. Rybářská, ul. Nábřeží, ul. Zelničky, ul. Horní Valy, ul. Radniční, ul. Polní, ul.
Výstavní, ul. Koupelní, ul. Bratří Čapků, ul. Tyršova, ul. Slovácká, ul. Horní Valy,
ul. Purkyňova
7. Příprava CD-ROMu TGM (v případě, že bude získán grant) – scénář, výběr
materiálu, částečně technická příprava – nebyl získán grant
8. Spolupráce s Masarykovým ústavem AV ČR Praha, Muzeem TGM v Rakovníku,
Městským muzeem v Hustopečích a dalšími institucemi na přípravě výstavy TGM
a jeho rodina a výročí 160. narození TGM v r. 2010 - jsou vedena intenzivní
jednání s výše uvedenými institucemi v rámci přípravy výstavy o rodině TGM.
Byly dojednány zápůjčky předmětů z Národního muzea, Národního archivu,
Horácké galerie, Moravské galerie, Pražského hradu, Národního technického
muzea, Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, Masarykova ústavu AV ČR,
Vojenského historického ústavu
9. Spolupráce s Ústavem arch. a muzeol., odd. muzeologie FF MU Brno uskutečňuje se v rámci příprav muzeologických seminářů a redigování sborníků
z nich, dále formou přednáškové činnosti, oponování závěrečných prací aj.
Spolupráce je dlouhodobá
10. Dlouhodobá spolupráce s Ing. Kučerou, autorem internet. stránek Nostalgický
Hodonín. Antonínu Kučerovi bylo v průběhu roku zasláno 69 fotografií města
Hodonína v digitalizované podobě. Při zveřejnění na jeho webových stránkách
zaměřených na historii Hodonína je každá fotografie pocházející z MMH
opatřena vodoznakem muzea. Spolupráce s p. Kučerou probíhá také
v poradenské rovině, kdy mu jsou upřesňovány místa či data dalších fotografií
11. Spolupráce s oborovými komisemi AMG - účast na pracovním setkání komise
historiků z moravských a slezských muzeí. Navázány nové kontakty s kolegy
z jiných muzeí. Průběžně jsme informování o práci komise v rámci AMG. Velmi
dobře se ukázala spolupráce s PhDr. Blankou Rašticovou, přes niž se daří
informovat kolegy o aktivitách našeho muzea. - spolupráce s Muzeologickou
komisí AMG – předsednictví, nyní členství ve výboru - členství v exekutivě AMG,
v rámci toho vedení soutěže Gloria musaealis
12. Redakce sborníku z muzeologického semináře – probíhají přípravné práce na
sborníku ze semináře Muzejní marketing
13. Redakce sborníku z masarykovského semináře – sborník T. G. Masaryk, jeho
spolupracovníci a vznik československého státu byl vydán
14. Články do muzejního občasníku – příprava a rukopis - viz Publikační činnost
15. Vyřizování badatelských požadavků - v roce 2009 bylo shromážděno 20
badatelských listů, badatelské požadavky jsou vyřizovány také telefonicky či
elektronickou poštou, časté jsou dotazy pracovníků Města Hodonín
16. Odborné konzultace a studentské praxe – odb. konzultace jsou podávány, viz 15
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ETNOGRAFIE
1. Drobné sakrální stavby na Hodonínsku – studium literatury, výzkum v archivech,
na farách, komplexní fotodokumentace v terénu, popř. videodokumentace
- fotodokumentace během celého roku v 21 obcích, bylo
zdokumentováno cca 400 objektů na 3059 foto
2. Příprava výstavy o Františku Štěpánovi Lotrinském
- studium pramenů a literatury – studována literatura k holičské fajáns a
kamenině, příprava scénáře
-spolupráce s muzei ČR a SR - vytipováno a osloveno 30 institucí –
muzeí a galerií k spolupráci, kde se nachází holičská fajáns a kamenina
- příprava doprovodných akcií – probíhá souběžně
- katalog k výstavě – finanční konzultace
s tiskárnami
3. Scénář k minivýstavě Velikonoce se blíží… - zpracováno, výstava realizována
4. Terénní výzkumy – dokumentace lidového řemesla, obřadů, obyčejů, slavností
v určených obcích bývalého okresu Hodonín - videodokumentace 10. ročníku
Horňáckého kosení, 20. 6. 2009 Malá Vrbka 1h dokument, také fotodokumentace
akce 133 foto - videodokumentace 6 řezbářů Hodonínska na akci Řezbářské
sympozium na Vápenkách, 1h dokument, také fotodokumentace – 151 ks foto Strážnické vinobraní, září 2009, fotodokumentace akce –104 ks foto - Bzenecké
vinobraní, listopad 2009, fotodokumentace akce – 58 ks foto - Kněždubská pouť,
červen 2009, fotodokumentace akce – 62 ks foto - Čarodějnice, Kněždub, duben
15ks foto - keramik Pollák – 20ks foto, malérečka p. Lekavá z Josefova 9ks foto,
řezbář L. Sedlář z Veselí – 9ks foto, krasličářka p. Stonawská ze Strážnice – 49
ks foto (dokumentace její celoroční výroby kraslic), řezbář Němec z Veselí – 37
foto, bednář Kašík z Čejkovic – 32 ks foto, paličkářky ze Strážnice a okolí – 102
ks foto, 7 osob, 6 řezbářů sdružených v řezbářském sdružení GAUČ – 151 foto,
dokumentace řemeslníků v rámci velikonočních (25 osob) na 125 ks foto a
vánočných akcí (20 osob) na 194 ks foto – celkem 45 řemeslníků na 319 ks foto
5. Příprava programu velikonočního předváděcího týdne - vypracování
organizačního zabezpečení, dovoz, odvoz, ubytování předvádějících, podklady
pro Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou odevzdané výtvarnici k výrobě
propagace, aj.
6. Příprava programu vánočního předváděcího týdne - organizační zabezpečení,
dovoz, odvoz, ubytování, podklady za Hodonín, Kyjov, Veselí dané výtvarnici,
zpráva pro tisk, zpráva na Jm kraj
7. Příprava programu Týdne řemesel – duben - neuskutečněno pro nedostatek
financí
8. Studium odborné literatury
Milá mama/Dear Alice. Korespondence Alice a CH. Masarykových 1915-1916.
Praha 2001. výběr dopisů pro dramatické pásmo
K problematice sakrálních objektů na Hodonínsku – monografie k 21 obcím např.
Hodonín. Dějiny města… Hodonín 2008, Prušánky.. 1999, Dolní Bojanovice, 1996,
Lužice 2000, Mikulčice a články v Malovaném kraji
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K výstavě Od kašpara k čertu Alice Dubská: Dvě století českého loutkářství,
Praha AMU 2004.
K výstavě o Štefánikovi: Štefánik. Spomienky a postrehy. Praha-Bratislava 1938 2
sv., Štefánikův memorial. Praha 1929
K výstavě o F. Š. Lotrinském hlavně Schirek,C: Die Majolica Geschirrfabrik in
Holitsch. Brunn 1905, Kybalová,J. Holíčská fajans a kamenina. Praha 1964,
Kybalová J. Evropská kamenina, Praha 1991, Hrbková R.: Holičská fajansa.
Bratislava 1954, Gunterová-Mayerová: Slovenská keramika, Bratislava 1942 a
Špiesz A.: Manufaktúrne obdobie na Slovensku 1725-1785, Bratislava 1961
9. Spolupráce s Etnografickou komisí AMG
Účast na pracovním semináři EK AMG v Muzeu Jindřichohradecka, Jindřichův
Hradec 8. 6.-9. 6. 2009
10. Poskytování odborných konzultací, vedení praxí studentů etnologie a muzeologie
Dále: Grant Řezbáři podaný na MK ČR
Regionální pracoviště pro lidovou kulturu
1. Koordinace dotazníkové výzkumu pro MK ČR a NÚLK ve Strážnici v rámci
Jihomoravského kraje na téma Lidová strava, trh, obchod a doprava, lidový oděv
24. února zahájena dotazníková akce roku 2009 na téma lidová strava,
obchod, doprava, trh a lidový oděv. Byly rozeslány dopisy s dotazníky do 701 obcí
v rámci celého Jihomoravského kraje. K dotazníkům byl přiložen vysvětlující dopis
starostům obcí s metodickým návodem na vyplňování dotazníků a stanoveným
termínem vrácení dotazníků zpět do 18. května 2009. Poté byli kontaktováni
spolupracovníci z okresních muzeí ve Vyškově, Předklášteří, Znojmě,
z Městského muzea v Blansku a dobrovolní spolupracovníci pro okres Břeclav a
Brno – město. Dále zajištěni dobrovolníci jako spolupracovníci muzea v Blansku a
Předkláštěří. Byly jim zaslány pověřovací dopisy a dohody o provedení práce.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Okres Hodonín byl zajištěn odbornými pracovníky muzea.
Okres Břeclav Lenkou Maradovou
Okres Vyškov Mgr. Petrou Minářovou, odbornou pracovnicí Muzea Vyškovska
Okres Znojmo byl zajištěn Mgr. Jiřím Mačudou, odborným pracovníkem
Jihomoravského muzea ve Znojmě
Okres Brno – venkov byl zajištěn PhDr. Irenou Ochrymčukovou, odbornou
pracovnicí Muzea Brněnska, pobočka muzeum Předkláštěří, která
koordinovala práci studentů Josefa Smutného, Boženy Mičánkové, Terézie
Gabrhelové, Aleny Ochrymčukové, Michaely Šmídkové a Mgr. Jana Kuči
Okres Brno – město byl zajištěn spolupracovnicí PhDr. Věrou Kovářů
Okres Blansko Mgr. Petrem Bukačem, pracovníkem Městského muzea
v Blansku, který koordinoval práci dobrovolnice Františky Chudíčkové
Návratnost:
Hodonín: 82 obcí – vráceno 82 dotazníků
Znojmo: 144 obcí – vráceno 141 dotazníků
Brno venkov: 187 obcí – vráceno 178 dotazníků
Břeclav: 63 obcí – vráceno 55 dotazníků
Vyškov: 80 obcí – vráceno 68 dotazníků
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Brno – město: 29 MÚČ – vráceno 24 dotazníků
Blansko: 116 obcí – vráceno 76 dotazníků

Z celkového počtu 701 obcí Jihomoravského kraje bylo zajištěno 624
dotazníků.
Z Ministerstva kultury ČR byl na realizaci projektu poskytnut grant ve výši
187 000,- Kč, což bylo 70 % celkových nákladů.
2. Terénní dotazníkový výzkum v určených obcích okresu Hodonín na téma Lidová
strava, trh, obchod a doprava, lidový oděv - proběhl formou aktivního terénního
výzkumu a byly zajištěny dotazníky ze všech 82 obcí okresu Hodonín
3. Přepis získaných informací z dotazníkové akce a terénního výzkumu do
počítačové databáze
- probíhá průběžně
4. Koordinace úkolů v rámci pracoviště s jednotlivými pracovníky oddělení – 2x
ročně schůzka s upřesněním úkolů – uskutečňuje se
5. Vedení kalendária
Tento úkol jsme začali realizovat počátkem roku 2009, kdy byl do všech
obcí Jihomoravského kraje zaslán dopis s uvedením možností prezentace jejich
akcí na webových stránkách Masarykova muzea, kde byl pro tento účel nově
vytvořen odkaz Kalendárium v rámci odkazu na regionální pracoviště.
Kalendárium je průběžně doplňováno a aktualizováno podle došlých nabídek
6. Vypracování harmonogramu videodokumentace
- uskutečnilo se ve spolupráci s dokumentátorem
7. Videodokumentace výročních obyčejů a řemesel dle harmonogramu odborných
pracovníků uskutečňuje se průběžně
8. Spolupráce Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK
- uskutečňuje se průběžně
9.
ARCHEOLOGIE
1. Záchranné archeologické výzkumy na území bývalého okresu Hodonín dle
uzavřených smluv
Šmerda: Terénní část záchranných archeologických výzkumů byla prováděna
celkem u 49 akcí. Kontrolována byla 1 smluvní akce z roku 2007, 13 smluvních
akcí z roku 2008, z nichž 4 byly archeologicky pozitivní a 28 smluvních akcí
z roku 2009, z nichž 4 byly archeologicky pozitivní. Neinvestorské akce byly
dozorovány u 7 případů, z nichž 1 byla archeologicky pozitivní
Kostrouch: : Terénní část záchranných archeologických výzkumů byla
prováděna celkem u 68 akcí. Kontrolována byla 1 smluvní investorské akce
z roku 2007, devět z roku 2008 a 43 z roku 2009. Neinvestorských a ostatních
akcí bylo kontrolováno celkem 15
2. Zajišťování a příprava návrhů smluv na archeologické výzkumy
- při jednáních se zástupci investorů a stavebníků bylo uzavřeno celkem
67 smluv zahrnujících celkem 72 stavebních akcí smluvně vázaných
s archeologickým výzkumem
3. Agenda odborných vyjádření k jednotlivým stavebním akcím
- realizováno 5 písemných vyjádření společně s mnoha dalšími
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jednáními souvisejícími se zajištěním jednotlivých smluvně vázaných i ostatních
neinvestorských, resp. ze zákona státem hrazených akcí
4. Zpracovávání nálezových zpráv (včetně ZAA) ze záchranných archeologických
výzkumů
Šmerda: Zpracována 1 archeologicky pozitivní nálezová zpráva z výzkumu
investorské akce pokračující od roku 2006, 3 nálezové zprávy z investorských
akcí z roku 2007, 9 nálezových zpráv z výzkumů investorských akcí z roku 2008,
z nichž 3 byly archeologicky pozitivní, 15 nálezových zpráv z výzkumů
investorských akcí z roku 2009, z nichž 1 byla pozitivní, další 3 nálezové zprávy
se vzhledem k pozdnímu dokončení stavebních prací, resp. kvantitativně
obsáhlým nálezovým celkům, případně pokračujícím environmentálním analýzám
nachází ve fázi rozpracování. U výzkumů neinvestorských akcí bylo zpracováno
7 nálezových zpráv, z nichž 1 pozitivní se nachází ve fázi rozpracování.
Kostrouch: Vypracováno celkem 37 nálezových zpráv, z toho 3 s pozitivním a 34
s negativním zjištěním. Deset nálezových zpráv bylo ke smluvně vázaným akcím
z roku 2008, dvacet čtyři z roku 2009. Dále byly vytvořeny tři nálezové zprávy
k výstavbě rodinných domů z roku 2009. Zpráv o archeologické akci (ZZA) v
systému archiv – AÚ AV ČR bylo napsáno celkem 15.
5. Odborná správa archeologických sbírek – podsbírky Kyjov, Hodonín, Veselí n/M.
- prováděno průběžně
6. Mytí a lepení keramických nádob
- v průběhu roku 2010 bylo umyto 4 172 ks keramických zlomků a
slepeno 9 ks keramických nádob a jejich velkých torz
7. Vypracování měsíčního hlášení o zúřadovaných archeologických výzkumech na
území okresu Hodonín pro ARÚ AV ČR Brno
- předávány měsíční hlášení o zúřadovaných akcích. Pravidelná účast
na jednáních Jihomoravské archeologické komise, včetně spolupráce
s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště Brno
8. Vypracování ročního výkazu o provedených rozsáhlejších záchranných
archeologických výzkumech pro ARÚ AV ČR
- průběžně zpracovávány jednotlivé zprávy o archeologické akci (ZAA),
včetně negativních jako součást nálezových zpráv
9.

Účast na jednání Jihomoravské regionální archeologické komise - pravidelná
účast na jednáních Jihomoravské archeologické komise

10. Tvorba scénáře a propagačních podkladů k připravované výstavě Staletí oživená
vodou aneb archeologické památky na stavbách společnosti vodovody a
kanalizace
- vytvořen scénář a propagační podklady, včetně dvou tematických tiskových
zpráv
11. Příprava a realizace výstavky nálezů ve vstupních prostorách na Národní třídě úprava a aktualizace vystavených předmětů z Hodonína
12. Sezónní výstava nálezů v sídle firmy MND
- další sezónní výstava pro firmu MND byla výběrem nových exponátů
zaměřena na nejvýznamnější archeologické kultury Hodonínska ze starších
sbírek i nových nálezů
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13. Tvorba scénáře a propagačních podkladů k připravované výstavě Zmizelý věk
aneb archeologické nálezy na Hodonínsku
- vytvořen scénář a propagační podklady pro výstavu:STALETÍ
OŽIVENÁ VODOU aneb Archeologické památky na stavbách společnosti
Vodovody a kanalizace Hodonín
14. Příprava a realizace výstavky nálezů v sále Evropa na Národní třídě
- uskutečněna příprava a realizace výstavky archeologických nálezů
z nejnovějších výzkumů na Hodonínsku
15. Příprava a realizace výstavy nálezů ve spolupráci s Památníkem obce Žarošice
- vzhledem k nedostatečnému zabezpečení finančního zajištění výbavy
výstavních prostor způsobené nepříznivou ekonomickou situací byla výstava
opět odložena na neurčito
16. Studium odborné literatury regionálního a nadregionálního charakteru
průběžné studium dostupné literatury související s archeologií a
regionální historií. Vedle publikací využívány ke studiu elektronické informační
zdroje
17. Studium archivních materiálů uložených na jednotlivých odborných pracovištích
jihomoravského a zlínského kraje - studium diplomových a bakalářských prací,
nálezových zpráv, aj. archivních materiálů souvisejících s archeologií. Studium
dokumentace a fotografií ze starých archeologických výzkumů na Hodonínsku
18. Články do muzejního občasníku – příprava a rukopis
19. Vyřizování badatelských požadavků
- starší i nové nálezy Hodonínska (M. Ďuga, Hrubá Vrbka; M. Chludil,
Žarošice, Milotice; A. Křenková, Vnorovy), Badatelka Mgr. Věra Šlancarová,
Brno; Bc. Zdeněk Homola (Univerzita Pardubice)
20. Odborné konzultace a studentské praxe
- poskytnuty odborné konzultace pro starší i nové nálezy Hodonínska
(M. Ďuga, Hrubá Vrbka; M. Chludil, Žarošice, Milotice; A. Křenková, Vnorovy)
- Studentské praxe prováděly Magdaléna Konopová
(Univerzita Tomáše Bati ve Zlín)
- odborné konzultace požadovali Miroslav Chludil,
Dubňany; Stanislav Vašíček, Hodonín; Petr Šín, Hodonín
21. Správa internetových stránek archeologického pracoviště
- internetové stránky byly pravidelně doplňovány o tiskové zprávy a
aktuality z archeologických výzkumů a jiných akcí archeologického pracoviště
Vlastivědné muzeum Kyjov
HISTORIE
1. Scénář k výstavě Já mám koně… - výstava realizována
2. Studium odborné literatury a pramenů k výstavě:
- Encyklopedie plemen koní
- Plemenné knihy jednotlivých plemen koní (starokladrubský, český
teplokrevník…)
- Internetové stránky České jezdecké federace
- Sbírky Hipologického muzea ve Slatiňanech
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3. + 12. Studium odborné literatury a pramenů ke správě svěřených fondů
Pokorná:
- Vademecum pomocných věd historických
- Lobkowitz, Fr.: Encyklopedie řádů a vyznamenání
- internetové stránky - faleristika
- Hurt, Rudolf: Kyjovsko
- Na našem Slovácku
Vratislavská:
- Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knížky
4. Studium kyjovské farní kroniky
5. Libreto nové stálé historické expozice bude vypracováno v roce 2010
v návaznosti na uvolněné prostory v historické budově muzea
6. Výzkum historie obce Kostelec:
- prostudování kroniky obce Kostelec (do r. 1939)
- studium pamětí kosteleckého faráře P. Poláška
- spolupráce s kosteleckou starostkou Ing. Vlastou Lochmanovou - vytipování
pamětníků
7. Studium pramenů a literatury v archivu v Hodoníně a v Brně k historii obce
Kostelec: v roce 2009 se neuskutečnilo
8. Rozšíření kartotéky legionářů kyjovského okresu o 38 nových záznamů
Sběr materiálu k osobnosti RNDr. Emila Hachlera, setkání s pamětníky
9. Článek do Muzejního občasníku Historická sbírka ve Vlastivědném muzeu
v Kyjově, propagační články k výstavám a konaným akcím:
- Nové muzeum
- Propagační článek k výstavě Já mám koně…
- Muzejní noc (viz výše)
- Stručná historie kyjovského pivovaru
- Propagační článek k výstavě Užitné sklo Jaroslavy Matúšové
- Propagační článek k výstavě k výtvarné dílně - enkaustika
10. Konzultace k diplomové práci - Jitka Obrová: Dějiny piaristů (Cyrilo-metodějská
teologická fakulta Univerzity Palackého Olomouc)
11. Vedení studentů při praxi v muzeu: 14.-18. 9. 2009 praxe studentky Lenka
Špérová, Přírodovědná fakulta Masarykovy univerzity v Brně
12. V roce 2009 bylo vyřízeno celkem 27 badatelských požadavků, a o fyzicky,
prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky - všichni odborní pracovníci
Další činnost:
- 18. 1. 2009 služba na stánku Jihomoravského kraje na Regiontour
- březen-duben příprava materiálů z muzejních sbírek o kyjovské sklárně pro
připravovanou publikaci, vydanou sklárnou
- březen - školení o CES v Hodoníně (M. Janiš)
- 29. 4. 2009 seminář o fotografii TMB - Pokorná
- 23. 7. 2009 rozhovor v rádiu Dyje - propagace muzea ve vysílání zaměřeném na
město Kyjov (vysíláno 29. 7.)
- 30. 9. - 1. 10. 2009 - účast na jednání Komise regionální historie Moravy a
Slezska AMG ve Velkých Karlovicích - Pokorná, Vratislavská
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1.-2. 12. 2009 seminář o zbraních TMB
pomoc při organizačním zabezpečení velikonočních a vánočních předváděcích
akcích
jazykové korektury publikací a dalších tiskovin vydávaných muzeem organizační zabezpečení Muzejní noci spolupráce s Military muzeem ve Vlkoši - fotokopie sbírek písemného charakteru,
plakátů a fotografií z II. světové války pro expozici muzea ve Vlkoši
průvodcovská výpomoc ve stálých expozicích
organizační zabezpečení výtvarné dílny (enkaustika)
pomoc při organizačním zabezpečení výtvarné dílny (enkaustika)
zápůjčky sbírkových předmětů do jiných muzeí - počet zápůjček 2

ETNOGRAFIE
1. Studium pramenů k drobným sakrálním stavbám v Okresním archivu
v Hodoníně:
Prostudovány kroniky obce Bohuslavice, Věteřov, Kostelec.
Studium regionální literatury:
Prostudovány publikace:
- Dambořice ve světle kronik, Obec Dambořice 1994
- Ing. František Rygar, Vacenovice, Fragmenty z historie obce, Vacenovice 1998
- Jaroslav Petrů, Milotice, státní zámek a okolí, Brno 1971
- Moravany v minulosti a současnosti, Moravany 1968
- Mikroregion Podchřibí, 2006
- Kříže a kapličky Stavěšic, Věteřova. Duchovní stezky, rukopis kronikáře Stavěšic
pana Jandory, 2006
- Vojtěch Holcman, Dějiny kostela ve Skoronicích, rukopis 1985
- František Esterka, Kříže v Hovoranech, rukopis pro soutěž Kapličky na Moravě a
ve Slezsku II, 2005
- Naše obec Bukovany, Bukovany 1996
- Obec Strážovice, Strážovice 2006
- Obec Ostrovánky, Ostrovánky 2009
- Nenkovice – 650 let obce Nenkovic, Nenkovice 1991
- Vincenc Vozar, Sobůlky, Sobůlky 1949
- Okolo Hovorany - Hovorany v minulosti a dnes, Hovorany 1993
- Alexej Novosad, Paměti Hovoran, Hovorany 1968
- Želetice – 870 let, Želetice 2001
- Miroslava Bočková, Veronika Selucká, Milotice 1341 – 1945, Milotice 2003
- Jakub Vrbas, Ždánsko, Ždánice 1930
- Kyjovsko a Ždánsko v souborném popisu, Kyjov 1936
2. Terénní výzkum drobných sakrálních staveb na Kyjovsku:
Zdokumentovány drobné sakrální stavby v obcích:
1. Čeložnice
8 objektů
2. Bukovany
17 objektů
3. Mouchnice
5 objektů
4. Dambořice
1 objekt
5. Svatobořice
11 objektů
6. Mistřín
17 objektů
7. Skoronice
15 objektů
8. Silničná
4 objekty
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9. Stavěšice
12 objektů
10.Nenkovice
15 objektů
11. Šardice
20 objektů
12. Skalka
7 objektů
13.Ratíškovice
15 objektů
14. Jestřabice
1 objekt
15. Uhřice
5 objektů
16.Kelčany
8 objektů
17. Kostelec
11 objektů
18. Ježov
7 objektů
19. Dražůvky
8 objektů
20. Želetice
12 objektů
21. doplnění Hovoran 3 objekty
22. Bohuslavice
17 objektů
23. Ždánice
7 objektů
24. Kyjov
22 objektů
25.Hýsly
5 objektů
26.Labuty
5 objektů
27. Žádovice
5 objektů
28. Nechvalín
9 objektů
29.Vacenovice 31 objektů
30. Ostrovánky 4 objekty
31. Moravany 12 objektů
32. doplnění Věteřova 3 objekty
33. Archlebov 16 objektů
34. Násedlovice
14 objektů
35. Vlkoš
20 objektů
36. Milotice
18 objektů
37. Žarošice
2 objekty
38. Vřesovice 11 objektů
39. Lovčice
13 objektů
40. doplnění Sobůlek 1 objekt
41 .Stražovice 10 objektů
Celkem bylo v roce 2009 zmapováno 427 objektů v 41 obcích.
3. Regionální pracoviště – viz výše samostatně
4. Vedení studentů muzeologie a jiných fakult při odborné praxi: V rámci praxe
studentky Lenky Špérové jsem ji zaučovala v práci se sbírkami v systému BACH.
5. Článek do muzejního občasníku: Sbírka slaměnek kyjovského muzea jako
doklad zaniklé podomácké výroby část 2
6. Studium odborné literatury celorepublikového i regionálního charakteru:
- Encyklopedie Lidová kultura, 2008
- Antonín Václavík, Výroční obyčeje a lidové umění, Praha 1959
- Moravské Slovensko sv. I, Praha 1918
- Dambořice ve světle kronik, Obec Dambořice 1994
- Ing. František Rygar, Vacenovice, Fragmenty z historie obce, Vacenovice
1998
- Jaroslav Petrů, Milotice, státní zámek a okolí, Brno 1971
- Moravany v minulosti a současnosti, Moravany 1968
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Mikroregion Podchřibí, 2006
Kříže a kapličky Stavěšic, Věteřova. Duchovní stezky, rukopis kronikáře
Stavěšic pana Jandory, 2006
Vojtěch Holcman, Dějiny kostela ve Skoronicích, rukopis 1985
František Esterka, Kříže v Hovoranech, rukopis pro soutěž Kapličky na
Moravě a ve Slezsku II, 2005
Naše obec Bukovany, Bukovany 1996
Obec Strážovice, Strážovice 2006
Obec Ostrovánky, Ostrovánky 2009
Nenkovice – 650 let obce Nenkovic, Nenkovice 1991
Vincenc Vozar, Sobůlky, Sobůlky 1949
Okolo Hovorany - Hovorany v minulosti a dnes, Hovorany 1993
Alexej Novosad, Paměti Hovoran, Hovorany 1968
Želetice – 870 let, Želetice 2001
Miroslava Bočková, Veronika Selucká, Milotice 1341 – 1945, Milotice 2003
Jakub Vrbas, Ždánsko, Ždánice 1930
Kyjovsko a Ždánsko v souborném popisu, Kyjov 1936

7. Účast na jednáních Etnografické sekce AMG:
V červnu účast na dvoudenním jednání v Jindřichově Hradci, kde se
probíraly otázky okolo dotazníkového výzkumu 2009 a projednávala se
problematika odborného pojmosloví. Podzimního setkání v Rožnově pod
Radhoštěm jsem se z důvodů časového zaneprázdnění nezúčastnila.
8. Videodokumentace vázání šátků v Šardicích a Ježově:
Z důvodů onemocnění protagonistek byla dokumentace přesunuta na rok 2010 a
místo plánovaných videodokumetnací byla provedena videodokumentace
rekonstrukce seníku ze Strážnicka ve skanzenu Jihovýchodní Moravy ve
Strážnici. Jednalo se o vyplétání stěn seníku proutím starobylou technikou. Práci
prováděla Nositelka tradice lidových řemesel paní Dana Ptáčková z Morkovic.
Videodokumentace byla zpracována ve střižně a zkompletována v dokument,
který byl v jedné kopii předán do metodického centra NÚLK ve Strážnici.
Dále byla dokončena videodokumentace zpracování proutí v Morkovicích. Film
byl zpracován ve střižně a dokončen.
10. Videodokumentace pálení dřevěného uhlí v Lovčicích:
Původně dohodnuté pálení se neuskutečnilo z důvodů nepřízně počasí a další
pálení majitel milíře v roce 2009 neprováděl.
11. vyhledávání vhodného kandidáta na titul Nositele lidových tradic:
V rámci hodonínského okresu nebyl zatím vytipován žádný vhodný kandidát.
Odborná komise MK ČR vybrala počátkem roku 2009 z 15 podaných nominací 5
lidových tvůrců na titul Nositel tradice lidových řemesel. Naše nominace keramika
Karla Hanáka na Nositele tradice lidových řemesel byla mezi vybranými. Slavnostní
předání titulu se uskutečnilo začátkem září ve Šternberku v rámci zahájení Dnů
evropského kulturního dědictví.
Mimo plán:
11. Zpracování scénáře k výstavě Stříbrné šperky Těšínského Slezska, na jehož
základě byla výstava realizovaná.
12. Mezinárodní konference pro studium v Karpatech:
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Na požádání Slováckého muzea v Uherském Hradišti a se souhlasem ředitelky
Masarykova muzea v Hodoníně byla organizačně připravena a za spolupráce
ostatních pracovníků muzea ve dnech 16. a 17. září zrealizovala Mezinárodní
konferenci pro studium v Karpatech – subkomise pro lidové obyčeje na téma
Tělo jako kulturní fenomén. Akce proběhla ve víceúčelovém sále Evropa na
Národní tř. za účasti 34 etnografů z Čech, Moravy, Slovenska a Chorvatska.
Veselí nad Moravou
HISTORIE - Futák
1. Dějiny města a panství Veselí nad Moravou
– studium pramenů a literatury
Prameny:
- Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae I. – XV.; Codex diplomaticus et
epistolaris Regni Bohemiae I.-V.; Regesta diplomatica nec non epistolaria
Bohemiae et Moraviae I.-IV.; Die Landtafel des Markgrafthums Mähren. Text der
Olmützer Cuda; Die Landtafel des Markgrafthums Mähren. Text der Brünner
Cuda; Moravské zemské desky 1480-1566, II. Kraj olomoucký; Moravské
zemské desky 1480-1566, II. Kraj brněnský; Moravské zemské desky 15671642, III. Kraj olomoucký; Moravské zemské desky 1567-1641, III. Kraj brněnský;
Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové I. – VII.; Zbytky
register králův římských a českých z let 1361 – 1480; Fontes Rerum
Austriacarum; Regesta Imperii, Monumenta Germaniae Historica
Literatura:
- G. Wolny: Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und
handschriften; G. Wolny: Markgrafschaft Mähren: topographisch, statistisch und
historisch geschildert – Brünner Kreis, Hradischer Kreis; F. J. Schwoy: Die
Topographie von Mähren; L. Hosák: Historický místopis Země Moravskoslezské;
L. Hosák – R. Šrámek: Historický místopis země Moravskoslezské; Vlastivěda
moravská – Strážnický okres; Vlastivěda moravská – Veselsko; R. Hurt – B.
Němeček: Dějiny města Veselí nad Moravou; F. A. Slavík: Moravské Slovensko
od XVII. století
2. Hrad Veselí – stavební vývoj
- odborné konzultace s pracovníky ARCHAIA Brno - účast na archeologické
komisi k II. etapě záchranného archeologického výzkumu na zámku ve Veselí
nad Moravou
- odborné konzultace u Doc. Plačka
3. Město Veselí – urbanistický vývoj do roku 1526 – pokračování
- V. Chaloupecký: Středověké listy ze Slovenska; B. Varsik: Slovenské listy a
listiny z XV. a XVI. storočia; M. Flodr: Nálezy brněnského práva. Svazek I. (1389); Liber informationum et sententiarum
- jednání s p. Grošem – dokumentace a evidence hmotných kulturních památek
na Veselsku – dokumentace domů na nám. Bartolomějském – výsledky budou
prezentovány na autorské výstavě v roce 2010
4. Šlechtické rody na Veselsku
TVRDIŠOVCI
– jedním z výstupů je studie Tvrdišovci – potomci hodonínského kastelána
Tvrdišeho a jejich místo v dějinách Moravy (společně s PhDr. Miroslavem
Plačkem) ve sborníku k 60. narozeninám prof. Zdeňka Měřínského
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Prameny: CDM I - XV; CDB I – VI; RBM I – IV;
Literatura: Z. Pokluda: Dějiny malenovického hradu; J. Pajer a kol., Strážnice.
Kapitoly z dějin města; J.Pilnáček: Staromoravští rodové; A. Sedláček: Atlasy
erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty I. – V.
MATOUŠ ČÁK TRENČANSKÝ
– jedním z výstupů je článek v Malovaném kraji 4/2009
Literatura: J. SIEBMACHER'S grosses und allgemeines WAPPENBUCH
Der Adel von Ungarn sammt den Nebenländern der St. Stephans-Krone.
Bearbeitet von Géza von Csergheö; M. Kanovský: Mocnejší ako král; V. Múcska:
Anonymovo dielo ako genealogický prameň; O. R. Halaga: Boj Košíc proti
oligarchii Omodejovcov a Matúš Trenčiansky; G. Kristó: Stephanus Bohemus; R.
Hurt – B. Němeček: Dějiny města Veselí nad Moravou
ŠTERNBERKOVÉ
– jedním z výstupů je článek v Malovaném kraji 5/2009
Literatura: Z. Pokluda: Rod Šternberků na Moravě; Z. Pokluda: Starý a Nový
Světlov v době předbělohorské; G. Kristó: Stephanus Bohemus; J. Lukačka:
Matúš Čák Trenčiansky a jeho familiarita; Libri citationum et Sententiarum seu
Knihy půhonné a nálezové I. – VII.; R. Hurt – B. Němeček: Dějiny města Veselí
nad Moravou
5. Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu – studované
materiály:
DIPLOMATIKA: CDM I - XV; CDB I – VI; RBM I – IV; Codex iuris Bohemici; CDS
HERALDIKA A GENEALOGIE: A. Sedláček: Pýcha urozenosti a vývody u
starých Čechův a Moravanův - Českomoravská heraldika - Pýcha urozenosti a
vývody u starých Čechův a Moravanův; B. Paprocki: Herby rycerztwa polskiego Zrdcadlo slavného Marhrabstvi Moravského - Diadochos id est successio Stambuch slezský
PALEOGRAFIE: Katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků; A. Sedláček:
Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty I. – V.
NUMIZMATIKA: Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské
numismatiky; Nohejlová-Prátová: Základy numismatiky; Z. Petráň – J.
Fridrichovský: Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí;
E. Fiala: České denáry
KARTOGRAFIE: E. Semotanová: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle
staletí; Ľ. V. Prikryl: Slovensko na starých mapách; F. Boguszak: Mapování a
měření českých zemí od poloviny 18. století do počátku 20. století; Dějiny
Kartografie - multimediální učebnice (http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/dejiny/)
6. Vedení kartotéky osobností Veselí nad Moravou a okolí
- doplněno 10 nových hesel (celkem tedy 152 hesel) – zaktualizováno, opraveno
a doplněno 21 hesel
7. Článek do Muzejního občasníku
- Druhé vojenské mapování
8. Konzultace studentských prací
9. Spolupráce s komisí regionálních historiků – účast na podzimním semináři
KRHMS AMG ve Velkých Karlovicích (30. 9. – 1. 10. 2009)
10. Badatelské požadavky
- 2 x na téma - právo útrpné, městské právní okruhy na Moravě - emailem
- 4 x na téma: Chorynští – telefonicky, emailem, poštou
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- 2 x na téma: městské hradby ve Veselí – emailem
- 1 x na téma: počátky města Bzence – telefonicky
- 2 x na téma: Veselí na starých mapách – telefonicky
- 1 x na téma: Veselsko na starých mapách – telefonicky, emailem
- 1 x na téma: edice uherských pramenů – telefonicky
- 1 x na téma: Rybníky na Veselsku
- 3 x na téma: stavební vývoj hradu/zámnku Veselí
ETNOGRAFIE
1. Práce Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu ve spolupráci s NÚLK
Strážnice
- schůzky pracovníků Regionálního pracoviště, tvorba kalendária
národopisných akcí a jeho průběžná aktualizace podle obcemi dodaných
informací, plán videodokumentace na rok 2009. Urgence, svoz dotazníků, jejich
kopírování pro NÚLK ve Strážnici a Mgr. Martonovou, spolupráce na návrhu na
grant pro příští rok.
2. Doplňování etnomuzikologického fondu
- získána kniha + CD o Martinu Hrbáčovi, 7 dílů zpěvníku Jana Poláčka
Slovácké pěsničky (reedice), publikace Moji súsedé od Martina Kuchyňky
s vyprávěním (i o muzikantech), Zpěvník z přehlídky dětských zpěváků ve Veselí
nad Moravou a 2 CD z této přehlídky
3. Videodokumentace a fotodokumentace v terénu
- vázání šátků v Javorníku (paní Kománková), fotodokumentace úvodnic
z Velké nad Veličkou, odhalení pamětní desky veselského rodáka, divadelního
režiséra Františka Čecha, průběžná fotodokumentace úprav Bartolomějského
náměstí, včetně odvozu soch od kostela k restaurování (5. 10.), fotodokumentace
předmětů nabízených muzeu paní Křenkovou ve Vnorovech, Dožínky
v Kozojídkách – kulturní program 1. 8., neckyáda na řece Moravě (8. 8.),
Bartolomějský jarmak 22. 8., fotodokumentace krojů nad Blatnicí na poutním
místě u kostela na kopci Sv. Antonínka 25. 9., výstava v Kozojídkách 5. 10.,
Stavění máje v Hroznové Lhotě 16. 10., Krojovaná svatba ve Veselí nad Moravou
24. 10., Hody v Kozojídkách – stavění máje a kroje (6. – 8. 11.), Kroje
v Kněždubu 21. 11., Mikulášský trh ve Veselí nad Moravou 4. 12., budovy
bývalých UP závodů před přestavbou na Kaufland 14.12., navíc získána
fotodokumentace ze svěcení nové kapličky nad Suchovem. Spolupráce na tvorbě
titulků k dokumentu o vázání šátků v Javorníku s p. Loveckým
4. Pěstování tabáku na Veselsku
- vyfoceny dochované sušárny tabáku v Kozojídkách a v Žeravinách,
s výjimkou nepřístupných soukromých pozemků
- studium literatury, výpovědi pamětníků
5. Fotodokumentace sakrálních památek
- proběhla ve všech přidělených obcích - využívány znalosti místních
informátorů.
6. Článek do Muzejního občasníku
7. Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu
- probíhá průběžně dle potřeby
8. Konzultace studentských prací - nepožadováno
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9. Badatelské požadavky - vyřízeno 12 badatelských požadavků
10. Zpracovávání hudební pozůstalosti Martina Zemana zaměřené na roztřídění
dosud vydaných a nevydaných notových a textových záznamů – studium
písňových sbírek, pozůstalosti uložené v muzeu ve Veselí nad Moravou a
v dalších institucích (NÚLK, Etnologický ústav AV ČR…)
- spolupráce
s PhDr. Juditou Kučerovou z Masarykovy univerzity v Brně
VIDEODOKUMENTACE
1. Videodokumetace a fotodokumentace v terénu
- Bartolomějské náměstí - revitalizace historického jádra města;
Velkomoravský den v Mikulčicích; Abeceda řemesel – Muzeum vesnice
jihovýchodní Moravy; Skrytá paměť Moravy 2009 (Slovanské hradiště
v Mikulčicích); Škrobení a vázání šátku k horňáckému kroji (prováděla p.
Kománková v Javorníku); Videodokumentace budov bývalého UP ve Veselí n./M.
před výstavbou ochodního centra; Videodokumentace a fotodokumentace
Bartolomějského náměstí ve Veselí nad Moravou (revitalizace historického jádra
města)
2. Zpracování videodokumentace vyplývající z činnosti Regionálního pracoviště pro
lidovou kulturu - Abeceda řemesel – Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy;
Horňácké kosení – Malá Vrbka; Zarážání hory a vystoupení folklorních souborů
(vinohradnický areál u Hotařské bůdy ve Strážnici)
- odevzdání videozáznamů na DVD do archívu Národního ústavu lidové kultury ve
Strážnici
- Řezbářské sympozium na Vápenkách; Škrobení a vázání šátku k horňáckému kroji;
Košíkářka Dana Ptáčková z Morkovic; Vyplétání seníku proutím - Muzeum vesnice
jihovýchodní Moravy (videodokument ještě není dokončen)
3. Tvorba videodokumentů – je realizována průběžně
4. Videodokumentace a fotodokumentace muzejních akcí
- Šlechtické rody na Veselsku; Muzejní noc 2009 ve Veselí nad Moravou; Alice
Masaryková a Slovensko; Kraslice; Drahá mama - Dear Alice; Velkomoravský
den v Mikulčicích; Skrytá paměť Moravy 2009 (Slovanské hradiště v Mikulčicích);
Století oživená vodou aneb Archeologické památky na stavbách společnosti
vodovody a kanalizace; Muzejní noc v Hodoníně; Hodonín na starých fotografiích;
Seminář - Muzejní marketing; Krojované panenky; 90 let myslivosti ve Veselí nad
Moravou; Obrazy s folklorní tématikou - Lenka Jurečková a František Pavlica; Od
Kašpara k čertu; Doprovodný program k výstavě Obrazy s folklorní tématikou pro
základní školy; Vánoce se blíží... (předváděcí akce řemeslníků v Městském
muzeu Veselí nad Moravou)
5. Digitalizace starších analogových nahrávek
- probíhá průběžně
6. Zálohování na média – VHS, DVD - probíhá průběžně
7. Spolupráce s odbornými pracovníky při dokumentaci lidové kultury
8. Zpracování dodaného videomateriálu z muzejních akcí v MMH ve spolupráci
s odbornými pracovníky (digitalizace, střih, titulky, ozvučení, grafická úprava,
renderování, výroba a tisk přebalu na DVD, potisk DVD) - viz bod 4
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9. Spolupráce Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK ve Strážnici
- uskutečňuje se průběžně
10. Popis a archivace médií
11. Sledování a záznam aktuálních zpráv z kabelové televize Slovácko
- uskutečňuje se průběžně
Mimo PHÚ:
- redakce www.masaryk.info, www.infocesko.cz, www.lidovakultura.cz
- webová prezentace regionálního pracoviště – příprava. Editace, zavěšení na web
- grafické návrhy a výroba plakátů k výstavám a přednáškám – Kraslice, Šlechtické
rody na Veselsku, Muzejní noc 2009, 90 let myslivosti ve Veselí nad Moravou
- školení řidičů – referenční zkoušky
- jednání s p. Šindarem a p. Bůžkem ohledně softwaru na tisk vstupenek a vedení
skladového hospodářství
- jednání na MěÚ ve Veselí nad Moravou s Ing. Miklendou – příprava nové
monografie města Veselí nad Moravou
- jednání s paní Křenkovou ve Vnorovách – nové přírůstky do sbírek – založení fondu
Vnorovy
- spolupráce s CHKO Bílé Karpaty – odborné konzultace ohledně osídlovacího
procesu na území dnešního CHKO
- jednání s PhDr. Kordiovským, Mgr. Hoferkou, PhDr. Konečným, Mgr. Mitáčkem.
PhDr. Lukačkou, PhDr. Plačkem, PhDr. Wihodou – příspěvky do sborníku
z hodonínské konference (společně s kolegou Vařekou)
- Posudek na článek p. Chrástka (archeologický výzkum na katastru obce modrá –
hrubý díl v roce 2009) pro periodikum slováckého muzea v Uherském Hradišti
Slovácko
- vedení odborné praxe studentky 3. Ročníku odborné historie ff ostravské univerzity
Jany Smetkové (16. 11. – 20. 11. 2009)
- hledání dokumentace restaurátorských prací akad. mal. Karla Benedíka ve
spolupráci s rodinou – dokumentace nenalezena.
- studium diplomové práce o varhanách kvůli možnosti jejího vydání v budoucnosti.
- členství ve Folklorní akademii, hlasování akademie.
- kontrola objektu v době oficiálního uzavření ve na vánoční svátky.
- jednání se Slovenským národním muzeem o zajištění DVD o výrobě došků „Z pole
na střechu“.
- jednání o připravované publikaci o primáši Jaromíru Miškeříkovi z Velké nad
Veličkou.
- školení řidičů – referenční zkoušky
- rozvoz propagačních materiálů na předváděcí akce do škol a školek
- dovoz a odvoz videokamery Sony z kyjovského muzea do servisu Importa ZZ +
Video ZZ v Olomouci
- odvoz exponátů z výstavy do muzea v Kroměříži
- fotodokumentace odborných přednášek Mgr. Petra Futáka pro základní školy
- dovoz a odvoz řemeslníků na předvádějící akce vlastním vozem
- jednání s paní Křenkovou ve Vnorovách – nové přírůstky do sbírek – převoz
předmětů vlastním vozem
- do knihovny zapsáno: 43 ks nových přírůstků
- školení řidičů – referenční zkoušky
- nachystání darovacích a nabídkových listů do nákupní komise
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- výběr sbírkových předmětů na výstavu „ŠLECHTICKÉ RODY NA VESELSKU“
- kladné vyřízení 12 badatelských požadavků
- celková inventura skladu zboží – přecenění některých položek, příp. vyřazení
z evidence
- jednání s paní Křenkovou ve Vnorovách – nové přírůstky do sbírek – založení fondu
Vnorovy
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1. Spolupráce s NPÚ Praha, AÚ AV ČR a obcí Mikulčice, vlastní podíl na realizaci
záměrů směřujících k zápisu areálu na Listinu světového kulturního dědictví
UNESCO
• aktivní spolupráce s pracovníky jmenovaných institucí dle žádostí a potřeb.
Záležitost UNESCO zavřena v polovině roku stažením návrhu z rozhodnutí
MK ČR k dopracování
2. Spolupráce s JMK Brno ve věci jednání s vlastníky pozemků
• během roku se uskutečnila jedna osobní návštěva a jednání s pracovníkem
JMK Mgr. Košťálem P. ve věci jednání s vlastníky a výkupu pozemků. Kromě
toho jsou informace vzájemně předávány e-mailovou nebo telefonickou cestou
• Mgr. Košťál samostatně zadával zakázky na znalecký posudek pozemku a
výpočet ceny. Realizováno nemnoho výkupů, mnoho pozemků je dále
v soukromém vlastnictví. V roce dvakrát urgována žádost na přednostní
jednání s vlastníky vytipovaných pozemků v místě zvažované polohy nového
parkoviště
3. Obnova svislých panelů pro areál
• před sezónou byly postupně opraveny nalepením nových textů, fotografií a
plánku areálu všechny svislé informační panely umístěné v areálu.
• v rámci dotace MK ČR (grant UNESCO) čerpány prostředky za zhotovení
nových informačních panelů pro svislé vývěsky. Dodavatelem je studio IM
Zlín, návrh provede výtvarník Peter Kopsa. Nové tabule budou vyrobeny ve
vyšší obsahové i výtvarné kvalitě, včetně informací v jazykových mutací (Aj,
Nj, Bj)
4. Doplnění průvodcovských textů o činnosti AÚ v Mikulčicích v roce 2008
• tento úkol nebyl splněn i přes několikeré žádosti o informace, tyto nebyly
vedoucím pobočky AÚ AV ČR dr. Poláčkem L. dodány, zřejmě s ohledem na
skutečnost, že v současné době nejsou prováděny na hradišti a v nejbližším
okolí zásadnější terénní výzkumy
5.
•

Doplnění šperků a dalších sbírkových předmětů do stálé expozice pavilonu I
tento úkol byl částečně řešen při otevření vitrín, při němž byla proveden soupis
vystavených sbírkových předmětů, obnoveny popisky a doplněny některé
předměty s ohledem na obsah popisek

6. Doplnění stálé expozice pavilonu II o cizojazyčné popisky
• tento úkol byl splněn částečně. V měsíci červnu byly zpracovány překlady
popisek expozice P II a dodány ing. arch. Konečnému J. k dalšímu
zpracování. Od té doby (přes urgence) nebyly jazykové mutace popisek
dodány
7.

Příprava realizaci projektu naučně přírodovědné stezky v areálu
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• na tomto úkolu nebylo s Mgr. Rigasovou v tomto roce pracováno. Zdůvodněno
výše
8. Zajištění realizace akce revitalizace zeleně (I. etapa)
• tento úkol byl řešen přípravou dokumentů a dokumentace pro územní řízení.
Po vyhlášení výsledků architektonické soutěže řešení odloženo
9.

Realizace vyzvednutí základů jednoho (až dvou) kostelů
• pro splnění tohoto úkolu během roku vyřízeno stavební povolení a
prostřednictvím grantového řízení získány prostředky. Nebyla však uzavřena
smlouva na jejich čerpání. Vlastní práce byly u archeologů objednány a budou
zahájeny ve vazbě na tuto smlouvu

10.

Příprava realizace rekonstrukce III. velkomoravského mostu
• ve spolupráci s firmou Projektis Kyjov, odbornými pracovníky AÚ AV ČR
(pracoviště Mikulčice) i odborníky na stavbu historických dřevěných a
technických staveb (ing. Růžička ad.) upřesněny technické a finanční
záležitosti provedení akce, dopracována dokumentace, uskutečněno územní
řízení a zahájeno řízení stavební. K tomu také zpracován firmou pana
Matyáše nový projekt pro grantové řízení po vyhlášení výzvy

11.

Příprava studie rekonstrukce II. velkomoravského mostu
• firmě Projektis Kyjov byly archeology upřesněny vstupní informace (umístění,
délka a šířka, otázky vodního toku ad.) na přípravu projektu rekonstrukce II.
velkomoravského mostu opět cestou archeologického experimentu.
Připravovány materiály pro zahájení nezbytných řízení

12.

Pokračování v přípravě rekonstrukce návštěvnického centra
řady oficiálních i neoficiálních jednání s pracovníky JMK a přizvanými
architekty směřovala v průběhu roku k zajištění informací a podkladů pro
zpracování studií k vyhlášení architektonické soutěže řešení areálu Národní
kulturní památky Mikulčice
v polovině roku zveřejněny výsledky soutěže: zvítězil návrh kolektivu pana
arch. Petra Veličky
ihned zahájeny přípravné konzultace a práce na realizaci určených částí
vítězné studie (opláštění P II, rekonstrukce stezek a mobiliáře na akropoli)
proběhly tři konzultace směřující ke kvalitnímu návrhu řešení návštěvnického
centra a jeho jednotlivých provozů (návštěvnický, kongresový a pracovní)

•

•
•
•
13.

Příprava studie a realizace „velkomoravské cesty“
• ve vazbě na vítěznou studii řešena v II.polovině roku také otázka trasování
velkomoravské cesty po akropoli. Později od tohoto záměru upuštěno.

14. Příprava záměru archeoskanzenu u VII. kostela
• loni vedoucím Centra experimentální archeologie a živé historie Bc. Bernartem
M. představená vstupní studie Velkomoravského archeoskanzenu, který tvoří
velkomoravský dvorec s kostelem a obytnými i hospodářskými objekty,
vybranými dle dostupné literatury byl postoupen několika odborníkům
k posouzení. Práce na tomto projektu však zatím byly pozastaveny s ohledem
na řadu dalších již rozpracovaných úkolů směřujících k naplnění cílů a závěrů
doc. J. Gregorové ve studii Mikulčicko-kopčanského archeoparku.
15.

Spolupráce na realizací záměru Bulharů umístit v areálu sousoší C+M
• tento úkol byl splněn a je o něm pojednáno výše
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16.

Navázání a rozvíjení kontaktů s odbornými pracovníky na pracovištích Kyjov,
Pohansko, Staré Město, Modrá, Uh. Hradiště, AÚ AV ČR Brno, Kopčany
• během roku byl průběžně realizován na různých úrovních kontakt s pracovníky
z Kyjova, Břeclavi a Pohanska, Brna, Uherského Hradiště, AÚ AV ČR Brno a
Kopčan. Výsledky vzájemných konzultací byly využity při sezóně především
ve formě podávání informací návštěvníkům

17.

Článek do Muzejního občasníku s tématikou proměny areálu SHM
• článek do Muzejního občasníku na téma Cenu Muzejní výstava roku 2008
získaly velkomoravské Mikulčice v termínu dodán

18. Fotografická dokumentace akcí a sběr snímků pro tisky a materiály
• průběžná fotodokumentace všech akcí a sezónních aktivit památníku; využití
fotografií pro propagaci památníku
19.

Studium a excerpce pramenů a literatury k velkomoravské tématice
• průběžné studium odborné literatury k Velké Moravě a historii raného
středověku v ČR. Využití získaných poznatků při tvorbě propagace, pořadů a
doprovodných akcí

20. Doplňování odborné literatury pro příruční knihovnu
• během sezóny byly knihy vč. nových přírůstků v příruční knihovně
kontrolovány, sepsány a odborně uloženy knihovnicí muzea E. Kudláčovou
21. Spolupráce s badateli, praktikanty a studenty
• během roku nebyl ve smyslu tohoto úkolu vznesen žádný požadavek,
proběhlo jen několik telefonických nebo e-mailových konzultací či doporučení
na odbornou literaturu nebo odborné pracoviště
KNIHOVNA
1. Zpřístupnění informací ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím
- splněno s omezením z důvodu dlouhodobé nemoci knihovnice
2. Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb.
- splněno
3. Zpracování soupisu přírůstků knih do knihovny za rok 2008
- úkol trvá z důvodu dlouhodobé nemoci knihovnice
4. Pokračování v budování a katalogizaci vyčleněné knihovny TGM a "Region"
- průběžně pokračuje
5. Pořizování bibliografií a rešerší
- dle požadavků
6. Pokračování ve vedení složky „Pomocný materiál TGM“
- pokračuje průběžně
7. Pokračování v počítačové evidenci knihovny dle pravidel AACR2 (angloamerická
pravidla)
- pokračuje průběžně
8. Spolupráce se Souborným katalogem Praha - export dat dle smlouvy s
CASLINEM - zavazuje k tomu koncepce rozvoje SK ČR CASLIN do r. 2007, bod
3, odstavec b
průběžně
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9. Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih, počtu čtenářů a výpůjček
- prováděno měsíčně
10. Péče o stav knih - oprava a balení knih, vazba a kompletace časopisů
- prováděno průběžně
11. Revize výpůjček – úkol trvá
12. Evidence nových knihovních přístupů a speciálních druhů dokumentů – video, CD
- prováděno průběžně
13. MVS - spolupráce mezi knihovnami muzejními a veřejnými
- prováděno průběžně
14. Poskytování informačních služeb a informačních možností tělesně postiženým
občanům
dle potřeby
15. Zpracování novinových článků v programu Clavius, zaškolení v evidenci
časopisů podle nových pravidel pomocí on-line formuláře, zápis starých ročníků
- úkol trvá
16. Vedení složky s články o MMH – vedeno průběžně
Vlastivědné muzeum Kyjov
1. Pokračování v katalogizaci knihovny, počítačová evidence, zápis do
přírůstkového seznamu: 6752–7390 (638 knih)
2. NK Praha - účast na knihovnickém kurzu pravidel AACR2, přispívání do
Souborného kat.
3. Export dat do Souborného katalogu ČR: Kyjov + Hodonín. Zavazuje k tomu
„Koncepce rozvoje SK ČR CASLIN do r. 2007, bod 3, odstavec b
4. Příprava a realizace jednání Jihomoravská sekce KK AMG v Kyjově 10. 6. 2009
5. Účast na semináři knihovníků muzeí a galerií AMG v Pardubicích
6. Ve spolupráci s odbornými pracovníky určování klíč. slov + třídění knih (900 knih)
7. Spolupráce mezi knihovnami: - s MK Kyjov a Hodonín, s knihovnou
Pedagogického střediska v Hodoníně
8. Zpracování zvukových dokumentů - 12 ks, celkem 142
9. Oprava a balení knih; kompletace a vazba časopisů
10. Vlastivědné muzeum Kyjov - pomoc při organizačním zabezpečení akcí muzea
(velikonoční a vánoční předváděcí akce, Muzejní noc, vernisáž výstavy „Užitné
sklo Jaroslavy Matúšové“)
11. Seznam impaktovaných časopisů (M. Vařeka)
12. Evidence časopisů do Souborného katalogu
13. Mikulčice – zpracování knihovny, oprava a zpracování podle AACR2, 120 knih
14. Seznamy vyřazených knih (368 knih) a rozeslání balíků (27)
15. Seznam příjemců vyřazených knih pro ekonomku
16. Kristová, Milotice: zpracování pozůstalosti – V. Šťastný
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17. Vypracování rešerší: výroba slaměnek ve Věteřově, Holíčská keramika, Židé
v Hodoníně, Mapy v knihovně - J. Klvaňa, Hachler, Emil M., Drobné sakrální
stavby regionu
18. Analytický popis článků: 47
19. Obce regionu – vypracování seznamu knih v knihovně
20. Hodonín – zpracování a oprava knih pro archeologické pracoviště, třídění a
skládání novin Slovácko a Naše Slovácko, zkompletování časopisů na vazbu (4
ks)
zápis fondu Masaryk 688-1207 (519 ks)
budování fondu Region
21. Revize výpůjček + upomínky, aktualizace pro Národní knihovnu + Souborný
katalog v obou knihovnách, Technické ústředí knihoven Brno – nákup pomůcek
Kyjov:

Hodonín:

Počet návštěvníků: 135
Počet návštěvníků: 74
Počet výpůjček: 382
Počet výpůjček: 298
MVS: 27
Zvukové dokumenty: 142
Počet odebíraných periodik: 7
Počet čtenářů: zaměstnanci: 16, badatelů: 39, celkem: 55
Přírůstek knih: 13
Úbytek knih: 916
Celkem knih: 11 723
6. PROPAGACE
1. Tiskové zprávy k jednotlivým akcím a drobné aktuální články pro místní i
celostátní média - odborní pracovníci - průběžně probíhá tvorba tiskových zpráv k
výstavám a doprovodným akcím, které jsou zveřejňovány v médiích a na
webových stránkách muzea. Probíhá též tvorba letáků a propagačních materiálů
k doprovodným programům pro školy a zveřejňování fotografií z akcí na webu.
Příprava propagačních materiálů muzea a kalendáře výstav a doprovodných akcí.
2. Oznámení o změnách pro tisk – prováděno dle potřeby
3. Redakce www.masaryk.info a spolupráce s dalšími informačními servery
prováděno dle potřeby
4. Příprava podkladů pro tisk plakátů a pozvánek – prováděno dle potřeby
5. Propagace archeologických nálezů z nových záchranných výzkumů v regionálním
i celostátním tisku – prováděno dle potřeby
6. Vydávání propagačních materiálů, letáků a pohlednic
- prováděno dle finančních možností
7. Vydání propagačního materiálu – sál Evropa – nabídka služeb a kulturního využití
- byly shromážděny a digitalizovány materiály s tematikou Evropy
uložené v MMH. Podklady byly předány také výtvarnici. Informace budou
rozšířeny po studiu v archivu Hodonín. Při té příležitosti osloveni pracovníci
archivu s požadavky na vyhledání bližších údajů ze sčítacích operátorů o
majitelích a nájemcích budovy se sálem Evropa.
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8. Podklady k projektu propagace MMH a jeho příprava
- projekt podán a schválen
9. Zpracování a propagace projektu internetové encyklopedie Hodonína do databáze internetové encyklopedie byly v průběhu měsíce srpna vloženy data
o vývoji pojmenování hodonínských ulic (viz. http://encyklopedie.brna.cz/homemmh/). Zpracováno více jak 180 ulic a místních pojmenování
10. Spolupráce na projektu Vodního království
- průběžně - účast na schůzích a přípravě oslav Slavností Vodního království
Hodonín (texty pro účinkující, konzultace ohledně historických reálií), účast na
doplňkových akcích Vodního království - otevírání Holíčských vodních valů aj.)
11. Spolupráce na přípravě oslav 160. výročí narození TGM - přípravy probíhají
12. Spolupráce na přeshraničním projektu Společný návrat do 18. st. (F. Lotrinský)
- přípravy probíhají, podán projekt
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1. Trvalá vysoká propagace SHM směrem ke školám i široké veřejnosti v oblasti
Jihomoravského, Zlínského a Západoslovenského kraje
• nová aktualizace textové pozvánky k návštěv památníku a její předsezónní emailové rozeslání základním a středním školám v Jihomoravském kraji.
Opakování v polovině sezóny s pozvánkou na počátek školního roku
• během sezóny kontaktováni pedagogové a vedoucí všech školních výprav,
z vypracovaných dotazníků zpracována databáze škol se zájmem o
informování. Celkem takto získáno kolem 50 kontaktů pro další spolupráci
• zpracování desítek aktuálních sdělení o provozu v muzeu (vstup zdarma o
svátcích), o nabídkách rozšiřujících návštěvnické služby (výstavy v Malé
galerii, Velkomoravské dny - ukázky ze života Slovanů pro děti, Den dravců),
kulturních pořadech (programy o státním svátku) a doprovodných akcích
(Muzejní noc, Cyrilometodějské poutě) nebo o významných návštěvách
(velvyslanec Bulharska, hejtman Jihomoravského kraje Ing. Michal Hašek,
návštěvy z MK ČR, AÚ AV ČR, NPÚ Praha i Brno) a jejich nabídka redakcím
• během sezóny rozšířena propagace mezi všemi návštěvníky (pro každého
hosta vstupenková karta – vydáno 5.300 ks), na pultě zdarma k odběru leták
(pozvánka k návštěvě), list s informacemi o památníku nebo pro děti záložka
2. Zpracování textů a fotografií pro vydání karty ke vstupence
• vstupenková karta vyrobena z prostředků grantu MK ČR (UNESCO) v nákladu
15.000 ks a dána k užívání koncem měsíce července. U hostů se setkala
s příznivým ohlasem
• dle v loňském roce zpracovaného seznamu e-mailových adres IC v ČR (166
adres) bylo uskutečněno dvojího rozeslání (květen, srpen) pozvánky
k návštěvě památníku
• rozšiřovala se spolupráce s Centrálou cestovního ruchu jižní Morava a dalšími
při propagaci památníku a našich akcí. Památník zařazen do projektu TOP
CÍLE JMK, centrálou vydán první materiál
• průběžně byly aktualizovány webové stránky několika portálů s informacemi o
památkách a možnostech návštěvy v rámci pobytu na jižní Moravě
3. Příprava a vydání letáku pro širokou propagaci SHM/NKP na IC
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• v třetím čtvrtletí byl zpracován leták s širší informací o památníku a jeho
nabídce pro návštěvníky informačních a cestovních kanceláří, hotelů, lázní a
pokladen našich poboček. Byl vyroben z prostředků grantu MK ČR
(UNESCO) v nákladu 15.000 ks
4. Zpracování informačních panelů pro nádraží ad. vybraná místa
• v průběhu roku dokončeny všechny náležitosti (stanoviska, stavební povolení
Drážního úřadu Olomouc) k umístění velkých informačních tabulí na
nádražích ČD v Břeclavi, Lužicích a Hodoníně
• čekáme ještě vyjádření k umístění Infotabule před budovou ČD v Hodoníně,
poté proběhne stavební řízení
• zajištěna povolení pro reciproční umístění infotabulí v ZOO Hodonín a u
skanzenu NÚLK ve Strážnici. Máme předběžný souhlas na výměně
s Lázněmi Hodonín, smlouva nebyla podepsána
• informační tabule je třeba dle návrhu výtvarnice vyrobit a pak svépomocí
umístit
5. Zajištění souhlasu a instalace informačního panelu cca 2 km od areálu
• souhlas Policie ČR a stavebního úřadu Hodonín s umístěním infotabule před
areálem SHM zajištěn. Po sezóně na určeném místě do betonového základu
instalován rám, zpracovány informace na zadní stranu (SHM, Velkomoravské
vinařství, obec) a zadány do výroby. Instalace bude provedena po úpravě
okolí
6. Zadání a realizace poutače v podchodu ČD Hodonín
• tento úkol částečně konzultován s panem Šafránkem (učitel SPUŠ Hodonín).
Realizace (v rámci seminární nebo maturitní práce) záleží na kladném
přístupu ředitele školy
7. Aktualizace materiálů na vývěsce s charakteristikou Slovácka
• na informační nástěnce na stěně budovy návštěvnického centra byly
pravidelně umísťovány plakáty a pozvánky na aktuální akce a výstavy
Masarykova muzea v Hodoníně i jeho poboček, včetně měsíčních plakátů na
naše akce
8. Pravidelná aktualizace www stránek SHM a podklady k aktualizaci stránek
• pravidelně každých čtrnáct dní byly aktualizovány webové stránky SHM
v rubrikách „úvod, novinky, akce v areálu“, sledována byla „kniha návštěv a
e-shop“, předávány byly podklady pro aktualizaci stránek muzea
9. Propagační články do regionálního tisku a médií
• zpracování a odeslání 30 tiskových zpráv a pozvánek k návštěvní sezóně a
připravovaným akcím v památníku. Trvalý e-mailový kontakt s tiskovými
(Slovácko, Naše Slovácko, Deník), zvukovými (Radio Dyje, Radio Jih, Radio
Proglas, Český rozhlas) médii a televizí (TV Slovácko, ČT Brno, RT1 Brno)
• trvalá byla e-mailová komunikace s OÚ Mikulčice a obcemi okolí a byly
předávány tiskové zprávy a pozvánky, bylo informováno o akcích a aktivitách
10. Příprava podkladů o SHM pro novináře
• trvalý osobní kontakt na představitele médií, spolupráce při zveřejňování
pozvánek, hodnotících zpráv i článků o aktivitách památníku
• nejvýznamnější novinové články o památníku (výběr):
- Protivníky přetlačili štíty (Slovácko 21. 4. 2009)
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Mikulčická slovanská expozice má prestižní nominaci (Deník, 28. 4. 2009)
Slovanské hradiště se rozšíří (DNES 24. 4. 2009)
Sochy věrozvěstů jedou do Mikulčic (Slovácko, duben 2009)
Návrat. Mikulčice opět uvítají věrozvěsty ze Soluně (Slovácko 28. 4. 2009)
Mikulčice: nová podoba hradiště (Slovácko 28. 4. 2009)
Cena pomůže Mikulčicím do UNESCO (Slovácko, 19. 5. 2009
Slované si na UNESCO počkají (Deník 23. 6. 2009)
Mikulčice: nové sousoší Cyrila a Metoděje (Listy jižní Moravy, červen 2009)
Archeopark Mikulčice čeká proměna (Listy jižní Moravy, červenec 2009)
V Mikulčiciach znova znela cirkevnoslovanščina (Slovo, r. 41, č.14, 5. 7. 2009)
Život Slovanů bude vidět z nové věže (Slovácko 29. 7. 2009)
Zdařilá sezóna v Mikulčicích pokračuje (Slovácko)

11. Aktivní spolupráce s médii (televize, rozhlas, tisk)
• 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)
• zpracování a odeslání 30 tiskových zpráv a pozvánek k návštěvní sezóně a
připravovaným akcím v památníku. Trvalý e-mailový kontakt s tiskovými (MF
DNES, Deník), obrazovými (Česká televize, Televize Prima, TV NOVA) a
zvukovými (Český rozhlas) médii. Pravidelné předávání tiskových zpráv a
pozvánek, informování o akcích a aktivitách
• tiskové zprávy a drobné pozvánky (před sezónou a průběžně během roku:
16.01., 29.01., 10.02., 26.02., 11.03., 20.03., 31.03., 10.04., 21.04., 29.04.,
12.05., 15.05., 21.05., 01.06., 03.06., 15.06., 23.06., 01.07., 10.07., 22.07.,
05.08., 14.08., 09.09., 21.09., 05.10., 15.10., 27.10., 12.11., 23.11., 10.12. a
30.12.)
• zpracování a odeslání tisková zpráva o průběhu návštěvní sezóny 2009 pro
mediální partnery (Slovácko, Naše Slovácko, MF DNES, Český rozhlas Brno,
Česká televize, Radio Jih, Radio Dyje, Radio Proglas)
• vlastní propagace v místě formou vývěsky u vstupu a její pravidelná obměna
Tisk propagačních materiálů:
• v průběhu roku dotisk pohlednic v nákladu 4.500 ks, tisk pohlednice nová
(náklad 1.000 ks), tisk vstupenková karta (náklad 15.000 ks), tisk letáku pro
širokou propagaci zdarma (náklad 15.000 ks), připravena skládačka (malé
leporelo, náklad 5.500 ks), tři další nové pohlednice (šperky, náklad 4.500 ks)
a pro dětské návštěvníky jako dárek knižní záložky v nákladu 6.000 ks
Dopravní značení a informace:
• probíhala jednání s cílem výměny orientačních tabulí u příjezdových silnic a
v obcích Mikulčice, Lužice, Moravská Nová Ves) formou zajištění starších
dopravních směrových značek a jejich rekonstrukci (úpravu) nalepením naší
informace
12. Zajišťování kvalitních suvenýrů s tematikou mikulčických nálezů (gombík,
nákončí, náušnice, lunicový přívěšek, mince ad. vč. keramických předmětů)
• v průběhu roku zajištěna ve spolupráci s Obecním úřadem Mikulčice (úhrada)
výroba 1.500 ks velkomoravských gombíků a převzetí části do komisního
prodeje (prodáno 500 ks)
• v druhé polovině roku zpracovány podklady a zadána do výroby sada
vlastních velkomoravských suvenýrů (6 různých předmětů, celkem 2.25 ks –
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3x kování, 2x nákončí a gombík), klíčenka a kovový žeton s motivy
památníku a sousoší C+M (náklad celkem 300 ks). Vše hrazeno z prostředků
MK ČR (grant UNESCO)
7. PLÁNOVÁNÍ
Hodonín
1. Sbírkotvorná činnost, stejně jako vymezení současného okruhu působnosti je
dáno zřizovací listinou. Naše organizace neuvažuje o změně hranic, sporná
území jsme již do okruhu působnosti muzea zapracovali do zřizovací listiny v roce
2002.
2. Příprava projektů pro čerpání prostředků z fondů EU na propagaci muzea a
revitalizaci areálu Slovanského hradiště včetně rekonstrukce návštěvnického
centra (vegetace, krajinářské úpravy - cestní síť v areálu, rekonstrukce
velkomoravského mostu)
- získány dotace z OPŽP na regeneraci a obnovu krajiny v areálu SHM, na
propagaci muzea z ROP, na zvednutí replik základů kostelů z OP Přeshr.
spolupráce SR-ČR
- podána žádost na reminiscenci koryta řeky z OP Přeshr. spolupráce SR-ČR
z opatření na ochranu životního prostředí a obnovu krajiny
- žádost o dotaci na rekonstrukci velkomoravského mostu plánujeme na
podzim do ROP
3. Příprava Slovanského hradiště v Mikulčicích na zápis do seznamu světového
dědictví UNESCO
4. Spolupráce s odb. majetkovým JmK na řešení vlastnických vztahů v areálu SHM pokračuje
5. Spolupráce na přípravě nové koncepce řešení a architektonické soutěži k řešení
stávajícího návštěvnického centra a vztahů v areálu Slovanského hradiště
v Mikulčicích, NKP – probíhala spolupráce u přípravy architektonické soutěže a
pokračuje i nadále po jejím ukončení v rámci dalších příprav projektu
6. Propagace sálu Evropa pro využití ze strany veřejnosti, dovybavení sálu pro
zlepšení akustiky – příprava projektu – podány žádosti o dotace z fondů EU, do
kterých je zahrnuta propagace i akustické řešení sálu
7. Příprava řešení rekonstrukce půdního prostoru a následně depozitáře v muzeu ve
Veselí n/M., v případě získání účelové dotace JMK i realizace
8. Příprava projektu na sanaci vlhkosti zámečku a ohradní zdi, podání žádosti o
dotaci z fondů EU – projektová dokumentace je hotova, v minulé, roce nebylo
opatření, ve kterém bychom ji mohli uplatnit, předpokládáme podání žádosti na
podzim do ROP
9. Část realizace přístavby budovy ve dvoře muzea v Kyjově – stavba pokračuje
10. Koncepce nové etnografické expozice a nové historické expozice v Kyjově –
připravuje se
11. Příprava koncepce a libreta nové expozice pro budoucí návštěvnické centrum SH
v Mikulčicích – z dotace MK ČR na podporu památek UNESCO zpracován širší
námět a architektonická studie
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12. Nákup nového vozu - realizováno
13. Částečná obměna zastaralého počítačového vybavení a dalšího technického
vybavení – realizováno částečně
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1. Aktivity směřující k realizaci zápisu SHM na seznam Světového kulturního
• tyto aktivity a plněné úkoly byly popsány v bodě 5.1.
2. Projekty a podklady ke zpracování projektů pro čerpání finančních prostředků
z fondů EU na revitalizaci areálu SHM
• trvalá spolupráce s grantovým manažerem R. Matyášem v otázkách přípravy
projektů. Podíl na zpracování projektů k vyzvednutí základů kostelů, k
revitalizaci zeleně a k rekonstrukci velkomoravského mostu ad.
3. Doplnění projektu „Propagace MMH“ z ROP
• během roku dle pokynů grantového manažera aktualizován a nově podán
projekt společné propagace Masarykova muzea v Hodoníně a jeho poboček a
příprava neinvestičního projektu Podpora regionálních a místních služeb
cestovního ruchu
4. Podpora realizace architektonické soutěže řešení areálu SHM
• trvalá a konstruktivní spolupráce s ing. K. Hrubou, dalšími JMK jmenovanými
pracovníky a autory vítězného návrhu směřující zajištění nezbytných úkonů a
podkladů pro následnou realizaci vítězného návrhu
5. Sledování grantových nabídek na www stránkách MK, JMK aj., vyhledávání
• vypracování a předložení žádosti o finanční příspěvek MK ČR v rámci čerpání
prostředků rozpočtu z programu Podpora pro památky UNESCO na projekt
Libreto a tvorba expozice, propagace a rozvoj služeb Slovanského hradiště
v Mikulčicích. V květnu podepsána smlouva na čerpání prostředků ve výši
514.000,- Kč. V prosinci provedeno vyúčtování
6. Zpracování a zahájení projektu „Malujeme barvami země“ ve spolupráci
s Rakouskem
• na základě konzultací s paní prof. I. Ráček zpracován pilotní projekt soutěže
Malujeme barvami země pro rok 2009/2010. Po schválení zřizovatelem
kontaktovány školy a zahájena příprava
• ve spolupráci s kolegy (M. Rybecká, D. Šafránková ad.) instalována výstava
ve výstavním sálu Sadová, která pak probíhala v termínu 18. 9. – 11.10.
Zpracovány překlady anotací jednotlivých obrazů
• pilotní ročník soutěže byl vyhlášen v rámci vernisáže této výstavy prací
rakouských dětí a I. Ráček, jejíž součástí byla také tvůrčí výtvarná dílna pro
pedagogy. Zúčastnilo se 17 osob zastupujících 11 škol. Při této pracovní
schůzce převzaly zástupci škol pigmenty pro vlastní školní práce
• v závěru roku byl vypracován časový plán pilotního ročníku, připraveny a
rozeslány formuláře přihlášek i základních informací k soutěžnímu ročníku
• celkem se přihlásilo 15 škol (10 základních, 2 střední, 2 základní umělecké a 1
alternativní). Přihlášeny jsou školy: CZŠ Veselí nad Moravou, ZŠ Mikulčice,
ZŠ Milotice, ZŠ Hodonín Mírové nám., ZŠ Dolní Bojanovice, ZŠ TGM
Čejkovice, ZŠ Prušánky, ZŠ Ratíškovice, ZŠ Kyjov Újezd, Waldorfská ZŠ
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Brno, SŠPU Hodonín, Purkyňovo gymnázium Strážnice, ZUŠ Hodonín a ZUŠ
Dolní Bojanovice
• souběžně připravován a na různých úrovních (včetně zahraniční v Rakousku
(St. Pölten) projednávány aspekty 1. ročníku výtvarné soutěže Malujeme
barvami země 2010 – 2011

8. ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU
EKONOMICKÝ ÚSEK
1. Rozpracování schváleného rozpočtu dle dodání z JmK - splněno
2. Zpracování účetní uzávěrky za r. 2008 dle zásad hospodaření JmK, výkazy –
rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha - splněno
3. Příprava a zpracování komplexních rozborů hospodaření za rok 2008, zúčtování
hospod.výsledku, rozdělení do fondů - splněno
4. Zpracování mzdového rozpočtu a limitu pracovníků na základě schváleného
limitu mezd dle dodání Jmk - splněno
5. Připravit účetní doklady k archivaci a ke skartaci- přichystáno
6. Sledování čerpání finančních prostředků muzea - plněno
7. Kontrola a inventura cenin - splněno
8. Kontrola a inventura brožur a zboží - splněno
9. Inventura a kontrola zboží, v nápojových automatech - splněno
10. Sledování nových předpisů, vyhlášek a změn v účetní a daňové soustavě plněno
11. Spolupráce s vedoucími poboček na úseku prodeje vstupenek, brožur a zboží plněno
12. Kontrola čerpání rozpočtu dle poboček - plněno
13. Návrh rozpočtu na rok 2009, mzdové náklady dle pokynu JmK - splněno
14. Zpracování pravidelných účetních uzávěrek vždy k 15 –tému v měsíci - splněno
15. Vedení hlavní pokladny MM - splněno
16. Příjem tržeb z vedlejších pokladen za vstupné a prodej - splněno
17. Sledování – příjem a výdej OPPP - plněno
18. Kontrola knihy jízd a zpracování agendy provozu služebních vozů - plněno
19. Sledování – příjem a výdej čisticích prostředků - plněno
20. Archeologické pracoviště - evidence smluv - plněno
Dále bylo provedeno:
• vyúčtování grantů z MK ČR – SH Mikulčice, regionální pracoviště
• dokončení výtahu včetně převodu a získání pozemku smluvním převedením
z města Hodonína na Jmk, kolaudace
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• vyúčtování dotací z města na publikaci a výstavy, pracovní listy
• spolupráce na operačních programech jak přeshraniční, tak mezi státy
Rakouska a Slovenska a žádosti ze životního prostředí
• v důsledku částečné vypovědění smlouvy z depozitních prostorů kasáren,
změny v zabezpečovacím systému, včetně přeložení telefonní linky
• podklady pro energetickou analýzu a Cejizu - fa el. energie a za plyn, a během
roku několikrát odsouhlasení, doplnění smlouvy
• podklady pro získání dalších grantů z MK ČR a ostatní
• výběrové řízení na koupi nového auta, koupě, vyřízení SPZ
• výběrové řízení na kamerový systém ostrahy v SH Mikulčicích, nákup,
uvedení do provozu
• spoluúčast na výstavě s VaK Hodonín, financování
• spoluúčast na pořádání semináře a ostatních akcí a výstav
ÚDRŽBA BUDOV
Masarykovo muzeum v Hodoníně
1. Pravidelná prohlídka budov a operativní odstraňování závad dle technických
možností je prováděna průběžně
2. Závady většího charakteru, které nelze odstranit vlastními silami, jsou průběžně
hlášeny a jejich opravy postupně prováděny
3. Zeleň v areálu zámečku je pravidelně udržována vlastními silami
4. Drobné opravy na budovách a zařízení jednotlivých poboček jsou prováděny
podle potřeby
5. Výstavářské práce jsou prováděny dle plánu výstav, výstavní fundus je průběžně
evidován a kontrolován, údržba probíhá dle potřeby
6. Pracovníci jsou pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti práce
7. Zajišťování a evidence revizních zpráv je realizováno dle zákonných termínů

Správa budovy Kyjov
1. Na obou budovách byla prováděna běžná údržba, neprováděly se žádné větší
opravy
2. Probíhaly kontroly bezpečnosti práce a požární ochrany.
3. Revize byly provedeny dle potřebných lhůt
4. Údržba zeleně a odklízení sněhu bylo prováděno dle potřeby
5. Čisticí prostředky byly vzhledem malé spotřebě (pouze jednotlivá balení, podle
zkušeností z minulých let není třeba nákup většího množství prostředků na sklad)
nakupovány dle potřeby
6. Přístavba muzea: spolupráce se stavbyvedoucím prováděcí firmy, s architekty a
stavebním dozorem, organizační zabezpečení kontrolních dnů
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Veselí nad Noravou
1. Běžná údržba
- jednání s firmou SIGSERVIS Bzenec – výměna porouchaného čerpadla
v kotelně
- jednání s firmou PROST HODODNÍN s.r.o. – Ing. Brejcha – dokončovací práce
na projektové dokumentaci – střecha – zoologický průzkum v půdních prostorách
na výskyt netopýrů, stanovisko památkářů
- jednání s Ing. Zajíčkem s Agentury ochrany přírody a krajiny – středisko Brno –
provedení zoologického průzkumu na výskyt netopýrů v půdních prostorách
Městského muzea Veselí nad Moravou
- jednání s Ing. Větříčkem, vedoucím odboru rozvoje města Veselí nad Moravou
– úprava projektové dokumentace na revitalizaci náměstí Bartolomějského –
průjezd k muzeu
- jednání s firmou KTJ Electronic Uherské Hradiště – kalkulace na EZS a EPS na
střechu
- zajištění likvidace nefunkčního nápojového automatu – vyřazovací protokol
- jednání s firmou DOTCONTROL – zajištěna výměna porouchané řídící jednotky
k plynovým kotlům
2. Zajištění chodu kotelny
- absolvovány zkoušky k obsluze tlakových nádob, zkoušky k obsluze kotelny
- zajištěny revize tlakových nádob, revize kotelny, revize komína, odborná
prohlídka komína. Pravidelně jsou zaznamenávány údaje o provozu kotelny.
- zajištěna oprava oběhového čerpadla (2x), spolupráce při výměně vadného
řídicího systému (ŘS) kotelny, studium manuálu k obsluze ŘS kotelny.
Odvzdušňování radiátorů, ruční ovládání čerpadel při jejich poruchách i
poruchách ŘS
- zajištění opravy unikajícího uzávěru plynu v HUP
3. Dodržování zásad BOZP a PO - prováděno
4. Zajišťování a evidence revizních zpráv dle norem - prováděno
5. Údržba dvora, zeleně a úklid sněhu průběžně - prováděno
6. Evidence výdeje a spotřeby čisticích prostředků - prováděno
7. Evidence OOPP na osobních kartách - prováděno
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1. Pravidelná zimní kontrola a údržba areálu
Kontrolní činnost prováděna v týdenních a denních intervalech
Areál – centrální návštěvnická část – kontrolována jednou týdně. Zjištěné
závady (spadlé větve stromů, ucpaný okap, umazané lavice apod.) odstraněny
opravou domovníkem ihned
Namátková týdenní kontrola objektů prováděna průběžně. Zjištěné závady a
drobná poškození odstraňovány opravou domovníkem ihned.
2. Denní sledování teploty a zapisována vlhkosti a teploty v expozicích
3. Personální zajištění provozu v sezóně 2009 (průvodci)
V rámci přípravy sezóny zajištěna nová pracovní sezónní síla na pozici průvodce
(Vyskočilová V.). Dohodnuty termíny pracovní činnosti sezónních průvodců
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(Hnátková B., Navrátilová L. a Pavková M.) a průběžně zajišťovány brigádníce na
výpomoc (Martinů P., Zigáčková K. a Krobotová H.)
4. Zajištění pracovníka na pozici KVP/průvodce
V rámci zlepšování služeb návštěvníkům památníku a rozšíření spolupráce se
školami a nabídky alternativních programů přijata nová pracovní síla na pozici
kulturně-výchovný pracovník/průvodce (Tomčalová J.)
5. Seznámení nových pracovníků s pracovištěm a náplní práce (úkoly, areál,
expozice, bezpečnost práce, texty)
Nová pracovnice (Vyskočilová V.) byla seznámena s charakterem provozu,
zaškolena a poučena dle předpisů
6. Příprava návštěvních pavilonů na sezónu
Celková příprava obou expozic a vstupních prostor návštěvnického centra na
sezónu:
- pavilon I: demontáž čelních skel vitrín, vyčištění vitrín od prachu, soupis
vystavených sbírkových předmětů a kopií nálezů, celkový úklid objektu i exponátů
v řečišti, konzervace vybraných dřevěných předmětů, oprava světel, napuštění
podlahy, leštění skel, příprava materiálu pro prodej
- pavilon II: demontáž čelních skel vitrín a oprava světel, vyčištění skel od
prachu, celkový úklid objektu i exponátů v řečišti, konzervace archeologických
terénů, oprava vstupu, leštění skel, příprava PC programu, oprava závěsů,
úklid okolí objektu, natření rýn a okapových svodů
7. Příprava areálu na sezónu
vyčištění a vyhrabání jednotlivých kostelů a základů paláce, vymetení
pochůzkových tras, první sečení v blízkosti chodníků, kostelů a kolem
návštěvnického centra, oprava a úklid suchých WC, úklid napadaných větví
z okolí návštěvnické trasy, oprava odpadkových košů i lavic a jejich rozvezení
na určená místa, oprava informačních tabulí na příjezdových komunikacích,
oprava a instalace tabulí v areálu, výroba třepetalek, instalace informačních
tabulí u objektů v areálu, instalace vývěsních skříněk.
8. Školení BOZP a PO
- školení BOZP a PO provedl s pracovníky vedoucí koncem měsíce března
9. Vedení pobočkové pokladny s měsíčním vyúčtováním
- pobočková pokladna vedena pravidelně s měsíčním vyúčtováním, včetně
pravidelného odvodu tržeb
Evidence vstupného a prodávaného zboží vedena formou protokolárního
předávání materiálu na pokladně a odváděných finančních prostředků.
10. Zajištění materiálu pro komisní prodej
- materiál do komisního prodeje byl zajištěn před sezónou od řady dodavatelů
(Antiqua Nova, Slovácké muzeum UH, Archeologický ústav AV ČR, Futura
Praha, firma Ciglát, Obec Mikulčice, pan Skopal, pan Kaňovský, pan
Slováček, pan Synek, pan Slováček, Hnutí Brontosaurus Mikulčice), včetně
Masarykova muzea v Hodoníně
11. Vedení skladu prodejního materiálu, odvod tržeb
- vedení skladových karet a pravidelná kontrola skladu materiálu. Inventura 3x
během sezóny
12. Kontrola plnění smluvních povinností HBS
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spolupráce s HBS byla kvalitní. Pravidelné kontroly pracovníka HBS asi 1x za
2 měsíce (oznámení kontroly nálepkou na dveřích), v případě hlášení (cca 6x
za sezónu) provedeno hned telefonické spojení s vedoucím a konzultace
problému s následným odstraněním závady.
Během srpna připojen na systém HBS a zabezpečen také objekt sousoší sv. C +
M a okolí 10. kostela pomocí kamerového záznamového systému
-

13. Plnění aktuálních úkolů vyplývajících z provozu
- řada těchto úkolů plněna neodkladně: oprava nápojového automatu, příprava
umístění sousoší sv. C+M, přijetí pana hejtmana JMK a zahraničních VIP
hostů, doprovod televizních štábů a novinářů, odklizení polomů (spadlých
větví a stromů) po zimě, vyvážení jímky, údržba a oprava kanálu a výpusti
odpadních vod, průběžný úklid okolí objektů a areálu, sečení trávy a údržba
ploch, nátěr rýna okapových svodů, úpravy objektu P I (malování kanceláře a
pokojů, položení nových koberců, stěhování nábytku, příprava nové kanceláře,
vyklizení a příprava části budovy pro realizaci občerstvení, úpravy v recepci,
zateplování místností, úprava nábytku ad.), P II (průběžné opravy, ošetření
stromů, čištění okapů, úprava chodníků, výrova nových lavic ad.)
14. Evidence pracovních ochranných pomůcek
- vydání ochranných pomůcek před zahájením sezóny, jejich evidence
15. Vedení spisové agendy pobočky
- měsíční zápis kontrolní činnosti do požární knihy, evidence a odstraňování
závad
- vedení docházkové knihy a kontrola docházky a dodržování pracovní doby
16. Zajišťování občerstvení, udržování nápojového automatu
- pravidelný údržba nápojového automatu a zajištění jeho bezproblémového
provozu. Nákup občerstvení (nealko pití a drobné cukrovinky), evidence
prodeje a odvod tržeb
17. Periodických revize dle zákonných norem
- příslušnými pracovníky v termínu prováděna kontrola elektrospotřebičů a
elektrozařízení i protipožární ochrany
ÚDRŽBA AREÁLU
1. Úklid polomů v areálu a v okolí objektů
- úklid polomů proveden domovníkem před sezónou za spolupráce pracovníků
OÚ Mikulčice a následně podle aktuální potřeby průběžně během letních a
podzimních měsíců
2. Odstraňování náletových dřevin kolem stromových solitérů v areálu
- náročnější údržba zeleně a větší úklid náletových křovin a odlomených větví
stromů v areálu byl proveden v měsících leden a únor za spolupráce OÚ
Mikulčice
3. Čištění a údržba návštěvnické trasy na valech i areálem
- během celé hlavní sezóny byla prováděna domovníkem pravidelná a trvalá
údržba stezek, části travnatých ploch, okolí kostelů a objektů, okolí sousoší sv.
C+M, parkoviště a na návštěvnicky exponovaných místech areálu
4. Čištění břehů v blízkosti návštěvnické trasy
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-

kolem rybníčku mezi valem a kostelem VI na dle smlouvy vlastní náklady
v termínu provedl práce v měsíci březnu pan Prýgl

5. Obnova informačních panelů návštěvnického okruhu
- informační tabule do svislých vitrín byly výtvarnicí opraveny a následně před
sezónou domovníkem nainstalovány. Šikmé panely byly opraveny (utěsnění
skel vodotěsnou izolací) a instalovány do areálu
- v druhé polovině roku připravena a zadána výroba 12 nových informačních
panelů pro svislé vitríny. Příprava a výroba je hrazena s grantových prostředků
MK ČR (UNESCO), realizace dodavatelsky přes studio IM Zlín (více viz 5.3.)
6. Údržba kovových vitrín v areálu a inf. tabulí na příjezdových směrech
- před zahájením hlavní návštěvnické sezóny byly všechny demontované
informační panely zkontrolovány, podle potřeb opraveny a byla provedena
domovníkem před začátkem sezóny jejich instalace na příslušná místa
- s ohledem na možnost návštěvy také během zimních měsíců listopad až
březen byly po hlavní sezóně směrové ukazatele ponechány v terénu
7. Instalace panelů do kovových vitrín v areálu
- před zahájením hlavní návštěvnické sezóny byly všechny demontované
informační panely zkontrolovány, podle potřeb opraveny a byla provedena
domovníkem před začátkem sezóny jejich instalace na příslušná místa do
stojanů na návštěvnických trasách a u jednotlivých kostelů
- s ohledem na možnost návštěvy také během zimních měsíců listopad až
březen byly po hlavní sezóně informační panely i směrové ukazatele
ponechány v terénu
8. Údržba střechy pavilonu I a II (příp. nátěr)
- v průběhu sezóny provedena opakovaná kontrola střech obou objektů a
zjištěné drobné nedostatky (netěsnost, ucpaný okapový svod) byly ihned
odstraněny
- na pavilonu I byl proveden v závěru sezóny nový nátěr okapových rýn a
svodů. Práce bude dokončena do začátku nové sezóny
9. Údržba dřevěných a kovových konstrukcí, vč. lavic a košů
- tento úkol řešen v průběhu měsíce března. Zkontrolovány byly všechny
stojany a držáky tabulí, stožáry na vlajky, zahradní lavičky, lavice v areálu,
odpadkové koše a dřevěné konstrukce pro okrasné dřeviny. Dle potřeby byly
poškozené věci opravy. Další průběžná údržba byla po sezóně
10. Údržba základů kostelů
- prováděno domovníkem každý týden v pátek po celou sezónu
11. Údržba zeleně v areálu a okolí
- prováděno ZD Dolní Bojanovice, firmou FOREST AGRO Hrušky pravidelně 2x
během sezóny včetně úklidu sena a zaměstnanci OÚ Mikulčice před slavností
Bulharů a Cyrilometodějskou poutí Podluží
- v tomto roce sečení nebylo prováděno na šikmé straně valu směrem od
akropole z důvodu absence chybějící techniky (sekací stroj pro svažitý terén).
Doporučeno pro tyto práce zajistit nového dodavatele
12. Údržba zeleně na návštěvnických trasách
- prováděno domovníkem každý týden ve čtvrtek po celou sezónu
13. Údržba techniky a zařízení
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během roku byly všechny stroje a zařízení udržovány domovníkem v kvalitní a
provozuschopném stavu

14. Udržování protipožárních pásů kolem budov
- prováděno průběžně po celou sezónu domovníkem v rámci údržby chodníků a
cest
15. Oprava a údržba cest na návštěvnickém okruhu
- údržba cest a chodníků návštěvnických tras, včetně sečení okolí základů
kostelů prováděno domovníkem pravidelně každý týden s využitím traktorové
sekačky, ruční i lištové kosy
- na stezku po severozápadní části valu (od II. k VI. kostelu) umístěny čtyři
klády pro možnost posezení a odpočinku návštěvníků s výhledem do krajiny
16. Čerpání odpadní jímky
- provádí na objednávku pracovníci ZD Mikulčice
17. Oprava venkovních zdí a okapů pavilonu I
- oprava líčení venkovních zdí a soklů pavilonu I provedeno domovníkem
v měsíci březnu. Část okapů natřena v měsíci listopadu
18. Malování inspekčních pokojů, šatny průvodců
- malování těchto tří místností provedena v měsíci únoru
19. Zajištění pracovny pro KVP, vč. vybavení
- v měsíci březnu byla připravena a vybavena pracovna pro novou pracovnici
KVČ
20. Vnitřní úpravy recepce památníku
- během měsíce února byl v recepci upraven výdejní pult umístěním nové
lednice na nápoje (dodavatelem firma Kofola) a rozšířen prostor pro
uskladnění materiálů. K počítači byla instalována příruční zásuvka pokladna
pro lepší uložení peněz. Rozšířen byl prostor pro nabídku pohlednic a
neprodejních materiálu
- v březnu provedena demontáž dvou panelů. Na stejné místo instalovány
figuríny muže a ženy ve středověkém oblečení (zajištěno ve spolupráci
s Centrem experimentální archeologie a živé historie) a prostor pro umístění
diplomu získaného při udělení Hlavní ceny soutěže Gloria musaealis 2008
21. Přemístění lavic a nové osazení v rámci areálu
- zvažovaný úkol (přemístění tří lavic od objektu P II do stínu poblíž rostoucích
lip) nebyl s ohledem na velmi kvalitní osazení stávajících lavic v terénu řešen.
Do zvažovaného prostoru svépomocí vyrobeny domovníkem mobilní lavice
pro odpočinek návštěvníků
22. Prodloužení kameny dlážděné cesty k bazilice
- tento úkol nebyl realizován s ohledem na zadání vítězné studie
architektonického řešení prostoru akropole a předhradí
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II. Přehled hospodaření
II.1

Oblast výnosů

Masarykovo muzeum v Hodoníně hospodařilo v roce 2009 s finančními prostředky v
celkové výši 20 674 tis. Kč

*
*
*
*
*
*
*

příspěvek na provoz od zřizovatele
tržby za vstupné
tržby za vlastní výrobky
tržby z prodeje služeb
tržby za zboží
jiné výnosy
zúčtování fondů
aktivace materiálu a zboží
* dotace ze st.účelových fondů

15.552 tis. Kč
617 tis. Kč
66 tis. Kč
692 tis. Kč
217 tis. Kč
677 tis. Kč
417 tis. Kč
1.295 tis. Kč
1.141 tis. Kč

II.2 Oblast nákladů

Celkové náklady jsou v Masarykově muzeu v Hodoníně
k 31. 12. 2009 vykázány ve výši 20 633 tis. Kč a jsou tvořeny:

*spotřeba materiálu
*spotřeba energie
*prodej zboží
* opravy a udržování
*cestovné
*náklady na reprezentaci
*ostatní služby
z toho nákup sbírek
*osobní náklady
*odpisy dlouhodobého majetku
*ostatní náklady

740 tis.
1.512 tis.
349 tis.
365 tis.
120 tis.
35 tis.
2.426 tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

20 tis
13.031 tis. Kč
1.777 tis. Kč
278 tis. Kč

Výsledek hospodaření je k 31. 12. 2008 v Masarykově muzeu v Hodoníně
vykázán se ziskem ve výši 41 tis. Kč. Tento zisk po schválení
zřizovatelem byl rozdělen do fondu odměn a do rezervního fondu.
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IV. Kontrolní činnost
IV.1. PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI
Kontrolní činnost v muzeu probíhá na základě zákonů č. 122/2000 Sb. v platném
znění o centrální evidenci sbírek, na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční
kontrole ve veřejné správě, na základě vyhlášky č. 353/2001 Sb., kterým se mění
zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a na základě
vyhlášky č. 416/2004 Sb. v platném znění.
1. Ředitelka organizace pravidelně svolává dvakrát do měsíce porady vedoucích
pracovníků muzea, kde se kontroluje plnění úkolů vyplývajících z Plánu hlavních
úkolů organizace na příslušný rok. Termín porad je pevně dán výplatními termíny
organizace, respektive datem 7. a 22. příslušného měsíce. Připadne–li termín na
dobu pracovního volna, je termínem první následující den po druhém dnu
pracovního volna. Z porad je vyhotoven písemný zápis, který obdrží účastníci
porady a další zaměstnanci muzea. Vedoucí pracovníci jsou povinni informovat
své podřízené o nových úkolech a dbát na jejich plnění.
2. Na základě vypracovaného Depozitárního řádu je prováděna týdenní kontrola
stavu depozitářů se zápisem o stavu vlhkosti a teploty do depozitárních sešitů,
včetně zápisu pohybu osob. Depozitáře jsou vybaveny teploměry a vlhkoměry.
Za pravidelnou kontrolu zodpovídají správci depozitářů.
3. Vedoucí pracoviště, kde se eviduje docházka, pravidelně vždy k poslednímu dni
v měsíci kontrolují docházku a dodržování Vnitřního předpisu o pracovní době
v Masarykově muzeu v Hodoníně podle Rozhodnutí ředitelky č. 3/2003. Na
základě docházky vyhotovují docházkové listy. Kontrolují dodržování pracovní
doby a podepisují dovolenky a propustky podřízeným pracovníkům.
4. Hlavní pokladna muzea je měsíčně kontrolována ekonomkou muzea. Ta
kontroluje správnost účetní evidence, kterou následně zaúčtovává. Fyzická
kontrola stavu hotovosti v pokladně je prováděna rovněž měsíčně.
5. Mimo hlavní pokladnu jsou v muzeu zřízeny tři pobočné pokladny, které jsou
měsíčně kontrolovány vedoucími poboček a následně ekonomkou muzea, která
kontroluje správnost účetní evidence, kterou následně zaúčtovává.
6. Jedenkrát ročně správce rozpočtu provede kontrolu vedení všech pokladen.
7. Evidenci prodejního materiálu, cenin a vstupenek provádí jednou ročně správce
rozpočtu v rámci inventarizace majetku.
8. Provoz služebních vozů se řídí Směrnicí ředitele č. 1/2002 o provozu služebních
vozů. Kontrola je prováděna jednou měsíčně ekonomkou muzea. Ta kontroluje
vedení knih jízd a spotřebu pohonných hmot. Vozový park muzea tvoří dvě
osobní vozidla a jedno vozidlo terénní.
9. Čerpání dovolené kontroluje dvakrát ročně mzdová účetní na základě Směrnice
ředitele ze dne 1.1.2001. Počátkem roku je vyhotoven plán čerpání dovolené
zaměstnanců muzea, na jehož základě je dovolená udělována. Snahou vedení
muzea je čerpání dovolené na skutečnou obnovu a regeneraci sil.
10. Osobní ochranné pomůcky jsou vydávány na základě Směrnice ředitele ze dne
1.1.2001. Směrnice obsahuje seznam osobních ochranných pomůcek s výčtem
profesí a lhůtami čerpání. Jejich vydávání kontroluje pověřený pracovník dvakrát
ročně.
11. Všechna muzea jsou vybavena EZS. V případě muzea v Hodoníně je EZS
napojen na pult centrální ochrany České policie, muzeum Kyjov a muzeum
Veselí nad Moravou je napojeno na pult centrální ochrany městské policie
v příslušném městě a EZS v NKP Mikulčice je napojen na pult centrální ochrany
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

soukromé bezpečnostní agentury HBS v Hodoníně. Bezproblémový chod je
zabezpečován pravidelným servisem a pravidelnou roční revizí zařízení a
okamžitým odstraněním případných poruch v systému. Z revizí je vypracována
revizní zpráva, která se ukládá v místě EZS a v kopii u ředitelky organizace. Za
funkčnost EZS odpovídají vedoucí pracoviště.
V ročních intervalech je prováděna revize EPS v budově zámečku jednak firmou
NSN Hodonín, jednak firmou FIDES Brno – bezdrátové připojení EPS. Totéž se
děje ve víceúčelovém sále na Národní tř., kde je EPS napojená na pult centrální
ochrany Jihomoravského hasičského sboru – pracoviště Hodonín.
V oblasti požární ochrany je v pravidelných ročních intervalech prováděna
kontrola funkčnosti hasicích přístrojů profesionálními firmami. V případě závady
na přístroji je přístroj vyměněn. Z kontrol je vypracována revizní zpráva, která se
ukládá v místě kontroly a v kopii u ředitelky organizace.
Každoročně před zahájením turistické sezóny je v areálu NKP Mikulčice a
v jednotlivých pavilonech prováděna ředitelkou organizace kontrola připravenosti
areálu. Kontrola se zaměřuje na zajištění provozu, úklid expozice a úpravu
základů kostelů v areálu. Další údržbářské práce se potom realizují na základě
harmonogramu prací v průběhu celé sezóny.
Kontrola účetních dokladů probíhá na základě směrnice ředitele o oběhu
účetních dokladů vypracované na základě vyhlášky č. 353/2001 Sb., kterou se
mění zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se
v prvním stupni o samokontrolu jednotlivými pracovníky, ve druhém stupni jsou
kontrolovány správcem rozpočtu a ve třetím stupni ředitelkou organizace.
Finanční kontrola je prováděna na základě Směrnice ředitele č. 3/2004 vydaná
k realizaci zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky č. 64/2002 Sb. o finanční kontrole
ve veřejné správě a vyhlášky č. 416/2004 Sb. Na předepsaných formulářích
příslušný pracovník podává žádost, kterou odsouhlasí příkazce operace a
správce rozpočtu. Ve směrnici je výčet komodit, které nepodléhají tomuto
schvalování a jejichž kontrola se řídí směrnicí ředitele o oběhu účetních dokladů.
Kontrolu evidence a výdeje čisticích prostředků provádí pololetně pověřený
pracovník, za správnost a efektivnost zodpovídají vedoucí pracoviště.
Kontrola provedení inventarizace majetku probíhá jednou ročně na základě
Směrnice ředitele č. 2/2004 pro inventarizaci majetku a závazků muzea.
Na základě Plánu hlavních úkolů organizace a na základě zákona č. 122/2000
Sb. v platném znění o centrální evidenci sbírek probíhá pravidelná revize
vybraných částí sbírkového fondu. Z revizí jsou vypracovány revizní protokoly ve
dvou vyhotoveních, z nichž jeden zůstává v archivaci na příslušném oddělení a
jeden je uložen u ředitelky organizace. V roce 2009 bylo revidováno celkem inv.
čísel.
Kontrolu věcné správnosti cestovních náhrad a jiných výdajů provádí průběžně
ředitelka organizace a mzdová účetní. Výsledek služební cesty je podáván
písemnou formou a ředitelka jej svým podpisem bere na vědomí.

IV.2. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti
Provedené revize
1.
2.
3.
4.

Kontrola EZS – Hodonín, zámeček
Revize hasicích přístrojů – Hodonín, zámeček
Revize EPS a EZS – Hodonín, zámeček
Revize hydrantů

16.
30.
25.
25.

2.
4.
5.
5.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Revize FA 101 (přenos)
Revize kotelny – Hodonín, zámeček
Kontrola komínů – Hodonín, zámeček
Revize požární klapky – Hodonín, zámeček
Revize EPS a EZS – Hodonín, zámeček
Revize el. vedení - Hodonín
Revize EZS - Kyjov
Revize hasicích přístrojů Kyjov
Revize EZS Kyjov
Revize tlak. nádoby – Veselí n/M.
Kontrola komínů – Veselí n/M.
Revize hasicích přístrojů a hydrantů – Veselí n/M.
Revize plynového komínu – Veselí n/M.
Revize kotelny – Veselí n/M.
Revize hasicích přístrojů - Mikulčice
Revize EZS – Hodonín, kasárna
Revize EZS – Hodonín, kasárna
Revize taž. zařízení – Hodonín, Národní tř.
Revize hasicích přístr. – Hodonín, Národní tř.
Revize hydrantu – Hodonín, Národní tř.
Revize FA 101 (přenos) - Hodonín, Národní tř.
Revize kotelny - Hodonín, Národní tř.

25. 5.
22. 6.
30. 6.
16. 9.
22. 10.
2. 12.
14. 4.
22. 10.
23. 11.
2. 3.
7. 3.
14. 7.
4. 9.
14. 9.
30. 4.
25. 5.
10. 8.
29. 1.
30. 4
29. 5.
8. 6.
22. 6.

Ostatní kontroly
Součástí systému finančního řízení v naší organizaci jsou také kontroly
vykonávané externími kontrolními orgány. Ve sledovaném období roku 2009
proběhly v Masarykově muzeu v Hodoníně následující kontroly:
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor majetkový
Konání kontroly: 30. 4. 2009
Kontrola byla zaměřena na:
evidenci nemovitého majetku ve vlastnictví Jihomoravského kraje, který byl předán
zřizovací listinou příspěvkové organizace Jm kraje ze dne 17.12.2002, č.j.
JMK47/2003 NCZ, ve znění pozdějších dodatků, do správy k vlastnímu
hospodářskému využití Masarykovu muzeu v Hodoníně.
2. Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín
Konání kontroly: 25. září 2009
Předmět kontroly:
Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění.
Plnění ohlašovacích povinností, plnění povinností v nemocenském pojištění,
hospodaření s prostředky nemocenského pojištění, plnění povinností při odvodu
pojistného, plnění povinností v důchodovém pojištění, poučení o archivaci účetních a
dalších dokladů.
3. Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor kultury a památkové péče
Konání kontroly: 23. 10. 2009
Předmět kontroly:
Dodržování právních předpisů a řídících aktů vydaných Jm krajem při hospodaření
s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů, ověření funkce a účinnosti
vnitřního kontrolního systému organizace a vydaných vnitřních organizačních norem,
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namátková kontrola účetních záznamů za účelem ověření, zda údaje o hospodaření
věrně zobrazuje zdroje, stav pohyb veřejných prostředků, zda operace, které budou
předmětem kontroly, jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty,
programy, projekty, smlouvami nebo jinými rozhodnutími a splňují kriteria
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
4. Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor kontrolní a právní
Konání kontroly: 2. 12. - .3. 12., 7. 12. – 8. 12. 2009
Předmět kontroly
Veřejnosprávní kontrola byla provedena na základě ust. § 9 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a části třetí zákona č. 552/1991
Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolami bylo zjištěno, že jsou dané právní normy a vnitřní předpisy dodržovány.
Nedošlo k porušení finanční kázně.
V Masarykově muzeu v Hodoníně je zaveden vnitřní kontrolní systém, který se
řídí „Směrnicí ředitelky č. 2/2008 o finanční kontrole“ vydanou ředitelkou organizace
28. 12. 2008 s účinností od 1.1.2009. 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. Z jednotlivých kontrol závažnějšího charakteru provedených
či nařízených ředitelkou se následně vyhotovuje protokol o provedení kontroly.
Dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a dle vyhlášky
416/2004 Sb., kterou se zákon 320/2001 provádí jsou v Masarykově muzeu
prováděny následující kontroly.
Každý měsíc kontrola hlavní pokladny a jednotlivých pokladen poboček, včetně
vystavení protokolu o této kontrole.
Každý měsíc kontrola účetních dokladů, včetně vystavení protokolu za patřičný
měsíc.
Kontrola předběžná před vznikem a po vzniku operace je prováděna průběžně.
Stejně tak kontrola průběžná a následná je prováděna. Toto je na jednotlivých
dokladech značeno.
Měsíčně:
Protokoly 5 ks pokladny + 1 protokol za jednotlivé měsíční účetní doklady.
Celkem za rok 2009 bylo vystaveno 60 protokolů v rámci řídící kontroly.
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V. Plnění standardů dle § 10a zák. 483/2004 Sb., kterým se mění zák.
122/2000 Sb.
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, v tvrzi
Vlastivědného muzea Kyjov přízemí, v budově Městského muzea Veselí nad
Mor. je částečně přístupné přízemí, totéž platí o hlavním pavilonu Slovanského
hradiště v Mikulčicích, NKP; v zámečku v Hodoníně a v Kyjově ani do budoucna
vybudovat bezbariérové vstupy z důvodu stavební podstaty obou budov a jejich
památkové ochrany nelze. Na zajištění bezbariérového vchodu do sálu Evropa
jsme získali dotaci z programu Mobilita pro všechny – realizováno.
5. Omezení zajišťovaných standardizovaných veřejných služeb – ztížené podmínky
pro poskytování těchto služeb v roce 2008 byly v Hodoníně v důsledku stěhování
depozitáře z důvodu rekonstrukce půdy zámečku plánované původně na rok
2006, nicméně badatelské služby jsme i nadále poskytovali; rekonstrukce byla
z důvodu nově zjištěných skutečností přesunuta do roku 2007 a ukončena v roce
2008 v důsledku dlouhodobého onemocnění knihovnice jsme omezili výpůjční
dobu v knihovně
6. Oznamování standardizovaných služeb dle odstavců 2 a 3 a změny dle odst. 5
muzeum plní

VI. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31. 12. 2009.
Vyhlášena byla ředitelkou muzea dne interním příkazem ze dne 9. 10. 2009
spolu se zařazením pracovníků do dílčích inventarizačních komisí.
Inventarizace proběhla v termínu od 9. 10. 2009 do 31. 12. 2009.
Byla provedena fyzická i dokladová inventura.
Majetek, kterého se inventura týkala byl následovně vymezen.
• movitý a nemovitý majetek
• drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
•
•
•
•

skladovaný materiál
pokladny organizace
finanční majetek - peněžní prostředky na bankovních účtech
pohledávky a závazky
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• evidence cenin – stravenky, poštovní známky
• účty fondů
• přechodné účty aktivní
• zúčtování se zaměstnanci a institucemi
• zúčtování daní, dotací
Provedenou inventarizací nebyly zjištěny žádné rozdíly.
Z rozhodnutí ředitelky a v důsledku fyzické inventury byl vyřazen
DDHM v celkové výši
508 613,- Kč.
Odsouhlasené inventurní seznamy včetně „Protokolu“ založen v organizaci.

V Hodoníně 26. 2. 2009

Mgr. Irena Chovančíková
ředitelka Masarykova muzea
v Hodoníně
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VII. P Ř Í L O H Y
Přílohy k plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea
Příloha č. 1
Publikační činnost
Futák, P.: Královští úředníci na jihovýchodní Moravě do konce vlády Přemysla
Otakara II. a jejich role při kolonizaci moravsko-uherského příhraničí. Příspěvek do
sborníku z konference Pocta Přemyslu II. Otakarovi, králi železnému a zlatému.
Kostrouch, F. 2009: První předběžné výsledky archeologického výzkumu na
Masarykově náměstí v Hodoníně. In: Futák, P. – Plaček, M. – Vařeka, M. (edd.):
Středověká města na Moravě a v sousedních zemích, 77-90.
Kostrouch, F. 2009: Nové archeologické objevy z Čejkovic. Čejkovický zpravodaj
č.2/2009, 5-8.
Kostrouch, F. 2009: Nové archeologické nálezy v Hodoníně. Muzejní občasník 2006.
Kostrouch, F. 2009: Středověké dýhové misky z Olomouce. Archaeologia historica
34, 483-499.
Kostrouch, F. – Kodera, P. (v tisku): Výzkum hřbitova u kostela sv. Jana Evangelisty
v Blovicích. Archaeologia historica 35.
Šmerda, Jaromír 2009: Kyjov (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 2008, Brno:
Archeologický ústav AV ČR.
Šmerda, Jaromír 2009: Moravský Písek (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 2008,
Brno: Archeologický ústav AV ČR.
Šmerda, Jaromír 2009: Strážnice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 2008, Brno:
Archeologický ústav AV ČR.
Šmerda, Jaromír 2009: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 2008,
Brno: Archeologický ústav AV ČR.
Šmerda, Jaromír 2009: Vnorovy (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 2008, Brno:
Archeologický ústav AV ČR.
Šmerda, Jaromír 2009: Žarošice (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 2008, Brno:
Archeologický ústav AV ČR.
Šmerda, Jaromír 2009: Nálezy lidských pozůstatků na sídlištích únětické kultury
v Dambořicích a Žarošicích, okr. Hodonín, Pravěk NŘ 18/2008, 253 ff.
Šmerda, Jaromír 2009: Několik poznámek k vývoji opevnění strážnického hradu na
základě nových archeologických výzkumů. Okolo Strážnice, sborník Městského
muzea ve Strážnici, 17-21. Strážnice.
Vařeka, M. (ed.): Urbář plumlovského panství z roku 1624, Documenta Lichtensteina
nova series, Prostějov, 2009, s. 191.
Vařeka, M.: Žerotínsko-lichtenštejnské spory v průběhu 16. století, Muzejní občasník,
2006, s. 15- 19.
Odborná recenze knihy Kol. aut.: Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme,
Statutární město brno – Městská část Brno – Líšeň, Kulturní centrum Líšeň 2009.
Vařeka, M.: Prameny k dějinám Krnovska ve vratislavském archivu, Sborník
bruntálského muzea, 2009, s. 25 – 36.
Vařeka, M.: Jan I. z Lichtenštejna a mocenský vzestup rodu, Sborník prací PdF U,
řada společenských věd č. 23, 2009, s. 33 – 48.
Futák, P. – Plaček, M. – Vařeka, M. (eds.): Středověká města na Moravě a
v sousedních zemích, Hodonín 2009.
Sýkorová, H.: Slovácká komuna. Lužický zpravodaj 3/2009, s. 26 – 28.
Sýkorová, H.: Štefánkova ulice. Hodonínský deník, 1. 12. 2009, s. 18.
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Rucká, G., Sýkorová, H.: Když domy vyprávějí. Nástěnný kalendář na rok 2010
vydaný Městem Hodonínem ve spolupráci s MMH a OA Hodonín. Grafickou úpravu
provedla Zdena Prachmanová, současné fotografie zhotovil Vratislav Zpěvák. Po
odborné stránce (výběr historických fotografií, dobových reklam, předmětů a texty)
kalendář připravily Galina Rucká (archiv v Hodoníně) a Hana Sýkorová. V kalendáři
najdete fotografie dvanácti měšťanských domů, v nichž jejich majitelé zároveň také
bydleli a ve stručném popisu těchto domů si pak můžete přečíst o jejich nejslavnější
éře, případně střípky ze života jejich majitelů.
Gronský, T.: Masarykovo muzeum představuje osobnost Alice Masarykové
Hodonínské listy, leden 2009
Gronský, T.: Velikonoce se blíží, Hodonínské listy, březen 2009.
Gronský, T.: Drahá mama-Dear Alice, Hodonínské listy, březen 2009.
Gronský, T.: Velikonoce se blíží, Hodonínské listy, duben 2009.
Gronský, T. – podklady pro články
- Masarykovo muzeum zve..Slovácko 17.3. 2009.
- Velikonoce se blíží…, Slovácko 24.3. 2009.
- Velikonoce se blíží.., Naše Slovácko, 31.3. 2009.
- Velikonoční řemesla si mohl každý vyzkoušet,
Naše Slovácko 7.4. 2009.
- Svět loutek a jejich divadélek.., Hodonínský
deník, 5.11. 2009.
Gronský, T.: Projev u pomníku T. G. M. 14. 9. v Hodoníně
Chovančíková, I.: Projevy u pomníku T. G. M. v Hodoníně 7. 3., 27. 10.
Videodokumentace - Gronský
• Horňácké kosení Malá Vrbka
• Řezbárské sympozium na Vápenkách
• Muzejní noc v Hodoníně
• Seminář Muzejní marketing Hodonín
• Vernisáž výstavy Krojované panenky
• Vernisáž výstavy Starý Hodonín na fotografiích
• Hudebnědramatické pásmo Drahá mama- dear Alice
• koncert Ridina Ahmedová
• vernisáž Umění z hlíny
Muzejní občasník
Futák, P.: Druhé vojenské mapování
Gronský, T.: Řezbář Václav Němec
Chovančíková, I.: Zpráva o činnosti Masarykova muzea v Hodoníně
Kostrouch, F.: Archeologický průzkum při stavbě kanalizace na Národní třídě v
Hodoníně.
Kostrouch, F.: Objev nového germánského a raně středověkého sídliště v Hodoníně.
Martonová, T.: Sbírka slaměnek kyjovského muzea jako doklad zaniklé podomácké
výroby, část 2
Pokorná, B.: Historická sbírka ve Vlastivědném muzeu v Kyjově
Rybecká, M.: Fond porcelánu v MMH
Sýkorová, H.: Hodonínské domy
Vařeka, M.: Prameny k dějinám Hodonína
Šmerda, Jaromír: Sídlištní prostředí středověkého Kyjova na základě
archeologických výzkumů.
Šmerda, Jaromír: Nové polykulturní sídliště v Moravském Písku.
77

Příloha č. 2
přehled akcí
VÍCEÚČELOVÝ SÁL EVROPA
datum akce
4.1.2009
11.1.2009
18.1.2009
25.1.2009
28.1.2009
29.1.2009
1.2.2009
4.2.2009
8.2.2009
12.2.2009
13.2.2009
15.2.2009
22.2.2009
1.3.2009
5.3.2009
8.3.2009
12.3.2009
15.3.2009
22.3.2009
29.3.2009
31.3.3.4.2009
3.4.2009
5.4.2009
12.4.2009
15.4.2009
17.4.2009
19.4.2009
23.4.2009
24.5.2009
26.4.2009
29.4.2009
3.5.2009
10.5.2009
13.5.2009
17.5.2009
20.5.2009
26.5.2009
28.5.2009
31.5.2009
7.6.2009
14.6.2009
17.6.2009

název akce
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
zkouška – divadlo ZUŠ Hodonín
Divadelní představení ZUŠ Hodonín – pro OA
Hodonín
Křesťanské společenství
Paměť Velké Moravy
Křesťanské společenství
Hudební čtvrtek – klavírní duo
Tanec je radost
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
František Uhlíř Trio
Křesťanské společenství
Předání cen Města Hodonína
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
Velikonoce se blíží...

pořadatel
akce KS
akce KS
akce KS
akce KS
akce MM
akce MM

Vítání jara s...Ridinou Ahmedovou
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
Porada starostů JMK
Zkouška KOJN ZUŠ Hodonín
Křesťanské společenství
Hudební čtvrtek – koncert KOJNu ZUŠ Hodonín
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
Robert Křesťan a Druhá tráva
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
Doprovodná akce výstavy „Panenky“
Křesťanské společenství
Hodonínský den sester
Zkouška SPS Hodonín
Hudební čtvrtek – Pocta tvůrcům
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
Vernisáž archeologické výstavy

akce MM
akce KS
akce KS
akce JMK
akce ZUŠ Hodonín
akce KS
akce ZUŠ Hodonín
akce KS
akce KS
akce MM
akce KS
akce KS
akce MM
akce KS
akce Nemocnice
akce HSO-SPS
akce HSO-SPS
akce KS
akce KS
akce KS
akce MM

akce KS
akce MM
akce KS
akce HSO-SPS
akce MM a SVČ
akce KS
akce KS
akce KS
akce MM
akce KS
akce MěÚHodonín
akce KS
akce KS
akce KS
akce MM

78

18.6.2009
18.19.6.2009
21.6..2009
21.6.2009
26.6.2009
28.6.2009
12.7.2009
16.7.2009
18.7.2009
26.7.2009
2.8.2009
16.8.2009
23.8.2009
1.9.2009
5.9.2009
6.9.2009
9.9.2009
11.9.2009
13.9.2009
16.17.9.2009
18.19.9.2009
20.9.2009
24.9.2009
3.-4.10.2009
6.10.2009
10.10.2009
13.10.2009
13.10.2009
18.10.2009
24.10.2009
31.10.2009
5.11.2009
8.11.2009
14.11.2009
16.11.2009
17.11.2009
24.11.2009
26.11.2009
30.11.2009
7.12.2009
8.12.2009
15.18.12.2009
18.12.2009

Hudební čtvrtek – koncert sboru Gymnázia
Hodonín
Muzejní marketing

akce MM
akce MM

Křesťanské společenství
Concentus Moraviae
Projektový den Gymnázia Hodonín – mimo sál
Evropa
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
JAZZweekend
Vodní království
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
Křesťanské společenství
Přednáška Mgr. Františka Kostroucha
derniéra archeologické výstavy – Vodní den
Křesťanské společenství
Seminář JMK
Královský košt vín
Křesťanské společenství
Konference – Tělo jako kulturní fenomén

akce KS
akce DK Hodonín
akce Gymnázia
akce KS
akce KS
akce JDP
akce DK Hodonín
akce KS
akce KS
akce KS
akce KS
akce MM
akce MM
akce KS
akce JMK
akce DK Hodonín
akce KS
akce MM

Imatrikulace Evropského polytechnického institutu

akce EPI

Křesťanské společenství
Hudební čtvrtek – Břeclavský komorní orchestr
Celostátní sjezd Mladých křesťanských demokratů
Program o Hodoníně pro 3.A. třídu ZŠ Vančurova
Imatrikulace EPI
Program o Hodoníně pro 3.B třídu ZŠ Vančurova
Houslový recitál – Libora Meisla
Křesťanské společenství
Imatrikulace EPI
Imatrikulace EPI
Podnikový večírek EHO
Taneční DK Hodonín
Den studentstva
Pocta Zuzaně Navarové
Módní přehlídka s Jakubem Smolíkem
Pracovní seminář
Pracovní seminář
Veřejné fórum
Loutkové divadélko pro MŠ
Módní show RNDr. Jany Kopecké
Vánoce se blíží

akce KS
akce MM
akce MKD
akce MM
akce EPI
akce MM
akce HSO-SPS
akce KS
akce EPI
akce EPI
akce EHO
akce DK Hodonín
akce MěÚ Hodonín
akce ARONA, s.r.o.
akce Ateliér Linda
akce MěÚ Hodonín
akce JMK
akce MěÚ Hodonín
akce MM
akce Afrodita
akce MM

Pohoštění účinkujících koncertu

akce Vasiľko M.
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Příloha č. 3
Uzavřené smlouvy na archeologický výzkum
2901 Prušánky-Nechory, Lomená, Konečná, kan. Obec
2902 Moravská Nová Ves-Čtvrtě od Prušánek, zapojení sondy Hr 202 MND
2903 Mutěnice-U zmole, bioplynová stanice Marek
2904 Prušánky-Úlehle, zapojení sond Pr3, Pr2 MND
2905 Bzenec-Nádražní, rekon. Město
2906 Bzenec-nám. Svobody, rekon. Město
2907 Kyjov-Palackého, bytový dům Zemánková
2908 Hodonín-rámcová smlouva Město
2909 Dambořice-Kluče, zapojení sond Uh 78,79 MND
2910 Kyjov-U vodojemu, ZŠ Joklíka, sport. areál Město
2911 Kyjov-Havlíčkova-Brandlova, okruž. křižovatka Město
2912 Kyjov-Jungmannova, stav. úpravy Trávníčkovi
2913 Hodonínsko-rámcová smlouva 2009 VaK
2914 Mutěnice-Družstevní, komunikace Obec
2915 Mutěnice-Lipová, park Obec
2916 Dubňany-Havlíčkova, kan. VaK
2917 Hodonín-Herbenova, kan. VaK
2918 Čejkovice-intrav., NN EoN
2919-1 Strážnice-areál Šohaj, VN+TS EoN
2919-2 Hodonín-Kongresová hala, rek. TS EoN
2919-3 Hodonín-Komenského, NN EoN
2920-1
Hodonín – Masarykovo nám. +11, rek. NTL , II. etapa JMP
2920-2
Hodonín – Velkomoravská, rek. NTL JMP
2920-3
Hodonín – Rybáře, rek. NTL JMP
2920-4
Lužice – Velkomoravská, rek. STL JMP
2920-5
Kyjov – Školní + přípojky, rek. NTL JMP
2920-6 Kyjov – U vodojemu, rek. NTL JMP
2921 Hodonín-Legionářů, zpevnění koruny hráze Město
2922 Dambořice-intrav., přístavba školy Obec
2923 Kyjov-Brandlova, stavba Penny Market PS Slovácko
2924 Hodonín-Lipová alej, kabel. síť Net-Connect
2925 Vlkoš-vinné bůdy, polní cesta C17 Agromeli
2926 Vlkoš-Hrubé Padělky, Pod vysokým, PEO Agromeli
2927 Ratíškovice-Řádky, kan. VaK
2928 Ratíškovice-Baťovka, vod. VaK
2929 Kyjov-extrav., VDJ Roch, odpad VaK
2931 Prušánky-Draha, průzkum. vrt Pr 8, panel. plocha MND
2932 Dambořice-U hřiště, hriště Sokol Obec
2933 Blatnice-Hájek, kan. Bachan
2934 Ratíškovice-intrav., zámečnická dílna Stokláska
2935 Uhřice-Žabák, IS pro RD Obec
2936 Hodonín-Velké kasárna, vilapark Dragoun
2937 Hodonín-Pastelky-Konečná, optický kabel Net-Connect
2938 Hodonín-Rybáře, byt. dům Crossing
2939 Lužice-Velkomoravská, hala H2 Groz-Beckert
2940 Mutěnice-Luční, komunikace Obec
2941 Mutěnice-Malá strana, komunikace Obec
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2942 Ždánice-Zámecká, IS pro RD Město
2943 Terezín-intrav., etrav., PPO Aquasys
2944 Ždánice-zapojení sond Žd 129a,154,46 MND
2945 Veselí n. M.-Pastviska, Hatě, cyklostezka Veselí-Moravský Písek Město
2946 Hodonín-Purkyňova, cyklostezka Hodonín-Rohatec, II.et. Město
2947 Hodonín-Purkyňova, zpevněná plocha Nemocnice
2948 Kyjov-Svatoborská, vod. VaK
2949 Hodonín-Okružní, park Město
2950 Vlkoš-Chrast, Rybnické, polní cesty CZ4, H5, H6 Skanska
2951 Šardice-Stavěšice-Zápověď, nádrž Swietelsky
2952 Veselí n. M.-Dubečky u Kozojídky, polní cesta HC-11 Strabag
2953 Hodonín-Pančava, parkoviště Krystal Městbytspráva
2954 Mutěnice-Květná, komunikace Obec
2955 Hodonín-Velká kasárna, TI III. et. Město
2956 Hodonín-Rybáře, TI I.et. kan, vod. Město
2957 Hodonín-Mas. nám, Nár. tř., chodníky Město
2958 Hodonín-Polní, vnitroblok Město
2959 Hovorany-Šardice-Díly za rybníkem, fotovolt. elektrárna Cyclops
2960 Hodonín-Masar.nám., stav. úpravy Městbytspráva
2961 Dolní Bojanovice-Josefovská, kan. Obec
2962 Dolní Bojanovice-Dlouhá, most Obec
2963 Prušánky-Podkovné, průzkum. vrt Pr 7, panel. plocha MND
2964 Hodonín-Koupelní, parkoviště SaZ
2965 Čejkovice-Templářská, centrum obce Obec
2966 Čejkovice-intrav., výstavba bytů Obec
2967 Hodonín-Konečná, Brandlova, Vančurova, opt. kabel Net-Connect
Příloha č. 4
Nálezové zprávy
Seznam pozitivních nálezových zpráv - Šmerda
1. Kyjov-Bohuslavice-odkanalizování obce. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
2. Svatobořice-Mistřín-intravilán, silnice. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
3. Moravský Písek-intravilán, silnice. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu.
4. Strážnice-B. Hrejsové, kanalizace, vodovod. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
5. Moravská Nová Ves-Čtvrtě od Prušánek, zapojení sondy Hr 202. Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Kostrouch seznam nálezových zpráv:
1. pozitivní
Kostrouch, F. 2009: Mutěnice, ul. Šlechtitelská. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě vodovodu a kanalizace. Archiv MM Hodonín A2862.

81

Kostrouch, F. 2009: Hodonín, ul. Komenského - Dobrovolského. Investorská
nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě kanalizace.
Archiv MM Hodonín A-2817/4.2.
Kostrouch, F. 2009: Čejkovice, ul. Templářská, ul. Masarykova. Předběžná nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při obnově NN, TS. Archiv MM
Hodonín A-2918.
2. negativní
Kostrouch, F. 2009: Hodonín, ul. Slunečná. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při rekonstrukci horkovodu. Archiv MM Hodonín A-2845.
Kostrouch, F. 2009: Hodonín, ul. Velkomoravská. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavebních úpravách sportovního hřiště. Archiv MM
Hodonín A-2838.
Kostrouch, F. 2009: Mutěnice. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při rekultivaci skládky. Archiv MM Hodonín A-2851.
Kostrouch, F. 2009: Ratíškovice ČOV. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při dobudování ČOV. Archiv MM Hodonín A-2817/5.
Kostrouch, F. 2009: Mutěnice, U zmole. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě bioplynové stanice. Archiv MM Hodonín A-2903.
Kostrouch, F. 2009: Hodonín – ul. Havlíčkova, Mírové náměstí, tř. Dukelských hrdinů,
ul. Sušilova, ul. Pravoslava Veselého, ul. Palackého, ul. Rodinova, ul. Štefánikova.
Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při rekonstrukci NTL
plynovodu a domovních přípojek, 3. etapa. Archiv MM Hodonín A-2818/1.
Kostrouch, F. 2009: Petrov. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě kanalizace. Archiv MM Hodonín A-2817/3.
Kostrouch, F. 2009: Hodonín, Nesytý. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-2817/4.1
Kostrouch, F. 2009: Prušánky, ul. Slunečná, ppč. 3239/15. Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM
Hodonín 2/09.
Kostrouch, F. 2009: Prušánky, ul. Slunečná, ppč. 3239/8. Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM
Hodonín 2/09.
Kostrouch, F. 2009: Hodonín, ul. Komenského. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při obnově kabelu NN. Archiv MM Hodonín 2919/3.
Kostrouch, F. 2009: Hodonín. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě okružní křižovatky. Archiv MM Hodonín A-2847.
Kostrouch, F. 2009: Ratíškovice, ul. Řádky. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při rekonstrukci kanalizace. Archiv MM Hodonín A-2927.
Kostrouch, F. 2009: Dubňany, ul. Havlíčkova. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při opravě kanalizace. Archiv MM Hodonín A-2916.
Kostrouch, F. 2009: Prušánky, Draha. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při výstavbě pracovní plochy pro vrt Prušánky 8. Archiv MM
Hodonín A-2931.
Kostrouch, F. 2009: Hodonín, ul. Herbenova. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při opravě kanalizace. Archiv MM Hodonín A-2917.
Kostouch, F. 2009: Hodonín, ul. Purkyňova. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě víceúčelové zpevněné plochy. Archiv MM
Hodonín A-2947.
Kostrouch, F. 2009: Lužice, ul. Velkomoravská. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě haly. Archiv MM Hodonín A-2939.
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Kostrouch, F. 2009: Lužice, ul. Velkomoravská. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při rekonstrukci STL. Archiv MM Hodonín A-2920/4.
Kostrouch, F. 2009: Hodonín, ul. Legionářů. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při zpevnění koruny hráze. Archiv MM Hodonín A-2921.
Kostrouch, F. 2009: Prušánky, ul. Lomená, ppč. 1489/16. Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu při stavbě zpevněných ploch, pergoly,
zastřešených parkovacích stání a zahradního domku. Archiv MM Hodonín 4/09.
Kostrouch, F. 2009: Hodonín, ul. Okružní. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při parkových úpravách. Archiv MM Hodonín A-2949.
Kostrouch, F. 2009: Hodonín, ul. Polní - vnitroblok. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě chodníků a zpevněných ploch. Archiv MM
Hodonín A-2958.
Kostrouch, F. 2009: Ratíškovice - Baťovka. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě vodovodu. Archiv MM Hodonín A-2928.
Kostrouch, F. 2009: Mutěnice, ul. Družstevní. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-2914.
Kostrouch, F. 2009: Mutěnice, ul. Luční. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-2940.
Kostrouch, F. 2009: Mutěnice, ul. Květná. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-2954.
Kostrouch, F. 2009: Mutěnice, ul. Malá Strana. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-2941.
Kostrouch, F. 2009: Dolní Bojanovice, ul. Dlouhá. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při rekonstrukci mostu. Archiv MM Hodonín A-2962.
Kostrouch, F. 2009: Ratíškovice. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-2934.
Kostrouch, F. 2009: Strážnice. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-2919/1.
Kostrouch, F. 2009: Hodonín, ppč. 520/3, ul. Koupelní. Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-2964.
Kostrouch, F. 2009: Hodonín, ul. Pančava. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-2953.
Kostrouch, F. 2009: Hodonín, ul. Purkyňova. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-2946.
Příloha č. 5
Propagace archeologického oddělení
Tiskové zprávy k jednotlivým akcím a drobné aktuální články pro místní i
celostátní média
Celkem bylo vytvořeno 6 aktuálních článků z archeologických akcí na internetových
stránkách archeologického pracoviště Masarykova muzea v Hodoníně.
Kyjov, ul. Palackého. Rozsáhlejší výzkum u kyjovského zámečku. (25. 3. 2009)
Kyjov, ul. Palackého. Nové poznatky z výzkumu. (30. 4. 2009)
Dambořice, intravilán. První dokumentované pravěké sídliště v řadové zástavbě při
přístavbě školy. (15. 5. 2009)
Dambořice, intravilán. Další objevy při stavbě hřiště Sokola. (5. 6. 2009)
Hrubá Vrbka, Za bařinou. Sídliště z doby římské. (20. 8. 2009)
Vnorovský kostel měl možná svého předchůdce již ve velkomoravském období. (21.
10. 2009)
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Propagace archeologických nálezů z nových záchranných výzkumů
v regionálním i celostátním tisku
Celkem vyšlo 29 novinových článků a prezentací na webových stránkách o
aktuálních archeologických výzkumech.
Raiskubová, H.: U kyjovského zámečku objevili zbytky středověkých pecí.
Hodonínský deník + web (2. 4. 2009)
Raiskubová, H.: Kyjovské náměstí ukrývá tajemství. Slovácký deník + web (3. 4.
2009)
Vaculová, H.: Archeologové objevili u Kyjova pekárnu a keltský hrob. Mladá Fronta
Dnes + web (13. 4. 2009)
Raiskubová, H. Čejkovice: Unikátní objev středověkého sklepa. Hodonínský deník web (3. 4. 2009)
Raiskubová, H. Čejkovice: Unikátní objev středověkého sklepa. Hodonínský deník
(4. 4. 2009)
Raiskubová, H.: Čejkovice: hrob je možná slovanský. Hodonínský deník + web (21.
4. 2009).
Ivánek, L.: V Dambořicích promluvila doba železná. Hodonínský deník + web (1. 6.
2009)
Prchal, K.: Nové nálezy doby halštatské v Dambořicích. Naše slovácko (2. 6. 2009)
Pechura, M., Lahová B.: Staré kosti jsou nově v muzeu. Hodonínský deník + web
(17. 6. 2009)
Pechura, M.: 35 milionů a pitná voda bude kvalitnější. Hodonínský deník (22. 6.
2009)
Raiskubová, H.: Před dvěma tisíci let kvetl u Hrubé Vrbky obchod. Hodonínský deník
+web (15. 8. 2009)
Kostka, M.: Nález sídliště mu zrealizoval životní sen. Dobrý den s kurýrem + web (21.
8. 2009)
Černá, Z.: Archeolog našel unikát, středověkého koníka. Hodonínský deník + web
(15. 9. 2009)
Černá, Z.: Archeologové našli studnu na Masarykově náměstí. Hodonínský deník +
web (15. 10. 2009)
Černá, Z.: Předchůdce kostela byl možná v raném středověku. Hodonínský deník +
web (27. 10. 2009)
Propagace archeologických nálezů z nových záchranných v radiu a televizi - celkem
jde o 9 prezentací.
Hollerová, V. Archeologové v Kyjově učinili unikátní objev. Televize Zlínsko. (25. 3.
2009)
Hollerová, V. Archeologové v Kyjově učinili unikátní objev. ČT. (26. 3. 2009)
Hollerová, V. Archeologové v Kyjově učinili unikátní objev. Televize Slovácko. (1. 4.
2009)
Kuchyňková, Z. Nález řemeslnických pecí v Kyjově. Český rozhlas. (16. 4. – 17. 4.
2009)
Hollerová, V. Region Ždánicka se díky Dambořicím může pyšnit bohatým pravěkým
osídlením. Televize Zlínsko. (29. 5. 2009)
Hollerová, V. Region Ždánicka se díky Dambořicím může pyšnit bohatým pravěkým
osídlením. ČT. (29. 5. 2009)
Hollerová, V. Archeologové našli na Kyjovsku zajímavé objekty. Televize Slovácko.
(3. 6. 2009)
Pechura, M. Výstava nových archeologických nálezů. Televize Slovácko. (23. 6.
2009)
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Žáčková, I. Hrubá Vrbka se chlubí unikátními nálezy. Televize Slovácko. (20. 8.
2009)

Příloha č. 6 Seznam zpracovaných materiálů výtvarnicemi MMZ
Přehled činnosti výtvarnice – Kyjov
Červen:

Červenec:

Srpen:

Září:
Říjen:

Listopad:

Panely Hodonín, spolupráce na výstavě „Staletí oživená vodou“ - Ho
„Dolep“ na plakáty a pozvánky – logo EU - Ho
Plakát k výstavě „Plastiky Lubora Kuznika“ - Ky
Propagace výstavy „Plastiky Lubora Kuznika“
Spolupráce na instalaci „Těšínské krojové šperky“ v Hodoníně,
panely - Ho
Přehled vstupného poboček – Ve, Ky, Ho
Kopírování dotazníků - Mgr. Martonová
Dotisk pozvánek „Umění z hlíny“ - Ho
Přednáška František Kostrouch - Ho
Kopírování dotazníků - Mgr. Martonová - Ky
Plakáty a pozvánky tisk „Umění z hlíny“ – Ho
Návrh plakátu Derniéra „Voda živá“ - Ho
Plakáty „Výročí obchodní akademie“ - Ho
Likvidace výstavy „Těšínské krojové šperky“ – Ho
Scany sbírek – Mgr. Pokorná, foto
Kopírování „Kříže a kapličky“ - Mgr. Martonová
Kopírování pro badatele: Mgr. Martonová, Mgr. Vratislavská
Propagace „Mikulášská dílna pro děti“ – Ho
Plakát „Užitné sklo Jaroslavy Matúšové“ - Ky
Propagace „Užitné sklo Jaroslavy Matúšové“ - Ky
Plakát „Vánoční předváděcí akce“ – Ky, V, H
Propagace „Vánoční předváděcí akce“ – Ky, Ve, Ho
„Kurz aranžování“ s paní Motáňovou
„Kurz aranžování“ s paní Motáňovou
Propagace „Mikulášská dílna pro děti“ – Ho
Spolupráce při instalaci výstavy „Užitné sklo Jaroslavy Matúšové“ -

Ky

Prosinec:

Spolupráce při organizačním zabezpečení vernisáže výstavy „Užitné
sklo
Jaroslavy Matúšové“ - Ky
Spolupráce „Výtvarná dílna - enkaustika“ – předvádění
Propagace „Vánoční předváděcí akce“ – Ky, V, H
„Kurz aranžování“ s paní Motáňovou
Vánoční předváděcí akce - předvádění
Spolupráce „Výtvarná dílna - enkaustika“ – předvádění

Přehled činnosti výtvarnice – Hodonín
Leden 2009
-MIKULČICE - Návrh a dotisk plakátů „Plán akcí“ na rok 2008
-VESELÍ NAD MORAVOU
Realizace výstavy + tisk plakátů + letáků „Kraslice“
-MIKULČICE - Tisk Zvacího dopisu
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ČTVRTLETNÍK
Únor 2009
-HODONÍN SADOVÁ - Tisk plakátu + letáků na předváděcí akci k výstavě
Nekonečný příběh bižuterie „Jak se vyrábí bižuterie II.“
-KYJOV - Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu „Mapy ze sbírek Vlastivědného
muzea v Kyjově“
Březen 2009
-HODONÍN EVROPA - Návrh a tisk plakátu + vstupenek na koncert „František Uhlíř
Trio“
-HODONÍN ZÁMEČEK - Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na
vernisáž + leták „Starý Hodonín na fotografiích“
-HODONÍN SADOVÁ - Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na
vernisáž + leták „Krojované panenky“
-HODONÍN ZÁMEČEK - Návrh a tisk plakátu na literárně-hudební pořad „Drahá
mama – Dear Alice“
-MIKULČICE - Oprava informačních tabulí
Návrh a tisk plakátu na přednášku „Alice Masaryková a Slovensko“
Návrh a tisk plakátu „Velikonoce se blíží…“ + v KYJOVĚ i účast na organizaci
Duben 2008
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc duben 1. – 5. 4. 2009
-Návrh a tisk letáku „Nabídkový list pro školy“
Návrh a tisk „Volná rodinná vstupenka“
Návrh a tisk plakátu + vstupenek + přelepů na velké plakáty na koncert „Ridina
Ahmedová“
Návrh a tisk letáku A5 „Pozvánka k návštěvě“
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc duben 12. – 25. 4. 2009
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu „Já mám koně…“
Návrh a tisk přelepů na velké plakáty + vstupenek na koncert „Dylanovky“ – Robert
Křesťan a Druhá Tráva
ČTVRTLETNÍK
Květen 2008
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc květen 1. – 23. 5. 2009 Mikulčice
Tisk plakátu + letáků na předváděcí akci k výstavě Krojované panenky „Krojované
panenky – předváděcí akce spojená s tvůrčí dílnou“
Návrh a lepení nápisů z fólií
Návrh a tisk plakátu MUZEJNÍ NOC HODONÍN „Muzejní noc“
Návrh a tisk plakátu + účast na organizaci MUZEJNÍ NOC KYJOV „Republiku
nedáme!“
Realizace výstavy + tisk plakátu MUZEJNÍ NOC VESELÍ „Šlechtické rody na
Veselsku“
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na Velkomoravský den a Muzejní noc
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na Cyrilometodějská pravoslavná pouť + Slavnost
bulharů
Červen 2009
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc červen 20. 5. – 19. 6. 2009
Návrh pracovního listu pro děti „Hlaholice“
Návrh a tisk plakátu + letáku na koncert „Absolventský koncert“
Lepení propagace k soutěži „ Literární soutěž – Skrytá paměť Moravy 2009“
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Staletí
oživená vodou“
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Tisk Zvacího dopisu MIKULČICE
Červenec 2009
Návrh a tisk pozvánky „Cyrilometodějská pouť na Podluží“
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + leták „Těšínské krojové šperky“
Tisk letáku A5 „Pozvánka k návštěvě“
ČTVRTLETNÍK
Srpen 2009
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc srpen 10. 8. – 16. 8. 2009 MIKULČICE
MIKULČICE tisk Zvacího dopisu
Září 2009
Tisk plakátů a pozvánek na derniéru výstavy „Staletí oživená vodou“ a „Velké finále
soutěže Voda živá“
Realizace výstavy „90 let Obchodní akademie v Hodoníně“
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Umění z
hlíny“
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc září 15. 9. – 28. 9. 2009
Návrh a tisk plakátu + letáku na koncert + programu „Hudební čtvrtek“
Říjen 2009
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc říjen 4. 10. – 31. 10. 2009 MIKULČICE
Návrh a tisk plakátu na akci „Den dravců“
ČTVRTLETNÍK
Listopad 2009
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Obrazopis
světa objektivem Milana Rastislava Štefánika“
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták „Od Kašpara
k čertu!“
Návrh a tisk „Poděkování zaměstnancům“ -MIKULČICE
Prosinec 2008
-PRAHA – Národní archiv
Účast na semináři „Plakáty v českých archivech a muzeích“
Účast na pořádání akce „Vánoce se blíží…“
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu výstavy „Paličkované Vánoce“
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