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I.

Plnění plánu v oblasti hlavní činnosti organizace

1. Sbírkotvorná činnost
Sbírkotvorná činnost jednotlivých pracovišť
Selekce – akvizice
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na nákup sbírek a nedostatku depozitárních prostor
probíhá systematická sběratelská práce omezeně. Sběr se fakticky zúžil na dary od jednotlivců,
v Kyjově pracovníci využívají možnosti výběru předmětů vhodných na doplnění fondů z Blešího trhu,
který pobočka pořádá. Ve Veselí nad Moravou byla v rámci grantu přiděleného Ministerstvem kultury
ČR sbírkotvorná činnost zaměřena především na sběr výrobků z kukuřičného šústí. Jednání
poradenského sboru pro sbírkotvornou činnost (tzv. nákupní komise) se uskutečnila 6. prosince
(historie) a 18. prosince (etnografie), pokaždé v pobočce Vlastivědné muzeum Kyjov. Pracovníci se
zúčastňují také těchto jednání v jiných muzeích, konkrétně ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti
(letos nebyl požadavek), v Muzeu Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě, Muzeu a galerie
Břeclav a v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici. Seznam akvizic – viz Příloha č. 1, s. 103
Hodonín
Historie - v roce 2013 bylo získáno 171 předmětů
Etnografie - v roce 2013 byl získáno 146 předmětů jako studijní materiál, o jejich zařazení do sbírek
bude rozhodnuto v roce 2014
Archeologie - ze záchranných výzkumů bylo zapsáno do fondu Kyjov 170 kusů předmětů s
inventárními čísly P3833-3886, do fondu Veselí nad Moravou 89 kusů předmětů s inventárními čísly
A2690-A2727
Kyjov
Historie - za rok 2013 získáno 648 ks sbírkových předmětů
Etnografie – za rok 2013 získáno celkem 170 ks sbírkových předmětů
Veselí nad Moravou
Historie – získáno celkem 44 ks předmětů
Etnografie – získáno 239 ks předmětů
Celkem Masarykovo muzeum v Hodoníně v roce 2013 získalo do svých sbírek 1418 předmětů.
Tezaurace - evidence a inventarizace (revize sbírkového fondu, dle zákona č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
vč. zápisu předmětů do elektronického evidenčního systému
Evidence sbírkového fondu dle jednotlivých pracovišť
Hodonín
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k 31. 12. 2013

9836

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapsaných k 31. 12. 2013 v elektronickém evidenčním
systému
13492
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Počet vyřazených evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2013 (k 31. 12.)
Počet nově zapsaných evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2013 (k 31. 12.)

0
171

Katalogizace II. stupně
Historie
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – nové přírůstky – 43 ks
Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – staré sbírky – 10 ks
Hlášení změn v CES v zákonných termínech – provedeno v prosinci 2013
Fotofond Hb, Hc – digitalizace a aktualizace karet ve II. – pokračování – 51 karet
Fotofond S dokončení, fotofond F - digitalizace a přiřazování obrázků ke kartám v systému
BACH - bylo digitalizováno 3866 fotografií fotofondu, ke kartám bylo přiřazeno 2017
fotografií.
Fond písemnosti H – aktualizace karet a digitalizace předmětů – aktualizace karet a
digitalizace 48 předmětů
Fond prapory – aktualizace karet a digitalizace předmětů – aktualizace karet a digitalizace 6
praporů
Fond písemnosti S – aktualizace karet, digitalizace předmětů – proběhla kontrola a upřesnění
datace
Fond numismatika - aktualizace karet, digitalizace předmětů – aktualizace karet a digitalizace
53 předmětů
Digitalizace a aktualizace karet v systému BACH svěřených fondů – digitalizace a aktualizace u
293 předmětů

Etnografie
1. Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH v rámci zjištěných nedostatků z revizí vzhledem k rozsáhlé práci na třech autorských výstavách a jedné společné výstavě, dále pak
práci na Grantu řezbáři – dokončení z r. 2012 a r. 2013 - byla práce na sbírkách značně
omezena
2. Digitalizace fondu zemědělské nářadí, nástroje a řemeslo - vzhledem k podmínkám na malých
kasárnách, kde jsou předměty na sobě a je k nim těžký přístup, se odkládá na příští rok
Archeologie
1. Katalogizace ve II. st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných výzkumů - z
důvodu značného časového vytížení v rámci zpracování rozsáhlých výzkumů polykulturních
nalezišť byly prozatím uskutečněny výběr a následná katalogizace v rámci I. stupně,
dokončení zápisu do II. st. je plánováno v prvním kvartálu roku 2014
2. Terénní prospekce, sběr materiálu a dokumentace starších i nových archeologických lokalit
Kyjovska a Veselska a jejich chronologické ověření - proveden povrchový a detektorový sběr
na lokalitách v Kozojídkách – Dubečky u Kozojídky, Hrubé Vrbce – Zábřestí, Šardicích – Nivky
a dále v rámci vybraných záchranných archeologických výzkumů.
3. Terénní prospekce, sběr materiálu a dokumentace starších i nových archeologických lokalit
užšího Hodonínska a jejich chronologické ověření - prováděna terénní prospekce
v souvislosti s jednotlivými záchrannými archeologickými výzkumy. Rozsáhlejší povrchové
sběry a detektorové průzkumy byly realizovány zejména v trase budoucího vodovodního
přivaděče Moravská Nová Ves – Hrušky, v lokalitě Hodonín – výhon a Mutěnice – U Rokytí
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4. Heuristika pramenů a předmětů hmotné kultury z vlastních rešerší i soukromých sběratelů
archeologických lokalit na Kyjovsku a Veselsku - proběhla jednání, včetně odborných
konzultací, a dokumentace, případně převzetí archeologického i písemného materiálu a
následná digitalizace se soukromými sběrateli (12 osob) z obcí Dražůvky, Strážovice, Kyjov,
Veselí nad Moravou, Skalica, Sobůlky, Hrubá Vrbka a Hroznová Lhota
5. Heuristika pramenů a předmětů hmotné kultury z vlastních rešerší i soukromých sběratelů
archeologických lokalit na Hodonínsku - digitalizace nových archeologických nálezů
a nálezových zpráv ze sbírek amatérských archeologů (7 osob) z obcí Hodonín, Dolní
Bojanovice, Dražůvky a Dubňany
6. Fotografická a kresebná dokumentace, digitalizace archeologických nálezů - provedena
digitalizace terénní dokumentace z výzkumů Kyjov - Kaufland, Milotice - ČOV, Hroznová
Lhota - RD Štípský, Hroznová Lhota – ZTV a fotografická dokumentace archeologických
artefaktů z povrchových a detektorových sběrů (cca 800ks), ostatní (cca 500ks)
7. Dohledání předmětů staré sbírky a jejich evidence - v depozitáři kyjovské pobočky se podařilo
dohledat soubor keramických nálezů ze Svatobořic
8. Reidentifikace a aktuální fotodokumentace archeologických lokalit - v rámci systematické
reidentifikace nemovitých archeologických památek v okrese Hodonín byl zjišťován rozsah a
současný stav lokalit ZSO Senstráž (k.ú. Násedlovice), Hrubá Vrbka – Zábřestí, Blatnice – Za
humny a Žarošice – Díly u mlýna
Kyjov
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k 31. 12. 2013 – podsbírka Vlastivědné muzeum Kyjov:
21 357
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapsaných k 31. 12. 2013 v elektronickém evidenčním
systému – BACH 19 538
Počet vyřazených evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2013 (k 31. 12.)- 0
Počet nově zapsaných evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2013 (k 31. 12.) – podsbírka
Vlastivědné muzeum Kyjov: 937
Katalogizace II. stupně
Historie
1. Katalogizace ve II. st. dokumentace - nové přírůstky - celkem 260 karet
2. Katalogizace ve II. st. dokumentace - staré sbírky: - 540 karet. Aktualizováno celkem 5 561
karet
3. Hlášení změn do CES za rok 2013 proběhlo 23. ledna 2014
4. Digitalizace sbírkových předmětů: celkem 514 obr. souborů
5. Zálohování obrazových souborů ke kartám na záložní média: celkem 376
6. Doplňování chybějících karet na základě odstraňování závad z revizí: v BACHu bylo vytvořeno
nebo doplněno 3 535 karet
Etnografie
1. Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky – celkem 57 předmětů
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2. Dokumentace v I.st. a II. st. nově získaných kraslic z grantu 2012 - v I. st. dokumentace bylo ve
fondu H zapsáno 368 ks kraslic pod čísly H 3458 – H 3825. Ve II. stupni evidence budou
kraslice zapsány v roce 2014
3. Dokončení digitalizace fondu kraslic - zdigitalizováno bylo 1297 ks kraslic
4. Digitalizace sbírek z nákupní komise 2013 - vzhledem k tomu, že nákupní komise proběhla 18.
12. 2013, byly nové přírůstky zapsány v I. stupni evidence, s tím, že II. stupeň a digitalizace
budou provedeny v roce 2014
5. Digitalizace revidovaných sbírek v termínu revizí - v rámci revizí sbírek bylo zdigitalizováno
2345 ks sbírkových předmětů. Všechny fotografie byly zpracovány a přiřazeny ke kartám
Veselí nad Moravou
Počet inventárních čísel k 31. 12. 2013: 12 975 inv. čísel
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapsaných k 31. 12. 2013 v elektronickém evidenčním
systému BACH: 7381
Historie
1. Katalogizace v I. st. dokumentace – staré sbírky - ze starých sbírek v I. stupni zapsána 4
inventární čísla
2. Katalogizace v II. st. dokumentace – nové přírůstky, staré sbírky - v roce 2013 zaktualizováno
a doplněno 127 karet
3. Hlášení změn v CES - květen, listopad - z důvodu technických komplikací (nezaviněných) při
aktualizaci posledního hlášení do CES (z 9 12. 2012), které doposud neproběhlo (stane se
tak v průběhu ledna 2014), v roce 2013 další hlášení do CES neproběhlo
4. Digitalizace sbírkových předmětů:
Fotofond - zdigitalizováno: staré sbírky (52 snímků), nově doplněno (350 snímků) – obojí
včetně finálních úprav a retuše
Cechovní knihy - zdigitalizováno: 48 snímků (včetně úprav a retuše)
Etnografie
1. Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky - katalogizováno 381 nových přírůstků a
18 nových karet umělců, pro další získány podklady (kukuřičné šustí) a budou zapsány v
roce 2014
2. Katalogizace ve II. st. dokumentace – staré sbírky - katalogizováno 11 ks starých sbírkových
předmětů, aktualizovány fondy EVa, EVb, EVc, EVd, EVe, EVf a EVg a vytištěny jejich karty
(412ks). Dále aktualizováno 50 ks karet sbírkových předmětů a 18 karet lidových umělců
3. Digitalizace sbírkových předmětů - nové přírůstky - digitalizováno 180 sbírkových předmětů
(556 fotografií)
4. Fotodokumentace folklorních akcí ve městě a okolí - jesličky před kostelem P. Marie ve Veselí
nad Moravou, zdobení kraslic – rodina Žákova ve Vnorovách, fotodokumentace verpánků
na zdobení kraslic, výrobky ze šústí paní Kočišové ve Vnorovech, výroba Moreny – muzeum
Veselí nad Moravou, kroje z Kozojídek, včetně skenů starých fotografií celkem 302
fotografií, hody v Kozojídkách – krojovaný průvod (+ rodný dům akad. mal. Karla Benedíka),
fotografie kroužku vyšívání ve Veselí nad Moravou, fotografie výšivek paní Šmídové z Veselí
nad Moravou, Mikulášský jarmark ve Veselí nad Moravou
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Revize sbírkového fondu dle jednotlivých pracovišť
Hodonín
Historie
1. Písemnosti H – pokračování - v roce 2013 byla provedena revize fondu písemnosti Hc, He
a částečně Hf. Bylo zkontrolováno 217 předmětů. U 15 písemností neexistovala karta, u
šesti písemností byl špatný popis v kartě, 10 písemností nebylo nalezeno. Další revize
písemností bude následovat i v roce 2014 u fondů Ha, Hb a dokončení Hf
2. Fond numismatika – dokončení - v roce 2013 byla dokončena revize u mincí, které se
nepodařilo bezpečně zařadit. Proběhly konzultace s odborníky na Numizmatickém
pracovišti Národního muzea, Moravského zemského muzea a Muzea Prostějovska v
Prostějově. Revize proběhla u 300 evidenčních čísel
3. Písemnosti S, 1. část - v roce 2013 bylo zrevidováno zatím 60 písemností fondu S, revize bude
pokračovat v roce 2014
Etnografie
1. Fond zemědělské nářadí, nástroje a řemeslo – tkalcovství - vzhledem k tomu, že fond je
uložený na malých kasárnách v jedné místnosti, kde jsou předměty na sobě a je k nim těžký
přístup, nebylo možné zatím revizi provést. Z výše uvedených důvodů se odkládá na příští
rok
Celkem bylo zrevidováno 577 předmětů
Kyjov
Historie
1. Během roku proběhla revize další části historické sbírky (3 533 inv. č., tj. 5 969 ks sbírkových
předmětů), fondu starých tisků (1 519 inv. č., tj. 1 519 ks sbírkových předmětů) a
fotodokumentace (453 inv. č., tj. 8 099 ks sbírkových předmětů).
Celkově bylo zrevidováno 5 505 inv. č., tj. 15 587 ks sbírkových předmětů
Etnografie
1. Fond H – ruční práce - zrevidováno 33 inv. čísel, respektive 223 ks předmětů. Všechny
předměty byly zdigitalizovány
2. Fond H – zvykosloví - zrevidováno 88 inv. čísel, respektive 114 ks předmětů. Všechny
předměty byly zdigitalizovány
3. Fond H – stuhy, krajky - zrevidováno 228 inv. čísel, respektive 286 ks předmětů. Všechny
předměty byly zdigitalizovány
4. Fond H – opasky - zrevidováno 15 inv. čísel, respektive 15 ks předmětů. Všechny předměty
byly zdigitalizovány
5. Fond H – pokrývky hlavy - zrevidováno 352 inv. čísel, respektive 352 ks předmětů. Všechny
předměty byly zdigitalizovány
Mimo plán dále zrevidováno:
1. Fond H – košile - zrevidováno 74 inv. čísel, respektive 74 ks předmětů
2. Fond H – hračky, fond Valián - zrevidováno 21 inv. čísel, respektive 58 ks předmětů. Všechny
předměty byly zdigitalizovány
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3. Fond H – kraslice - v rámci digitalizace kraslic byla provedena i revize. Zrevidováno 356 inv.
čísel, respektive 1297 ks předmětů. Všechny předměty byly digitalizovány
Celkově zrevidováno 1167 inv. č., tj. 2 419 předmětů
Ve Vlastivědném muzeu Kyjov zrevidováno v roce 2013 celkem 6 672 inv. č., tj. celkem 18 006
předmětů
Veselí nad Moravou
Historie
1. Revize fondu Hvd - bylo zrevidováno 94 inventárních čísel (133 kusů sbírkových předmětů).
Zjištěné závady budou odstraněny do konce 1. pololetí 2014
2. Revize fondu HVe - bylo zrevidováno 300 inventárních čísel (2834 kusů sbírkových předmětů).
Zjištěné závady budou odstraněny do konce 1. pololetí 2014
3. Revize videonosičů VHS-c, VHS, CD, DVD. Digital8, MiniDV - DVD (214kusů), VHS (55), VHS-c
(2), CD-foto (11), Digitál 8 (12), Mini DV (25), záznam na externí disk (32)
Celkem zrevidováno 394 inv. č., tj. 2967 předmětů a 351 videonosič
Etnografie
1. Revize fondů EVi, EVj, EVl, EVm - ve fondu EVi bylo zrevidováno 29 inventárních čísel, tj. 53
předmětů, ve fondu EVj bylo zrevidováno 12 inventárních čísel, tj. 14 předmětů, ve fondu
EVl bylo zrevidováno 36 inventárních čísel, tj. 36 předmětů, ve fondu EVm bylo zrevidováno
12 inventárních čísel, tj. 12 předmětů. Celkem 89 inv. č., tj. 115 předmětů. Zjištěné závady
budou odstraněny do konce 1. pololetí 2014
2. Revize fondů EVp, Evy - ve fondu EVp bylo zrevidována 2 inventární čísla, tj. 2 předměty, ve
fondu EVy bylo zrevidováno 542 inventárních čísel, tj. 542 předmětů. Celkem 544 inv. č., tj.
544 předmětů. Zjištěné závady budou odstraněny do konce 1. pololetí 2014
Celkem zrevidováno 633 inv. č., tj. 659 předmětů
V Městském muzeu Veselí nad Moravou bylo zrevidováno celkem 1027 inv. č., tj. 3626 předmětů
a 351 videonosič
Péče o sbírky - uložení sbírek – stav depozitářů, konzervátorská, restaurátorská a preparátorská
činnost
Odborná správa sbírek
Hodonín
Historie
Část sbírek je uložena v půdním depozitáři v zámečku, část provizorně v prostorách bývalých kasáren.
Oba depozitáře jsou pravidelně kontrolovány (teplota, vlhkost, zabezpečení), kontroly jsou
zapisovány, vybrané předměty jsou předávány ke konzervaci, nicméně provizorní uložení sbírek
v bývalých kasárnách prakticky znemožňuje práci se sbírkami. Muzeum usiluje o řešení této
dlouhodobě nevyhovující situace pořízením nemovitosti ve spolupráci s odborem kultury a
památkové péče JMK. Probíhají jednání o odkoupení vyhlédnuté nemovitosti, jež by po adaptaci
budovy vyřešilo uložení sbírek hodonínského pracoviště, částečně veselského a také obdobné potíže
Galerie výtvarného umění.
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1. Odborná správa svěřené části sbírky - předměty byly v roce 2013 průběžně kontrolovány,
některé (obrazy a písemnosti) byly přemístěny do jiné depozitární místnosti dle
tematického zaměření. V rámci prevence proti degradaci byly fyzicky zkontrolovány
předměty ve fondech chladné zbraně, numismatika a faleristika. Některé fotografie
fotofondu H a fotofondu S byly uloženy do nových obálek. Vybrané předměty byly předány
ke konzervaci.
2. Ukládání předmětů v depozitárních místnostech č. 1, 2, 4 v zámečku - v roce 2013 probíhalo
přemístění a uložení obrazů z depozitáře č. 2 do depozitáře č. 1 a začalo přemístění a
ukládání fondu písemností z depozitáře č. 4 do depozitáře č. 1
Etnografie
Sbírka je pravidelně kontrolována, část sbírky uložená v provizoriu bývalých kasáren je hůře
přístupná
Archeologie
1. Odborná správa archeologických sbírek – podsbírky Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou Archeologické pracoviště v roce 2013 realizovalo celkem 4 zápůjčky. Zapůjčeny byly
sbírkové předměty k prezentačním a výstavním účelům (Státní okresní archiv Hodonín,
Město Velké Pavlovice, Město Hodonín, Město Strážnice). Dále byly provedeny dílčí úpravy
databáze, aktualizace karet, zkvalitnění popisu a pravidelné zálohování karet v databázi
BACH - podsbírka archeologie (fond A, P, G). Archeologické pracoviště obdrželo v roce 2013
darem soubor nálezů z Hodonína a Rohatce (R. Kalman) a z Josefova (S. Feher)
2. Dohledání předmětů staré sbírky a jejich evidence - v depozitáři kyjovské pobočky se podařilo
dohledat soubor keramických nálezů ze Svatobořic
3. Depozitář je pravidelně kontrolován, část archeologie je uložena v nevyhovujících
provizorních podmínkách
Kyjov
Historie
1.

Uložení sbírkových předmětů zbývajících fondů v novém depozitáři, dokončení revizí dosud
nezrevidovaných fondů po novém umístění: Bylo dokončeno uložení sbírek historického
fondu v dep. č. 40 a 41, dosud zbývá dokončení stěhování a revize fondu D a sbírkových
předmětů uložených v zásuvkových skříních (plakáty, mapy a další velké formáty) a uložení
a revize sbírky textilu uložené v dep. 29

2. Dodržování depozitárního režimu - kontroly v depozitářích byly průběžně zapisovány do
depozitárních knih
Etnografie
1. Dodržování depozitárního režimu, týdenní - písemná kontrola vlhkosti a teploty, udržování
pořádku – prováděno pravidelně zápisem do depozitární knihy
Veselí nad Moravou
Pobočka Městské muzeum Veselí nad Moravou se dlouhodobě potýká s nedostatečným
depozitárním prostorem. Původně zamýšlený půdní depozitář nebyl realizován z důvodu
předpokládaných vysokých finančních nároků vyplývajících z nároků na protipožární řešení.
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Historie
1. Odborná správa svěřené části sbírky - průběžná kontrola uložení sbírek v depozitáři,
sledování teploty a vlhkosti s písemným záznamem do depozitární knihy. Studium odborné
literatury
Etnografie
1. Odborná správa svěřené části sbírky - průběžná kontrola uložení sbírek v depozitáři společně
se správkyní depozitáře a později s vedoucím pobočky, sledování teploty a vlhkosti
s písemným záznamem do depozitární knihy. Studium odborné literatury.
Konzervace
V muzeu pracují dva konzervátoři. Jeden má pracoviště v hodonínském zámečku, jeden v novém
objektu Vlastivědného muzea Kyjov, přičemž kyjovské pracoviště zároveň funguje i pro pobočku ve
Veselí nad Moravou, v případě potřeby si oba konzervátoři vyměňují zkušenosti, někdy i konzervaci
předmětů odpovídající jejich odbornosti. V rámci prevence provádějí roční kontrolu depozitářů
s kurátory sbírek a ve spolupráci s nimi stanovují přednostní konzervaci vybraných předmětů, dále
v souladu se svou kvalifikací konzervují předměty k výstavám, předměty pocházející
z archeologických výzkumů, své zásahy dokumentují, v případě potřeby navrhují způsob prevence či
záchranná opatření. Mimo to se podílejí i na instalaci výstav či pomáhají při kulturně výchovné
činnosti např. výrobou pomůcek k doprovodným programům. Oba konzervátoři jsou členy komise
konzervátorů AMG a průběžně udržují odbornou úroveň studiem literatury, konzultacemi s kolegy
z dalších muzeí, účastí na odborných seminářích. V září 2013 se organizačně podíleli (hlavně
hodonínské pracoviště) na třídenním semináři komise konzervátorů a restaurátorů AMG v sále
Evropa v Hodoníně.
Hodonín
1. Konzervace sbírek z depozitáře dle výběru kurátorů - v roce 2013 bylo zakonzervováno 73
předmětů z našich sbírek
2. Konzervace vybraných sbírkových předmětů k výstavám – dle potřeb ze sbírek muzea i
předměty zapůjčené
3. Konzervace významnějších nálezů ze záchranných archeologických výzkumů - bylo
zakonzervováno 41 předmětů
Kyjov
1. V roce 2013 bylo zkonzervováno 128 předmětů a zpracováno 128 konzervačních karet
2. Autorská výstava „Umělecko-řemeslné zpracování kovů“ – viz Prezentace
Veselí nad Moravou
1. Byla provedena kontrola etnografické expozice, vybrané exponáty byly rekonzervovány
novým nánosem konzervačního vosku, u předmětů napadených povrchovou plísní bylo
provedeno ošetření antiseptic. prostř. a provedena rekonzervace celého předmětu
2. Celkem bylo v roce 2013 ošetřeno 5 ks sbírkových předmětů
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Zápůjčky sbírkových předmětů
Hodonín
1. Zápůjčky sbírkových předmětů: zápůjčky 4 institucím, 85 předmětů
2. Výpůjčky od institucí či jednotlivců v roce 2013: 43 výpůjček, 1188 předmětů
Kyjov
1. Zápůjčky sbírkových předmětů: realizovalo se 12 zápůjček, což je 344 ks sbírkových předmětů
2. Výpůjčky od jiných institucí či soukromých osob: 743 ks (větší množství kraslic)
Veselí nad Moravou
1. Zápůjčky – realizovány 4 zápůjčky, 451 předmětů
2. Výpůjčky – 13 výpůjček od institucí i soukromníků, 292 předmětů
Podrobněji viz Příloha č. 2, s. 113
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2. Prezentace (expozice, výstavy)
Hodonín
Zámeček
Název výstavy
1.

termín

Jan Adam I. z Lichtenštejna, ekonom, politik, mecenáš a držitel Hodonína
od 1. 1. do 28.2.

2.

Studentská halenka
vernisáž
muzejní noc

22.3. - 26. 5.
21. 3.
17. 5.

3.

Tradice sv. Cyrila a Metoděje v minulosti a dnes
14. 6. - 8. 9.
vernisáž
13. 6.

návštěvnost
214
532
82
547
celkem 1161
422
58
celkem 480

4.

Firma Baťa na Hodonínsku
vernisáž
Maraton čtení v muzeu
přednáška
den otevřených dveří
přednáška

27. 9. - 24. 11.
26. 9.
30. 9.
15. 10.
27. – 28. 10.
14. 11.

412
79
52
91
88
26
celkem 748

5.

Svět hraček
vernisáž

11. 12. – 16. 2. 2014
404
10. 12.
40
celkem do 31. 12. 2013 444

Národní tř. 21
1.

Československé opevnění na jižní Moravě Výstava přecházela z roku 2012)
do 3. 2.
celkem 156

2.

Mince habsburských panovníků 1526 - 1918
1. 3. – 15.5.
vernisáž
28. 2.

233
67
celkem 300

3.

Maturanti vystavují

21. 5. - 9. 6.

4.

Tajemství Langobardů
vernisáž

25. 6. - 29. 9.
24. 6.

5.

Rytířské řády historie a současnost. Řád maltézských rytířů, řád Božího hrobu, řád Německých
rytířů řád sv. Lazara
říjen-leden
279
vernisáž
říjen
130
celkem 409
10

189
352
32
celkem 384

Sál Evropa
1.

Vzpomínková akce k 70. výročí odsunu Židů z Hodonínska
5. – 7. 2.

celkem 411

Třídenní akce – kombinace výstav, kulturních a vzdělávacích programů. Proběhla ve spolupráci
se Státním okresním archivem Hodonín. Během tří dnů proběhly dopolední přednášky pro školy i
veřejnost spojené s hudebním vystoupením (Andrea a Juraj Dovalovi, dívčí dechové kvarteto z
bystřice nad Pernštejnem), výstavou obrazů z cyklu Moravské synagogy Romana Šafránka a
výstavou fotografií, dokumentů a předmětů s danou tematikou. Své příspěvky přednesli: Alena
Káňová (Městské muzeum a galrie v Břeclavi), Bohumír Smutný (moravský zemský archiv Brno),
Jaroslav Klenovský, Taťána Klementová (Židovské muzeum – pobočka Brno), Galina Rucká (SOkA
Hodonín), Věra Webrová (pamětnice, dívka z Terezína). Třídenní akce byla zakončena večerním
koncertem klezmerové kapely Létající rabín. Akce proběhla za finančního přispění města
Hodonína. Přednášky i výstavy byly zdarma
2.

Čarovné barvy země

22. 7. – 1. 9.

celkem 189

Výstavy pro jiné instituce
1.

900 let řádu sv. Jana Jeruzalémského
15. 11.- 5. 1.
vernisáž
20. 11.
Národní knihovna – Klementinum v Praze. Pod patronátem Karla Schwarzenberka

2.

380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském Krumlově –
1. 11. - 31. 3.
vernisáž
1. 11.
Městské muzeum v Moravském Krumlově, katalog ve spolupráci Masarykova muzea v Hodoníně
a Liechtensteinische Landesmuseum Vaduz

Kyjov
1.

Tajemství Langobardů
1. 1. – 24. 2.
Lidumila
1. 1. – 28. 2.
Výstavy probíhaly současně v obou budovách a přecházely z roku 2012. Od začátku roku 2013 do
skončení výstav návštěvnost
382

2.

Vajíčko malované z lásky darované

3.

Umělecké kovářství (autorská výstava um. kováře V. Pěnčíka)
15. 4. – 1. 9.

11. 3. - 7. 4.

celkem 732
celkem 991

4.

Fenomén Igráček
24. 6. - 1. 9.
Výstava se neuskutečnila, půjčitel změnil podmínky zápůjčky výstavy. Místo této výstavy byla
prodloužena výstava Umělecké kovářství.

5.

Codex gigas – 941 návštěvníků
9. 9. – 13. 10.

6.

celkem 941

100 let zpřístupnění kyjovského muzea veřejnosti – 242 návštěvníků
27. 10. – 24. 11.

11

celkem 242

7.

Betlémy stále živé
9. 12. - 31. 12.

celkem 475

Výstavy ve spolupráci s jinými institucemi - historie:
1.

Židovské město v Kyjově
23. 1. – 30. 1.
293
Výstava se uskutečnila v Radniční galerii, muzeum se podílelo zapůjčením většiny vystavených
předmětů a spoluprací na scénáři a při instalaci výstavy.

2.

„Půda je živá“
20. 5.
128
Výstava byla uspořádána ve spolupráci s občanským sdružením Kyjovské Slovácko v pohybu ve
víceúčelovém sále muzea.
Muzejní výstavy včetně 2 výstav, na kterých muzeum participovalo, navštívilo během roku
celkem 4 184 návštěvníků.

Výstavy ve spolupráci s jinými institucemi - etnografie:
1.

Jízda králů ze Skoronic (instalace v knihovně města Kunína)
Tato instalace byla domluvena paní Marií Holcmanovou, organizátorkou jízdy králů ve
Skoronicích. Instalace v roce 2013 se neuskutečnila a byla přeložena na rok 2014
(pravděpodobně duben)

2.

Jízda králů ze Skoronic – stálá expozice v Obecním muzeu Skoronice
Byla vypracována koncepce expozice, scénář a provedena realizace. Slavnostní otevření
proběhlo 7. 9. 2013 v rámci sjezdu rodáků Skoronic

Mimo plán:
Stálá expozice lidového bydlení v Obecním muzeu Skoronice
Byla zpracována koncepce a vypracován scénář. Proběhla realizace a slavnostní otevření se
uskutečnilo 7. 9. 2013
Veselí nad Moravou
1.
2.
3.

4.

„KRÁSA PALIČKOVANÉ KRAJKY“
do 24. 2.
Výstava přecházela z roku 2012, návštěvnost 2. 1. – 24. 2.2013
„TAJEMSTVÍ LANGOBARDŮ“
11. 3. – 9. 6.
vernisáž (Muzejní noc)
10. 3.
návštěvnost celkem
„FOTOGRAFIE S FOLKLORNÍ TEMATIKOU“
24. 6. – 25. 8.

209
1188

vernisáž

23. 6.

návštěvnost celkem

338

„CHORYNŠTÍ Z LEDSKÉ“
vernisáž

16. 9. – 31. 12.
15. 9.
návštěvnost celkem

826

Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Stálá expozice v pavilonu I – návštěvnost není samostatně evidována

2.

Stálá expozice v pavilonu II - návštěvnost není samostatně evidována

3.

Sezónní tematické výstavy v Malé galerii
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V rámci Cyrilometodějského roku proběhly v Malé galerii recepce památníku Staré a Velké Moravy
tyto výstavy:
1.

Jano Köhler: Moravský umělec a soluňští bratři
30. 3. – 30. 4.
250
Výběr z monumentálního díla umělce věnovaného zobrazení soluňských bratří sv. Cyrila a
Metoděje. Autor: Mgr. Silvie Malíková

2.

Velkomoravské poklady nejen hmotné I (od hlaholice k cyrilici)
10. 5. – 30. 5.
Uspořádáno ve spolupráci s Velvyslanectvím Bulharské republiky v ČR.

110

3.

Autorská výstava akad.mal. Pavla Vavryse
23. 6. – 30. 7.
Setkání s autorem proběhlo: 6.07. ve 14.30 hodin

380

4.

Po stopách Cyrila a Metoděje
13. 8. – 15. 9.
450
Chorvatsko-polsko-česká výstava o odkazu svatých bratří Cyrila a Metoděje tvořila 27
velkoplošných panelů pojednávajících o díle, myšlenkách a významu apoštolů Slovanů pro
dnešní dobu.

Čarovné barvy země - putování
1.

Základní a mateřská škola v Ratíškovicích
5. 9. – 5. 10.
Slavnostní zahájení proběhlo dne 5. 9. Za účasti pedagogů školy a místních občanů.

2.

Základní škola Mládeže 3, Znojmo
9. 10. – 26. 11. 2013
Instalace vybraných prací soutěže proběhla dne 7. 10. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo 9.
10. za účasti a s vystoupením žáků Základní školy Mládeže 3, Znojmo. Výstava byla prodloužena z
původního termínu 15. 11. až do 26. 11. 2013. 27. 11. byla výstava odinstalována a převezena do
ZŠ Hardegg - Pleissing.

3.

Základní škola Hardegg -Pleissing Rakousko
27. 11. – 20. 12.
Instalace vybraných prací soutěže proběhla dne 27. 11. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo ve
stejný den za účasti starosty Mag. Heribert Donnerbauer a s vystoupením studentů ZUŠ Retz. 7.
1. 2014 proběhla odinstalace výstavy, převoz části obrazů a jejich instalace na již probíhající
výstavě v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově.

4.

Základní škola J. A. Komenského Kyjov
6. 12. 2013 – 10. 2. 2014
Dne 6. 12. Proběhly hned dvě slavnostní zahájení za velké účasti žáků školy. Vybraní talentovaní
žáci školy s pomocí svých pedagogů připravili hudební, pěvecké a recitační pásmo připomínající
cyrilometodějskou tradici.
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3. Interpretace vč. kulturně-výchovné činnosti
doprovodné programy a akce, přednášky, odborné služby pro školy, odborné služby pro veřejnost,
spolupráce s dalšími subjekty ad.
Hodonín
1.

Mince habsburských panovníků - samoobslužné materiály k výstavě, kvíz a hry pro předškolní
děti a program pro školy s povídáním a plněním úkolů - poznávání platidel
Stěžejním prvkem doprovodného programu byly pracovní listy (tisknuté se souhlasem Muzea
Prostějovska v Prostějově) rozdělené na dvě části, část matematickou a část dějepisnou. Cílem
úkolů dějepisné části bylo získání znalostí základních numismatických pojmů, schopnost využít
historické mince jako zdroj informací a orientovat se ve vývoji měny za vlády Habsburků. Cílem
úkolů matematické části bylo získání základních znalostí o typech platidel, jejich vztazích a
vzájemných přepočtech a vytvoření představy o kupní síle peněz v Habsburské monarchii

2.

Studentská halenka ta je tuze tenká – přednášky pro školy a veřejnost (spolupráce se SOkA
Hodonín), program pro školy s povídáním a plněním úkolů pracovní list, kvízy, samoobslužné
materiály pro individuální návštěvníky
Pro návštěvníky byly připraveny puzzle, kvízy na magnetické tabuli, skládání komiksu o J. A.
Komenském, pexeso. Návštěvníci si mohli vyzkoušet psaní brkem a inkoustem a malování zátiší
na malířském stojanu. Pro ZŠ a SŠ byly připraveny pracovní listy s třemi úrovněmi náročnosti.
Během výstavy proběhly pro školní třídy komentované prohlídky s autorkou výstavy

3.

Muzejní noc Škola hrou, a neb jak se dříve učilo a chodilo do školy - příprava a organizace,
spolupráce s DK Hodonín, ZUŠ Hodonín a dalšími organizacemi, grant města Hodonína
Pro děti byla připravena v okolí zámečku řada zajímavých her a soutěží inspirovaných školním
prostředím, a také drobné výhry za jejich splnění. Na pódiu vystoupili v rámci programu žáci ZUŠ
Hodonín hudebního oboru se sborovým zpěvem, literárně-dramatického oboru se scénkami
z prostředí školy, skupina Aerobic Club K.I.S. Intensive Hodonín s tanečním vystoupením a se
street dance se představila známá skupina Gesto Dancers, následovalo vystoupení kytaristů
Hudební školy Yamaha, školní hudební skupiny Šroti a břeclavské skupiny The Teachers.
Akce byla uskutečněna za finančního přispění města Hodonína, ČEZ a Jednoty Hodonín
(objednatelé reklamy na muzejní noc)

4.

Tradice sv. Cyrila a Metoděje v minulosti a dnes – tematické přednášky, samoobslužné materiály
pro jednotlivce, pracovní listy pro školy
Pro návštěvníky byly vytvořeny dvě varianty náročnosti pracovního listu. Pro menší děti byly
připraveny omalovánky a vystřihovánky s postavami sv. Cyrila a Metoděje, pexeso s motivem
Cyrila a Metoděje a puzzle. Jako úkol bylo zadáno luštění hlaholice, tu si mohli zájemci zkusit
vyrýt do připravených destiček. Pro studenty Gymnázia Hodonín (25 osob) byla 24. 6.
uskutečněna autorem výstavy přednáška Cyrilometodějská tradice na Hodonínsku
V rámci Dnů evropského dědictví muzeum spolupracovalo s městem Hodonínem a domem
kultury na mezinárodní kulturně-gastronomické akci Ve víru chutí partnerských měst. Akce
probíhala dne 7. 9. 2013 od 14 hodin na náměstí v Hodoníně a od 16 hodin také na zámečku
Masarykova muzea
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Tímto kulturním programem završilo Masarykovo muzeum oslavy jubilea příchodu svatého
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Na nádvoří zámečku se představili tvůrci filmu Cyril a
Metoděj - Apoštolové Slovanů
V průběhu podvečera proběhlo promítání dokumentárních filmů Dědictví otců a Sedmipočetníci
svatí učedníci svatých a beseda s jeho autorem doc. Mgr. Petrem Francánem. V předsálí
hodonínského zámečku byly vystaveny fotografie ze Srbska, Makedonie a Bulharska
Pro děti byly připraveny tvořivé dílničky, kde si mohly vyrobit plstěný náramek z ovčí vlny,
amulety se slovanskými symboly, korálky inspirované velkomoravskými gombíky nebo si mohly
vyzkoušet psaní hlaholice stylem na voskové destičky
Venkovní prostory zámečku ožily dobovým životem raného středověku v období Velké Moravy
(Kmenový svaz Styrke a Daga) s ukázkami dobových řemesel a ukázkou bojových taktik s
možností praktického vyzkoušení výstroje a výzbroje raně středověkého válečníka. Dále pro děti
byly nachystány speciální hry. Pro zájemce byly připraveny dobové kostýmy z filmu Cyril a
Metoděj - Apoštolové Slovanů s možností se obléci a nechat se vyfotografovat profesionálním
fotografem. Po celou dobu akce byl volný vstup do expozice Tomáš Garrigue Masaryk a rodný
kraj a na komentované prohlídky výstavy Tradice svatého Cyrila a Metoděje v minulosti a dnes,
která byla tímto slavnostně ukončena
5.

Tajemství Langobardů - přednášky, dílny na výrobu šperků, pracovní listy pro školy a
samoobslužné materiály pro jednotlivce - multikulturní program pro rodiny s dětmi o práci
archeologů a Langobardech, představující tradice a kulturu germánského kmene
Doprovodný program O poklad Langobardů se konal 26. 9. 2013 v čase od 8 do 15 hodin ve
výstavních prostorách sálu Evropa na Národní třídě 21., celkem návštěvníků 124.
Akce byla určena zejména pro školy, ale také pro rodiny s dětmi. Děti se seznámily s prací
archeologa - v připraveném archeologickém nalezišti si odkryly archeologické nálezy. Naučily se
pojmenovat a správně určit pomůcky a nářadí používané pro práci archeologa. Vyplnily
připravenou nálezovou zprávu, případně ji doplnily o obrázek. Ve výtvarných dílničkách si
vyrobily drobný šperk či amulet z hlíny, nebo plstěný náramek z vlny. Děti a jejich doprovod se
seznámily s každodenním životem jednoho historického období raného středověku, obdobím
stěhováním národů, kdy výstavní prostory ožily ukázkami dobových řemesel a ukázkou bojových
taktik s možností praktického vyzkoušení výstroje a výzbroje raně středověkého válečníka. Tyto
aktivity předvedla skupina Kmenový svaz Styrke. Děti si dále vyzkoušely vymodelovat nádoby
a sošky, poznávaly hmatem a určovaly archeologické nálezy ukryté v pytlíčkách, poskládaly si
rozbité kachle, vyzkoušely si mletí mouky a poskládaly si puzzle s archeologickým motivem. Na
závěr dostaly děti diplom „Malý archeolog“

6.

Čarovné barvy země - vernisáž, spolupráce na přípravě soutěže se Slovanským hradištěm v
Mikulčicích
Vyhlášení výsledků a výstava obrazů soutěže proběhlo v červnu 2013 na Slovanském hradišti v
Mikulčicích. Sál Evropa byl druhým místem, kde byly obrazy ze soutěže v roce 2013 vystaveny,
poté byla výstava přesunuta do Ratíškovic

7.

Firma Baťa na Hodonínsku (název výstavy upřesněn na Hodonínské botky pro strýce i tetky)–
přednášky pro školy a veřejnost (spolupráce se SOkA Hodonín, SOkA Zlín, Obuvnické muzeum
Zlín), samoobslužné materiály pro jednotlivce, pracovní listy pro školy
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Pro děti byl připraven výtvarný koutek s omalovánkami s motivem Rumcajse a princezny
Jasněnky a létajícího ševce, puzzle s motivem Rumcajse a bludiště s tématikou bot. Děti se mohly
také básničky a říkanky s tematikou bot a ševce. Byly připraveny úkoly jako: zavazování tkaničky
na botě, hledání odpovídajícího obrysu podrážky k jednotlivým botám, dokreslování podrážky na
boty, vybarvování písmen, aby dala slovo bota, určování vhodných bot k dané činnosti – úkol na
magnetickou tabuli, přiřazování správného významu k přísloví s tematikou ševce či bot. Během
výstavy proběhly v muzeu přednášky Davida Valůška ze SOkA Zlín (Firma Baťa) a Miroslavy
Štýbrové z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (Život Baťovců všední i sváteční)
8.

Rytířské řády – program s povídáním pro školy, pracovní listy, samoobslužný materiál
K výstavě byl vypracován pracovní list pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ. Dále byla připravena pro
starší návštěvníky křížovka na základě údajů z výstavy. Pro menší děti byl vytvořen výtvarný
koutek s omalovánkami a tematickými úkoly (puzzle s motivem křižáků, omalovánky s motivem
znaku řádu Svatého Hrobu a rytíře, omalovánka a vystřihovánka s motivem řádového rytíře,
spojovačky s tématem rytířů). Na magnetickou tabuli byl připraven úkol na určování názvu,
znaku a oděvu jednotlivých řádů představených na výstavě. Přímo ve výstavních prostorách
proběhly přednášky autora výstavy pro seniory

9.

Svět hraček - pracovní list, program pro MŠ, ZŠ s povídáním a s dílnou - výroba jednoduché
hračky
Pro menší děti byl vytvořen výtvarný koutek s omalovánkami a tematickými úkoly (omalovánky a
vystřihovánky s motivem dřevěných soustružených a vyřezávaných hraček, omalovánky s
motivem pohádkových postav, spojovačky a bludiště s tématem hraček). Na magnetickou tabuli
bylo připraveno jako úkol počítání hraček. Předsálí sloužilo jako herní prostor pro děti, kde si
mohly hrát s vybranými hračkami

10. Komunikace se školami - vedení kartotéky pedagogů dle vyplněných dotazníků
Kartotéka byla doplněna a aktualizována. Adresáti jsou podle ní informováni o všech akcích
muzea
11. Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelový sál Evropa
Akce proběhla 20. – 22. 3. 2013, 528 návštěvníků. Děti dostávaly jako dárek předem vyrobené
papírové větrníky. Byly dovezeny lidové kroje z Moravské Nové Vsi pro pracovníky muzea
spolupracující na akci. Jarní zvykoslovné pásmo proběhlo na čtyřech stanovištích se čtyřmi
panely od Masopustu do Velikonočního pondělí, doplněné o výstavku velikonočních pohlednic
12. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelová sál Evropa – příprava a realizace
národopisného pásma
Akce proběhla 11. – 13. 12. 2013, 485 návštěvníků. Připraveno bylo zvykoslovné pásmo Od
Martina do Štěpána na čtyřech stanovištích a výstavka vánočních pohlednic Pro děti byl k
dispozici výtvarný koutek s omalovánkami, dovoz předmětů
13. Tradice na zámku - realizace námětu a scénáře výstavy a řemeslných dílen v Miloticích
Výstava Tradice na zámku: tradiční řemesla a moudrosti věků vznikla ve spolupráci s
Mikroregionem Nový Dvůr. Před realizací akce proběhlo vypracování námětu výstavy, příprava
textů výstavy a popisek předmětů, skenování kreseb a úprava pro použití na výstavu.
Následovala samotná instalace výstavy. Výstava byla slavnostně zahájena 28. 4. 2013 a trvala do
20. 10. 2013. Vidělo ji 7327 návštěvníků, vernisáž 320 návštěvníků
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14. Expedice k protinožcům - sál Evropa, spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou
Hodonín, povídání a činnosti o Austrálii spojené s bubnováním
Akce proběhla 23. 4. 2013, počet návštěvníků 70. Akci předcházela příprava programu,
následovala příprava výtvarného materiálu a zajištění doprovodných tištěných materiálů
15. Vodní království – podíl na přípravě scénáře akce, organizace, účast na jednáních během celého
roku, zajištění nádvoří. Uskutečňováno ve spolupráci s DK Hodonín a dalšími místními
institucemi
Akci předcházela pravidelná účast na přípravných jednáních ohledně organizace a programu
Akce Vodní království se uskutečnila 1. 6. 2013 v prostoru hodonínského přístaviště U Jezu. Tři
pracovníci muzea se aktivně podíleli na celodenním programu
16. Princeznička na bále – program pro MŠ, I. stupeň ZŠ, seznámení s dřívějším životem na
královském dvoře s využitím dobových kostýmů, výukou tance, tvořivou dílnou aj.
Program proběhl 18. a 19. 2. 2013 v sále Evropa. Programu se zúčastnilo 168 dětí
17. Stála basa u primasa – program pro MŠ v prostorách MŠ, seznámení s hudebním nástrojem
basou, písničky o base, výuka lidového tance, povídání o krojích a dřívějším lidovém oděvu,
přiblížení zimního období s tradicemi (pochovávání basy)
Program proběhl 21. a 22. 2. 2013 v hodonínských MŠ na ulici Družstevní a Vrchlického.
Zúčastnilo se ho celkem 82 dětí
Archeologie
1.

Prezentace archeologie pro děti MŠ a ZŠ v Hodoníně a okolí
V rámci akce Den země v Kyjově - Masarykovo nám (17. 5. 2013) připraven stánek Masarykova
muzea v Hodoníně s názvem Jak pracují archeologové v terénu.
Práce archeologů byla prezentována několika činnostmi. Děti si mohly vyzkoušet archeologický
výzkum na malém nalezišti v podobě speciálně vytvořeného pískoviště, vykopat a vypreparovat
nálezy, které zahrnovaly zejména repliky různých typů raně středověkých keramických nádob.
Pomocí dalších replik pravěkých a středověkých předmětů – šperků, ozdob oděvu a nástrojů kamenné zrnotěrky, kovových ocílek, kostěných šídel apod. byl praktickými ukázkami znázorněn
způsob jejich použití a podán patřičný výklad ke konkrétnímu období minulosti. Akce se
zúčastnily děti mateřských a základních škol z Jihomoravského kraje. Počet dětí: cca 280.
V rámci akce „Prázdniny se šamanem“, spolupořádané MM v Hodoníně v prostorách výstavních
sálů Evropa, proběhla dne 30. 7. prezentace archeologických nálezů spolu s ukázkami pravěkých
výrobních činností. Archeologie byla prezentována také při kulturní akci „Ve víru chutí
partnerských měst“ pořádané 7. 9. v prostorách hodonínského zámečku. Jednalo se o
stanoviště, s ukázkami středověkých řemeslně-výrobních činností.

2.

Spolupráce při kulturních akcích na SHM - archeologické pracoviště (AP) spolupracovalo při třech
kulturních akcích pořádaných SHM.
Při akci „Setkání kultur“ byl dne 24. 6. realizován rozhovor o archeologii do rádia Český rozhlas
Brno a ve dnech 24. - 26. 5. provedeny celodenní odborné výklady u základů II. kostela v nové
expozici a VI. kostela (dvouapsidové rotundy), kde probíhal toho času revizní archeologický
výzkum.
Dne 13. 6. 2013 se AP podílelo na vyhodnocení soutěže Malujeme barvami země. Stanoviště
archeologa bylo tvořeno 5 druhy pracovních činností. Děti si mohly na pískovišti, které
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simulovalo archeologické naleziště, vykopat a vypreparovat nálezy. Na replice pravěké kamenné
zrnotěrky bylo možné získat mouku z obilných zrn. Repliky středověkých kovových ocílek
umožnily rozdělávání ohně. Kostěným šídlem vyhotovovaly děti otvory do kůže. Poslední činnost
spočívala ve vyšívání a sešívání textilu replikami kostěných jehel a bavlnek. Akce se zúčastnily
děti mateřských základních škol z Jihomoravského kraje.
Obdobný program, tentokrát pro děti ze základní školy v Lednici, byl realizován v rámci akce
„Den s archeologem“, konané dne 4. 10. 2013.
Další akce
1.

Moc má jméno šibenice
Projekce dokumentu Moc má jméno šibenice spojené s besedou s autorem PhDr. Jiřím
Šindarem. Akce byla pořádána ve spolupráci s městem Hodonínem. Akce proběhla 21. 11. 2013
v sále Evropa pro školní kolektivy – 223 návštěvníků – a pro veřejnost – 19 návštěvníků

2.

Hodonínské kulturní léto
V rámci hodonínského kulturního léta se na nádvoří zámečku uskutečnil ve spolupráci s Domem
kultury Hodonín koncert alternativní hudební skupiny BezoBratři. Návštěvníků bylo 17

3.

Muzikoterapeutická relaxace
V roce 2013 byla navázána spolupráce s Pedagogicko-psychologickou v Hodoníně. Jednou za
měsíc probíhala v sále Evropa muzikoterapeutická relaxace pro veřejnost

Přednášková a publikační činnost
Muzeum má stálou nabídku přednášek, uvádíme jen přednášky, které se z celkové nabídky
uskutečnily:
1.

Povídání nad fotografiemi starého Hodonína
Dne 6. ledna 2013 proběhla Beseda nad fotografiemi Hodonína v prostorách hodonínského
občanského sdružení Oáza. Beseda proběhla ve spolupráci Hany Sýkorové s Galinou Ruckou ze
SOkA Hodonín. Besedu navštívilo 62 zájemců

2.

Přednáška na mezinárodním semináři Terénní etnografická práce, Moravské Budějovice (projekt
(Porta Culturae), 23. 5. - přednesen příspěvek Tomáše Gronského Několik poznámek k
dokumentaci řezbářů a řemeslníků pracujících se dřevem na Slovácku

3.

Cyklus přednášek pro Univerzitu volného času (Městská knihovna Hodonín) o dějinách města
Hodonína a okolí do roku 1800.
V roce 2013 na jaře a na podzim se uskutečnily dva kurzy přednášek Marka Vařeky. Každý kurz
byl po 16 hodinách. Jarní část byla zaměřena na raný středověk českého státu od vzniku Velké
Moravy po rok 1200. V podzimní části se pokračovalo od roku 1200 do smrti císaře Karla IV. roku
1378. Návštěvnost 20 lidí. Vykonány byly také dvě studijní cesty. Na jaře do Moravského krasu a
na podzim do Wilfersdorfu a Hainburgu. Zájezdů se účastnili také rodinní členové studentů.
Celkem tedy 40 lidí

4.

Vzpomínková akce k 70. výročí odsunu Židů z Hodonínska
Třídenní akce proběhla 5. – 7. 2. 2013 ve spolupráci se SOkA Hodonína finančního přispění
města Hodonína. Dále viz Prezentace. Byla určena školám i veřejnosti zahrnuje přednášky či
besedy, výstavu dobových fotografií, dokumentů a předmětů, výstavu obrazů Moravské
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synagogy (Roman Šafránek), hudební vystoupení (Juraj Dovala, Andrea Dovalová, dívčí dechové
kvarteto z Bystřice nad Pernštejnem). Na akci přislíbili aktivní účast: Táňa Klementová (Židovské
muzeum Praha – pobočka Brno), Jaroslav Klenovský, Alena Káňová (Městské muzeum a galerie
Břeclav), Bohumír Smutný (MZA Brno), Galina Rucká (SOkA Hodonín), Věra Weberová –
pamětnice. Akce byla zakončena večerním koncertem klezmerové kapely Létající rabín
5.

Konference konzervátorů – restaurátorů 2013 - ve dnech 10. - 12. září 2013 se v budově sálu
Evropa konala Konference konzervátorů – restaurátorů 2013. Organizačně byla konference
zajištěna ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace Technického muzea v Brně, Komisí
konzervátorů – restaurátorů AMG a Jihomoravským krajem. Akce se zúčastnilo cca 280
konzervátorů – restaurátorů z celé České republiky i ze zahraničí. Z přednesených a posterových
prezentací byl vytvořen sborník Fórum pro konzervátory-restaurátory 2013

6.

Muzeologický seminář „Muzea a sociálně znevýhodnění“ se uskutečnil ve spolupráci s Ústavem
archeologie a muzeologie FF MU Brno za podpory MK ČR a AMG 19. – 20. 6., zúčastnilo se 40
zájemců, příspěvky ze semináře byly shromážděny do Sborníku Muzea a sociálně znevýhodnění

7.

Spolupráce na projektu Dotkni se 20. století - v součinnosti s Národním muzeem a dalšími
institucemi
25. 7. se v sále Evropa uskutečnil seminář s názvem Kult osobnosti pro učitele ZŠ a SŠ zapojených
do projektu. Na úvod byl přednesen příspěvek Ireny Chovančíkové Zkušenost s prezentací Tomáš
Garrigua Masaryka, na programu byla také exkurze ve stálé expozici s výkladem pro pedagogy.
Zúčastnilo se 30 zájemců, z toho 12 pedagogů
V rámci projektu proběhla příprava podkladů pro pracovní list k T. G. M.

8.

Přednášky na Škole muzejní propedeutiky při AMG – uskutečnily se přednášky Ireny
Chovančíkové
Základní kurz:
3. 4. Nové trendy výstavnictví, Aktivizace návštěvníka, Propagace
a popularizace
24. 4. Muzeum jako instituce
Nástavbový kurz: 5. 6. Marketing muzejního výstavnictví, Propagace a popularizace
muzejních výstav
Články do dlouhodobého seriálu s názvem Na výstavu do muzea v Hodonínském deníku
Články byly vypracovávány v průběhu celého roku 2013, autoři se střídali dle aktuální výstavy
či akce v muzeu, o které konkrétní článek pojednával, seznam je v Příloze č. 3, s. 116

9.

10. Články do Muzejního občasníku - články za rok 2013 byly připraveny pro budoucí občasník
11. Vydání Muzejního občasníku 2007-2010 – elektronická podoba na webových stránkách muzea v roce 2013 probíhaly korektury článků
12. Katalog z výstavy Jan Adam I. z Lichtenštejna, ekonom, politik, mecenáš a držitel Hodonína –
spolupráce s tiskárnou - vydáno v únoru 2013. ISBN 978-80-7464-224-1
13. Lichtenštejnská panství na Moravě do Bílé hory (Liechtenstein Herrschaft in Mähren bis Weissen
Berg) – přepracování disertační práce Marka Vařeky v českém a německém jazyce s uvedením
nové literatury a pramenů z nových poznatků a bádání ve Vídni a Brně. Rozsah práce 400-500
stran. Mezi vydavateli bude uvedeno Masarykovo muzeum v Hodoníně - byla provedena první
korektura české verze. Práce na knize bude pokračovat v roce 2014. Po zaslání prvních korektur
budou následovat další tři až do konečného vydání
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14. Edice urbáře hodonínského panství z roku 1600 – Edice urbáře má přinést zájemcům celý urbář
hodonínského panství, který je uchován v Moravském zemském archivu Brno, fond: Velkostatek
hodonín, inv. č. 1. – spolupráce s tiskárnou
Před vydáním byly ještě objeveny nové prameny k hodonínskému panství v Národním archivu
Praha, fond Morava, inv. č. 4884, které byly do knihy doplněny. Kniha vyšla pod názvem Urbář
hodonínského panství z roku 1600. ISBN 978-80-87375-07-05
Archeologie
Výstavu Tajemství Langobardů doprovodil přednáškový cyklus pořádaný ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Kyjově, kde šest odborníků na danou tématiku postupně představilo řadu aspektů života
langobardského etnika.
Mgr. Jaromír Šmerda (Masarykovo muzeum v Hodoníně): Tajemství Langobardů (68 osob)
Mgr. Martin Hložek (Technické muzeum v Brně): Moderní přírodovědné metody zkoumání
langobardských nálezů v Kyjově (19 osob)
Mgr. David Daněček (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy): Langobardi z Hostivice u Prahy ve
světle objevu největšího pohřebiště v Čechách (21 osob)
PhDr. Jan Jílek, Mgr. František Kašpárek (Východočeské muzeum v Pardubicích): Sídliště a pohřebiště
doby stěhování národů ve východních Čechách (22 osob)
Mgr. Kristýna Urbanová (Národní muzeum v Praze): Vzhled a móda společnosti doby stěhování
národů (22 osob)
Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D z Palackého univerzity v Olomouci: Historie a archeologie
Langobardů na prahu středověku (51 osob)
Výstavu doplnila také výtvarná soutěž O poklad Langobardů, jíž se účastnily 2 mateřské školy se 3 díly
a 7 základních škol se 47 výtvarnými díly se slavnostním ukončením a vyhlášením vítězů na Soutěžním
odpoledni pro děti a jejich rodiče v neděli 16. 12. 2012 na Městském kulturním středisku v Kyjově (84
osob).
K výstavě byl vydán katalog:
Šmerda, J.: Tajemství Langobardů. Katalog k výstavě. Vlastivědné muzeum v Kyjově 20. 11. 2012 –
28. 2. 2013. Masarykovo muzeum v Hodoníně 2012. ISBN 978-8087375-04-4.
Sál Evropa
Ve shodě s plánem hlavních úkolů pro rok 2013 byly organizovány i zajišťovány akce v sále Evropa
Masarykova muzea v Hodoníně. Dále byla rozvíjena dramaturgická a kulturně-výchovná činnost nejen
v sále Evropa, ale ve spolupráci s muzejním pedagogem Masarykova muzea i v rámci širších akcí
muzea v sále Evropa a v objektu zámečku v Hodoníně.
V roce 2013 byl také sledován také větší zájem o pronájmy sálu Evropa ze stran pořadatelů kulturních
a společenských akcí i firem.
V rámci plánu hlavních úkolů pro rok 2013 pak byly uspořádány, technicky a organizačně zajištěny
následující akce:
1.

Tradiční akce v sále Evropa
*Cyklus hudebních čtvrtků
20

28. 2. 2013 vystoupil Moravský komorní orchestr, organizátorem koncertu byl HSO-SPS
25. 4. 2013 vystoupil Komorní orchestr Jana Noska ZUŠ Hodonín, organizátorem byl HSO-SPS
20. 6. 2013 vystoupil Barbastella, sbor Gymnázia Hodonín, organizátorem akce bylo Masarykovo
muzeum v Hodoníně
5. 9. 2013 vystoupilo dechové kvinteto ATÉA z Londýna, organizátorem akce byl HSO-SPS
5. 10. 2013 mimo cyklus Hudebních čtvrtků Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký
sbor uspořádal festival pěveckých sborů „ECHO 2013“
24. 10. 2013 vystoupilo hudební uskupení Midnight Cofee Session, organizátorem akce bylo
Masarykovo muzeum v Hodoníně (s návštěvností 37x plné vstupné/ 100,-Kč; 21x poloviční
studentské vstupné/ 50 Kč)
Z ostatních koncertů a programů, na kterých se Masarykovo muzeum dramaturgicky podílelo:
V rámci cyklu „Vítání jara s…“ vystoupil 27. 2. 2013 v sále Evropa Pavel Jakub Ryba and The Fish
Men, organizátorem koncertu bylo Masarykovo muzeum v Hodoníně (s návštěvností 53x plné
vstupné/ 200,- Kč)
V rámci cyklu „Jazzové královny“ vystoupilo seskupení PVC – Prague-Vienna-Connection,
organizátorem koncertu bylo Masarykovo muzeum v Hodoníně (s návštěvností 29x plné
vstupné/ 150,- Kč)
Koncertem pořádaným mimo běžné koncertní cykly bylo vystoupení klezmer ensemblu Létající
rabín, který navštívilo celkem 54 osob, z toho si zakoupilo 39 osob vstupenku v předprodeji za
150,- Kč a 15 osob platilo plné vstupné 180,- Kč na místě
13. dubna 2013 hostil sál Evropa nejlepší tanečníky verbuňku v pořadu Verbuňk a UNESCO, který
navštívilo celkem 131 návštěvníků, z toho snížené vstupné v hodnotě 70,- Kč pro studenty bylo
evidováno 21x a plné vstupné v hodnotě 100,- Kč 110x
V rámci hodonínského kulturního léta byl 20. července 2013 uspořádán koncert skupiny
„Bezobratři“, který se díky příznivému počasí uskutečnil na nádvoří zámečku Masarykova muzea
v Hodoníně. V rámci tohoto koncertu zajišťovali pracovníci sálu Evropa především technickou
a organizační pomoc
Sál Evropa se stal také místem vernisáže výstavy PhDr. Marka Vařeky, Ph.D., „Rytířské řády –
historie a současnost“, která se uskutečnila 31. 10. 2013.
Novou, pravidelně se opakující akcí v sále Evropa je „Muzikoterapeutická relaxace pro dospělé“,
která využívá nejen skvělé akustiky sálu, ale především zkušeností lektorky Mgr. Aleny Vlkové, se
kterou muzeum úzce spolupracuje i na programech pro děti. Relaxace se uskutečnila
v termínech: 18. 9. 2013, 30. 10. 2013, 27. 11. 2013 a 17. 12. 2013
Na samý závěr roku využilo Masarykovo muzeum nabídky, aby byl v sále Evropa předtočen
„Silvestrovský pořad Big bandu Gustava Broma“, který následně vysílal 31. 12. 2013 Český
rozhlas Dvojka a Český rozhlas Brno. Natáčení za účasti veřejnosti se uskutečnilo 19. 12. 2013
Ve dnech 22. 7. až 1. 9. se předsálí sálu Evropa stalo místem instalace výstavy „Čarovné barvy
země“, kterou pořádalo v rámci svého projektu Masarykovo muzeum v Hodoníně
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2. V rámci spolupráce s dalšími pracovišti Masarykova muzea v Hodoníně byly především technicky
podpořeny následující akce:
„Čarovné barvy země“ (17. 1. 2013) – pracovní seminář – ve spolupráci s pobočkou
v Mikulčicích, slavnostní výstava této soutěže byla následně ve dnech 22. 7. až 1. 9. instalována
v předsálí sálu Evropa
„Krocení literární múzy“ (24. 1. 2013) – literární soutěž, kterou pořádá Památník písemnictví
v Rajhradě
Ve dnech 5. až 7. února 2013 byly v sále Evropa pořádány historickým oddělením Masarykova
muzea ve spolupráci s Okresním archivem v Hodoníně vzpomínkové akce k „70. výročí odsunu
židů z Hodonínska“. Na této akci byla zajišťována technická podpora
Ve dnech 19. až 20. června byl technicky zajišťován muzeologický seminář, jehož pořadatelem se
stalo odborné oddělení Masarykova muzea
Dne 25. 7. 2013 se uskutečnil v sále Evropa seminář k akci „Dotkni se 20. století“
„Konference konzervátorů a restaurátorů“ pořádaná Technickým muzeem v Brně byla pořádána
ve dnech 9. až 12. 9. 2013 v sále Evropa. Zde pracovníci sálu Evropa zajišťovali především
technické a organizační zajištění celé akce
Program pro ZŠ a SŠ i pro veřejnost PhDr. Jiřího Šindara „Moc má jméno šibenice“ byla dne 21.
11. 2013 organizačně a technicky zajišťována pracovníky sálu Evropa, organizačně akci
zajišťovalo odborné pracoviště Masarykova muzea. Celková návštěvnost akce, která byla
rozdělena na dopolední pro žáky ZŠ a SŠ a odpolední pro veřejnost byla 215x studenti, 8x
pedagogický doprovod/ dopolední část, 19 návštěvníků na večerní části programu
Programy, o které měly zájem především mateřské školky, byly:
„Princeznička na bále“ – program pro MŠ (s návštěvností 149 dětských návštěvníků a 19 osob
pedagogického doprovodu)
„Stála basa u primasa“ – program pro MŠ (s návštěvností 72 dětský návštěvníků a 10 osob
pedagogického doprovodu)
Doprovodné programy „Velikonočních předváděcích akcí“ ve dnech 20. až 22. 3. 2013 se setkaly
se zájmem celkem 528 návštěvníků, z nichž 194 bylo dětí MŠ a 137 bylo dětí ZŠ. Ve spolupráci
s odbornými pracovníky Masarykova muzea v Hodoníně byl připraven sál a akce byla
organizačně a technicky zajištěna. Součástí akce bylo i tradiční pletení žil pracovníky Masarykova
muzea v Hodoníně
„Expedice k protinožcům“ (s návštěvností 63x dětský návštěvník, 7 x pedagogický doprovod) byla
menší akcí, která se uskutečnila v sále Evropa 23. dubna 2013. Zkušenosti s touto akcí se zúročily
v celodenních tvůrčích a muzikoterapeutických prázdninových dílnách nazvaných „Výprava
k protinožcům“ pro děti, které byly pořádány ve spolupráci s Mgr. Alenou Vlkovou ve dnech 29.
7. až 2. 8. 2013. Této akce se pravidelně účastnilo každý den více než 30 dětí
Ve dnech 11. až 13. prosince se programy pro děti MŠ, ZŠ a SŠ již tradičně uzavřely vánočními
předváděcími akcemi s názvem „Vánoce se blíží“, které vykázaly návštěvnost 485 návštěvníků,
z toho bylo 151 dětí MŠ a 173 žáků ZŠ a SŠ
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Programy „Procházka městem Hodonínem“, „Pravěk v muzeu“, „V Hodoníně Jarmark byl“
a „Vinařův rok“ nebyly v roce 2013 provedeny z důvodu organizace jiných programů pro děti MŠ
a ZŠ a tím i menšího zájmu ze stran pedagogů mateřských a základních škol
3.

Pro Krajský úřad Jihomoravského kraje bylo v roce 2013 zajišťováno hned několik akcí.
28. 3. 2013 to bylo „Setkání starostů Jihomoravského kraje“
24. 11. 2013 sál Evropa hostil slavnostní „Předávání cen Jihomoravského kraje“ za účasti mnoha
významných hostů
28. 11. 2013 se již tradičně v sále Evropa konala „Porada ekonomů obcí Jihomoravského kraje“
Velkou akcí pro celé Masarykovo muzeum bylo zajištění akce „Setkání kultur“ - oslav příchodu
Cyrila a Metoděje, na které se v loňském roce celé Masarykovo muzeum organizačně podílelo.
Část programu dne 25. 5. 2013 se uskutečnil také v sále Evropa, a to konkrétně pro pozvané
hosty promítání části docu dramatu „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“ režiséra Petra
Nikolaeva
Podobně jako Krajský úřad Jihomoravského kraje využíval sál Evropu i Městský úřad Hodonín
a jeho organizace k pořádání nejrůznějších akcí.
6. 3. 2013 to bylo slavnostní „Ocenění nejlepších sportovců okresu Hodonín“
7. 3. 2013 již tradiční „Slavnostní předání cen města Hodonína“
30. 4. 2013 „Setkání dětských parlamentů z Hodonína“
16. 9. 2013 „Veřejné fórum“
27. 9. 2013 „Seminář Sdružení lázeňských míst“
15. 11. 2013 v sále Evropa uspořádal již tradičně svou akci Studentský parlament v rámci oslav
„Oslav studentstva“

4.

S dalšími partnery Masarykova muzea a organizacemi v Hodoníně vznikly následující akce – ze
spolupráce s Domem kultury v Hodoníně:
29. 1. 2013 koncert sboru Gymnázia Hodonín „Barbastella a Ida Kelarová s kapelou Čhavorenge“
17. 9. 2013 koncert „Ivy Bittové“
19. 10. 2013 koncert „Vladimíra Mišíka + ČDG“ s názvem „Acoustic tour“
DK Hodonín také vzhledem k pořádání vlastních akcí ve svém sále do sálu Evropa přesunul
několik kurzů tanečních pro dospělé – v termínech 13. 10. 2013, 20. 10. 2013 a pro studenty
v termínu 4. 11. 2013

5.

V rámci technického zajištění pronájmů jednotlivých objednavatelů sálu Evropa byly v sále
pořádány následující akce:
Eva Blahoušková dne 26. 2. 2013 uspořádala v sále Evropa program s názvem „Flamengo“
Stavební družstvo Hodoňan si vybralo sál Evropa pro oslavu svého výročí dne 15. 3. 2013
Ing. Dagmar Mrajcová se stala zaštiťující osobou pro program „Společná věc – Tomáš Pfeiffer“.
Akce se uskutečnila v sále Evropa 9. 5. 2013
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Nemocnice T. G. M. Hodonín pro pořádání již „IX. dne sester“ opět 22. 5. 2013 využila sál Evropa
Středisko volného času dne 8. 6. 2013 uspořádalo taneční soutěž „Cenu SVČ a Města Hodonína“
Muzeum naftového dobývání dne 27. 6. 2013 společně s firmou MND, a.s. připravilo slavnostní
večer „Připomenutí I. naftového vrtu“ na Hodonínsku s divadelním představením
Evropský polytechnický institut v sále Evropa také již tradičně pro své studenty připravil 14. 9.
2013 „Slavnostní imatrikulaci“
Volební Hnutí ANO v rámci své předvolební kampaně využilo sálu Evropa dne 23. 10. 2013
k „předvolební debatě s veřejností“
Již tradiční akcí v sále Evropa byla „Módní show“ firmy DUFI Lenky Dufkové, která se uskutečnila
1. 11. 2013
Studentská iniciativa v sále Evropa uspořádala v minulosti již několik svých akcí. V roce 2013 to
byl dne 22. 11. 2013 „Ples studentské iniciativy“
6.

Další činnost pracovníků sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně
V roce 2013 byl zpracováván heslař monografie města Hodonína pro další rozšíření hesel
v internetové encyklopedii Města Hodonína. V rámci pracovních schůzek byly řešeny
s jednotlivými pracovníky Masarykova muzea v Hodoníně dílčí podněty k náplni encyklopedie
1. 6. 2013 byly na břehu přístaviště U jezu pořádány oslavy Vodního království, kterého se
zúčastnili v kostýmech také pracovníci sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně. Pro nepřízeň
počasí bohužel nebylo využito plně připraveného programu

Kompletní přehled akcí viz Příloha č. 4, s. 120
Kyjov
1.

Muzejní noc – Muzejní bleší trh – 17. 5., 320 návštěvníků

2.

Příprava a realizace 2denního semináře Komise pro regionální historii Moravy a Slezska –
seminář pořádaný za podpory Ministerstva kultury ČR se uskutečnil ve dnech 10.-11. 10.

3.

Předváděcí akce uměleckého kováře V. Pěnčíka k výstavě Umělecko-řemeslné zpracování kovů 16. 6., 25. - 27. 6., 93 návštěvníků

4.

Znalostní kvíz k výročí otevření muzea - říjen, listopad

5.

Předvánoční Muzejní bleší trh 29. 11. - návštěvnost 280 lidí

Přednášková činnost
1.

Historie Kyjova a historické budovy v Kyjově – 16. 1. Blanka Pokorná pro 31 studentů Klvaňova
gymnázia

2.

Pomocné vědy historické - nebyl vznesen požadavek

3.

Historická procházka městem - 25. 6., 6. 11., 57 žáků

5.

Osobnosti Kyjovska – přednáška Ester Vratislavské, 17. a 19. 4., 28 žáků

7.

Codex gigas (Jiří Fogl) – uskutečnila se 11. 10., 97 posluchačů
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Etnografie
1.

Velikonoční předváděcí akce – uskutečnily se 20. – 22. 3., návštěvnost 482 osob

2.

Vánoční předváděcí akce – 11. – 13. 12., návštěvnost 319

3.

Kurz pletení z kukuřičného provázku
Ukončení kurzu, který začal v říjnu 2012. Kurz probíhal 2x měsíčně a začalo ho navštěvovat 6
zájemkyň, dokončily 4. Obdržely osvědčení o absolvování základního kurzu pletení z provázku z
kukuřičného šústí. Lektorkou byla paní Rozálie Blažková z Osvětiman, Nositelka tradice lidových
řemesel

Přednášková činnost
1.

Lidový kroj na Kyjovsku – 2 přednášky Taťjany Martonové pro ZŠ, účast 49 žáků

Mimo plán:
Tři přednášky o jízdě králů ve Skoronicích spojených s výukou výroby papírových ozdob, ve
spolupráci s paní Marií Holcmanovou ve dnech 18. 10., 24. 10. a 19. 11., účast 65 žáků
Veselí nad Moravou
1.

Doprovodné akce k výstavě „TAJEMSTVÍ LANGOBARDŮ“
Tematicky modifikovaný výklad kombinovaný s praktickou ukázkou vybraných pasáží ze života
moravských Germánů – keramika, šperky, oděvy:
ZŠ Hutník (1. i 2. stupeň): 21. 3. - 7. ročník – 18 dětí; 26. 3. - 5. ročníky – 23 dětí; 26. 3. - 3.
ročníky – 43 dětí; 27. 3. – 4. ročníky – 40 dětí; 22. 4. – 8. ročník – dějepisná praktika – 15 dětí
ZŠ Milokošť: 27. 3. – 5. ročník – 16 dětí

2.

Doprovodná akce k výstavě „FOTOGRAFIE S FOLKLORNÍ TEMATIKOU“ - prostřednictvím
regionálního tisku a písemně (v rámci výstavy) byla vyhlášena prázdninová fotosoutěž pro děti.
Bez odezvy

3.

Doprovodné akce k výstavě „CHORYNŠTÍ Z LEDSKÉ“ - beseda s žáky 6. a 7. ročníků ZŠ Hutník – Co
to znamená být šlechticem? – Chorynští a Veselí – Tzv. Benešovy dekrety a nucený odchod
Chorynských z republiky

4.

Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel - proběhlo ve dnech 26. – 27. 3.: návštěvnost:
551 osob

5.

Muzejní noc - ve spolupráci s Veselským kulturním centrem - proběhlo 7. 6.: návštěvnost: 225
osob

6.

Projekt „NAŠE MĚSTO“ pro ZŠ (všechny stupně)
20. 5. – Ostravská univerzita – Katedra geografie – historické jádro města Veselí, „městský
ostrov“, vodní elektrárna, zámek, zámecký park, … - 27 osob

7.

Projekt „PRAVĚK VESELSKA“ pro ZŠ (všechny stupně)
21. 3. - ZŠ Hutník – pravěké osídlení Veselska, ukázky výroby kamenných nástrojů a pravěké
keramiky, život pravěkého člověka – 16 dětí
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28. 6. - exkurze studentů 1. ročníku studia archeologie na FF MU v Brně – PRAVĚK A STŘEDOVĚK
VESELSKA - HRAD VESELÍ - ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM NA BARTOLOMĚJSKÉM NÁMĚSTÍ výsledky
dendrochronologických analýz, ukázky vzorků nalezené keramiky, fotografický průřez celým
výzkumem – návštěvnost: 14 osob
5. 7. – exkurze Klubu slovenských turistov ze Sobotiště – PRAVĚK A STŘEDOVĚK VESELSKA HRAD VESELÍ - ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM NA BARTOLOMĚJSKÉM NÁMĚSTÍ výsledky
dendrochronologických analýz, ukázky vzorků nalezené keramiky - 42 osob
8.

Spolupráce s Městským kulturním střediskem při přípravě dětských zpěváků – probíhá dle
potřeby

9.

Vánoční předváděcí týden lidových řemesel - proběhlo ve dnech 10. – 12. 12.: návštěvnost: 469
osob

10. Fotodokumentace akcí pořádaných muzeem - fotodokumentace odborných přednášek Mgr.
P. Futáka pro základní školy, vernisáží a Muzejní noci
11. Videodokumentace akcí pořádaných muzeem – probíhá průběžně, seznam v Příloze č. 5, s. 125
Přednášková činnost
Uskutečnila se přednáška Petra Futáka - RENESANČNÍ PAMÁTKY V REGIONU pro ZŠ Hutník - 24. 4. (10
dětí) a 25. 4. (13 dětí), ostatní přednášky v nabídce nebyly požadovány.
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Provázení návštěvníků dle objednávek a zájmu v zimním období (od 2. 1. – 31. 3. a 1. 12 – 31. 12.
2013) - v hlavní návštěvní sezóně 2012 (1. 4. – 20. 10.) navštívilo památník téměř 17.575
platících návštěvníků. Památník v rámci svých turistických nebo rodinných aktivit nebo při
poutích navštívilo bezmála 26.000 hostů, kteří shlédli pouze exteriéry této archeologické
památky.
Provázení návštěvníků v hlavní návštěvní sezóně (od 1. 4. – 20. 10. 2013) - návštěvnické služby
byly poskytovány prostřednictvím sezónních průvodců a brigádnic a pokladních. Provázení se
ujali dle potřeb také vedoucí památníku a kulturně výchovná pracovnice.
Během hlavní sezóny 2013 bylo pokladnou evidováno 17.575 návštěvníků. Při počtu 154
návštěvních dnů to znamená denní průměr 114 hostů. Při průměrném počtu max. 8 prohlídek
denně (provází se vždy po hodině v čase 09.30 až 16.30) jde o skupiny v průměru o 14 lidech
každou hodinu po celý den a sezónu! Což svědčí o celoroční vysoké pracovní vytíženosti
pracovníků památníku!
Z celkového počtu bylo individuálních turistů 13.277 (74,3%) a 4.298 osob (25,7%) účastníků 111
zájezdů (průměr zájezdu 38 osob).
K tomuto základnímu (oficiálnímu) číslu obvykle dáváme na vědomí (např. novinářům a jiným)
ještě 3.000 osob, tedy těch, kteří do areálu zavítají, ale nejdou do recepce (cykloturisté, on-line
bruslaři, pejskaři, houbaři, rybáři, modeláři) a letos 5.000 osob na dvou cyrilometodějských
poutích (pravoslavná a římskokatolická).
Celkem tedy uvádíme návštěvnost roku 2013 (17.575 + 3.000 + 5000) = cca 26 000 hostů

2.

Příprava cyklu kulturních akcí s názvem Setkání kultur u příležitosti 1150. výročí příchodu sv.
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
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K uvedenému výročí byl připraven celý cyklus aktivit. Jejich hlavní část byla realizována o
víkendu 24. – 26. května 2013 v areálu památníku v Mikulčicích s výraznou finanční, asistenční i
organizační spoluprací a podporou našeho zřizovatele Jihomoravského kraje. Program se
uskutečnil za náročných a přísných opatření z hlediska ochrany památkové péče a přírody
a z hlediska bezpečnosti všech zúčastněných ve spolupráci s řadou partnerů, přičemž hlavními
garanty byli Jihomoravský kraj a pravoslavná církev, technicky akci zabezpečovala především
společnost SNIP&CO Brno
SETKÁNÍ KULTUR - MIKULČICE 2013
PROGRAM 24. - 26. KVĚTNA
Pátek 24. května
14:00

ŽIVÉ RASTICOVO MĚSTO MORAVA
Program pro děti v táboře Velkomoravanů.

20:00

NA BYZANTSKOU NOTU - pěvecký sbor Byzantion z Prahy.

21:00
CYRIL A METODĚJ – APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ
Komponovaný pořad připravovaný Three brothers production a ve spolupráci s Českou televizí.
Večerní hudebně vizuální férie, jež širokou veřejnost seznámila nejen s postavami Cyrila
a Metoděje, ale také pomohla provázat více než 40 různých aktivit, které se k výročí
cyrilometodějské mise připravily
Pořad představil hlavní hvězdy připravovaného docu-dramatu s účastí hlavních protagonistů
připravovaného filmu; režiséra Petra Nikolajeva, herců R. Zacha, O. Nováka, M. Bahúla, J.
Jankovského, D. Bárty a dalších, hudební vystoupení špičkových interpretů. Záznam ČT
Sobota 25. května
10:00
BOHOSLUŽBA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE
za účasti Jeho Všesvatosti Bartoloměje, patriarchy konstantinopolského, zástupců Římskokatolické církve, Ekumenické rady církví a dalších významných osobností a hostů. Televizní
přenos
13:00
ŽIVÉ RASTICOVO MĚSTO MORAVA
Rozsáhlý kulturní a odpočinkový program: 13:00 – ukázky ze života Velkomoravanů, lidová
řemesla, stan s regionální nabídkou (po celé odpoledne), 13:00 - pěvecký sbor z Mikulčic, 13:30
pěvecký sbor a cimbálová muzika z Lužic, 14:30 – hudební skupiny Šroti a Želví nervy z Dolních
Bojanovic
15:30
KONCERT PRAVOSLAVNÉ HUDBY
Vystoupení sborů Pravoslavného Katedrálního chrámu Praha, Katedrálního chrámu Brno, Sboru
donských kozáků Péti Houdjakova, Ženského sboru Filokalija a dalších
17:00
MORAVSKÁ KLASIKA
Slavnostní koncert Akademického pěveckého sdružení Morava Brno
18:00
Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU
Celosouborový koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš Brno
Neděle 26. května
10:00 - ŽIVÉ RASTICOVO MĚSTO MORAVA
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Rozsáhlý kulturní a odpočinkový program: 10:00 – ukázky ze života Velkomoravanů, lidová
řemesla, stan s regionální nabídkou (po celý den), 11:00 Ženský sbor a Vox vini z Dolních
Bojanovic, Ženský sbor z Dubňan
13:00 - ŽIVÉ RASTICOVO MĚSTO MORAVA
Rozsáhlý kulturní a odpočinkový program: 13:00 – ukázky ze života Velkomoravanů, lidová
řemesla, stan s regionální nabídkou (po celé odpoledne), 13:00 – mužský sbor a cimbálová
muzika z Mikulčic, 14:00 – přednáška doc. PhDr. Miroslava Vepřeka na téma Hlaholice, 15:30 –
ukázky letu, lovu dravců a soutěže pro děti, 18:00 – divadelní hra Oskar a růžová paní
13:30 - CANTI AETERNI
Koncert Mariána Vargy, jednoho z nejvýraznějších rockových slovenských klávesistů
s nezaměnitelným stylem hry
15:00 - SETKÁNÍ KULTUR
Komponovaný hudební a taneční program. Vystoupení zahraničních hostů ze Slovenska, Řecka,
Bulharska a Ruska i kulturních zástupců Mikulčic a Jihomoravského kraje
17:30 - MILOKRAJ
Koncert Marty Töpferové, zpěvačky world music s projektem Slavic strings (Slovanské struny),
jejíž tvorba znamená návrat k hudebním kořenům
• Další program zahrnující prezentaci tradic a lidového umění Slovácka a Jihomoravského kraje,
lidová řemesla, místní gastronomie a dětské workshopy, tematická výstava, prohlídky expozic
a areálu Slovanského hradiště, odborný výklad u základů VI. kostela (dvouapsidové rotundy)
a další
Akci nepřálo počasí, během všech tří dnů bylo chladno s deštěm. Očekávaná návštěvnost byla asi
třetinová a během všech tří dnů areál a pouť navštívilo asi 6.500 osob, mezi nimi přední politici a
členové vlády, představitelé církve a především nejvyšší představitel pravoslavné církve
patriarcha Bartoloměj z Konstantinopole.
Kladem akce bylo výrazné zviditelnění památníku a areálu v povědomí široké veřejnosti, úprava
příjezdové cesty ve směru od Anglické aleje a skutečnost, že byť původně monstrózní akcí areál
nebyl v žádném ohledu poškozen a v úterý po akci kompletně uklizen a uveden do původního
stavu.
Součástí Setkání kultur – Mikulčice 2013 byl také Den bulharské menšiny (26.05). Slavnost byla
garantována pražským Mezinárodním svazem Bulharů ve Střední Evropě. Akce se zúčastnili
významní bulharští i čeští hosté. Celková účast byla kolem 700 osob. Program koncepčně zapadl
do víkendového pořadu a nedělní akci důstojně zarámoval a zahájil. Pořad se uskutečnil v plném
rozsahu ku spokojenosti poutníků i bulharských krajanů. Na programu se podíleli místní
účinkující a hosté z okolí. Součástí Dne bulharské menšiny bylo slavnostní položení věnců
k památníku na akropoli i k sousoší sv. Cyrila a sv. Metoděje za účasti významných hostů.
3.

Sv. liturgie Církve řeckokatolické – 15. 6. - třetí cyrilometodějská pouť Církve řeckokatolické, se
neuskutečnila. Plánovaný termín byl odvolán a důvody nebyly hlavním organizátorem
(představiteli Řeckokatolické církve) sděleny.

4.

Cyrilometodějská pouť Podluží - 6.7. - pouť Podluží se uskutečnila letos až odpoledne 6. 7.
Důvodem byla celovíkendová velká oslava Cyrilometodějského jubilea na Velehradě, která 5.7.
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právě vrcholila hlavní poutí. Z tohoto důvodu bohoslužbu 6. 7. na akropoli památníku sloužili
pouze dva kněží z blízkých farností. Přesto se pouti zúčastnilo (bez světských politiků i vyšších
duchovních Římskokatolické církve) celkem 1600 účastníků poutě
5.

Rozpracování rozpočtu, koordinace příprav a termínů a kompletní příprava a realizace 3. ročníku
soutěže Čarovné barvy země a hodnocení prací lektory
Realizován třetí ročník výtvarné soutěže Čarovné barvy země za účasti 20 škol v čtyřech
kategoriích, jejichž žáci (celkem se zapojilo 250 dětí) v týmové spolupráci připravili 69
kolektivních výtvarných děl.
Dle časového plánu koordinace a organizace celého ročníku: komunikace se školami, především
prostřednictvím vedoucích pedagogů výtvarné výchovy či třídních učitelů, sestavení a konzultace
kritérií se členy pětičlenné hodnotící komise (PhDr. Viera Drahošová, Mgr. Lucie Turanová, Ing.
arch. Aleš Navrátil, Akad. malíře Pavla Vavryse a v čele s předsedou poroty Mgr. Josefem
Fanturou). Převzetí děl, svoz, přepis doprovodných textů a údajů k dílům se vztahujícím (tvůrci,
rozměry, technika, komentář atd.) a uložení prací na památníku Slovanského hradiště
v Mikulčicích. Následovalo fotografování a hodnocení odbornou porotou, zajištění cen a příprava
slavnostního vyhlášení výsledků soutěže (12. 6. 2013).
Základ rozpočtu vycházel z účelové dotace Jihomoravského kraje (160.000 Kč) a ze sponzorského
daru Michala Navrátila, stavební firma RIGI, Tišnov (7 000 Kč + barevné pigmenty).
První příčky si v I. kategorii nejmladších dětí rozdělili žáci CZŠ Veselí nad Moravou s prací Dno
rybníka (1. místo), ZŠ Lažánky Polní hlodavci (2. místo), MŠ Říčany Vrabčáci (3. místo).
V II. kategorii zvítězily práce Pramen života žáků ZŠ Vacenovice (1. místo), Zrození motýlů ZŠ
Mládeže Znojmo (2. místo) a Motýl ve třech stadiích ZŠ a MŠ Archlebov (3. místo).
III. kategorii se na 1. místě umístilo dílo Nástroj moci studentů SŠ Strážnice, na dalších příčkách
pak další práce SŠ Strážnice s názvem Lovec (2. místo) a Panovník (3. místo).
IV. kategorii vyhrálo dílo s názvem O udatném národu českém studentů Purkyňova gymnázia
Strážnice, 2. místo získalo dílo Přišli jsme, pokřtili jsme, změnili a 3. místo práce s názvem Přínos
studentů téhož gymnázia
Obdiv a poděkování však patří všem zúčastněným.

6.

Spolupráce na přípravě a realizaci výstav prací ze soutěže ČBZ
22. 7. – 1. 9., 179 osob
Za podpory kolegů z Masarykova muzea v Hodoníně byla ve výstavních prostorách budovy sálu
Evropa připravena výstava výtvarných prací třetího ročníku soutěže. Výstava byla zahájena
vernisáží s klavírním vystoupením Marie Jakabové 22. 7. 2013 v 17 hodin a probíhala do 1. 9.
2013. Pro instalaci větších obrazů byly použity malířské stojany zapůjčené ze Střední školy
průmyslové a umělecké, Hodonín.

7.

Příprava semináře pro pedagogy k soutěži ČBZ ve spolupráci s Církevní ZŠ Veselí a realizace
besed se žáky při návštěvách přihlášených škol
Dne 17 .1. proběhl výtvarný seminář pro pedagogy zaměřený na práci s hliněnými barevnými
pigmenty. Součástí semináře byla obrazovou prezentace a přednáška vysvětlující pravidla
soutěže a rekapitulující hlavní myšlenky práce. Při této příležitosti došlo také ke konzultacím s
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pedagogy. Seminář lektorovaly Mgr. Františka Kolská a Mgr. Jindřiška Berková z Církevní ZŠ
Veselí nad Moravou.
V podzimní přípravě na následující ročník soutěže Čarovné barvy země byla zahájena spolupráce
s lektorkami ze Základní školy v Lažánkách Mgr. Janou Ševčíkovou a Mgr. Ivonou Tichou. Dále
pak proběhly další semináře v těchto termínech a místech:
5. 11. 2013, Sál Evropa, Národní třída 21, Hodonín; lektorky: Mgr. F. Kolská a Mgr. J. Berková
19. 11. 2013, ZŠ Znojmo Mládeže 3, Znojmo, lektorky: Mgr. F. Kolská a Mgr. J. Berková
21. 11. 2013 ZŠ J. A. Komenského Kyjov; lektorky: Mgr. F. Kolská a Mgr. J. Berková
25. 11. 2013 ZŠ Lažánky, Lažánky 59, okres Brno venkov, Mgr. J. Ševčíková a Mgr. I. Tichá.
26. 11. 2013 Sál Evropa, Národní třída 21, Hodonín, lektorky: Mgr. F. Kolská a Mgr. J. Berková
8.

Zajištění a příprava výstav nejlepších prací ze soutěže prací ČBZ ve školách a jinde v JMK dle
zájmu
5. 9. – 5. 10. Základní a mateřská škola v Ratíškovicích
9. 10. – 26. 11. Základní škola Mládeže 3, Znojmo
27. 11. – 20. 12. Základní škola Hardegg -Pleissing Rakousko
Instalace vybraných prací soutěže proběhla dne 27. 11. Slavnostní zahájení výstavy se
uskutečnilo ve stejný den za účasti starosty Mag. Heribert Donnerbauer a s vystoupením
studentů ZUŠ Retz. 7. 1. 2014 proběhlo odinstalování výstavy, převoz části obrazů a jejich
instalace na již probíhající výstavě v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově
6. 12. 2013 – 10. 2. 2014 Základní škola J. A. Komenského Kyjov
Dne 6. 12. proběhla hned dvě slavnostní zahájení za velké účasti žáků školy. Vybraní talentovaní
žáci školy s pomocí svých pedagogů připravili hudební, pěvecké a recitační pásmo připomínající
cyrilometodějskou tradici.

9.

Vyhodnocení II. ročníku soutěže ČBZ, příprava a vyhlášení III. ročníku malířské soutěže ČBZ
2012/13.
Zajištění a organizace programu slavnostního vyhlášení výsledků za účasti 200 dětí, uspořádání
bohatého programu na několika stanovištích v celém areálu hradiště (malování přírodními
pigmenty, malování kamínku a decoupage, historické hry, hudební vystoupení - Countrio
z Mikulčic, archeologie a prohlídka expozic). Součástí programu bylo hlasování dětí o cenu
publika
Souběžně byly všechny práce dva dny vystaveny v mobilních stanech, kde je mohli všichni hosté
a návštěvníci shlédnout a hodnotit v rámci hlasování o „Cenu publika“
Realizace bohatého kulturního programu spojeného s vyhlášením výsledků za účasti hostů
Zajištění cen pro vítěze a zajištění obědů pro všechny zúčastněné
Z 20 přihlášených škol z České i Slovenské republiky se do tvorby s přírodními hliněnými
pigmenty poskytnutými firmou Picas z Tišnova a přírodninami sesbíranými v nejbližším okolí
pustilo téměř 250 dětí ve 35 přihlášených soutěžních týmech
Nejmladší děti (5-8 let) vytvořily na téma „Svět kolem nás (otisk přírody)“ 38 prací
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Děti 2. kategorie (9-11 let) pracovaly na téma „Okouzlení přírodou (pramen života) “ a přihlásily
do soutěže 14 děl
Děti mezi 12–15 lety připravily ve svém tematickém okruhu „Půda jako kronika (patroni Evropy
sv. Cyril a Metoděj)“ 14 děl
Studenti mezi 16–19 lety soutěžili s tématem „Obrazy z dějin (Magnae Moraviae) “ a připravili 3
obrazy
V nejstarší kategorii studentů od 20 do 26 let nebyla bohužel přihlášena žádná práce
10. Podíl na realizaci dalšího ročníku Literární soutěže Skrytá paměť Moravy
13. 6., 135 osob
Ve spolupráci s Muzeem Brněnska a Památníkem písemnictví na Moravě bylo připraveno
a zorganizováno slavnostní vyhlášení V. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy.
Pomoc s propagací a hledáním účastníků prostřednictvím webových stránek i osobní nabídka
ředitelům škol v účasti na soutěži. Zde prezentace stanov soutěže, aktuální harmonogram,
fotogalerie apod. Vyhlášení dne 13. 6 se zúčastnilo 135 účastníků (soutěžících) s doprovodem,
včetně desítky nominovaných, z nichž 6 bylo oceněno. Zorganizován a připraven byl bohatý
kulturní doprovodný program, jehož součástí byla také prohlídka našich expozic a areálu i všech
do výtvarné soutěže Čarovné barvy země přihlášených prací ve výstavním stanu.
11. Příprava vědomostní olympiády pro děti ZŠ v ČR a SR s názvem Poznáváme cyrilometodějské
V zimních měsících byly zpracovány základní materiály pro vyhlášení I. ročníku Cyrilometodějské
olympiády. Pracovnice KVČ zpracovala propozice dvoukolového systému soutěže, v němž I. kolo
pořádala každá přihlášená škola samostatně a nejlepší školní kolektiv vyslala do II. kola (finále),
které se uskutečnilo v Mikulčicích. Obě kola byla určena žákům 4. – 6. tříd (I. kategorie) a 7. – 9.
tříd (II. kategorie)
Součástí těchto materiálů byl seznam doporučené literatury, nedlouhé studijní texty, pracovní
listy, výsledkové listy a možnost zúčastnit se prohlídky památníku v rámci studijních možností
zdarma
Celkem se do C+M olympiády 2013 přihlásilo 6 škol s 23 skupinami ve dvou věkových
kategoriích. Počet soutěžících dětí byl 197
Finále CM dějepisné olympiády se uskutečnilo v Mikulčicích 26. 9. a jeho součástí bylo čtení
z knihy prof. J. Poulíka Pevnost v lužním lese a divadelní představení žáků ZŠ ze Strážnice
o příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu
12. Příprava soutěže školních kolektivů s názvem Otisky věrozvěstů kolem nás pro děti ZŠ v ČR a SR,
vydání sborníku - tento úkol nebyl nakonec řešen z časových a personálních důvodů
13. Spolupráce na realizaci cyklotour Nitra – Trnava – Mikulčice s hlavním garantem Nadací Josefa
Zimovčáka - od naplnění tohoto úkolu z důvodů jiných vlastních aktivit odstoupila Nadace Josefa
Zimovčáka
14. Realizace putovní výstavy Mikulčicko-kopčanský archeopark v ČR, SR, Polsku, Francii aj.
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SESTAVA ČJ/NJ I.:
Místo
Kopčany (SR)
Skalica (SR)
D. Bojanovice
Mikulčice
Hodonín DK
Senica (SR)

Termín
20.12. - 08.01.
25.01. - 22.02.
28.03. - 07.04.
20.05. - 28.05.
01.06. - 30.08.
01.09. - 30.10.

SESTAVA ČJ/NJ II.:
Místo
Brno JMK
Praha, velvyslanectví Bulharska
Trnava (SR)
Kopčany (SR)
Jablonec n. J.
Jablonec n. N.
Zákupy
Gbely (SR)

Termín
10.01. - 25.02.
27.02. - 10.03.
15.04. - 20.06.
29.06. - 30.06.
05.07. - 07.07.
17.09. - 22.09.
01.08. - 28.08.
01.10. - 24.11.

SESTAVA FJ/AJ:
Sídlo UNESCO Paříž (F)

5.12. - 12.12.

15. Obměna a dopracování programů nabídkového balíčku pro MŠ, ZŠ a SŠ. Zajištění účasti a
realizace jednotlivých typů programů
Význam Slovanského hradiště v Mikulčicích, jako jednoho z předních center Velkomoravské říše
poutalo již od svého odhalení také mnoho zvídavých dětí a školáků. Zatímco od 60 let až do roku
2009 byly školní zájezdy vedené pedagogy z celé České republiky provázeny v běžném režimu,
v posledních letech se na tyto návštěvníky Slovanské hradiště v Mikulčicích speciálně připravuje.
Péči a zájem klade na rodiče s dětmi. Pro ty v průběhu roku připravuje mimořádné celodenní
aktivity jak v areálu, tak v muzejních expozicích. Jde například o Den dětí, Drakiádu, Dny dravců,
program V Rasticově městě Morava aj.
Nejvyšší zájem věnuje památník hromadným organizovaným školním zájezdům. V takové
podobě navštíví hradiště každoročně přibližně až 4 tisíce dětí.
V průběhu celé návštěvnické sezóny je školním institucím nabízena široká škála pestrých
programů, na nichž se podílí interní i externí spolupracovníci a organizace. V úzké kooperaci je
hradiště s odbornými pracovníky Archeologického ústavu AV ČR Brno či Masarykova muzea
v Hodoníně nebo s členy Kmenového svazu Styrke.
Nabídka programů pokrývá všechny věkové kategorie dětí. Pro ty nejmladší z mateřských škol
chystají např. pracovníci hradiště na každé pondělí (v době zavíracích dnů) Pohádku o princezně
Dobroslavě.
Nejširší nabídka je přichystána dětem základních škol, zejména těm ročníkům, kde je aktuálně
probíráno téma Velkomoravské říše a jejího panovnického rodu. Památník se zaměřuje na děti 4.
až 6. a 7. až 9. tříd ve svých asi hodinu a půl dlouhých programech: Velkomoravský den (s účastí
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skupiny Styrke) či Den s archeologem (jehož součástí je přednáška a beseda s profesionálním
archeologem z AV ČR Brno PhDr. Mariánem Mazuchem nebo Masarykova muzea Mgr.
Jaromírem Šmerdou a Mgr. Františkem Kostrouchem). Velmi úspěšnou a oblíbenou sportovně –
vědomostní dějepisnou soutěží se stal program O Mojmírův poklad.
Obvyklou komentovanou prohlídku lze dále obohatit o aktivity, jako jsou: píšeme a čteme
hlaholici, slovanská šatna, velkomoravské šperky, hra špalíkovaná a opékání špekáčků.
Z celoročních aktivit pokračuje hradiště ve spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě v
Rajhradě na literární soutěži Skrytá paměť Moravy, ale především organizuje pokračující, IV.
ročník, úspěšné malířské soutěže „Čarovné barvy země.“ Kolektivní díla používající jako hlavní
výtvarný materiál barevné přírodní pigmenty a další přírodniny letos respektují tematické okruhy
ve čtyřech soutěžních kategoriích.
Památník nezapomíná ani na střední školy a gymnázia, jejichž návštěvnost v Mikulčicích stále
stoupá. Nabízí jim specializované tematické přednášky o archeologických výzkumech SHM či
šperkařství Velké Moravy.
16. Příprava hlavní návštěvní sezóny
Příprava materiálů a pomůcek pro práci se školami (nástěnka pro dětské návštěvníky, tabulky s
hlaholicí, objednávka výroby tabulek s voskem pro psaní hlaholicí, kopie hlaholice, křížovek,
tvorba pracovních listů nezbytných pro soutěž O Mojmírův poklad, tisk informačních tabulí v
areálu hradiště pro soutěž, nákup potravin a odměn pro dětské programy (jáhlové kuličky,
lízátka, čokoládové mince aj.), výroba suvenýrů pro vítěze (medaile), údržba dětského koutku v I.
expozici atd.
Do programového balíčku pro školy všech typů (MŠ, ZŠ, SŠ) byly zařazeny všechny produkty,
které byly vytvořeny a osvědčily se v minulých letech; jen byly upřesněny, upraveny nebo
rozšířeny (Pohádka o princezně Dobroslavě, soutěž O Mojmírův poklad). Nově byly vytvořeny ve
vazbě na cyrilometodějské jubileum vzdělávací soutěž s názvem Cyrilometodějská olympiáda pro
děti druhého stupně ZŠ.
Ke všem programům byly ve spolupráci s výtvarnicí vyhotoveny odsouhlasené tisky a nutné
pomůcky (pexeso s motivy velkomoravských obyvatel, puzzle s obrázkem ohrazeného
velkomoravského dvorce, pracovní listy, odměnové kartičky s hlaholicí, motivační listy pro školy
a otázky expozici pavilonu I).
Vyhotoveny byly také kontaktní lístky pro vedoucí zájezdů a cestovních kanceláří, lístky pro
pedagogy a evaluačních listů každé akce pro děti.
Uskutečněna byla příprava power pointové prezentace kulturně-výchovné nabídky zaměřené
pro děti mateřských a poté základních škol pro vystoupení na poradě ředitelů MŠ a ZŠ na MÚ
v Hodoníně
17. Spolupráce při akci ochránců přírody Den země - 27.4.
Den Země uspořádalo Hnutí Brontosaurus, místní skupina Vlkani, ve spolupráci s pracovníky
památníku v sobotu 27.04. Programy probíhaly od 09.30 do15.00 hodin na řadě pracovišť se
zajímavou prezentací a obsahem. Většina účastníků navštívila také naše expozice a v rámci
plnění úkolů si prohlédla exteriéry hradiště. Zúčastnilo se kolem 420 dětí a rodičů
18. Příprava a zajištění akce Muzejní noc kostelů
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Muzejní noc 2013 se uskutečnila 1. 6. jako celodenní akce a byla součástí širšího programu
podruhé jako Noc kostelů. Součástí byly přednášky . dr. V. Drlíka a dr. M. Stawského, prohlídky
areálu a expozic v nočních hodinách a nokturno na akropoli. Tento den navštívilo památník
necelých 150 pozorných hostů
19. Příprava a zajištění programových dnů pro MŠ v nabízených termínech:
V průběhu sezóny roku 2013 jsme pokračovali v práci s mateřskými školami. Nabízen byl stávající
program pohádka O princezně Dobroslavě
Z důvodu nutnosti dodržení pevného časového harmonogramu předškolních dětí jsme zůstali u
oslovování mateřských škol z nejbližšího okolí. Školám byly přes internet i dopisem nabídnuty
termíny (většinou pondělí dopoledne). Ředitelky MŠ programy konzultovaly a pak se přihlásily k
návštěvě. Počet vyhlášených termínů byl především v I. pololetí roku značně omezen z důvodů
zaměření se na přípravu oslav jubilea 1.150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
(akce Setkání kultur 24. - 26. 5. 2013) v našem areálu. V druhé polovině roku pak nebyly termíny
vyhlášeny z důvodů ukončení pracovního poměru kulturně-výchovné pracovnice. Z těchto
důvodů byl program pro MŠ realizován pouze ve čtyřech programových dnech. Programu se
zúčastnilo 182 osob ve 4 skupinách
20. Příprava a zajištění programových dnů pro SŠ v nabízených termínech:
Studentům středních škol byl vytvořen nový produkt sestavený z poznatků o velkomoravském
šperkařství. Kromě základního výkladu s ukázkami kopií šperků a dalších výrobků šperkařské
dílny byl jeho součástí DVD pořad Tajemství velkomoravského šperku.
Pořad byl nabízen především středním školám, několikrát si jej však objednali také pedagogové
základních škol pro své žáky 7. – 9. tříd jako bonus k vybranému programu (např. ZŠ Dolní
Bojanovice 18.10.
21. Příprava a zajištění programových dnů s archeologem pro základní školy:
V roce 2013 se dle zájmu základních škol uskutečnilo několik Dnů s archeologem. Dětem
přednášel Dr. Marián Mazuch a Mgr. František Kostrouch. Zúčastnilo se 79 osob ve třech
skupinách
22. Příprava a zajištění programových dnů se soutěží (O Mojmírův poklad) - v roce 2013 se dle zájmu
základních škol i s ohledem na pracovní omezení z důvodů přípravy CM oslav v I. polovině roku a
se stěhováním návštěvnického centra v II. polovině roku byly vyhlášeny jen tři termíny soutěže O
Mojmírův poklad. Zúčastnilo se 197 osob v pěti skupinách
23. Příprava a realizace Velkomoravských dnů
Přestože v programovém balíčku byly dva termíny (jarní a podzimní) Velkomoravských dnů se
členy Kmenového svazu Styrke, školní výpravy využily jen termínu jarního k návštěvě památníku
a účasti na programu. V pátek byl připraven speciální program pro školní děti, v sobotu
a v neděli pro rodiče s dětmi. Akce se velmi líbily a změna spolupracujícího kolektivu (dříve
Centrum experimentální archeologie) akci prospěla. Zúčastnilo se 80 osob ve dvou skupinách
24. Příprava a realizace Dne dravců a spolupráce se skupinou Zayferus
I v tomto roce pokračovala spolupráce se skupinou Zayferus. Tradičně byl uspořádán Den dravců
v podzimním říjnovém termínu (4. 10.) pro 55 dětí MŠ Družstevní Hodonín, k nimž se připojilo
i 55 dětí ze ZŠ Lednice a Mutěnice, které měly Den s archeologem.
V letošním roce byly uspořádány ještě další ukázky dravců skupiny Zayferus v našem areálu, a to
v termínech 26. 5., 23. 6. a 6. 7.
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Členové skupiny byli velmi spokojeni s návštěvností všech akcí, diváci ocenili kvalitu programu
25. Podíl na přípravě a realizaci běžeckých závodů Velká Morava
Atletický klub Mikulčice v tomto roce uspořádal v pořadí již 39. ročník běhu Velká Morava
s mezinárodní účastí. Závodníci nejdelší tratě (10 km) mají otáčku v našem areálu.
Ve spolupráci s námi byla připravena propagace (plakát, leták, pozvánka pro net) a závodníci
i hosté obdrželi volnou vstupenku k prohlídce areálu a propagační materiál, nejvýznamnější
hosté si areál prohlédli za doprovodu pořadatelů
26. Podíl na přípravě a realizaci běžeckých závodů Akropole cross 27.9.
Ve spolupráci s Atletickým klubem Mikulčice jsme v tomto roce uspořádali již podruhé soutěž
dětských závodníků v běhu s názvem Akropole cross, jehož se zúčastnilo kromě mikulčické ZŠ
také 5 dalších škol z blízkého okolí s celkovým počtem 250 zúčastněných dětských běžců.
Vítězové obdrželi medaile ve tvaru koženého pásu s nákončím, diplomy a sladkosti
22. Programové víkendy V Rasticově městě Morava
V roce 2011 jsme zavedli do programové nabídky nový titul významných kulturních akcí
pořádaných na památníku pod společným názvem V Rasticově městě Morava (dle titulu dětské
knihy spisovatele B. Fialy o mikulčickém nalezišti z roku 1964). Takto byly nazvány některé
dvoudenní programové dny, které se uskutečnily červenci a v měsíci záři.
Součástí velmi bohatého programu, který navštívilo určitě přes 1000 hostů, byly nejen ukázky
řemeslné výroby (stánky s řemeslníky a prodejci), vystoupení členů Kmenového svazu Styrke či
tvůrčí dílničky pro děti, projížďky na koních, poslech přednášek či hudebních vystoupení
a samozřejmě také návštěva památníku a jeho prohlídka. I letos se víkendy setkaly s kladným
ohlasem návštěvníků a byly vysloveny požadavky pokračovat v podobně laděných programech
i v příštích letech
23. Soutěžní odpoledne pro děti - Drakiáda - 28.9.
Druhým rokem jsme ve spolupráci s pracovníky Centra volného času Hodonín připravili pro děti
a rodiče odpolední zábavně soutěžní program, jehož hlavní náplní (kromě soutěží a dílniček)
především pouštění papírových draků. Akce se však nesetkala s velkou odezvou a zúčastnilo se jí
aktivně asi 70 rodičů s dětmi
25. Den matek - 12.5. - v tento den měly maminky s dětmi volný vstup
26. Volný vstup pro děti a mládež do 20 let vždy 10. dne měsíce
Nabídka volného vstupu v určitý den je návštěvnicky vděčnou a zajímavou nabídkou vedení
památníku. V tyto dny je vždy lehce zvýšená návštěvnost. V minulém roce jsme vybrali 10. den
každého měsíce s nabídkou volného vstupu žáků základních škol a studentů středních škol. I tato
nabídka se setkala s kladnou odezvou a její zavedení přispělo k širšímu povědomí o našem
památníku i o jeho vstřícnosti při poskytování a zlepšování návštěvnických služeb
27. Den otevřených dveří v rámci MDM – s AÚ AV ČR Brno, prac. Mikulčice
Den otevřených dveří letos pracovníci archeologického ústavu AV Č uspořádali pro své hosty
a přátele v závěru roku celkem třikrát s ohledem na otevření budovy své nové archeologické
základny v trati Trapíkov. Akce byla celá v režii pracovníků mikulčické expozitury
archeologického ústavu. Návštěvníci měli možnost si prohlédnout novou budovy i jednotlivá
pracoviště. S návštěvou expozic našeho památníku tyto akce spojeny nebyly
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28. Otevření památníku v den státních svátků, vstup zdarma - jde o návštěvnicky vděčnou
a zajímavou nabídku vedení muzea a památníku. V tyto dny je vždy lehce zvýšená návštěvnost.
Naši hosté oceňují, že i v tyto sváteční dny (včetně Velikonočního pondělí) je možné si památník
a jeho expozice prohlédnout. I tato služba se setkala s kladnou odezvou a její zavedení přispělo k
širšímu povědomí o našem památníku i o jeho vstřícnosti při poskytování a zlepšování
návštěvnických služeb
29. Příprava a realizace individuálních pořadů
Individuální pořady se konají dle zájmu konkrétního objednavatele. V loňském roce bylo
realizováno více mimořádných akcí, spojených s jubileem 1150. Výročí příchodu Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu. Jednalo se o pouti malých skupin věřících katolíků
a pravoslavných, kteří si v rámci návštěvy památníku po prohlídce s průvodcem uspořádali
vlastní neokázalou a malou duchovní slavnost na vybraném místě areálu u některého
z mikulčických kostelů (III., IX. nebo X. kostel). Těchto individuálních poutí se zúčastnilo kolem
300 poutníků.
Podobné akce bychom i nadále chtěli v areálu umožňovat.
30. Aktualizace tematických nástěnek - v průběhu roku byla v závislosti na ročním období
a mimořádných svátcích aktualizována tematická nástěnka pro děti a rodiče. Zde byla vyvěšena
báseň či říkanka, obrázky a přehled nabízených bonusů pro děti a soutěže pod patronací SHM
Přednášková a publikační činnost
1.

Slovanské hradiště v Mikulčicích (současnost a výhledy) dle požadavků
Využívání zpracovaných prezentací k danému tématu (delší pro přednášky a kratší pro základní
informaci o památníku a našich aktivitách) při návštěvách škol.
Využití zpracovaných poznatků při provázení návštěvníků, v rámci akcí Klubu přátel SHM a při
propagaci památníku.
Studium příslušné odborné literatury.

Referáty:
Cyrilometodějská tradice v Mikulčicích (příspěvek do sborníku k výročí prof. Marka Kazimierza
Barańskieho, Varšava, Polsko)
Přednáška s besedou:
Synek František
1. 07.02.
2. 21.03.
3. 21.03.
4. 21.03.
5. 21.03.
6. 21.03.
7. 21.03.
8. 22.03.
9. 22.03.
10.30.05.
11.20.05.

Hodonín
Varšava
Varšava
Varšava
Varšava
Varšava
Varšava
Varšava
Varšava
Dubňany
Varšava

Lázně
České centrum
České centrum
České centrum
České centrum
České centrum
České centrum
České centrum
Archeol. muzeum
Kulturní dům
Universitní muzem
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SHM/NKP
C+M, VM, SHM
C+M, VM, SHM
C+M, VM, SHM
C+M, VM, SHM
C+M, VM, SHM
C+M, VM, SHM
C+M, VM, SHM
SHM/NKP
C+M, VM, SHM
zahájení výstavy

dospělí
žáci ZŠ
žáci ZŠ
žáci ZŠ
žáci ZŠ
studenti lycea
klub historiků
studenti lycea
archeologové
veřejnost
veřejnost

17
20
20
18
19
26
20
28
10
45
65

12.22.05. Hodonín

Regionální centrum

zahájení výstavy

veřejnost

10

Lázně
České centrum
České centrum
České centrum
České centrum
České centrum
muzeum
Farní úřad

SHM/NKP
interaktivní program
interaktivní program
interaktivní program
interaktivní program
interaktivní program
přednáška J. Köhler
přednáška J. Köhler

dospělí
žáci ZŠ
žáci ZŠ
žáci ZŠ
žáci ZŠ
studenti lycea
veřejnost
veřejnost

50
20
20
18
19
26
55
35

Malíková Silvie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.

16.03.
21.03.
21.03.
21.03.
21.03.
21.03.
12.05.
07.07.

Hodonín
Varšava
Varšava
Varšava
Varšava
Varšava
Strážovice
Lužice

Celkem

243

2.

Stará a Velká Morava (historie Slovanů na Moravě)
Studium odborné literatury a využití získaných poznatků při zpracování průvodcovských textů,
informačních tabulí, při provázení návštěvníků, v rámci akcí Klubu přátel SHM a při propagaci
památníku

3.

Kořeny lidových tradic v předkřesťanských zvycích
Studium odborné literatury a využití získaných poznatků při zpracování průvodcovských textů,
informačních tabulí, při provázení návštěvníků, v rámci akcí Klubu přátel SHM a při propagaci
památníku

4.

Malebné Slovácko
Studium odborné literatury a využití získaných poznatků při zpracování průvodcovských textů,
informačních tabulí, při provázení návštěvníků, v rámci akcí Klubu přátel SHM a při propagaci
památníku

5.

Velkomoravský šperk, tajemství výroby
Studium odborné literatury a využití získaných poznatků při doplnění průvodcovských textů, při
práci se školami v rámci programových balíčků a při přednášce v Lázních Hodonín 21. února

6.

Cyrilometodějská tradice ve výtvarném umění
Studium odborné literatury a využití získaných poznatků provázení návštěvníků a práci se
školami v rámci programových balíčků. Příprava výstavy replik obrazů a fotografií sgrafit Jano
Köhlera s cyrilometodějskou tradicí v přednáškovém sále památníku, zpracování propagačního
tisku

7.

Stať o činnosti SHM v roce 2012 pro kroniku Mikulčic
Zpracování a předání příspěvku o činnosti pobočky v roce 2013 pro obecní kroniku a předání
panu starostovi

8.

Příspěvky do obecního zpravodaje Mikulčic
Zpracování dvou příspěvků (jaro a podzim) pro obecní zpravodaj Mikulčic. Příspěvky pojednávaly
o aktivitách a plánech pobočky v roce 2012, cíle 2013 a hodnocení CM oslav a prací 2013.
Slovanské hradiště na začátku sezóny (Zpravodaj z Mikulčic, r. XXI., č. 2)
Slovanské hradiště na konci sezóny (Zpravodaj z Mikulčic, r. XXI., č. 4)

9.

Zpracování článků příspěvků do časopisů a novin
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HODONÍNSKÝ DENÍK, SERIÁL FOLKLORNÍ DRAHOKAMY… (autor: Synek František), seznam je
v Příloze č. 3, s. 116
10. Cyklus přednášek Klubu přátel (pozvaní lektoři)
14.04. Přednáška Klubu přátel SHM, 14.30 hodin
prof. PhDr. Miloslav Pojsl: Sakrální architektura 9. století

35 osob

26. 5. Setkání kultur, 14.30 hodin
PhDr. Miroslav Vepřek: Hlaholice

76 osob

1. 6. Noc kostelů v Rasticově městě Morava, 18.30 hodin
PhDr. Vojen Drlík: Poklady velkomoravského písemnictví
Dr. Marek Stawski: Odkaz Cyrila a Metoděje v Polsku

45 osob
40 osob

23. 6. Jarní slavnost v Rasticově městě Morava, 14.30
55 osob
Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.: Kde jsou pohřbeni svatí Cyril a Metoděj
7. 7. Léto v RMM (jednodenní výstava, program, přednáška), 14.30 hodin
prof. Petr Piťha: Slyšte slovo, zpívejte píseň

78 oso

28. 9. Podzim v Rasticově městě Morava, 14.30 hodin
Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková: Počátky křesťanství a Velká Morava

36 osob

11. Přednášky o archeologických výzkumech
Dr. Poláček nebo dr. Mazuch vedli odborné přednášky a výklady svým hostům z řad archeologů,
historiků a studentů archeologie. Další zahraniční hosty jsme prováděli také osobně.
DATUM

POČET OSOB

ODKUD/KDO

10.4.
2.5.
7.5.
16.5.
18.5.
19.5.
1.6.
3. 9.
11. 9.
15. 10.
Celkový počet:

250
Dr. Poláček, studenti Frankfurt
15
Polsko, M. Stawski
10
AÚ Varšava
70
Konference Velká Morava, Dr. Poláček
45
Historikové, Prof. Unger
45
Historikové, Prof. Unger
30
Dr. Poláček, studenti archeologie
20
Kongres archeologů, Mgr. Jan Turek
250
Konference konzervátorů a restaurátorů
135
Archeologové účastníci semináře, Dr. Poláček
870 osob v 10 skupinách

12. Konkretizace nabídkových pořadů pro školy
I v letošním roce byl zachován, školám nabízen a dále rozvíjen program dnů pro školní skupiny
s pedagogy a dále domluva s učiteli na individuálních akcích šitých na míru pro děti všech
věkových kategorií. Nabízené programy byly rozděleny do následujících kategorií: hromadné,
individuální, další větší akce a drobné doplňkové aktivity
Prohlídku s programem navštívilo organizovaně 732 žáků a studentů v doprovodu svých
pedagogů v rámci 19 zájezdů. Z toho počtu bylo dětí MŠ 182 (4 zájezdy, průměr 45 dětí, 24,8 %),
ZŠ 548 (14 zájezdů, průměr 39, 71,1 %) a SŠ 55 (1 zájezd, průměr 55, 4,1 %)
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Z celkového počtu 54 školních zájezdů s celkem 2070 žáky a studenty tvoří zájemci o rozšířený
program 35 %
13. Zpracování nabídkových pořadů pro rodiče s dětmi
Při návštěvě rodin bylo menším dětem s rodiči nabídnuto hned několik doplňkových aktivit.
Jednalo se o komentovanou prohlídku expozice založenou na nabízené křížovce, jejímž účelem
bylo vyhledáváno názvy předmětů – archeologických nálezů v expozičních vitrínách a hledání
výsledného slova
Pro nejmenší děti byla nachystána menší omalovánka Slovanky či Slovana nebo obrázků
korespondujících s kalendářním rokem (motivy jarní, velikonoční, den matek apod.). Pro starší
děti byly připraveny černobílé pracovní listy a hlaholice a historická mapa
Oblíbenou se také stala hra „Cestujeme v čase“. Vědomostní úkol řešily děti společně s rodiči
během prohlídky celého areálu a obou expozic památníku. Za pomoci průvodkyně, pokladní či
kulturně – výchovné pracovnice vyřešily děti správné odpovědi na 5 otázek, vypsaly soutěžní
kupón a obdržely puzzle společně s postavou Rostíka (odměnou v Mikulčicích). Soutěžní kupony
byly shromážděny a vylosován jeden účastník, který obdržel výhru.
Mezi akcemi připravenými pro rodiče s dětmi patřila také Muzejní noc kostelů
14. Zpracování prezentací o památníku a jeho proměnách, vize rozvoje a budoucnosti, programů pro
děti a o připravovaných akcích
V průběhu roku zpracovány celkem čtyři prezentace odsazující na přednosti naší národní kulturní
památky a tyto využity při různých besedách, přednáškách a akcích se školní mládeží
Obsahově:

Slovanské hradiště – základní představení
Slovanské hradiště – minulost, současnost a vize budoucnosti
Slovanské hradiště – představení pro zahraniční hosty a novináře
Čarovní barvy země – informace k soutěži

15. Zpracování starých filmových a fotografických dokumentů o archeologických výzkumech
v Mikulčicích (převzatých z ČT do prezentační formy)
Archivní dokumenty získané v roce 2012 z Archivu ČT Praha pojednávající o zlatých časech
archeologických výzkumů v Mikulčicích a o práci prof. J. Poulíka a dr. Z. Klanici byly využity při
několika pořadech pro školní děti, ale s ohledem nekomerční použití zatím nebyly dále
zpracovány do vlastních výstupů
16. Realizace schválených a finančně zajištěných dotisků, nových tisků a reedice publikací
Původně plánované reedice knih prof J. Poulíka (Pevnost v lužním lese) a B. Fialy (V Rasticově
městě) nebyly do edičního plánu rozhodnutím zřizovatele zařazeny
17. Realizace tisků povinné publicity Stavby I – Akropole
V rámci této povinnosti vydány ve spolupráci s JMK Brno následující propagační materiály:
- informační tabule do areálu rozměrů 70x70 cm (4 ks)
- brožura - fotoprůvodce Slovanským hradištěm v Mikulčicích (rozměr A4, 4000 ks)
- DVD nosič s pojednáním o památníku (17 minut, 500 ks)
- Infoletáky v češtině a mutacích anglické, německé a francouzské (4.000 + 3x2.000 ks)
Informační tabule umístěny na tvz. kolébky přímo do areálu, tisky a DVD využíváno pro
propagaci památníku
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18. Příprava textů pro mobilní průvodce
Do začátku sezóny zpracovány popisy 25 vytipovaných zastavení na velkém návštěvnickém
okruhu a zajištěny jejich popisy. Konzultovány úpravy i obsah, provedeny opravy. Texty
doplněny fotografiemi. Dodavatel mobilních průvodců zajistil překlady do anglického,
německého a bulharského jazyka.
Celkem 20 ks audioprůvodců bylo dodáno v I. polovině sezóny a postupně uvedeno do provozu
19. Příprava sborníku z mezinárodního kolokvia 2012
Změnou dotačního titulu MK ČR na podporu lokalit UNESCO nebyly vyčleněny na sborník
finanční prostředky a také autoři referátů dodali z celkového počtu 13 příspěvků jen 4. Výroba
sborníku nerealizována
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4. Návštěvnost

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Hodonín
zámeček

z toho

1. Počet návštěvníků expozic a výstav organizace 4981

Hodonín
Národní
třída

Kyjov

Veselí
n/M.

Slovanské
hradiště v
Mikulčicích

1697

4105

2811

26000

39634

Celkem za
organizaci

za vstupné celé

658

192

534

190

11500

13074

za vstupné snížené

2506

334

1782

1658

4500

10780

za vstupné zvýšené za speciální služby

1

0

0

25

0

26

z toho za služby cizincům

0

0

0

0

6000

6000

za rodinné vstupné

37

3

33

3

1000

1076

za seniorpasy

5

0

8

8

500

521

neplatících

1774

1168

1748

1472

8500

14662

117

225

0

735

10851

11928

pro seniory

neev
1
0

neev
2
0

neev
0
0

35
35
0

19
19
0

54
57
0

pro zdravotně handicapované

0

0

0

0

0

0

879

2569

1837

856

12979

19120

1
0
4

6
2
9

0
5
8

1
0
631

1
8
20

9
15
672

17
0
862

399
653
1517

0
213
1624

225
0
631

6500
1235
5062

7141
2101
9696

350

54

0

404

0

0

1918

0
až
12530
49830

71086

Počet účastníků speciálních doprovodných

2. programů k výstavám a expozicím

z toho

Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto
programy

Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí,
jichž je muzeum (galerie) pořadatelem (bez
výkladu ve výstavních prostorách)
samostatná
scénická
kulturně výchovných
vystoupení
akcí
přednášky
Počet

3.

pro děti a mládež

návštěvníků kulturně
výchovných akcí

ostatní
samostatných
scénických
vystoupení
přednášek
ostatních

Počet účastníků sympozií, konferencí a

4. seminářů (pořádaných muzeem, galerií)
5. Ostatní návštěvníci (uveďte)

100

5977
4841
5996
4402
V položce 5 uvádíme návštěvníky výstav aj. akcí pořádaných pro jiné instituce
Návštěvnost za položky 1., 2., 3. a 4. celkem
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14548

5. Vědeckovýzkumná činnost (publikace, odborné konference a semináře,
archeologické výzkumy ad.
Hodonín
Historie
1.

Dokumentační a informační centrum TGM:
Soupis, evidence a fotodokumentace pomníků TGM v ČR – pokračování
Byla provedena fotodokumentace pamětní desky v obci Popůvky (okres Brno – venkov) a
sepsána historie pomníků v Hutisku – Solanci (okres Vsetín) a Moravci (okres Žďár nad Sázavou)
dle kronikářského zápisu a místního tisku

2.

Studium pramenů a literatury k tématu 1. světové války v Hodoníně a okolí – příprava na výstavu
ve spolupráci se SOkA Hodonín, ČSOL Hodonín - výstava se uskuteční v březnu až květnu 2014
V roce 2013 byly studovány kronikářské zápisy z Pamětní knihy města Hodonína a procházen
dobový tisk, jako Slovácko a Národní politika. V rámci přípravy výstavy proběhly během roku
2013 schůzky se zástupci spolupracujících institucí. Výstava byla zařazena do projektu Velká
válka 1914-1918, do kterého bylo zapojeno i město Hodonín se svými organizacemi

3.

Studium pramenů a literatury k dějinám města Hodonína
Studium v roce 2013 bylo kromě témat výstav zaměřeno hlavně na historické zajímavosti a
události v Hodoníně od druhé poloviny 19. století do poloviny 20. století

4.

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
digitální fotodokumentace stávající zástavby na veřejných prostranstvích (ul. Anenská,
Masarykovo náměstí, Družstevní čtvrť, Cihlářská čtvrť, ul. Brněnská, Bažantnice, ul. Sadová,
Výhon, Rybáře, ul. Bratislavská, ul. Křičkova, Mírové náměstí, ul. Jánošíkova, ul. Rodinova, ul.
Velkomoravská, Na Pískách

5.

Dokončení libreta Studentská halenka a jeho předložení k případným připomínkám výtvarnici
a muzejní pedagožce - výstava seznamuje návštěvníky s historií školství na Hodonínsku od konce
19. století do 40. let 20. století. Spolupráce s Galinou Ruckou (SOkA Hodonín). Prezentuje
předměty (fotografie, dokumenty, plány školních budov) ze sbírek muzea, SOkA v Hodoníně.
Libreto bylo dokončeno v lednu a výstava proběhla úspěšně v březnu až květnu 2013

6.

Studium pramenů a literatury k tématu firmy Baťa na Hodonínsku - příprava na výstavu ve
spolupráci se SOkA Hodonín, SOkA Zlín, Obuvnickým muzeem Zlín – výstava se uskuteční v září –
listopadu 2013 - studium v SOkA Hodonín, SOkA Zlín bylo zakončeno libretem k výstavě, která
následně proběhla v září až listopadu 2013 s názvem Hodonínské botky pro strýce i tetky

7.

Studium pramenů a literatury k dějinám města Hodonína - V rámci heuristiky bude nutno projít
všechny důležité archivy v ČR a SR, kde se nacházejí informace k dějinám hodonínského panství.
Z České republiky se jedná o Národní archiv Praha, Moravský zemský archiv Brno, Státní okresní
archiv Hodonín. Ze Slovenska to bude Národní archiv Bratislava pobočka Skalica. Základní
prameny v Moravském zemském archivu Brno, ve fondu Velkostatek Hodonín, inv. č. 1-250. Tyto
prameny obsahují základní údaje k dějinám celého panství. V této souvislosti nutno srovnat
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s prameny celozemské povahy uloženými v Národním archivu Praha, fondy Morava, Stará
manipulace a Česká dvorská komora - studium probíhalo průběžně během celého roku 2013
8.

Libreto výstavy. Rytířské řády - libreto bylo zpracováno v srpnu 2013, kromě výstavy byl na jeho
základě vytvořen katalog k výstavě

9.

Libreto k výstavě České velkopřevorství Maltézských rytířů, historie, současnost a budoucnost libreto bylo zpracováno a výstava proběhla v Národní knihovně Praha od 15. 11. 2013 do 5. 1.
2014. Výstava v MMH se zatím neuskuteční

10. Hesla pro internetovou encyklopedii Hodonína - do internetové encyklopedie bylo zpracováno
do prosince 2013 30 hesel a vybráno a přiřazeno 22 fotografií
11. Dlouhodobá spolupráce s Ing. Kučerou, autorem internet. stránek Nostalgický Hodonín spolupráce s Antonínem Kučerou probíhala i v roce 2013 upřesňujícími připomínkami
k vybraným fotografiím
12. Spolupráce s Lázněmi Hodonín – přednášky, besedy - v rámci dlouhodobé spolupráce s Lázněmi
Hodonín se uskutečnila 28. 3. 2013 v lázních přednáška s prezentací na téma Velikonoce spojená
s ukázkou tradičních řemeslných technik
13. Spolupráce s oborovými komisemi AMG - pracovníci se v roce 2013 pravidelně zúčastňovali
seminářů příslušných oborových komisí
14. Vyřizování badatelských požadavků – 38, badatelské požadavky byly vyřizovány průběžně dle
požadavků po celý rok 2013, v rámci telefonických dotazů, emailových zpráv nebo osobní
konzultací
15. Odborné konzultace a studentské praxe - v roce 2013 absolvoval na etnografickém pracovišti
povinnou studentskou praxi jeden student Masarykovy univerzity Brno (obor etnografie)
Etnografie
1.

Drobné sakrální stavby na Hodonínsku – vzpomínkové vyprávění pamětníků, výzkum
v archivech, na farách, doplňková fotodokumentace v terénu - v roce 2013 proběhla
fotodokumentace cyrilometodějských sakrálních objektů na Hodonínsku ve 28 městech a obcích

4.

Scénář k výstavě Tradice sv. Cyrila a Metoděje - scénář k výstavě byl zpracován v dubnu 2013

5.

Zpracování – finalizace grantu Řezbáři 2012 - v rámci finalizace řezbářského grantu za r. 2012
bylo úspěšně dokončeno zpracování 2 řezbářských osobností: výrobce pastýřských píšťal
Ladislava Zezuly, rodáka z Petrova a veselského řezbáře Jaromíra Všetuly. Na 1 DVD byl také
zpracován dokument o řezbáři L. Herkovi, řezbáři z Dolních Bojanovic. Celkem byly vytvořeny 3
dokumenty na 3 DVD

6.

Grant Řezbáři 2013 (MK ČR) – příprava scénáře, videodokumentace, fotodokumentace
řezbářských osobností Slovácka - v rámci řezbářského grantu 2013 byly dokumentovány 4
řezbářské osobnosti: Vlastimil Cigáň, Josef Zelinka, František Svoboda a Tomáš Pekáč. Vzhledem
práci na výstavě Tradice svatého Cyrila a Metoděje se práce na projektu naplno rozběhly po
dohodě s kameramanem V. Zugarem až v červenci 2013. V tomto období probíhaly přípravné
práce na scénářích k jednotlivým výrobcům. Bylo natočeno 19 hodin pracovního materiálu
a nafoceno 1000 fotografií. Tento materiál bude ještě zpracován ve studiu V. Zugara do výsledné
finální podoby – 4 DVD
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Mimo grant MK ČR bylo fotodokumentováno dalších 9 řezbářů (František Valda, Lubomír Sedlář,
J. Kostelanský, František Budař, Martin Lekavý, F. Kuryviál, J. Fröhlich, J. Všetula, L. Jurčík)
7.

Výstava Vajíčko malované – Vlastivědné muzeum Kyjov, spolupráce na scénáři, pomoc s instalací
výstavy - v březnu 2013 proběhl výběr, svoz a instalace výstavy

8.

Scénář k výstavě Svět hraček - scénář k výstavě byl dokončen v říjnu 2013

9.

Scénář k výstavě Betlémy domácí i zahraniční – výstava ve Vlastivědném muzeu Kyjov - na
podzim roku 2013 probíhal výběr a zajištění tvůrců betlémů, v listopadu pak převoz betlémů na
výstavu

10. Scénář k výstavě Masky – od podzimu 2013 probíhaly práce na scénáři, výstava byla přesunuta
na začátek roku 2015
11. Scénář k výstavě Cechy a řemesla na Hodonínsko - holíčském panství – výstava se uskuteční
v červnu 2014 – v roce 2013 probíhaly práce na scénáři výstavy, která je součástí přeshraničního
projektu V zámku a v podzámčí
12. Zahájení a práce na grantu Krasličářky 2012 (MK ČR) – příprava scénáře, videodokumentace
a fotodokumentace vytypovaných technik krasličářek ze Slovácka - během roku 2013 proběhla
fotodokumentace osmi krasličářek
13. Scénář k výstavce Velikonoce se blíží - na základě scénáře byly v březnu 2013 vyrobeny 4 klipy –
texty a fotografie – od Masopustu do Velikonočního pondělí, doplněné výstavkou velikonočních
pohlednic 80 ks – jarní světské náměty
14. Terénní výzkumy – dokumentace lidového řemesla, obřadů, obyčejů, slavností v určených obcích
bývalého okresu Hodonín - dokumentace v roce 2013 proběhla na osmi místech: Tříkrálová
obchůzka ve Strážnici, fašank na Nové Lhotě, smrtnica v Josefově, Strážnice MFF, vinobraní ve
Strážnici, Horňácké slavnosti - Kuželovský větrák, Ludmila Kočišová - vzorník figurky z
kukuřičného šústí, Alois Sikora - insitní malíř
15. Příprava programu velikonočního předváděcího týdne - bylo vybráno, osloveno a domluveno 25
výrobců do Kyjova a 24 do Hodonína
16. Příprava programu zvykoslovného jarního pásma – uskutečnila se
17. Příprava programu vánočního zvykoslovného pásma - bylo připraveno zimní zvykoslovné pásmo
na 4 stanovištích – síň s kolovrátkem, vánoční stůl, vánoční stromek, velký betlém, pečení
oplatek. Dále byla připravena výstavka 71 ks vánočních pohlednic od předních českých
výtvarníků a výstavka publikací o koledách
18. Příprava programu vánočního předváděcího týdne - bylo vybráno, osloveno a domluveno 16
výrobců do Kyjova a 18 výrobců do Hodonína
19. Studium odborné literatury - studium bylo zaměřeno na téma kraslice, cyrilometodějskou
tradici, historii hraček a řezbáře
20. Spolupráce s Etnografickou komisí AMG - v roce 2013 účast na semináři etnografické komise
21. Poskytování odborných konzultací, vedení praxí studentů etnologie a muzeologie - konzultace
byly poskytnuty osmi zájemcům
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Regionální pracoviště pro lidovou kulturu
1.

Spolupráce s krajským úřadem JmK na dokončení metodického pokynu Krajského seznamu
nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje
V průběhu roku vypracováno několik verzí Zásad vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Jihomoravského kraje. Konečná verze byla schválena Radou JmK dne 13. 12. 2013
usnesením č. 3038/13/R40

2.

Spolupráce s muzei JmK na vyhledávání vhodných kandidátů na udělení titulu Mistr tradiční
rukodělné výroby Jihomoravského kraje 2014 - i přes urgence se nedaří muzea do těchto
nominací zapojit. Zatím spolupracuje při přípravě nominací Sdružení lidových řemeslníků a
výrobců, které připravilo jednu nominaci – paní Marie Čihákové z Blatnice, obor kraslice

3.

Vypracování nominací na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje
pro rok 2014
Regionální pracoviště připravilo dvě nominace:
PhDr. Vít Trachtulec nominoval paní Věru Šmídovou z Veselí nad Moravou, obor lidová výšivka
Mgr. Taťjana Martonová nominovala paní Ivu Novotnou z Hodonína, obor zpracování vlny

4.

Spolupráce s odb. kultury Jihomoravského kraje na hodnocení nominací na udělení titulu Mistr
tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje a na oceňování laureátů
V březnu 2013 proběhla schvalovací schůzka, ze 4 nominovaných byli vybráni tři laureáti, z nichž
dva nominovalo Masarykovo muzeum v Hodoníně:
paní Dagmar Čechovou z Veselí nad Moravou, obor perník z formy – nominaci zpracoval PhDr.
Vít Trachtulec
pana Miroslava Urbana z Malé Vrbky, obor tkadlec – nominaci zpracovala Mgr. Taťjana
Martonová
Třetí laureátka, paní Alexandra Kaňovská z Dubňan, obor lidová keramika, byla nominovaná
Sdružením lidových řemeslníků a výrobců. Slavnostní předání titulů proběhlo 9. června 2013
v Kunštátu

5.

Vypracování harmonogramu celoroční videodokumentace osobností a tradic Slovácka –
uskutečnila se videodokumentace - jesličky před kostelem P. Marie ve Veselí nad Moravou,
zdobení kraslic – rodina Žákova ve Vnorovách, fotodokumentace verpánků na zdobení kraslic,
výrobky ze šustí paní Kočišové ve Vnorovách, Výroba Moreny – muzeum Veselí nad Moravou,
kroje z Kozojídek, včetně skenů starých fotografií celkem 302 fotografií, hody v Kozojídkách –
krojovaný průvod (+ rodný dům akad. mal. Karla Benedíka), fotografie kroužku výšívání ve Veselí
nad Moravou, fotografie výšivek paní Šmídové z Veselí nad Moravou, Mikulášský jarmark ve
Veselí nad Moravou
Podle harmonogramu byla provedena videodokumentace jízdy králů ve Skoronicích dne 8. září
2013. Videodokumentace výroby kraslic byla ze zdravotních důvodů paní Františkou Poláčkovou
z Archlebova zrušena

6.

Koordinace úkolů v rámci pracoviště s jednotlivými odbornými pracovníky odd. – 2x ročně
schůzka - porady pracovníků regionálního pracoviště proběhly dne 5. 2. 2013, 15. 5. 2013 a 3. 9.
2013. Ze schůzek byly pořizovány zápisy. Projednávala se především příprava nominací na titul
Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje 2014, kde se rozhodlo, že nominaci
připraví PhDr. Vít Trachtulec a Mgr. Taťjana Martonová. Dále se projednávaly nominace laureátů
titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje na udělení celostátního titulu
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Nositel tradice lidových řemesel pro rok 2014. Bylo rozhodnuto, že PhDr. Vít Trachtulec obnoví
nominaci paní Růženy Kozumplíkové z Blatnice, obor výrobky z orobince. Tuto nominaci NÚLK ve
Strážnici, jako administrátor titulu Nositel, nedopatřením nezahrnul do nominací na rok 2013.
Mgr. Taťjana Martonová zpracuje nominaci pana Miroslava Urbana z Malé Vrbky. Obě nominace
byly zaslány do NÚLK ve Strážnici.
Jako další zásadní bod se projednával grant ministerstva kultury pro rok 2014. Mgr. Taťjana
Martonová zpracovala žádost grantu v dotačním řízení MK ČR TLK/A. Název grantu Prezentace
nositelů titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje.
7.

Videodokumentace a fotodokumentace vybraných řezbářů a řemeslníků ze Slovácka /podaný
grant na MK ČR/
V rámci řezbářského grantu 2013 byly dokumentovány 4 řezbářské osobnosti: Vlastimil Cigáň,
Josef Zelinka, František Svoboda a Tomáš Pekáč. Bylo natočeno 19 hodin pracovního materiálu
a nafoceno 1000 fotografií. Tento materiál bude ještě zpracován ve studiu V. Zugara do výsledné
finální podoby – 4 DVD
Mimo grant MK ČR bylo fotodokumentováno dalších 9 řezbářů (František Valda, Lubomír Sedlář,
J. Kostelanský, František Budař, Martin Lekavý, F. Kuryviál, J. Fröhlich, J. Všetula, L. Jurčík).

8.

Plnění grantu Dokumentace zpracování přírodního pletiva – výroba figurek z kukuřičného šustí práce na grantu. Proveden průzkum u výrobkyň, nakoupeny výrobky, proplaceny, vypracována
závěrečná zpráva

9.

Vedení kalendária kulturních akcí na www.masaryk.info - pravidelně aktualizováno (3-4x
měsíčně)

10. Spolupráce regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK - spolupráce probíhala průběžně
formou porad na MK ČR v Praze, formou spolupráce na výstavách, účastí na nákupní komisi
a spoluprací v rámci Sboru pro jízdu králů.
11. Spolupráce s ministerstvem kultury na plnění Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu
a účast na setkání zástupců regionálních pracovišť ČR
Setkání zástupců regionálních pracovišť ČR se zástupci MK ČR proběhla 4. 3. 2013 a 16. 10. 2013.
Projednávaly se úkoly spojené především s plněním příprav a schvalovacího řízení metodických
pokynů na titul mistr příslušného kraje a seznamů nemateriálních statků příslušného kraje.
Termín pro schválení byl dán koncem roku 2013. Jihomoravský kraj tuto podmínku splnil. Titul
Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje se uděluje od roku 2012 a Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje byl zřízen dne 13. 12. 2013
usnesením č. 3038/13/R40.
Mgr. Taťjana Martonová je od roku 2012 členkou komise pro výběrová dotační řízení Tradiční
lidové kultury skupiny B. V prosinci 2013 proběhlo prostudování a tabulkové hodnocení 22
podaných grantů ze všech regionálních pracovišť ČR. Po tabulkovém hodnocení následuje
schůzka, kde se odsouhlasí finanční objem prostředků na jednotlivé schválené granty. Tato
schůzka proběhne začátkem roku 2014.
12. Účast na jednáních Národní rady pro lidovou kulturu MK ČR
Jednání Národní rady pro lidovou kulturu MK ČR, jehož je členkou Mgr. Taťjana Martonová,
proběhlo 11. 6. 2013, kde se schvalovala nominace statku Běh o Bachan do zápisu na celostátní
Seznam nemateriálních statků ČR
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Archeologie
1.

Záchranné archeologické výzkumy na území bývalého okresu Hodonín dle uzavřených smluv
Záchranné archeologické výzkumy byly provedeny celkem u 81 akcí, zahrnujících 3 akce
pokračující z předešlých let. 54 z nich bylo smluvně vázaných (viz Příloha č. 6) a 27 smluvně
nevázaných neinvestorských akcí (viz Příloha č. 7, s. 129).
U 18 terénních akcí došlo k pozitivním archeologickým nálezům, které přispěly k poznání regionu
v pravěkém až raně novověkém období. Z těch významných lze jmenovat např.:
Výzkumy u rodinných domů v Hroznové Lhotě odhalující další nálezy a rozsah kostrového
pohřebiště ze starší doby bronzové a u rodinných domů ve Strážnici dokumentující středověké
sídlištní aktivity v předpolí nejstaršího městského opevnění. Výzkum v Sobůlkách potvrdil
hustotu pravěkého osídlení v prostoru dnes již zaniklého a zastavěného hliníku, výzkum v Blatnici
s doklady pozůstatků z pozdně středověkého a novověkého období.
Výzkum v Mikulčicích u kostela Nanebevzetí Panny Marie odkryl zaniklý původně středověký
hřbitov a základové zdivo chrámu. V Josefově se podařilo zachytit laténské osídlení a doklady
původně středověké vesnice Kukvice zaniklé během třicetileté války. V Hodoníně na Masarykově
náměstí byla na několika místech zachycena složitá stratigrafie středověkých a raně novověkých
sídelních kontextů. Jednalo se o sklep, odpadní jámy, zahloubené sídlištní objekty, mocné
historické souvrství s četnými doklady katastrof a požárů

2.

Zajišťování a příprava návrhů smluv na archeologické výzkumy - při jednáních se zástupci
investorů a stavebníků bylo uzavřeno celkem 52 smluv a objednávek ke stavebním akcím
smluvně vázaných s archeologickým výzkumem. (Viz Příloha č. 8, s. 130).

3.

Agenda odborných vyjádření k jednotlivým stavebním akcím -realizováno 9 písemných vyjádření,
společně s dalšími jednotlivými jednáními souvisejícími se zajištěním smluvně vázaných i
ostatních nesmluvních, tedy neinvestorských, resp. ze zákona státem hrazených akcí.

4.

Zpracovávání nálezových zpráv ze záchranných archeologických výzkumů - vyhotoveno celkem
44 nálezových zpráv (Viz Příloha č. 9, 132), z toho 11 s pozitivním a 33 s negativním zjištěním.
Průběžně byla prováděna digitalizace dokumentace terénních výzkumů, která slouží jako
podklad k vyhotovení jednotlivých nálezových zpráv.

5.

Zpracovávání zpráv o archeologických akcích pro systém ARCHIV a SAS - připraveny podklady
k archivaci a absolvováno školení pro záznamy do Internetové databáze terénních výzkumů
Moravy a Slezska v desktopové aplikaci Megalit, do níž jsou postupně doplňovány jednotlivé
akce.

6.

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

7.

Účast na archeologických komisích k terénním archeologickým výzkumům a konferencích návštěvy archeologických výzkumů AC Olomouc - Uherský Ostroh-RD náměstí, AÚ AV ČR - SHM
Mikulčice-Valy, ÚAPP Brno - Šardice-ZSO Mokroňovice, MZM Brno - Staré Město-Dvorek.
Konference a workshopy:
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Konference PAMĚŤ MÍST - O vlastivědné práci na Moravě. Pořádaná u příležitosti 100. výročí
narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Musejní a vlastivědné společnosti v Brně, Muzeum
a komunitní centrum obce Žarošice, 28. 9. 2013.
XXIII. Medzinárodné sympózium "Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku" /
XXIIIrd international symposium "The Early Bronze Age in Bohemia, Moravia and Slovakia",
Tekovske muzeum v Leviciach , 8. – 11. 10. 2013. - možnosti využití kulturně historického
dědictví Velké Moravy jako turistického potenciálu destinace, Hodonín, 27. 11. 2013.
Předneseno 6 přednášek odborného i popularizačního charakteru:
Šmerda, J. Nejnovější archeologické nálezy v Žarošicích. PAMĚŤ MÍST - O vlastivědné práci na
Moravě. Pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Musejní
a vlastivědné společnosti v Brně, Muzeum a komunitní centrum obce Žarošice, 28. 9. 2013.
Šmerda, J. Předběžné poznatky z výzkumu nového nitranského pohřebiště v Hroznové Lhotě.
XXIII. Medzinárodné sympózium "Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku" /
XXIIIrd international symposium "The Early Bronze Age in Bohemia, Moravia and Slovakia",
Tekovske muzeum v Leviciach , 8. – 11. 10. 2013.
Šmerda, J. Nejnovější poznatky z výzkumu nitranského pohřebiště v Hroznové Lhotě. Univerzita
Komenského v Bratislavě, 20. 11. 2013.
Kostrouch, F. Archeologické výzkumy u kostela sv. Martina ve Strážnici. Strážnice - Základní škola
M. Kudeříkové Strážnice 7. 3. 2013.
Kostrouch, F. Výsledky archeologického výzkumu u kostela sv. Martina ve Strážnici a přehled
dalších výzkumů MMH v roce 2012. 25. 4. 2013. Konference: Přehled archeologických výzkumů
na Moravě a ve Slezsku v roce 2012, Brno – hrad Špilberk 24. – 25. dubna 2013.
Kostrouch, F. Čejkovice. Od vesnice k městečku. Čaj o páté. Klub seniorů Čejkovice – Orlovna. 7.
5. 2013.
8.

Tvorba scénáře a propagačních podkladů k připravované výstavě Tajemství Langobardů - na
základě mírně rozšířeného výběru artefaktů k jednotlivým prezentovaným souborům a doplnění
výtvarných děl ze soutěže O poklad Langobardů obměněn scénář a propagační podklady
k výstavě

9.

Studium odborné literatury regionálního a nadregionálního charakteru - průběžné studium
dostupné literatury související s archeologií. Díky nevyhovující úrovni knihovny archeologického
oddělení MM v Hodoníně byla odborná literatura objednávána a půjčována z jiných knihoven.
Vybrané pasáže, příp. celé obsahy pak prošly procesem digitalizace.

10. Studium archivních materiálů uložených na jednotlivých odborných pracovištích jihomoravského
a zlínského kraje - využití archivních materiálů (zejména stavebních plánů) uložených v archivu
Stavebního úřadu Hodonín za účelem zjištění původní zástavby v místech, kde dojde k realizaci
záchranných archeologických výzkumů. Cíleně byly získávány rovněž historické fotografie
a pohlednice s domovní zástavbou z konce 19. – 20. století. Cenným zdrojem informací byly
i historické mapy z 1. – 3. vojenského mapování, mapy stabilního katastru a letecké snímkování
z 50. let 20. století a další zdroje umístěné na internetu.
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11. Studium archeologie regionu - ke studiu archeologie regionu byly používány především
nedestruktivní metody. K systematickému monitoringu došlo u orfototomap na internetových
stránkách http://geoportal.gov.cz a http://mapy.cz. Spoluprací s amatérskými archeology došlo
k evidenci a fotodokumentaci jejich nálezů pocházejících z okresu Hodonín. V roce 2013 se na
spolupráci podílelo 18 badatelů.
12. Vědecké vyhodnocování terénních archeologických výzkumů - průběžné zpracovávání
a vyhodnocování výsledků terénních výzkumů a jejich příprava pro publikování. Vyhotoveno 11
nálezových zpráv s pozitivním výsledkem, z nichž budou publikovány drobné články
v recenzovaném časopisu Přehled výzkumů.
Další články a studie:
Šmerda, J.: Několik poznámek k vývoji opevnění strážnického hradu na základě nových
archeologických výzkumů. Okolo Strážnice, sborník Městského muzea ve Strážnici. Strážnice
2013, 33-39.
Šmerda, J.: Nové nálezy keramiky na pohřebišti z doby stěhování národů v Kyjově. Zborník
Slovenského Národního Muzea, Archeológia 23. Ročník CVII-2013. Bratislava, 271-287.
Šmerda, J.: K nejnovějšímu archeologickému objevu v Žarošicích. Věstník Historickovlastivědného kroužku v Žarošicích 23. Žarošice, v tisku.
13. Vyřizování badatelských požadavků - za sledovaný rok vznesli požadavky 2 badatelé
14. Odborné konzultace a studentské praxe - konzultace k archeologické činnosti poskytnuta 15
osobám. Studentskou praxi realizovala jedna studentka
15. Správa internetových stránek archeologického pracoviště - správa stránek archeologického
oddělení MM v Hodoníně http://www.masaryk.info/. Vytvořeno 7 aktualit z terénních výzkumů,
přednášek a výstav
16. Zaměřování stávajícího stavu historických staveb - nebylo realizováno
17. Sledování veřejných vyhlášek na www stránkách Stavebních úřadů v okr. Hodonín – vytvoření
seznamu stavebních akcí vyžadujících archeologický dozor.
Při monitoringu veřejných vyhlášek Stavebního úřadu Hodonín došlo k zachycení 6 staveb,
u nichž stavebník nerespektoval zákon č. 20/1987 Sb. Níže uvedený seznam uvádí konkrétní
stavby, u nichž byl posléze domluven a realizován záchranný archeologický výzkum.
Mutěnice, Vinné bůdy, penzion Štěpánek
Hodonín, Brandlova-OD Rozmarýnek, rekonstrukce horkovodu
Čejkovice-Velké Bílovice, oprava komunikace
Hodonín, Anenská 405/7, MOTOMAX, s.r.o., IS
Ratíškovice, ul. U Radnice, cesta
Hodonín, Prostřední díly, hliník
18. Plavení environmentálních vzorků z archeologických výzkumů - proplaveny vzorky ze starších
archeologických výzkumů na Hodonínsku a Kyjovsku. Vedle archeobotanických makrozbytků
získány i drobné artefakty
19. Výroba replik pravěkých nástrojů - z finančních důvodů nedošlo k výrobě žádného nástroje
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20. Digitalizace archeologické literatury - monografie, sborníky i jednotlivé články byly digitalizovány
fotoaparátem nebo scannerem. K získání některých publikací v elektronické podobě došlo
i z internetových portálů
21. Mytí a lepení keramických nádob
Počet umytých keramických střepů: cca 3500 ks
počet umytých kostí:cca 500 ks
ostatní: cca 200 ks
Kyjov
Historie
1.

Studium odborné literatury a pramenů ke správě svěřených fondů
Studium dopisů opata Kromera s bratrem Kromerem, varmijským biskupem z archiwu
Archidiecezji Warminskiej v Olsztynie, sign D 33, f 152., D 33, f 151, Glemma, T.: O archiwach
warminskich we Fromborku. Archeion IX. Varšava 1931, 19-35
Beranová, M.: Jídlo pití v pravěku a ve středověku. Praha 2007
Jordán z Klausenburku, T. a Slavík, B.: Thomáše Jordána z Klauznburku Kniha o vodách
hojitedlných neb teplicech moravských. Olomouc 1948
Žižlavský, B.: K sirnatým pramenům Smraďavky. In: Malovaný kraj 43, 2007, č. 1, str. 8,
Janoška, M: Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2011
Tetera. V.: Ovoce Bílých Karpat, Veselí nad Moravou 2006

2.

Studium v archivech a knihovnách
Studium v Moravském zemském archivu v Brně na téma fond Karla Hlavinky, G 45, fond Nová
sbírka G2, Mapy plány D 22, Zemské gubernium B13, Napoleonské války B 6, Moravské
místodržitelství B 14; B 20 Podkomořská akta; dějiny Kyjova za Napoleonských válek, digitalizace
nevydaných knih půhonných 2000 stránek,
Studium v archivu v Hodoníně, Kniha nadací Kyjovské fary Fú-Ky19; Fú-Ky 14; studium farní
kroniky Kyjova Pamětní kniha farnosti královského města Kyjova od roku 1913

3.

Mapování činnosti českých bratří na Ždánicku
Studium pramenů MZA fond G 10 kniha 422, Fond G 10/ kniha 422. Studium literatury Josef
Fiedler: Todtenbuch der Geistlichenkeit der Böhmischen Brüder. Wien 1863, František Matějek:
Na ždánickém panství před třicetiletou válkou a po ní. ČMM, ro4. 89,1970. Antonín Gindely:
Dekrety Jednoty bratrské. J. Macek: Víra a pobožnost jagelonského věku. Argo 2001. Výzkumný
úkol dějiny českých bratří stále pokračuje

4.

Československé legie – podklady pro výstavu plánovanou na rok 2014 - studium pramenů
uložených ve sbírkách Vlastivědného muzea v Kyjově – kartotéka legionářů Kyjovska, Státním
archivu v Hodoníně – evidence legionářů na Kyjovsku, internetová databáze legionářů ve
Vojenském ústředním archivu v Praze

5.

Konzultace k ročníkovým a dipl. pracím – konzultace k jedné diplomové práci

6.

Vedení studentů při praxi v muzeu - nebyl požadavek

7.

Vyřizování badatelských požadavků – 22 badatelských požadavků

8.

Scénář výstavy ke 100. výročí muzea – byl připraven
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Etnografie
1.

Scénář výstavy Vajíčko malované z lásky darované – scénář i výstava realizovány. Vystaveny byly
kraslice z grantu MK ČR 2012 z celého okresu Hodonín. Výstava proběhla od 11. 3. do 7. 4. 2013.

2.

Videodokumentace výroby kraslic – Františka Poláčková, Archlebov – videodokumentace se
neuskutečnila pro zdravotní problémy krasličářky

3.

Scénář stálé expozice Jízda králů ve Skoronicích (pro Obecní úřad Skoronice) - vypracována
podrobná koncepce výstavy a podrobný scénář. Expozice se otevřela 7. 9. 2013 v rámci sjezdu
rodáků Skoronic

4.

Příprava a zpracování nominace Jiřího Kusého na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje 2014 - místo pana Kusého byla zpracována nominace paní Ivy Novotné
z Hodonína, obor zpracování vlny.

5.

Videodokumentace jízdy králů v rámci sjezdu rodáků ve Skoronicích - proběhla
videodokumentace průběhu jízdy králů dne 8. 9. 2013, která se uskutečnila v rámci sjezdu
rodáků Skoronic. Současně byla provedena i podrobná fotodokumentace. Jízdě předcházela
pouť obcí se sochou P. Marie, rovněž podrobně zdokumentovaná

6.

Studium odborné literatury regionálního i celorepublikového charakteru k problematice kraslic a
jízdy králů, kromě základní literatury prostudovány např. kroniky Vojtěcha Holcmana ze Skoronic
či tematika jízdy králů na webových stránkách obcí Skoronice, Vlčnov a Hluk, celkem 28 titulů
Účast na jednáních Etnografické komise AMG - účast na jarním zasedání, které se uskutečnilo 16.
4. 2013 v Brně. Druhé zasedání se uskutečnilo ve Zlíně v termínu našich předváděček, takže
z pracovních důvodů byla účast odřeknuta.

7.

8.

Vyhledávání vhodného kandidáta na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje
2015
Na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje 2015 jsou tyto tipy:
Jiří Kusý, Stražovice, obor kraslice
Libor Kůr, Vracov, obor zpracování kůží – sedlář
Libor Zelený, Dubňany, obor broušení skla

9.

Vedení studentů při odborné praxi v muzeu – nebyl požadavek

10. Článek do Muzejního občasníku – Malérečky na Kyjovsku
Mimo plán:
1.
2.
3.
4.

Stálá expozice lidového bydlení v Obecním muzeu Skoronice - byla zpracována koncepce
a vypracován scénář
Vypracování recenze na II. část příspěvku Lajbl, marínka, kabát, halena pro Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti
V rámci záchovných opatření UNESCO vypracování hodnocení jízdy králů, která se jela 26. 5.
2013 ve Vlčnově
Recenze na časopis Malovaný kraj
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Veselí nad Moravou
Historie
1.

Dějiny města a panství Veselí nad Moravou – studium pramenů a literatury – průběžně
studovány publikované edice pramenů v počtu 20 titulů a literatura k dějinám města a panství
v počtu 21 titulů

2.

Chorynští z Ledské – do Bílé hory - studium odborné pramenů literatury: Knihy půhonné
a nálezové et sententiarum seu; Lechner, K: Die ältesten Belehnungs- und Lehengerichtsbücher
des Bisthums Olmütz. II; Stibor, J.: Chorynští z Ledské. In: Biografický slovník Slezska a severní
Moravy - Nová řada 12. (24.); Baletka, T.: Dvory olomouckých biskupů; Štěpán, J.: Dvůr
olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic v letech 1579-1598 - výsledky studia
byly zapracovány do scénáře výstavy CHORYNŠTÍ Z LEDSKÉ

3.

Chorynští z Ledské – pobělohorské konfiskace - studium odborné literatury: Bílek: Dějiny
konfiskací v Čechách po r. 1618; Pobělohorský konfiskační protokol moravský z r. 1623; Knoz, T.:
Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty; Hrubý,
F.: Moravské korespondence a akta z let 1620 – 1636 - výsledky studia byly zapracovány do
scénáře výstavy CHORYNŠTÍ Z LEDSKÉ

4.

Chorynští z Ledské – od Bílé hory po příchod na Veselí - studium odborné literatury a edic
pramenů: MZA – fond A3 – inv. č. 296; Stibor, J.: Chorynští z Ledské; D'elvert, Ch: Zur m. schl.
Adelsgeschichte. IV. Die Grafen von Chorinsky. In: Notizen-Blatt der Historisch-Statistischen
Section der Kais.-Königl. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues,
der Natur- und Landeskunde 1865, Nro. 5 - výsledky studia byly zapracovány do scénáře výstavy
CHORYNŠTÍ Z LEDSKÉ

5.

Chorynští z Ledské – mapování lokalit spojených s působením příslušníků rodu (Čechy, Morava,
Slezsko) – sběr podkladů pro databázi ikonografických a heraldických památek souvisejících
s činností rodu Chorynských z Ledské - v souvislosti s přípravou scénáře k výstavě CHORYNŠTÍ
Z LEDSKÉ proběhla první vlna mapování lokalit spojených s tímto hraběcím rodem –
Sádek/Čáslavice, Choryně, Loučky, Brno, Opava - výsledky studia byly zapracovány do scénáře
výstavy CHORYNŠTÍ Z LEDSKÉ

6.

Středověké město – vznik a vývoj, struktura osídlení, srovnání - pokračuje spolupráce se
společností ARCHAIA BRNO o.p.s., která v letech 2008-2009 prováděla záchranný archeologický
výzkum v prostoru „městského ostrova“ (nám. Bartolomějské) – postupné předávání výsledků
analýz nalezeného archeologického materiálu – v současnosti finišují konzervační práce na
nalezeném archeologickém materiálu, zároveň se pracuje na finálním výstupu grantu - publikaci

7.

Rybníkářství na Veselsku – seznámení s tématem – prameny, literatura - studovaná literatura:
Hurt, R. Dějiny rybníkářství I. a II., Matějek, F.: Feudální velkostatek a poddaný; Válka, J.
Hospodaření feudálního velkostatku; Dubravius: De Piscinis – O rybnících; Matějek, F. Lánové
rejstříky hradišťského kraje, Matějek, F.: Lánové rejstříky brněnského kraje; zahájena digitalizace
a analýza pramenů a mapových podkladů k rekonstrukci rybniční sítě na Veselsku – fondy G 144
a F95 v MZA v Brně

8.

Přiznávací berní listy (MZA Brno – fond A7) - pokračuje postupné zpracování (doostření,
vyčištění, retuš) zdigitalizované části fondu – v roce 2013 bylo zpracováno 90 snímků
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9.

Velkostatek Veselí nad Moravou (MZA Brno- fond F95) - pokračuje postupné zpracování
(doostření, vyčištění, retuš) zdigitalizované části fondu – v roce 2013 bylo zpracováno 142
snímků, nově získáno 60 snímků

10. Rodinný archiv Vrbnů a Rottálů (MZA Brno- fond G361) - pokračuje postupné zpracování
(doostření, vyčištění, retuš) zdigitalizované části fondu – v roce 2013 bylo zpracováno 118
snímků
11. Rodinný archiv Magnisů (MZA Brno – fond G146) - pokračuje postupné zpracování (doostření,
vyčištění, retuš) zdigitalizované části fondu – v roce 2013 bylo zpracováno 193 snímků
12. Rodinný archiv Chorynských (MZA Brno – fond G144) - pokračuje postupná digitalizace
(přefocení digitálním fotoaparátem) fondu – v roce 2013 byly zpracovány kartony 9 (inv. č. 12 14, 16-18, 20), 10 (inv. č. 22, 40, 41, 43, 44, 47), 11 (inv. č. 49, 53 a 59), 12 (inv. č. 66, 71-73, 76),
15 (inv. č. 88), 18 (inv. č. 98), 19 (inv. č. 100), 20 (inv. č. 110), 41 (inv. č. 150), 59 (inv. č. 238,
240), 60 (inv. č. 246, 251), 61 (inv. č. 255) a 71 (inv. č. 370) – celkem se jedná o 1561 snímků ve
vysokém rozlišení
13. Gruntovní kniha města Veselí z roku 1719 (AM – VM ev. Č. 10) - pokračuje postupné zpracování
(doostření, vyčištění, retuš) zdigitalizované části fondu – v roce 2013 bylo zpracováno 136
snímků
14. Kniha Tovačovská – „strážnický exemplář“ – digitalizace, analýza (úkol přesunut z roku 2012) pořízeno celkem 290 snímků
15. Drobná šlechta na Veselsku - studium literatury a pramenů: Pilnáček: Staromoravští rodové; týž:
Rody starého Slezska; Hosák: Svobodné dvory na Moravě; Kratochvíl: Svobodné dvory na
Moravě od 17. století podnes; Knihy půhonné a nálezové, Zemské desky brněnské i olomoucké;
Paprocký: Zrdcadlo slavného Marhrabstvi Moravského - Diadochos id est successio - Stambuch
slezský; Fišer: Paměti hradišťské
16. Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu – studována odborná literatura
oborů diplomatika (10), heraldika a genealogie (4), paleografie (7), numizmatika (8) a kartografie
(6)
17. Článek do Muzejního občasníku - Šternberkové na Veselí
18. Článek do Malovaného kraje - nahrazeno článkem do Vyškovského sborníku – Chorynští z Ledské
do Bílé hory (společně s PhDr. Plačkem) – vyšlo v prosinci 2013
19. Konzultace studentských prací – konzultovány tři práce
20. Spolupráce s komisí regionálních historiků - jarní zasedání: MZM Brno (28. 5.), podzimní
zasedání: Vlastivědné muzeum v Kyjově (10. – 11. 10)
21. Badatelské požadavky – 86 badatelských úkonů
Etnografie
1.

Práce regionálního pracoviště pro lidovou kulturu – celoročně, viz část Regionální pracoviště pro
lidovou kulturu

2.

Práce na grantu MK ČR – zpracování přírodního pletiva – výroba figurek z kukuřičného šustí –
studium literatury, práce v terénu - průzkum v terénu, zjištění zpracovatelek šustí
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a spolupracovníků. Domluva nákupů, rozpočet na jednotlivé výrobkyně. Osobní návštěvy – Lipov,
Louka, Strážnice, Vnorovy, Veselí nad Moravou, Zarazice. Získávané poznatky využity k doplnění
a aktualizaci databáze lidových výrobců. Svoz výrobků, proplacení, vykázání v Hodoníně,
závěrečná zpráva
3.

Fotodokumentace v terénu - Jesličky u kostela P. Marie, fotodokumentace výroby kraslic a
verpánků ke zdobení – Vnorovy, Žeraviny, Veselí. Fotodokumentace výrobků paní Kočišové ve
Vnorovách, výroba Moreny, fotodokumentace krojů v Kozojídkách (294 fotografií), skenování
krojových fotografií z Kozojídek, Velikonoční předváděcí akce, vernisáž výstavy fotografií s
folklórní tématikou, hodový průvod v Kozojídkách (+ rodný dům akad. mal. Karla Benedíka),
kroužek vyšívání ve Veselí nad Moravou, výšivky paní Šmídové z Veselí nad Moravou (+
skenování), Mikulášský jarmark, Vánoční předváděcí akce. Videodokumentace veselských hodů.
Videodokumentace stavění máje ve Veselí nad Moravou.

4.

Fotodokumentace staré zástavby ve Veselí nad Moravou - fotodokumentace ulice Zbrodek.
fotodokumentace přestavby domu na rohu s ulicí U stavu

5.

Doplňování etnomuzikologického fondu - fond doplňován podle finančních možností o zpěvníky,
CD a publikace

6.

Článek do Muzejního občasníku - Dagmar Čechová – veselská perníkářka, Věra Šmídová – výšivky
z Veselska

7.

Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu - Moravské Slovensko, Lidová
architektura na Moravě a ve Slezsku, Čtení o Horňácku, Slovník československých výtvarných
umělců, Od folklóru k folkloristu, Lidová architektura – encyklopedie, Horňácko, Výroční obyčeje
a lidové umění, publikace o kraslicích, přírodních pletivech, perníku, výšivkách, Moravská lidová
výšivka, Veselsko, Lipov, Louka, U nás v Lipově, Blatnice, Hroznová Lhota, Vlastivěda Moravská,
Veselí nad Moravou, Nemovité kulturní památky okresu Hodonín, Kroje obce Velká nad
Veličkou, Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska a další, v případě potřeby i menší
články na internetu.

8.

Konzultace studentských prací - 2x seminární práce studentů na praxi v muzeu, student
gymnázia ze Strážnice – dějepisná olympiáda (zvykosloví - postup do celostátního kola) –
v průběhu dubna – května podle potřeby. Další 4 studentské požadavky. Vedení studentů na
praxi

9.

Badatelské požadavky - 6 badatelských listů, další požadavky vyřizovány telefonicky a mailem
v řádu několik desítek úkonů, např.: Etnologický ústav AV ČR v Praze – lidové dřevořezby Cyrila
Metoděje, Doc. PhDr. Judita Kučerová, CSc. – Masarykova univerzita Brno (lidová hudby a zpěv
na Horňácku, Martin Zeman), PhDr. František Hýbl – emeritní ředitel muzea v Přerově
(pozůstalost Martina Zemana, rodina Martina Zemana), CHKO a VIS Bílé Karpaty Veselí nad
Moravou – interpretační plán, historie a lidové umění Bílých Karpat a CHKO Bílé Kapaty, Kulturní
dům Strážničan – dětské muziky ve Veselí nad Moravou, osobnost učitele Aloise Kristoně,
zakladatele a vedoucího dětských muzik při školách v Blatnici pod sv. Antonínkem a ve Veselí
nad Moravou. GVU Hodonín – malíři na Veselsku, Telefonicky například požadavek
veřejnoprávní německé televize ARD – historie nástroje a hra na cimbál. K ukázce nástrojové hry
cimbálové doporučena CM Břeclavan a jako cimbalista pan František Šulák.
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10. Studium hudební pozůstalosti Martina Zemana - studium textů lidových písní z pozůstalosti M.
Zemana. Zaměřeno na dosud nepublikované, nebo málo známé texty nebo textové varianty
Slovanské hradiště v Mikulčicích
Pobočka nevykonává vlastní vědeckovýzkumnou činnost v oboru archeologie, odborná práce
pracovníků spočívá v odborné prezentaci a její přípravě a v péči o národní kulturní památku. V rámci
revitalizace areálu jsou realizovány projekty, které nemají jednoznačný jednooborový charakter,
v rámci jejich realizace se významně uplatňují i administrativní, řídící a významně i stavební kroky,
které jsou jejich nedílnou součástí, a kde je právě tato odbornost uplatňována, ale také se výrazně
uplatňuje odborná spolupráce Archeologického ústavu AV ČR Brno, Národního památkového ústavu
a odborná spolupráce týkající se životního prostředí a krajiny.
1.

Spolupráce s NPÚ Praha, AÚ AV ČR, obcí Mikulčice a vlastní podíl na úspěšnou realizaci návrhu
na zápis areálu na Listinu světového kulturního dědictví UNESCO
Spolupráce s pracovníky jmenovaných institucí a organizací byla v tomto roce směrovaná
především na přípravu podkladů spojených s doplněním nominační dokumentace Památky Velké
Moravy. Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Margity Antiochijské v Kopčanech a
separátního výtisku MANAGEMENT PLANu Památky Velké Moravy, ve spolupráci
s Ministerstvem kultury ČR a dalšími zainteresovanými subjekty přípravy hodnotitelské mise
ICOMOS, ta se uskutečnila v měsíci září
Za účelem zajištění efektivní zahraniční propagace obou památek byla v sídle UNESCO v Paříži
nainstalovaná výstava Archeopark Mikulčice-Kopčany. Výstavní panely zde byly vystaveny od 5.
do 12. 12. díky pomoci Velvyslanectví ČR ve Francii a výstavní panely v mutaci
francouzsko/anglické budou dle možností velvyslanectví prezentovány v novém roce na dalších
místech Francie

2.

Aktualizace průvodcovských textů o informace k činnosti AÚ v Mikulčicích - tento úkol byl
splněn jen částečně. Informace od vedoucího AÚ AV ČR Brno (pobočka Mikulčice) dodávány
omezeně, z důvodu nedostatečného vyhodnocení nových poznatků z průzkumů na VI. kostele
a v prostorách I. velkomoravského mostu.

3.

Překlad průvodcovských textů do ruštiny, italštiny, francouzštiny únor/březen - úkol odložen,
vydán pouze francouzský leták a charakteristika památníku na webových stránkách v italštině

4.

Pokračování v přípravě záměru archeoskanzenu u VII. kostela a původního záměru dětského
muzea v podobě „malého hradiště“ - práce na tomto projektu nebyly (podobně jako v roce 2010
- 2012) dále rozvíjeny s ohledem na řadu dalších úkolů směřujících k naplnění cílů a závěrů při
probíhajících projektech směřujících k revitalizaci areálu
Základní záměr však stále vychází ze vstupní studie Velkomoravského archeoskanzenu, který
tvoří velkomoravský dvorec s kostelem a obytnými i hospodářskými objekty, která byla
představena v roce 2009 tehdejším vedoucím Centra experimentální archeologie a živé historie
Bc. Milošem Bernartem. Vhodnou formou následné realizace záměru dětského muzea a malého
hradiště může být navázaná spolupráce s panem R. Míkou (Bohemium Park Mariánské Lázně),
který koncept zmenšeného hradiště v rámci práce na zmenšeném modelu naší baziliky pro
Bohemium Park konzultoval s kladnou odezvou s archeology doc. P. Kouřilem, dr. L. Poláčkem
a dr. L. Galuškou. R. Míka modely našeho hradiště (baziliku a dvouapsidovou rotundu) již
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realizoval pro výstavu o Velké Moravě k výročí 1.150 let příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu,
která byla realizována v gesci Moravského zemského muzea.
5.

Pokračován v rozvíjení kontaktů s odbornými pracovníky na pracovištích Kyjov, Pohansko, Staré
Město, Modrá, Uh. Hradiště, AÚ AV ČR Brno, Kopčany
Během roku byl realizován na různých úrovních kontakt s pracovníky Pohanska, Brna, Uherského
Hradiště – Starého Města, AÚ AV ČR Brno a Kopčan.
V červenci se uskutečnilo v Mikulčicích I. setkání starostů těchto velkomoravských lokalit a v září
jejich setkání se zástupci cestovního ruchu JMK a Centrály cestovního ruchu v Hodoníně za
účelem vydání společného letáku a přípravy internetového programu (portálu Velká Morava)
s informacemi o lokalitách využitelnými školami (prohlídky, programy pro školy).
Výsledky vzájemných setkání byly využity při sezóně především ve formě podávání informací
návštěvníkům.

6.

Rozvíjení spolupráce mezi archeologickými lokalitami Pohansko – Mikulčice – Staré Město,
vytváření společných projektů a služeb, výměna zkušeností.
I letos byl realizován v roce 2011 vytvořený turistický produkt a trvale propagován pomocí letáku
a návštěvnické karty, který formou slevy ze vstupného na jednom ze tří navštívených památníků
(Pohansko – Mikulčice – Staré Město), motivuje naše hosty k návštěvě uvedených lokalit. K
projektu nebyl připojen archeoskanzen Modrá, byť je s ním spolupráce rozvíjena.
Společně pak pokročila realizace dalších okruhů spolupráce a podpory: propojení webů, poutní
cesta na trase Blatnice p. sv. Antonínkem – Mikulčice – Kopčany – Šaštín ve spolupráci
s Centrálou cestovního ruchu Východní Morava, realizována výměna informací a odborníků
s možností přednášek ad.
Vzájemná spolupráce je kladně hodnocena nejen návštěvníky, ale také odborníky (archeology
a historiky) i znalce cestovního ruchu.

7.

Rozvíjení spolupráce mezi turistickými cíli Mikulčice – Milotice – Hodonín – Strážnice, vytváření
společných služeb a projektů, vzájemná podpora.
Přestože v roce 2011 skončila projekt Custodes (mezinárodní Česko – Polsko – Slovinsko – Italská
spolupráce řízená pražskou firmou Cross Czech), jejímž produktem byla spolupráce lokalit
Mikulčice-Milotice-Strážnice a soutěž pro děti Putujeme s Rosťou - od velkomoravských Slovanů
do 20. století, tato spolupráce dále pokračuje.
Spolupráce uvedených subjektů, rozšířená o Regionální infocentrum Hodonín a Infocentrum
Mikulčice (R. Bartoník) pokračuje od roku 2012 společným projektem Girobus Rosťa (základní
záměr František Synek, rozpracování a spolupráce Radek Bartoník). V roce 2013 uskutečněno
celkem 6 jízd. Ze spolupráce se omluvil Národní ústav lidové kultury ve Strážnice (Muzeum
vesnice jihovýchodní Moravy – skanzen) a jako náhradní destinace byla vytipována lokalita
Petrov Plže s vazbou na Baťův kanál a Výklopník v Sudoměřicích. Do projektu se zapojila také
soukromá cestovní kancelář z Bratislavy.

8.

Naplňování spolupráce s vybranými turistickými cíli jižní Moravy v rámci spolupráce Top výletní
cíle JMK - pokračováno ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy v rámci skupiny
Top Výletních Cílů jižní Moravy. Centrálou byl vydán nový propagační tisk pro velkomoravské
památky i památník a proveden výzkum spokojenosti návštěvníků.
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9.

Navazování a rozvíjení spolupráce s penziony a dalšími ubytovacími kapacitami a rozvíjení
zážitkové turistiky - na základě dobrých zkušeností v minulých letech byla rozvíjena další
spolupráce s Penzionem U kostela (Rodinný penzion U Bartoníků) a s Bukovanským mlýnem.
S v minulém roce vytipovanými penziony a ubytovnami (Hotel Vinohrad Milotice, Hotel Zámek
Čejkovice, Penzion U Šťastných Svatobořice-Mistřín ad.), však z důvodů aktuálních a důležitých
úkolů nebyly konkrétní formy spolupráce sjednány

10. Pravidelná propagace akcí a aktivit SHM v médiích
Během roku byla rozvíjena spolupráce s místními, regionální i celostátním i médii. O památníku
byly uváděny pravidelní zprávy nejen na vlastní webové stránce, ale také v rozhlase, v tisku a v
televizi. Současně byl rozšiřován facebook SHM a aktuálně veden. V souladu s plánem byl
udržován bohatý obsah stránek památníku, které jsou průběžně aktualizovány.
Propagaci je věnována trvalá vysoká pozornost, cílem je vysoká aktuálnost podávaných
informací a trvalá kvalitní propagace památník i jeho akcí.
16. Fotografická dokumentace akcí a sběr snímků pro tisky a materiály, videodokumentace
vybraných akcí a zpracování záznamů - fotografickou cestou byly dokumentovány všechny
stavební proměny areálu, archeologické práce i kulturní pořady a další aktivity. Takto
shromážděný fotomateriál byl využit pro vyvěšení na internet, pro tvorbu nových propagačních
materiálů.
17. Studium a excerpce pramenů a literatury k Velké Moravě průběžně
–
uskutečňováno
odbornými pracovníky i průvodci s cílem zlepšit poskytované služby a přípravu vydávaných
materiálů
18. Doplňování odborné literatury v příruční knihovně - knihovna nebyla rozšířena nákupem nových
knih
19. Spolupráce s badateli, praktikanty a studenty - většinou e-mailové dotazy v počtu do desíti byly
zodpovězeny opět mailem. Jiné badatelské požadavky nebyly vzneseny
20. Pokračování v práci na studii o historie památníku - na této studii bylo pokračováno jen rámcově
oslovením dr. Blanky Kavánové a dr. Josefa Šolce, jimž byly předloženy dosud S. Malíkovu a F.
Synkem zpracované texty k doplnění a připomínkování. Poštou byly zaslány pamětníky dva
rukopisy pamětí na výzkumné práce. Na tomto úkolu bude pokračováno v roce 2014, kdy si
budeme připomínat 60 let od objevení archeologických Mikulčic.
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6. Knihovní fond (knihovní jednotky, výpůjčky, digitalizace knihovního
fondu)
Hodonín
1.

Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/199 Sb. O svobodném přístupu k informacím informace byly zpřístupněny

2.

Pokračování v budování a katalogizaci vyčleněné knihovny TGM, Region - evidence byla
průběžně doplňována a vedena, Region – 11 ks, TGM – 8 ks

3.

Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb. - knihovnické
a informační služby se plní dle zákona

4.

Vedení evidence Pomocný materiál TGM - evidence byla průběžně doplňována a vedena

5.

Pořizování bibliografií a rešerší - plnilo se dle požadavků

6.

Počítačová evidence knihovny dle pravidel AACR2 - byla vedena – zkatalogizováno 79 ks

7.

Spolupráce se souborným katalogem Praha (export dle smlouvy s CASLINEM) - export do
souborného katalogu byl prováděn měsíčně

8.

Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih, počtu čtenářů a výpůjček - v roce 2013 bylo
získáno 136 přírůstků, čtenářů 44, výpůjček 375 ks

9.

Evidence speciálních druhů dokumentů – DVD, CD - evidence probíhala, v evidenci je 70 ks
speciálních druhů

10. Evidence článků v periodikách o MMH - za rok 2013 bylo zaznamenáno článků 136 ks, od 9
autorů - pracovníků MM
11. MVS – spolupráce mezi muzejními a veřejnými knihovnami - za rok 2013 byly MVS vypůjčené
jednotky v počtu 2 ks z MZK v Brně
12. Poskytování informačních služeb tělesně postiženým občanům - v roce 2013 nebylo požádáno o
informační služby tělesně postiženým občanem
13. Péče o stav knih - o knihovní fond se pečuje průběžně
14. Revize výpůjček - revize výpůjček byla provedena 2x ročně. Vypůjčených knižních jednotek k 31.
12. 2013 je 179
15. Uspořádání knihovního fondu v prostorách půdy - knihovní fond v prostorách půdy byl průběžně
doplňován
Kyjov
1.

Zpětné zpracování fondu – region podle pravidel AACR2 : oprava záznamů a odeslání dat do
Souborného katalogu NK: on-line (1 901 titulů knih a speciálních dokumentů)

2.

Počítačová evidence knihovny dle smlouvy s NK CASLIN, export dat: Pokračování v katalogizaci
knihovny, počítačová evidence, zápis do přírůstkového seznamu včetně digitalizace: 8263 -8481
(218 knih), celkem 8 481 knih
Přírůstek knih a brožur: 64
Úbytek knih: 0
58

Celkem knih: 11 665
3.

Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih a čtenářských výpůjček:
Počet návštěvníků: 146
Počet výpůjček: 672
Počet čtenářů: zaměstnanci: 8, badatelé (veřejnost): 51, celkem: 59

4.

Péče o stav knih: oprava a balení knih, vazba Kyjovských novin

5.

Revize knihovního fondu a výpůjček + upomínky, uložení knih do nových regálů

6.

Evidence nových knihovních přírůstků a speciálních dokumentů:
Zvukové dokumenty celkem: 246
Počet odebíraných periodik: 6
Evidence časopisů do SK NKP – on-line (celkem 166 titulů časopisů)
Zpracování zvukových dokumentů: 23
Analytický popis článků z novin a časopisů: 413

7.

Spolupráce mezi knihovnami muzejními a veřejnými: MVS: 22
Kyjov (region – doplnění), Hodonín, Jaroměř, Brno, Uh. Hradiště, Zlín, Plzeň, Ostrava…
Souborný katalog NK ČR – „Katalogizace podle pravidel AACR2“ – školení v Praze
Export dat do Souborného katalogu NK ČR
Seminář knihovníků muzeí a galerií AMG v Ústí nad Labem
Hodonín – konzultace

8.

Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb.:
NK CASLIN - vypracování a potvrzení smlouvy o spolupráci na rok 2013
IP adresa – změna pro obě knihovny AACR2 – vyšší verze NK Praha
SKAT (Lanius) – záloha dat 2012 za obě knihovny
Aktualizace za obě knihovny do NK CASLIN, HOE301+HOE802 (odběr periodik)
Update knihovního systému CLAVIUS, prodloužení, nastavení a konfigurace
Aktualizace databáze ADR pro SK ČR – on-line

9.

Vypracování bibliografií a rešerší: průběžně dle požadavků - 6

10. Průvodcovská služba na výstavách a akcích muzea
11. Skládání fondu do regálů + zarážky do polic + popisky + revize
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7. Propagace
1.

Tiskové zprávy k jednotlivým akcím a drobné aktuální články pro místní i celostátní média zprávy a články byly v roce 2013 průběžně poskytovány do všech dostupných médií

2.

Grafická úprava a tisk propagačních tiskovin k výstavám, doprovodným programům aj. akcím
MMH, samoobslužných materiálů, výtvarné zpracování výstav
– Hodonín, Mikulčice – viz Příloha č. 10, s. 135
- Kyjov, Veselí n/M. – viz Příloha č. 11, s. 142

3.

Oznámení o změnách pro tisk - probíhalo dle potřeby

4.

Redakce www.masaryk.info a spolupráce s dalšími informačními servery - informace o činnosti
muzea byly průběžně poskytovány

5.

Příprava podkladů pro tisk plakátů a pozvánek - příprava probíhala ve spolupráci s výtvarnicí

6.

Propagace archeologických nálezů z nových záchranných výzkumů v regionálním i celostátním
tisku – viz Příloha č. 12, s. 146

7.

Vydávání propagačních materiálů, letáků a pohlednic - v rámci propagace projektu V zámku a v
podzámčí byl vydán leták, který byl financován vedoucím partnerem

8.

Zpracování a propagace projektu internetové encyklopedie Hodonína - pokračování
V roce 2013 dále probíhalo zpracování hesel a doplňování fotografií – viz Vědeckovýzkumná
činnost - bylo zpracováno do prosince 2013 30 hesel a vybráno a přiřazeno 22 fotografií

9.

Spolupráce na projektu Vodního království - viz Kulturně výchovná činnost - 1. 6. 2013 byly na
břehu přístaviště U jezu pořádány oslavy Vodního království, kterého se zúčastnili v kostýmech
také pracovníci sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně. Pro nepřízeň počasí bohužel nebylo
využito plně připraveného programu

11. Editace webových stránek - vkládání informací o výstavách a akcích, zveřejňování novinek,
článků odborných pracovníků aj. - probíhalo vkládání plakátů a textů ke každé výstavě a akci
muzea, dále zveřejňování informací pro návštěvníky jako otvírací doba o svátcích či vstupy do
muzea zdarma a vkládání fotografií z jednotlivých akcí muzea
12. Propagace - tiskové zprávy k jednotlivým akcím, příprava materiálů pro tisk plakátů a pozvánek k
výstavám a doprovodným programům, příprava materiálů pro webové stránky, rubrika Exponát
měsíce
V roce 2013 byly zasílány informace o akcích muzea na informační centrum Hodonín. Informace
z muzea byly vkládány na muzejní web, na muzejní facebook a na Hokus. Každý měsíc probíhalo
zasílání informací do Hodonínských listů. Výtvarnici byly poskytovány podklady pro muzejní
čtvrtletník. Informace o akcích a výstavách muzea byly zasílány do Relax.sk a do Věstníku AMG.
Proběhla úprava textů o muzeu na webu slovacko.cz. Propagace akcí a výstav muzea proběhla i
na schůzkách ředitelů MŠ a ZŠ v Hodoníně
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Aktivní propagace SHM směrem ke školám i široké veřejnosti v oblasti JM a příhraničních krajů
SR + kraje Nitranského, příprava návštěvnických bonusů
Práce kulturně – výchovné pracovnice na památníku Slovanského hradiště v Mikulčicích
probíhala v několika rovinách:
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A)

E-mailovou cestou (oslovení škol, ředitelů škol a pedagogů, kteří nám zanechali
v předchozích letech své adresy na kontaktních lístcích. Všechny školy z Mikulovska,
Břeclavska, Hodonínska, Brněnska, Uherskohradišťska, Zlínska, ale i příhraničních obcí na
Slovensku byly osloveny s nabídkou programu 2x, v dubnu a poté srpnu). Na některé
speciální akce byly e-mailovou poštou pozvány vybrané školky či školy, u nichž jsme ještě
zájem nezaznamenali

B)

Prezentací programů pro mateřské školy a základní školy na poradě ředitelů obou stupňů
vzdělávání na Okresním školském úřadu v Hodoníně.

C)

Osobní návštěvou školek a škol (při příležitosti distribuce plakátové nabídky aktuálního
měsíce oslovení ředitelů a pedagogů s nabídkou konkrétního termínu a akce).

Pro školy byl vytvořen speciální motivační list, který obdrželi pedagogové každé školní výpravy
s možností využití v uplynulé nebo i dalších sezónách. Nadále je rozšiřován adresář pedagogů,
jimž jsou pak e-mailem přednostně posílány informace o dění a nabídkách aktivit pro žáky
připravovaných na památníku
2.

Výroba a umístění informačních směrovek na stezkách a cyklotrasách mezi SHM a Anglickou alejí
ve směru na Břeclav – Pohansko
V roce 2013 byly ošetřeny a kontrolovány stávající informační tabule a nové nebyly s výjimkou
cca 800 m od centra areálu v prostoru Trapíkova, umístěny
Bylo vyřízeno povolení na umístění 2 ks infotabulí v Lužicích, vytipována jsou další místa.
K vyřešení zůstává umístění infotabulí na spojnici památník – přístaviště Tvrdonice – Anglická
alej – Pohansko

3.

Výroba a umístění informačních panelů s tematikou Mikulčicko-kopčanského archeoparku
a UNESCA v Hodoníně, Mikulčicích, Gbelích a Kopčanech průběžně
Informační tabule s vyznačením a propagací Archeoparku Mikulčice – Kopčany byla pracována
a vyvěšena v Mikulčicích. Podklady pro výrobu tabule byly předány OÚ Kopčany s přáním, aby po
výrobě byla umístěna u Kaple sv. Margity v Kopčanech na stávající nový informační panel.
O ostatních místech bude jednání v roce 2014.

4.

Výroba a instalace informačních panelů při silnicích na směru mezi Hodonínem a Mikulčicemi
a před nádražím ČD v Hodoníně
Dvě směrové silniční infotabule jsou po odsouhlasení OÚ Lužice připraveny k vyvěšení v Lužicích.
V plánu je instalace infotabulí při vjezdu do Hodonína od Mutěnic a Dubňan a při silnici E55.
Velkoplošná informační tabule v Hodoníně u ČD byla vyrobena a bude zde montáž realizována
po obnovení platnosti v minulosti získaného povolení.

5.

Aktualizace materiálů v infoskříňkách u památníku a v obci
Informační tabule u OÚ Mikulčice a informační vývěska u zastávky ČSAD v centru obce byly
pravidelně aktualizovány ve vazbě na nově vydávané propagační plakáty a tisky k jednotlivým
akcím.
Propagační plakáty a informace jsou vyvěšovány také v místních obchodech, ve školách a na
obecním úřadě.

6.

Pravidelná aktualizace www stránek SHM a MMH, předávání podkladů pro propagaci SHM
partnerům
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Webové stránky památníku byly téměř denně aktualizovány (denní fotografie) a byly stále
aktuálně doplňovány a měněny. Nejvýznamnější aktuální informace byly zasílány také našim
partnerům.
Aktualizovány byly rubriky (Výběr ze zápisů pamětní knihy od roku 2008, Návštěvnické bonusy,
Přehled návštěvnosti, Foto – památník brzy ráno ad.). Na stránkách byly zveřejňovány výsledky
dětských soutěží (O Mojmírův poklad, Malujeme barvami země, Skrytá paměť Moravy)
s bohatým obrazovým doprovodem.
Aktuálně byly vedeny informace k oceněným x-tým návštěvníkům (např. návštěvník č. 1 000 ad.
až do čísla 18.000.), cena návštěvníka velkomoravských lokalit aj.
Veřejnost byla informována o aktuálních výstavách z dětské soutěže Čarovné barvy země.
Vyvěšen a aktualizován byl celoroční program pro děti a dospělé.
7.

Aktualizace stránek Slovanského hradiště na sociální síti facebook
Facebook Slovanského hradiště v Mikulčicích byl založen 18. listopadu 2010, od té doby vrostl
počet příznivců na 288 „přátel“. V průběhu roku byli oceněni zajímavým dárkem (kniha
a propagační materiály) přátelé s číslem 250.
Prostřednictvím stránek byli přátelé a vyhledané spřízněné instituce informovány o aktuálních
událostech a programech probíhajících na památníku. Byla přidána bohatá obrazová prezentace,
kontaktní údaje, aktuální otvírací doby. Z této adresy byly odesílány pozvánky na přednášky aj.
Facebook sloužil také ke komunikaci se spolupracovníky muzea, např. s Kmenovým svazem
Styrke a s průvodci památníku.

8.

Propagační články do regionálního tisku, příprava podkladů o SHM pro novináře a 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).
Byly zpracovány a odeslány tiskové zpráv a pozvánek (ve tvaru „novinky na webu“) k návštěvní
sezóně a připravovaným akcím v památníku. Trvalý e-mailový kontakt s tiskovými (MF DNES,
Deník), obrazovými (Česká televize, Televize Prima) a zvukovými (Český rozhlas) médii.
Pravidelné předávání tiskových zpráv a pozvánek, informování o akcích a aktivitách
Zpracování a odeslání tiskových zpráv o průběhu návštěvní sezóny 2013 pro mediální partnery
(Slovácko, Naše Slovácko, MF DNES, Český rozhlas Brno, Česká televize, Radio Jih, Radio Čas,
Radio Proglas)
Výběr propagačních článků z regionálního tisku o Slovanském hradišti v Mikulčicích – viz Příloha
č. 13, s. 148

9.

Zajišťování kvalitních suvenýrů s tematikou mikulčických nálezů (hřivny, lunicový přívěšek aj.),
vyhledávání nových motivů pro zajímavé suvenýry (magnetky, samolepky, lázněnky aj.)
a zajištění jejich výroby
V průběhu roku postupně dodávány suvenýry do komisního prodeje dle potřeb. Nově byly do
prodeje zařazeny šperky Z dílny P. Čápa ml., pana Slováčka, motivy vyrobené k jubileu 1150.
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výročí příchodu C+M na Velkou Moravu (samolepky, malé sousoší, pamětní mince, drobné
předměty a suvenýry).
10. Komunikace se školami, průvodci, CK a IC
Komunikace se vzdělávacími institucemi probíhala prostřednictvím e-mailové cesty, telefonické
domluvy i osobních návštěv škol. Byly navázány kontakty se Střediskem volného času
v Hodoníně (spolupráce na přípravě Podzimu v Rasticově městě Morava s Drakiádou).
Stejně jako pro školy byly pro průvodce a majitele cestovních kanceláří, klubů důchodců
a domovů důchodců vytvořeny kontaktní lístky. Jejich sběrem vytváříme databázi zájemců
o aktuální dění na památníku a posílat jim pozvánky na jednotlivé akce elektronickou cestou.
Rozvíjena byla spolupráce se slovenskými partnery (zástupci a organizace měst Skalica, Holíč,
Senica, Trnava, Nitra a Gbely), Bulharskou ambasádou v Praze a Muzeem v Modřicích u Brna
11. Dodávání prop. materiálů do IC, kanc. CR. Lázní, Mě a OÚ ad.
Propagační tisky a materiály byly distribuovány veřejnosti ve spolupráci s Informačním centrem
Mikulčice, Infocentrem Hodonín, Břeclav, Mikulov i Kyjov, Regionálním infocentrem Hodonín,
Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava v Brně, Hotelem Panon, na pokladnách
spolupracujících turistických cílů a jinde.
Památník a jeho aktivity byly prezentovány formou letáků a drobných tisků ve spolupráci
s některými z uvedených informačních center také na veletrzích cestovního ruchu v Brně, za
pomoci Folklorního sdružení ČR také v Bratislavě a v Praze
12. Spolupráce s Rodinným penzionem Bartoníkovi (Girobus aj.)
Spolupráce pokračovala také v tomto roce. Byl rozvíjen společný produkt Girobus Rosťa,
využívány nastavení formy služeb a spolupráce pro hosty Penzionu (prohlídky se slevou)
i propagace památníku prostřednictvím Infocentra Mikulčice
13. Podíl na propagaci cyklotrasy Mikulčice – Kopčany – Šaštín ad.
Během roku intenzivně rozvíjena v roce 2012 navázaná spolupráce s Centrálou cestovního ruchu
Východní Moravy (Zlín), jejímž cílem je napojení naší lokality na systém poutních stezek,
konkrétně větev, která bude realizována na trase Velehrad – Sv. Kopeček – Skalica – Mikulčice –
Kopčany – Šaštín. V našem areálu budou dva mobilní informační body, vytvořen bude webový
portál a propagační tisky
14. Spolupráce s ČRo Brno a dalšími médii na propagaci C+M oslav
V úvodu roku byly dohodnuty formy mediální spolupráce s Českým rozhlasem Brno ve smyslu
propagace hradiště a akcí k 1150. Výročí příchodu C+M na Velkou Moravu. Široký dohodnutý
balíček nejrůznějších forem spolupráce (pozvánky, rozhovory, oznámení, reportáže) byl během
roku ve spolupráci obou institucí naplněn.
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8. Plánování a řízení
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.

Spolupráce s JMK na přípravě projektu pro realizaci nové koncepce řešení areálu SHM vzniklé z
architektonické soutěže k řešení stávajícího návštěvnického centra a vztahů v areálu
Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP, projektů pro čerpání prostředků z EU a následné
realizaci – II. část - návštěvnické centrum a expozice (projekt):
Spolupráce na realizaci stavby I. – akropole - loni ukončená Stavba I. Akropole, při níž byl vedoucí
památníku konkrétní osobou muzea odpovědnou za průběh a konečnou realizaci stavebních
úprav, byla podrobena kontrole a nahlášené zjištěné závady byly promptně dodavatelem
odstraněny. Stavba prošla kolaudací a byly vydány tisky plánované v rámci publicity
Spolupráce na realizaci stavby II – Předhradí - díky vstřícnosti zřizovatele muzea a v souladu
s nezbytnými kroky (povolení, výběrové řízení, smlouvy) byla v září zahájena Stavba II –
Předhradí. Stěhování a bouracím pracím předcházelo zahájení archeologických výzkumů v okolí
budovy, s čímž souviselo vyčištění prostor od keřů, stromů a mobiliáře. Vlastní stěhování
vyklízení a pavilonu I bylo zahájeno po předčasném ukončení návštěvní sezóny 20. října. Všechny
práce probíhaly v souladu s plánem stavební firmy WACHAL Kroměříž, která je dodavatelem
stavby a s plánem výzkumných prací archeologů v okolí i uvnitř pavilonu

3.

Příprava projektů pro čerpání prostředků z fondů EU na revitalizaci areálu Slovanského hradiště
v případě vhodného dotačního titulu – podmínky výzev k podávání žádosti o dotace v minulém
roku se pro naše záměry nehodily

4.

Příprava projektů pro čerpání prostředků z fondů EU v případě vhodného dotačního titulu sanace vlhkosti zámečku MMH, rekonstrukce velkomoravských mostů – podmínky výzev
k podávání žádosti o dotace v minulém roku se pro naše záměry nehodily; záměr na sanaci
vlhkosti zámečku překračoval termínový i finanční ráme výzvy, proto jsme z projektu vyčlenili
sanaci vlhkosti ohradní zdi zámečku a spojili se s městem Holíčem do projektu V zámku a v
podzámčí

5.

Realizace úspěšných projektů na základě již podaných žádostí
- Vyzvednutí kopií základů kostelů v areálu SHM (OP SR-ČR) - v návaznosti na v polovině roku
ukončený archeologický výzkum byly zahájeny pracovníky firmy RENOVA stavební práce na
objektu kostela č. VI. Po stavbě replik základů tohoto kostela bylo celé okolí upraveno
a zatravněno, z prostoru valu ke kostelu byl položen kamenný chodník a celé okolí VI. kostela
a vodní plochy vyčištěno od náletových dřevin a vzrostlých křovin. Po dokončení těchto prací
byla provedena kolaudace této stavby, kostelem č. VI byl projekt fyzicky ukončen
- Propagace MMH (ROP) – příprava a realizace výběrového řízení dodavatele na audioprůvodce a
na rozhlasovou reklamu, spolupráce s pracovníkem dodavatelské firmy AUDIOGUIDE, zajištění
textů a fotografií k 25 zastavením v areálu pro mobilního průvodce. Kontrola dodaného zboží,
vyzkoušení nových mobilních původců; příprava realizace výběrového řízení na rozhlasovou
reklamu, která již byla odvysílána na několika rozhlasových stanicích v rámci vysoutěžené
nabídky
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- Zachování životního prostředí a krajiny - vegetace, přesněji vizualizace bývalého říčního koryta
lučními porosty (OP SR-ČR) - s dodavatelskou firmou byly konzultovány dokončovací práce –
vymodelování posledních úseků především v prostoru mezi Akropolí a Předhradím a v prostoru
zátočiny u naleziště I. velkomoravského mostu. Tyto terény byly stavebně dokončeny
(vymodelovány) a byly zde vysázeny ostřice a na vedlejších plochách tráva. Celý úsek travní řeky
byl průběžně zavlažován, okolní louka byla v pásech širokých až 6 m po obou stranách mokřadu
upravena a do rozmělněné půdy zbavené původní trávy byla vyseta speciální travní směs. Tyto
prostory byly od ostatní louky odděleny 1,5 m širokým vysekaným pásem. Projekt travní řeky byl
dokončen. Předání do užívání se uskuteční v jarních měsících 2014
- V zámku a v podzámčí (v případě přiznání dotace z OP SR-ČR) – sanace vlhkosti ohradní zdi
zámečku MMH. Vedoucí partner město Holíč, hlavní příhraniční partner Muzeum a první
příhraniční partner Dům Kultury Hodonín se spojili v projektu V zámku a v podzámčí, kolegové
z Holíče pak při zpracování žádosti použili slovenský ekvivalent názvu V zámku a podzámku.
Poněvadž dotace byla přiznána, ale ještě dlouho nebyla podepsána smlouva, soustředili jsme své
úsilí na zajištění úvěru, aktualizaci projektu dle současných předpisů a přípravu výběrového
řízení na dodavatele a na přípravné práce, která nevyžadují finanční náklady
6.

Příprava Slovanského hradiště v Mikulčicích na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO
- spolupráce v rámci pracovní skupiny JmK, včetně NPÚ, MK ČR, AÚ AV ČR Brno a slovenských
partnerů – informace jsou již rozepsány ve Vědecko výzkumné činnosti. Spolupráce s pracovníky
jmenovaných institucí a organizací byla v tomto roce směrovaná především na přípravu
podkladů spojených s doplněním nominační dokumentace Památky Velké Moravy. Slovanské
hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Margity Antiochijské v Kopčanech a separátního výtisku
MANAGEMENT PLANu Památky Velké Moravy, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a
dalšími zainteresovanými subjekty přípravy hodnotitelské mise ICOMOS, ta se uskutečnila v
měsíci září.
Za účelem zajištění efektivní zahraniční propagace obou památek byla v sídle UNESCO v Paříži
nainstalovaná výstava Archeopark Mikulčice-Kopčany. Výstavní panely zde byly vystaveny od 5.
do 12. 12. díky pomoci Velvyslanectví ČR ve Francii a výstavní panely v mutaci
francouzsko/anglické budou dle možností velvyslanectví prezentovány v novém roce na dalších
místech Francie

7.

Oslavy 1150. výročí cyrilometodějské mise 2013 – příprava a spolupráce s partnery. Oslavy jsou
popsány v Kulturně výchovné činnosti. Náročná akce s vysokým propagačním potenciálem, areál
Slovanského hradiště v Mikulčicích se stal dějištěm třídenního Setkání kultur, ale po celý rok se
konala řada menších akcí k cyrilometodějskému výročí určených různým návštěvnickým
skupinám

8.

Spolupráce s odb. majetkovým JmK na řešení vlastnických vztahů v areálu SHM - během roku se
uskutečnilo několik vesměs telefonických konzultací a ujednání s pracovníky odboru kultury JMK
a majetkového odboru ve věci dalšího postupu při výkupu pozemků především v souvislosti se
zvažovaným odsunem parkoviště do oblasti trati Trapíkov. Jiné další výkupy pozemků
v soukromém vlastnictví nebyly vykupovány

9.

Koncepce nové etnografické expozice a nové historické expozice v Kyjově – úkol trvá

65

10. Řešení rekonstrukce střešního prostoru v muzeu ve Veselí n/M. – realizace II. etapy –
nerealizováno z finančních důvodů
11. Řešení situace depozitářů v Hodoníně (výpověď z městských prostor, nedostačující prostory
archeologického pracoviště a depozitáře zejména) – odkup nemovitosti na Velkomoravské ul.,
úpravy pro potřeby depozitárního režimu – schválen odkup nemovitosti, odbor majetkový jedná
s majiteli
12. Nákup ojetého vozu pro Slovanské hradiště v Mikulčicích – odloženo na rok 2014
13. Částečná obměna zastaralého počítačového vybavení a dalšího technického vybavení – probíhá
průběžně dle potřeby a finančních možností
EKONOMICKÝ ÚSEK
1.

Rozpracován schválený rozpočet dle dodání z JmK

2.

Zpracována účetní uzávěrky za r. 2012 dle zásad hospodaření JmK, výkazy – rozvaha, výkaz zisku
a ztrát, příloha

3.

Příprava a zpracování komplexních rozborů hospodaření za rok 2012, zúčtování hospodářského
výsledku, rozdělení do fondů

4.

Zpracování mzdového rozpočtu a limitu pracovníků na základě schváleného limitu mezd dle
dodání Jmk

5.

Příprava účetních dokladů k archivaci a ke skartaci. V roce 2013 byla provedena i skartace dle
archivního řádu.

6.

Sledování čerpání finančních prostředků muzea

7.

Kontrola a inventura cenin

8.

Kontrola a inventura brožur a zboží

9.

Inventura a kontrola zboží, v nápojových automatech. V posledním čtvrtletí roku 2013 byl
v souvislosti s rekonstrukcí návštěvnického centra v Mikulčicích nápojový automat odstaven.

10. Sledování nových předpisů, vyhlášek a změn v účetní a daňové soustavě
11. Spolupráce s vedoucími poboček na úseku prodeje vstupenek, brožur a zboží
12. Kontrola čerpání rozpočtu dle poboček
13. Návrh rozpočtu na rok 2014, mzdové náklady dle pokynu JmK
14. Zpracovány pravidelné účetních uzávěrky vždy k 15 – tému či 20 – tému v měsíci
15. Vedení hlavní pokladny MM
16. Příjem tržeb z vedlejších pokladen za vstupné a prodej
17. Sledování – příjem a výdej OPPP
18. Kontrola knihy jízd a zpracování agendy provozu služebních vozů
19. Sledování – příjem a výdej čisticích prostředků
20. Archeologické pracoviště - evidence smluv
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21. V rámci vnitřního kontrolního systému prováděna inventura včetně protokolu o této kontrole
22. Prováděna předběžná kontrolu před a po vzniku operace dle směrnice o finanční kontrole
23. Prováděna průběžná a následná kontrola dle směrnice o finanční kontrole
24. Samostatně evidovány a kontrolováno čerpání finančních prostředků z projektů EU
25. Pravidelně odepisován, zařazován a vyřazován dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
a vedena jeho evidence
Dále například prováděno:
•

Vyúčtování grantů Ministerstva kultury, dotací z měst a obcí, vyúčtování provozních příspěvků
a dotací na investice od zřizovatele

•

Pravidelný odpočet plynu a elektřiny na všech odběrných místech

•

Poskytování podkladů pro výběrová řízení a jejich zveřejňování na portále JMK

•

Sledování úvěrových smluv a předávání podkladů pro banky

Údržba budov
Hodonín
1.

Pravidelná prohlídka budov a operativní odstraňování závad dle technických možností

2.

Hlášení závad většího charakteru, které nelze odstranit vlastními silami svému nadřízenému
a zajištění provedení těchto oprav

3.

Pravidelná údržba zeleně v areálu zámečku

4.

Provádění drobných oprav na budovách a zařízení jednotlivých poboček

5.

Výstavářské práce, péče o výstavní fundus

6.

Dodržování bezpečnosti práce

7.

Zajišťování a evidence revizních zpráv

8.

V roce 2013 provedena rekonstrukce kotelny, kompletně vyčištěny okapy, opravena vnější
rozvodná elektroskříň

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 nakupovány dle potřeby

6.

Měsíční kontrola energií, hlášení ekonomovi
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Veselí nad Moravou
1.

Běžná údržba - dokončena rekonstrukce střechy na budově muzea – kolaudace 30. 1. 2013

2.

Zajištění chodu kotelny (včetně revizí) - chod kotelny je pravidelně kontrolován a údaje o topení
a měřených hodnotách jsou zaznamenávány do deníku v kotelně

3.

Dodržování zásad BOZP a PO – průběžně plněno

4.

Zajišťování a evidence revizních zpráv dle norem – průběžně plněno

5.

Údržba dvora, zeleně a úklid sněhu - průběžně plněno

6.

Evidence OOPP na osobních kartách - průběžně plněno

Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Pravidelná zimní kontrola a údržba areálu
Kontrolní činnost v areálu prováděna v týdenních a denních intervalech. V tomto roce byla
ztížena přípravou a realizací cyrilometodějských oslav (I. polovina roku) a rozsahem přípravy
stavebních prací v prostoru předhradí (zahájení rekonstrukce pavilonu I, II. pololetí), jemuž
souběžně předcházely archeologické výzkumy kolem objektu. Kontrolou zjištěné závady (spadlé
větve stromů, listím ucpané okapy, umazané lavice, pošlapané pískové plochy základů kostelů,
rozbitá okna, vyvrácené stromy apod.) byly odstraněny opravou domovníkem nebo zahradníkem
ihned

2.

Denní sledování teploty a vlhkosti v expozicích - Teplota a vlhkost v expozici pavilonu I byla
prováděna denně do konce měsíce září. V pavilonu II nebyla realizována s ohledem na demontáž
teploměru během rekonstrukce objektu, sledována byla pouze teplota venkovní. Měření zde
bude obnoveno v roce 2014

3.

Personální zajištění provozu v sezóně 2012 (průvodci) - v rámci přípravy sezóny zajištěny sezónní
pracovnice a průběžně zajišťovány brigádnice na výpomoc. Dvě sezónní pracovnice pověřeny
funkcí vedoucí směny ve svých pracovních dnech o víkendech

4.

Seznámení nových pracovníků s pracovištěm a náplní práce (úkoly, areál, expozice, bezpečnost
práce, texty) - všechny sezónní pracovnice i brigádnice byly seznámeny s charakterem provozu,
zaškoleny a poučeny o bezpečnosti práce a ochraně zdraví dle předpisů

5.

Příprava návštěvních pavilonů na sezónu
Pavilon I: demontáž čelních skel vitrín, vyčištění vitrín od prachu, celkový úklid objektu
i exponátů v řečišti, konzervace vybraných dřevěných předmětů, oprava světel a popisek, leštění
skel, příprava materiálů pro prodej.
Pavilon II: demontáž čelních skel vitrín a oprava světel, vyčištění skel od prachu, celkový úklid
objektu i exponátů, konzervace archeologických terénů, oprava vstupu, leštění skel, údržba
a oprava počítačového systému a nová instalace PC programu, údržba závěsů promítacích pláten

6.

Příprava areálu na sezónu
Vyčištění a vyhrabání základů jednotlivých kostelů a základů paláce a jejich okolí, 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
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odpadkových košů i lavic a jejich rozvezení na určená místa, oprava informačních tabulí na
příjezdových komunikacích, oprava tabulí v areálu, instalace informačních tabulí u objektů
v areálu, údržba parkoviště, instalace nového značení (zákaz vjezdu těžké těžební techniky,
nákladních aut a traktorů do centrální části areálu, odklonění na cesty kolem okrajů lesa), oprava
značení ploch bílou čarou, malování skákacího panáka, instalace makety knížete se znaky moci
(labarum a roh hojnosti), údržba pískoviště a mobilního krytí plachtou, rozšíření sedací kapacity
u občerstvení, oprava stolů a lavic, údržba odpadů, kontrola odpadní jímky, úklid v dílně a garáži,
spolupráce se stavebními firmami pracujícími v areálu.
7.

Školení BOZP a PO - školení BOZP a PO provedl s pracovníky vedoucí koncem měsíce března

8.

Vedení pobočkové pokladny s měsíčním vyúčtováním - pobočková pokladna vedena pravidelně
s měsíčním vyúčtováním, včetně pravidelného odvodu tržeb do banky.

9.

Kontrola a vedení denní uzávěrky pokladny - evidence vstupného a prodávaného zboží vedena
formou protokolárního předávání materiálu na pokladně, denního vedení pokladního deníku
a denního odvádění finančních prostředků. Měsíční kontrola skladu a vedení skladových karet,
kontrola s vazbou na evidenci v PC prováděna pravidelně pokladními

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, Obec Mikulčice, pan Skopal,
pan Kaňovský, pan Synek, pan Slováček, Hnutí Brontosaurus Mikulčice, pan Jiříček, pan Čáp ad.),
včetně Masarykova muzea v Hodoníně. Koncem roku provedena kontrola a vyúčtování
prodaného zboží dodavatelům s žádostí o fakturaci
11. Vedení skladu prodejního materiálu, odvod tržeb - vedení skladových karet a pravidelná kontrola
skladu materiálu prováděna průběžně pokladními a vedoucím pobočky. Kontrolní inventura 2x
během sezóny, konečná inventura 2x (před a na konci sezóny)
12. Kontrola plnění smluvních povinností HBS - spolupráce s HBS byla bez zásadních problémů
a kvalitní. Pravidelné kontroly pracovníka HBS asi 1x za 2 měsíce (oznámení kontroly nálepkou
na dveřích), v případě hlášení (cca 4x za sezónu) provedeno hned telefonické spojení s vedoucím
a konzultace problému s následným odstraněním závady. Během sezóny odstraněna porucha
(špatný kamerový přenos dat sledující sousoší C+M, reinstalace vysílače na pavilonu II), pořízen
nový PC s programem, kontrolováno a opraveny zjištěné drobné nedostatky ochrany sousoší
C+M
13. Plnění aktuálních úkolů vyplývajících z provozu - řada těchto úkolů plněna neodkladně: např.
oprava a čištění nápojového automatu, přijetí VIP hostů, doprovod televizních štábů a novinářů,
odklizení polomů (spadlých větví a stromů) po zimě, vyvážení jímky, údržba kanálu a výpusti
odpadních vod, průběžný úklid okolí objektů a areálu, sečení trávy a údržba ploch, úklid v garáži,
oprava technické části v expozici P II. průběžné opravy, ošetření stromů, čištění okapů, úprava
chodníků, oprava lavic, ad.
Vyčištění východního valu a okolí kolem rybníka od náletových dřevin a křovin, dodavatelské
sečení větších ploch, konzultace údržby a ochrany zeleně.
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Ochrana nových stromů plastovými chráničkami, údržba techniky a strojů, stěhování objektu
a protokolární likvidace zařízení a nepotřebných, v mnoha případě poškozených nebo
zastaralých) zařízení a vybavení.
Stěhování nepostradatelných materiálů, knihovny, rekvizit, vybavení a techniky do zapůjčených
prostor pod OÚ Mikulčice.
Úklid a nastěhování se do nových prostor v zahradě za P I, vybudování náhradních prostor, vč.
využití vybavení a techniky, zajištění přenosu linek pro telefon a internet, opravy místností
a okolí objektu
14. Evidence pracovních ochranných pomůcek - vydání ochranných pomůcek před zahájením
sezóny, jejich evidence
15. Vedení spisové agendy pobočky – vedení činnosti dle nařízení, evidence a odstraňování závad
16. Zajišťování občerstvení, udržování nápojového automatu - Výměna nápojového automatu, jeho
pravidelná údržba servisním pracovníkem i vedoucím, pobočky a zajištění jeho
bezproblémového provozu. Nákup občerstvení (nealko pití a drobné cukrovinky), evidence
prodeje a odvod tržeb. Spolupráce se zástupci firmy Kofola, která nám pronajala velkou
chladničku do recepce
17. Periodické revize dle zákonných norem - příslušnými pracovníky v termínu prováděna kontrola
elektrospotřebičů a elektrozařízení i protipožární ochrany
18. Spolupráce s vedoucím, zastupování v jeho nepřítomnosti - trvalá spolupráce, konzultace
problémů, nápadů a úkolů, realizace úkolů především ve směru k spolupráci se školami a řízení
práce průvodců a pokladních.
19. Podle potřeb provádění návštěvníků, prodej - probíhalo celoročně. V průběhu sezóny v době
nepřítomnosti pokladních a průvodců (v době obědové pauzy či dovolené) mimo sezónu při
objednaných prohlídkách
20. Příležitostné tlumočnické služby v italském jazyce - tlumočnické služby v italském jazyce
proběhly v letošním roce v jednom termínu pro větší skupiny návštěvníků
Údržba areálu
1.

Úklid vykácených prostor, průběžná údržba a vysekávání mezi stromy
Úklid polomů proveden domovníkem před sezónou a následně podle aktuální potřeby průběžně
během letních a podzimních měsíců
Vysekávání trávy mezi skupinami nově vysázených stromů (celkem 107 ks) bylo prováděno
dodavatelsky 3x za vegetační období firmou pana Vladana Tichého z Hrušek
Sečení luk prováděli dle dlouholetých dohod pracovníci UP Mikulčice a Forest Agro a.s. Hrušky 2x
během vegetačního období
Náš zahradník prováděl údržbu nově vyčištěného východního a jižního valu a prostor pod
jednotlivými solitérními stromy na lukách

2.

Odstraňování náletových dřevin kolem stromových solitérů v areálu
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Náročnější údržba zeleně a úklid náletových křovin a odlomených větví stromů v areálu byl
v tomto roce v měsících leden až březen ve větší a náročnější míře realizován s ohledem na
počasí domovníkem a poté i ve spolupráci s novým pracovníkem na pozici zahradník
3.

Čištění a údržba návštěvnické trasy na valech i areálem
Během celé hlavní sezóny byla prováděna domovníkem SHM pravidelná a trvalá údržba stezek,
části travnatých ploch, okolí kostelů a objektů, okolí sousoší sv. C+M, parkoviště a v návštěvnicky
exponovaných míst areálu.
Prací na dohodu a ve spolupráci s dodavatelskou firmou Renova Hodonín byl vybudován další
kamenný brod z valu k VI. kostelu a sečením traktorovou sekačkou udržovány všechny chodníky
k jednotlivým objektům a po valu.

4.

Čištění břehů toků a rybníka v blízkosti návštěvnické trasy - Celkový prostor kolem VI. kostela a
na přístupové stezce byl důkladně vyčištěn ve spolupráci domovníka a zahradníka.

5.

Úklid parkoviště a okolí objektů po celý rok
Pravidelný každodenní úklid parkoviště od odhozených nečistot (nedopalky, krabičky cigaret,
kelímky a skleničky od pití, papírové ubrousky, igelitové sáčky a tašky, psí exkrementy apod.),
v zimě zametání sněhu před objektem a částečně na parkovišti, včetně pěšiny k II. kostelu.
Současně denní úklid laviček v centrální části areálu a týdenní vyklízení odpadkových košů
prováděl denně před začátkem otevírací doby domovník.

6.

Údržba kovových vitrín v areálu a inf. tabulí na příjezdových směrech - před sezónou
zkontrolovány informační tabule na příjezdových směrech kolem Hodonína (R 55) a na okresní
silnici směrem na Lužice. Opraveno bylo také několik malých informačních směrových tabulek od
Regionálního infocentra v Hodoníně (Masarykovo náměstí) k muzeu a kolem Elektrárny Hodonín
lesní cestou k památníku Mikulčice - Valy. V exteriérech zbudované informační tabule a součásti
systému pravidelně udržovány omýváním a hrabáním okolních terénů. Před stěhováním nového
pavilonu byly z tohoto demontovány tři velké infotabule a nově umístěny se souhlasem
archeologů v centrální části areálu. Ve stejném období přemístěn k pavilonu II i symbol hradiště
– měděná plaketa s logem památníku

7.

Údržba dřevěných a kovových konstrukcí, vč. lavic a košů - Před sezónou i během roku průběžně
udržovány dřevěné lavice, desky všech stolů u občerstvení a odpadkové koše. Nátěrem byly před
sezónou opraveny dřevěné lavičky. Oprava prováděna průběžně dle potřeb a stavu poškození

8.

Údržba základů kostelů - V tomto roce byla dokončena výstavba VI. kostela) a ve spolupráci se
stavební firmou RENOVA bylo upraveno okolí těchto objektů navážkou a zatravněním. Další
údržba byla již prováděna domovníkem každý týden ve čtvrtek a v pátek po celou sezónu.
Návštěvníci během sezóny ocenili vzhled a upravenost jednotlivých částí i celku areálu

9.

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. Další sečení na šikmé straně severního a západního
valu bylo prováděno strojem pro svažitý terén dodavatelsky firmou V. Tichého z Hrušek.
Podobně řešeni sečení kolem nově vysázených stromů v areálu. Velmi pečlivou průběžnou
údržbu zeleně prováděl po celou sezónu také náš pracovník na pozici zahradník. Návštěvníci
během sezóny ocenili vzhled a upravenost jednotlivých částí i celku areálu
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10. Údržba zeleně na návštěvnických trasách - prováděno průběžně každý týden dle vzrůstu zeleně
a počasí
11. Údržba techniky a zařízení - během roku byly všechny stroje a zařízení udržovány domovníkem
v kvalitním a provozuschopném stavu. Pro práci zahradníka byl zakoupen cepovací mulčovač
a motorová pila
12. Udržování protipožárních pásů kolem budov - prováděno průběžně po celou sezónu
domovníkem v rámci údržby chodníků, cest a odpadkových košů
13. Oprava a údržba cest na návštěvnickém okruhu - Údržba cest a chodníků návštěvnických tras,
včetně sečení okolí základů kostelů prováděno domovníkem ve spolupráci se zahradníkem
pravidelně každý týden s využitím traktorové sekačky, mulčovače a ruční kosy
14. Čerpání odpadní jímky - provádí na objednávku pracovníci ZD Mikulčice (v případě jejich vytížení
VAK Hodonín), odpady ukládány dle smlouvy s OÚ Mikulčice na čističku odpadních vod obce.
Koncem roku (po vystěhování objektu pavilonu I) převzala starost o čerpání odpadní jímky
dodavatelská firma na stavu pavilonu
15. Údržba venkovních zdí a okapů obou budov - Oprava líčení venkovních zdí a soklů
návštěvnického prostoru před pavilonem I provedeno domovníkem v měsíci březnu. V listopadu
vyčištěny zahradníkem od listí prostory na střeše pavilonu II.
16. Vnitřní menší úpravy památníku - průběžné provádění drobných oprav a úprav interiéru
pavilonu I i II
17. Trvalé zlepšování vybavenosti areálu okolí objektů, vzhledu památníku a úpravy objektů.
Informace k plnění tohoto úkolu byly podány již v průběhu hodnocení jiných (jednotlivých) částí
plánu
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9. Poskytování standardizovaných veřejných služeb dle § 10a zákona č.
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejních povahy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.

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

2.

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

3.

Standard ekonomické dostupnosti muzeum plní.

4.

Standard fyzické dostupnosti muzeum plní částečně – v budově zámečku Masarykova muzea
v Hodoníně je přístupné přízemí a pokladna, v zámečku Vlastivědného muzea Kyjov přízemí,
v budově Městského muzea Veselí nad Mor. je částečně přístupné přízemí; v zámečku v
Hodoníně a v Kyjově ani do budoucna vybudovat bezbariérové vstupy z důvodu stavební
podstaty obou budov a jejich památkové ochrany nelze. Hlavní pavilon Slovanského hradiště
v Mikulčicích byl přístupný částečně, od října roku 2013 je kvůli rekonstrukci budovy zcela
nepřístupný, po dokončení rekonstrukce by měl být bezbariérový. Bezbariérová je nová
přístavba Vlastivědného muzea Kyjov a v Hodoníně budova na Národní tř. 21 se sálem Evropa.

5.

Omezení zajišťovaných standardizovaných veřejných služeb – badatelské služby jsou omezeny
vzhledem k podmínkám uložení části sbírek v bývalých kasárnách, kde jsme ve výpovědi ze
strany majitele, jímž je město Hodonín, a v důsledku dlouhodobého onemocnění knihovnice
jsme omezili výpůjční dobu v knihovně. V roce 2013 byly tyto služby zčásti omezeny i ve
Vlastivědném muzeu Kyjov v důsledku ukládání části sbírek v nové přístavbě.

6.

Oznamování standardizovaných služeb dle odstavců 2 a 3 a změny dle odst. 5 muzeum plní.
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II. Plnění úkolů v personální oblasti
Přepočtený stav zaměstnanců za rok 2013 činil 38,5 úvazku.
Organizační struktura
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín má tyto
pobočky:
Národní č.p. 1472, 695 01 Hodonín
Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka, 696 19 Mikulčice-Valy
Vlastivědné muzeum Kyjov, Palackého 70, 697 01 Kyjov
Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov, Palackého 1373, 697 01 Kyjov
Městské muzeum Veselí nad Moravou, Bartolomějské nám. 41, 698 01 veselí nad Moravou .
Struktura a počty zaměstnanců k 31. 12. 2013:
Počet zaměstnanců
k 31. 12. 2012
celkem
46
muži
15
ženy
31
THP
46
ZPS
5

k 31. 12. 2013
47
16
31
47
5

Struktura pracovníků dle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání k 31. 12. 2013
Počet zaměstnanců – fyzické osoby
Vzdělání
počet zaměstnanců celkem
vyučený bez maturity
5
střední s maturitou
23
vysokoškolské
19

muži
0
6
10

ženy
5
17
9

Přírůstky a úbytky zaměstnanců v roce 2013
Ukončení pracovního poměru:
Kulturně-výchovný prac. SH v Mikulčicích - pracovní poměr ukončen dohodou .
Průvodkyně, pokladní - Národní 21
- pracovní poměr ukončen dohodou .
Průvodkyně, pokladní – zámeček
- pracovní poměr ukončen dohodou .
Přijetí nových zaměstnanců:
Průvodkyně, pokladní – Národní 21
Kurátorka sbírek
Zahradník – SH v Mikulčicích
Průvodkyně, pokladní – zámeček
Kulturně-výchovný prac. SH v Mikulčicích

- nástup za ukončení PP dohodou.
- nástup po MD.
- zřízené nové místo.
- nástup za ukončení PP dohodou.
- nástup za ukončení PP dohodou.
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Sezónní pracovníci:
- jedná se o 2 průvodkyně, 2 pokladní a uklizečku.
Tito pracovníci se přijímají vždy na sezonu do SH v Mikulčicích.
Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období :
Stanovený limit mzdových prostředků na rok 2013 činil 9.658.000,- Kč.
Průměrný plat – 20.905,- Kč.
Čerpání mzdových prostředků za rok 2013 činilo 9.656.106,- Kč.
Průměrný plat – 20.900,- Kč.
Stanovený limit na OON na rok 2013:
Čerpání Oon za rok 2013:

350.000,- Kč
281.803,- Kč

Struktura platových tříd v roce 2013:
Kategorie

plat.třída počet osob

průměrný plat kalend.dny nemoci

prac. zařazení

THP

12

4

39 620

ředitelka, ekonom,
kurátor sbírek

THP

11

9

23 618

THP

10

2

19 675

THP

9

7

19 050

143

účetní, výtvarník,
dokumentátor,
konzervátor

THP

8

5

17 008
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knihovnice,účetní,
konzervátor,
dokumentátor

THP

7

3

15 842

THP

6

4

16 009

10

průvodci

THP

5

2

13 465

139

průvodci

THP

4

3

12 845

63

průvodci,údržbář

THP

2

3

12 871

31

uklizečky

THP

6

5

359627

60

kurátoři sbírek
kurátoři sbírek

as. ředitele, výstavář,
zahradník

sezónní průvodci
celkem

Výše skutečných průměrných platů je ovlivněna dlouhodobou nemocností a stanoveným úvazkem.
Výše skutečných průměrných platů je počítána podle stanovených úvazků.
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Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za rok 2013:
V rámci zabezpečování BOZP a PO postupujeme v rámci příslušných zákonů.
Dbá se na pravidelné dodržování termínů revizních zpráv elektrického zařízení a přenosného
elektrického zařízení na všech pracovištích, dodržování termínů revize elektrického zabezpečovacího
systému, pravidelnou kontrolu hasičských přístrojů a prohlídku komínů.
V roce 2013 nebyl v naší organizaci zaznamenán žádný pracovní úraz.

Pracovní neschopnost zaměstnanců v roce 2013
Počet hlášených případů pracovní neschopnosti
způsobené nemocí
- celkem 17, z toho 16 u žen
způsobené pracovním úrazem - celkem 0, z toho u žen 0
způsobené ostatními úrazy
- celkem 0, z toho u žen 0
Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti
způsobené nemocí
- celkem 519, z toho 501 u žen
způsobené pracovním úrazem - celkem 0, z toho 0 u žen
způsobené ostatními úrazy
- celkem 0, z toho 0 u žen
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III. 1. Výnosy
Podrobný rozpis všech výnosů je uveden v následující PŘÍLOZE Č. 15
Příloha č. 15 směrnice Zásady vztahů JMK k POVýnosy
VÝNOSY

2013
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v
Hodoníně, příspěvková organizace

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

Hlavní činnost
Upravený
% plnění
Skutečnost
rozpočet upraveného
2012
2013
2013
rozpočtu 4)

SÚ

AÚ

601
602
602
602
602
603
604
609

0303

8

7

7

100%

0313
0314
0350

1 286
694
298
353
215

439
820
461
301
257

439
820
461
301
257

100%
100%
100%
100%
100%

648
648
648
649

0302
0305
0307
0300

9

15

56
50

56
50

100%
100%

662 0300
663 0300

55
88

45
274

45
122

100%
225%

17 779
3 607
103
2 733
434

17 751
1 862
79
146
2 032
67

17 751
1 862
79
146
2 032
67

100%
100%
100%
100%
100%
100%

27 677

24 647

24 495

101%

672
672
672
672
672
672
672

0510
0520
0610
0750
0800
0910

Výnosy celkem:

77

Jméno
Mgr. Irena
ředitelky: Chovančíková
Podpis ředitele:

Sestavil dne: 17. 2. 2014
Jméno: Antonín Káčerek
Podpis:

Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Jsou obdobné jako v roce 2012. Pouze položka výnosy za archeologický výzkum je nižší než za rok
2012, kdy proběhl celkem rozsáhlý archeologický výzkum ve 4. čtvrtletí.
Ostatní výnosy
Z jednotlivých fondů zapojila organizace do výnosů fond odměn ve výši 56 tisíc korun.
Finanční výnosy
Jsou tvořeny ze dvou položek a to z úroků a z kurzových zisků. Organizace uložila dočasně volné
prostředky investičního fondu na spořící účet, z čehož získala významnější úroky. Významná
devalvace Kč vůči Euru zapříčinila, že organizace získala na sklonku roku významné kurzové zisky
z přijatých plateb v Eurech a jejich následnou výhodnou směnou na Kč.
Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státních fondů
Tyto výnosy podrobněji rozvádíme v kapitole III. 5.
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III. 2. Náklady
Podrobný rozpis všech nákladových položek je uveden v následující PŘÍLOZE Č. 16
Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady
NÁKLADY

2013
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková
organizace
SÚ

Náklady v tis.Kč
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
…kancelářské potřeby
…catridge a tonery
…odborné knihy
…propagační materiály
…čistící a hygienické potřeby
…PHM
...provozní materiál
…automateriál
… materiál na projekty
…sbírky muzejní povahy
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku

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

Služby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci

511
512
513
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AÚ

0320
0321
0325
0345
0360
0370
0380
0381
0385
0931

Hlavní činnost
% plnění
Skutečnost Rozpo uprav.
rozpočtu
čet
4)
2012 2013 2013

903
883
883
48
44
44
33
30
30
49
31
31
128
81
81
44
46
46
133
136
136
216
163
163
1
11
11
251
264
264
0
77
77
1 506 1 559 1 559
32
46
46
199
197
197
-10
0
0
686
432
152
102

663
405
158
100

663
405
158
100

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

NÁKLADY

2013
v tis. Kč

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně,
příspěvková organizace

Hlavní činnost
Skutečnost

SÚ

Ostatní služby
… údržba softwaru
… bankovní poplatky
…ostatní služby
…výlep plakátů
…kopírování
…honoráře učinkujícím
… služby pro projekty
… služby pro archeology
…telefonní poplatky pevná linka
…platby mobilním operátorům
…kabelová televize
…údržba internetových domén
…poštovné
…koncesní poplatek za TV a radio
…propagační činnost
… knihařské služby
…školení
…revize BOZP a PO
…dopravné
…stočné
…nájemné
…praní prádla
…ostraha
…komunální odpad
…poradenské služby
Osobní náklady
Mzdové náklady – platy zaměstnanců
OON
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady

518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
521
521
524
525
527
528
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AÚ

0310
0300
0320
0321
0322
0323
0325
0326 x
0400
0410
0421
0422
0430
0440
0500
0510 x
0520
0530
0600
0610
0620
0710
0730
0750
0800
0301
0302

2012
5 356
128
31
385
22
75
102
3 723
154
57
1
21
24
10
101
1
196
29
90
9
18
133
18
28
13 606
9 462
442
3 212
26
452
12

2013
4 613
138
29
186
21
66
179
3 141
57
136
47
0
26
19
10
59
3
4
155
37
95
6
17
128
26
28
13 832
9 714
282
3 294
27
466
50

Rozpo
čet
2013
4 613
138
29
186
21
66
179
3 141
57
136
47
0
26
19
10
59
3
4
155
37
95
6
17
128
26
28
13 832
9 714
282
3 294
27
466
50

%
plnění
uprav.
rozpočt
u
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

NÁKLADY

2013
v tis. Kč

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

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

AÚ

Hlavní činnost
% plnění
Skutečnost
upraven
Rozpočet
ého
2012
2013
2013
rozpočtu
23
33
33
100%

23
56
8
2

33
21

33
21

100%
100%

46
4 650
2 284

21
2 473
2 208

21
2 473
2 208

100%
100%
100%

37

-3

-3

2 329
320

268
174

268
174

108
212

155
19

155
19

27 327 24 494

24 494

Ředitel Mgr. Irena
ka:
Chovančíková
Podpis ředitele:

Sestavil dne: 17. 2. 2014
Jméno: Antonín Káčerek
Podpis:
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100%

Stručný komentář k jednotlivým položkám:
Spotřeba materiálu
Čerpání jednotlivých položek odpovídá plánu a je na úrovni roku 2012.
Spotřeba energie
Rovněž spotřeba energie proběhla podle plánu s lehkým navýšením oproti předchozímu roku.
Služby
Ani v těchto položkách nedošlo k žádným mimořádným vlivům. Pokles nákladů oproti roku 2012
nesouvisí s běžným provozem, ale je dán menším čerpáním nákladů (výdajů) souvisících s projekty
EU.
Osobní náklady
U čerpání mzdových nákladů došlo k překročení stanoveného objemu prostředků na platy v absolutní
výši o částku 56 tis. Kč. Toto překročení bylo kryto z fondu odměn.
Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy majetku zůstávají zhruba konstantní. V dalších letech v souvislosti s výstavbou v Mikulčicích
lze očekávat jejich nárůst.
Hospodaření organizace v roce 2013 proběhlo podle předem schváleného plánu, který byl průběžně
upřesňován. Kladný výsledek ve výši 152 tis. Kč ovlivnily kurzové zisky z dotací EU, které organizace
obdržela v úplném závěru roku 2013.
Rozpis nákladů a výnosů dle středisek:

středisko
Správní režie
Hodonín
Kyjov
Veselí
Mikulčice
Archeologové
Evropa
Provoz včetně SR
Projekty a dotace
Celkem

číslo
střediska
00
01
03
04
05
07
08
00-08
11-70
00-70

přímé
náklady
2 794
5 276
3 811
2 185
2 962
1 333
2 105
20 466
4 029
24 495

správní
režie
834
603
345
468
211
333
2 794

náklady
celkem
0
6 110
4 414
2 530
3 430
1 544
2 438
20 466
4 029
24 495

přímé
výnosy
18 313
193
151
19
974
439
704
20 793
3 854
24 647

Správní režie na jednotlivá střediska je rozpočítána dle přímých nákladů střediska. Není rozpuštěna
na přímé náklady jednotlivých projektů, neboť správní režie není uznatelným výdajem a dále by došlo
ke značnému zkreslení HV jednotlivých středisek za různé kalendářní roky. Takto očištěné výsledky
jednotlivých středisek jsou obdobné roku 2012.
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III. 3. Finanční majetek
Přehled běžných a úvěrových účtů a účtu FKSP organizace:
číslo bankovního účtu
3131671
1399800329
30015-1399800329
43-8769320237
43-5573540277
1769739263
běžné účty celkem

banka
KB
ČS
ČS
KB
KB
ČS

měna
CZK
CZK
CZK
CZK
EUR
EUR

v EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
694,83
21 960,41

v Kč
320 301,59
1 655 507,57
1 385,55
2 007 765,76
19 055,71
602 264,24
4 606 280,43

anal. účet
241 001
241 011
241 012
241 412
241 803
241 816

číslo bankovního účtu
banka
107-3131671
KB
běžný účet FKSP

měna
CZK

v EUR
0,00

v Kč
225 316,55
225 316,55

anal. účet
243 004

Stav na účtu FKSP odpovídá účtu fondu FKSP:
KS bankovního účtu FKSP
FKSP - tvorba (1% z HM) - prosinec
FKSP - čerpání na stravenky - prosinec
připsaný úrok za prosinec
poplatek za vedení účtu - prosinec

225 316,55
8 833,00
-8 865,00
-1,88
74,00
225 356,67

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

měna
CZK
CZK
CZK
CZK
EUR

v EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
259,61

v Kč
21 589,00
3 119,00
4 072,00
2 031,00
7 119,80
37 930,80

AÚ
261 100
261 300
261 400
261 500
261 801

ks
217
0

v Kč
16 275,00
0,00
16 275,00

AÚ
263 100

Přehled cenin organizace:
druh ceniny
stravenky
známky
ceniny

měna
CZK
CZK
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III. 4. Pohledávky a závazky
Přehled pohledávek a závazků dle syntetických účtů je uveden v PŘÍLOZE č. 17.
Příloha č. 17 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-přehled pohledávek a závazků
Přehled pohledávek a závazků k 31.12. 2013
Název organizace:
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Pohledávky

v tis. Kč
Po datu splatnosti

Syntetický i analytický
účet

Celkem

311 - Odběratelé
314 - Poskytnuté zálohy
346 - Pohledávky za ÚVI
377 - Ostatní pohledávky
388 - Dohadné účty akt.
Celkem

106
141
165
12
3570
3994

Do data
splatnosti
50
141
165
12
3570
3938

56

21

nad 360
dnů po
splatnosti
35

56

21

35

Celkem po
splatnosti

0-30 dnů po
splatnosti

Závazky

v tis. Kč
Po datu splatnosti

Syntetický i analytický
účet
321 - Dodavatelé
331 - Zaměstnanci
333 - Jiné závazky
336 - Soc. a zdrav. pojištění
342 - Daň z příjmů FO
374 - Přijaté zálohy JMK
383 - Výdaje PO
384 - Výnosy PO
389 - Dohadné účty pas.
472 - Přijaté zálohy dlouh.
451 - Dlouhodobé úvěry
Celkem

Celkem
294
707
1
405
83
49
30
38
178
483
3446
5714

Do data
splatnosti
294
707
1
405
83
49
30
38
178
483
3446
5714

Sestavil dne: 18. 2. 2014
Jméno: Antonín Káčerek
Podpis:
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Celkem po
splatnosti

0

0-30 dnů po
splatnosti

0

nad 360
dnů po
splatnosti

0

Dále uvádíme podrobný rozpis významných pohledávek a závazků:
311 – Odběratelé
Organizace eviduje z minulých let čtyři nezaplacené faktury v souhrnné výši 37 tis. Kč. V roce 2013 se
podařilo vymoci jednu v částce 3 tis. Kč. Zbývajíci tři uvádíme v přehledu.
číslo
datum
faktury vystavení
odběratel
29096 4.12.2009 Alberto Metal
29115 5.1.2010 Media Flow
2010006 23.3.2010 VIP Production

částka
9 730,00
12 500,00
12 420,00
34 650,00

splatnost
18.12.2009
8.1.2010
6.4.2010

388 – Dohadné účty aktivní
projekt
Archeologický park Mikulčice-Kopčany
Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů
Archeopark Mikulčice-Kopčany - Zachování životního prostředí
celkem

Kč
21 258,00
1 619 123,70
1 929 636,82
3 570 018,52

451 – Dlouhodobé úvěry
číslo úvěrového účtu
0223041459
35-260631597
dlouhodobé úvěry

banka
ČS
KB

měna
CZK
CZK

v EUR
0,00
0,00

v Kč
1 599 165,00
1 846 924,40
3 446 089,40

Rozpis nesplacených úvěrů podle jednotlivých projektů:
Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů
Archeopark Mikulčice-Kopčany – Zachování životního prostředí
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anal. účet
451 101
451 103

1 599 tis. Kč
1 847 tis. Kč

374 – Přijaté zálohy krátkodobé a 472 – Přijaté zálohy dlouhodobé
AÚ

dotace

374 110 JMK
374 110 JMK
374 110 JMK
472 120 JMK

472 130 JMK

472 310 JMK

472 610 JMK

472 610 JMK

472 710 JMK

472 710 JMK
472 xxx

název
Přípravné práce k 1150. výročí příchodu
Cyrila a Metoděje na Moravu
Uchování a zálohování dat na pobočkách
Masarykova muzea v Hodoníně
Projekty mimo EU
Úroky z úvěrů na předfinancování a krytí
kurzových rozdílů
Provozní prostředky na hydrogeologický
průzkum zdroje vody a dalších
hydrogeologických vrtů v areálu Slovanského
hradiště v Mikulčicích"
Spolufinancování projektu EU - Společný
návrat do 18. století prostřednictvím F. Š.
Lotrinského, pána Hodonína a Holíče
Spolufinancování a neuznatelné výdaje
projektu EU - Poznávejme kraj prezidenta
Masaryka a velkomoravských Slovanů
Spolufinancování a neuznatelné výdaje
projektu EU - Poznávejme kraj prezidenta
Masaryka a velkomoravských Slovanů
Spolufinancování projektu EU - Archeopark
park Mikulčice-Kopčany - Zachování
životního prostředí
Neuznatelné výdaje projektu EU Archeopark park Mikulčice-Kopčany Zachování životního prostředí
celkem
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zůstatek
48 845
130
48 975
111 259

83 000

155 273

18 147

13 573

2 091

100 000
483 343

III. 5. Dotace a příspěvky
Přehled dotací poskytnutých Ministerstvem kultury:
účel
Dokumentace zpracování přírodního pletiva výroba figurek z kukuřičného šustí

částka

vráceno

vyúčtováno

12 000,00

0,00

12 000,00

Dokumentace řezbářů betlémů a vybraných
řemeslníků pracujících se dřevem na Slovácku
celkem

55 000,00
67 000,00

0,00
0,00

55 000,00
67 000,00

Přehled dotací, které organizace obdržela v rámci projektů EU v roce 2013:
projekt

EUR

Archeologický park Mikulčice-Kopčany - ERDF
Archeologický park Mikulčice-Kopčany - SR
Archeologický park Mikulčice-Kopčany - ERDF
Archeologický park Mikulčice-Kopčany - SR
Archeologický park Mikulčice-Kopčany
Archeopark Mikulčice-Kopčany - Zachování
životního prostředí - ERDF
Archeopark Mikulčice-Kopčany - Zachování
životního prostředí - SR
Archeopark Mikulčice-Kopčany - Zachování
životního prostředí

Kč

44 823,81
2 636,69
21 763,41
1 280,20
70 504,11

1 227 724,00
71 672,67
596 100,00
36 032,73
1 931 529,40

102 186,81

2 654 302,65

6 010,98

155 744,49

108 197,79

2 810 047,14

Přehled účelově určených příspěvků na provoz a dotací na investice poskytnutých JMK v roce 2013:

název
Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje na
Moravu
Uchování a zálohování dat na pobočkách
Masarykova muzea v Hodoníně
Úroky z úvěrů na předfinancování a krytí
kurzových rozdílů
Provozní prostředky na hydrogeologický
průzkum zdroje vody a dalších
hydrogeologických vrtů v areálu Slovanského
hradiště v Mikulčicích"
Archeologický park Mikulčice - Kopčany nezpůsobilé výdaje (investice)
celkem

poskytnuto v
roce 2013

vyčerpáno v
roce 2013

nevyčerpáno
v roce 2013

NIV
1 150 000

1 150 000

0

100 000

99 870

130

146 000

34 741

111 259

83 000

0

83 000

536 740
2 015 740

536 740
1 821 351

0
194 389

NIV
NIV
NIV

INV
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Dále organizace čerpala v roce 2013 prostředky z dotací poskytnutých v dřívějších letech:

název
Výstava Tajemství Langobardů
Přípravné práce k 1150. výročí příchodu
Cyrila a Metoděje na Moravu
Úroky z úvěrů na předfinancování a krytí
kurzových rozdílů
Společný návrat do 18. století
prostřednictvím F. Š. Lotrinského, pána
Hodonína a Holíče

NIV
NIV

zůstatek k
1.1.2013
40 591

vyčerpáno k
31. 12. 2013 nevyčerpáno
40 591
0

403 228*

125 383

48 845

137 924

137 924

0

187 616

32 343

155 273

116 593

84 873

31 720

316 315
24 883
1 227 150

214 224
2 362
637 700

102 091
22 521
360 450

NIV
NIV

Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a
velkomoravských Slovanů

NIV

Archeopark park Mikulčice-Kopčany Zachování životního prostředí
Archeologický park Mikulčice - Kopčany
celkem

NIV
INV

* U projektu „Přípravné práce k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu“ byla v roce 2013
snížena již schválená dotace z roku 2012 o 229 tis. Kč.

Přehled poskytnutých příspěvků od obcí a měst:
poskytovatel

účel

částka

Oslavy 1150. výročí C+M na
Obec Mikulčice
Slovanském hradišti v Mikulčicích
Město Veselí n/Mor. Chorynští z Ledské
Vzpomínková akce k 70. výročí odsunu
Město Hodonín
židů z Hodonína
Vydání katalogu z výstavy rytířských
Město Hodonín
řádů
Město Hodonín
Muzejní noc
celkem

88

vráceno

vyúčtováno

15 000
20 000

0
0

15 000
20 000

11 000

0

11 000

5 000
28 000
79 000

0
0
0

5 000
28 000
79 000

III. 6. Investice
Přehled plánovaných a realizovaných akcí v roce 2013 obsahuje následující tabulka:
Název investiční akce

plán
2013

Archeopark Mikulčice – Kopčany (VI. kostel)

Dřevěná lávka přes travní řeku v Mikulčicích
Rekonstrukce kotelny v Hodoníně
Oprava střechy ve Veselí
Sanace zdi na zámečku v Hodoníně
C e l k e m investice stavební
Traktorová travní sekačka

561

20
639
736
3
1 959
69

Servery pro pobočky Kyjov, Veselí, Národní
Soubor židlí a stolů do sálu Evropa
Detektor kovů pro archeology
Plavící linka pro archeology
Totální stanice pro archeology
Pořízení ojetého automobilu

Mobilní audioprůvodce

Investiční výdaje
skut.
2013
komentář
celková cena akce Vyzdvižení
kopií základů kostelů činila 3
561 674 tis. Kč
proběhlo opakované výběrové
řízení, realizace akce proběhne
na jaře 2014
splněno
celková cena 1 680 tis. Kč
akce proběhne v roce 2014

0
0
41
42
0
100

20
639
736
3
1 959
69 splněno
akce hrazena z provozní dotace
0 JMK
0 přesunuto na další léta
41 splněno
42 splněno
0 přesunuto na rok 2014
100 splněno

899

Pořízeno z projektu
Poznávejme kraj prezidenta
TGM ... Původně plánováno
899 jako neinvestiční výdaj

C e l k e m investice nestavební

1 151

1 151

C e l k e m investice

3 110

3 110

Dále naše organizace obdržela do zřizovatele JMK do užívání Velkomoravskou cestu v Mikulčicích
v ceně 7 314 tis. Kč a též technické zhodnocení akropole v Mikulčicích v hodnotě 4 322 tis. Kč.
Všechny realizované investiční akce proběhly v souladu se schválenými investičními záměry.
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3. 7. Doplňková činnost
Organizace v souladu se zřizovací listinou neúčtuje o doplňkové činnosti.

3. 8. Výsledek hospodaření
Náklady činily v roce 24 495 391,01 Kč, výnosy 24 647 836,44 Kč. Příspěvková organizace vykázala za
sledované období zisk ve výši 152 445,43 Kč.
Podrobnější přehled podává PŘÍLOHA Č. 12
Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO- přehled o plnění plánu hospodaření
Přehled o plnění plánu hospodaření k 31. 12. 2013
Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.
Hlavní činnost
Analytický
účet

Sestave
ný plán

Uprave Skutečno Proce
ný plán
st
nt

Výnosy za vlastní výrobky
Výnosy z prodeje služeb:
z toho:
6. archeologické výzkumy
7. vstupné
8. ostatní
Výnosy z pronájmu

601.0303
602.xxxx
602.0313
602.0314
602.xxxx
603.0301

10
2 125
1 100
700
325
350

7
1 720
439
820
461
301

7
1 720
439
820
461
301

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Výnosy za prodané zboží
Použití fondů: 1. Fond investiční
2. Fond rezervní
3. Fond odměn
Výnosy z příjatých neinvestičních transferů celkem :
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel.
určení
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK ostatní
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK kursové ztráty a úroky
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK projekty EU
3. výnosy z příjatých transferů z ost. ÚSC - obce a
města

604.xxxx
648.0305
648.0302
648.0307
672.xxxx

250
500
500
0
22 254

257
0
0
56
21 792

257
0
0
56
21 792

100%

672.0510

17 751

17 751

17 751

100%

672.0520

544

1 426

1 426

100%

672.0530

138

173

173

100%

672.0540

621

264

264

100%

672.0610

0

79

79

100%

4. výnosy z přijatých transferů ze SR - MK
672.0910
5. výnosy z ostatních transferů - EU
672.0800
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních
transferů
672.0750

0
3 200

67
2 032

67
2 032

100%
100%

99

145

145

100%

40

217

370

171%

26 128

24 495

24 648

101%

Jiné ostatní výnosy

662+663

Výnosy celkem
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100%
100%

Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO- přehled o plnění plánu hospodaření
Přehled o plnění plánu hospodaření k 31. 12. 2013
Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, p.o.
Hlavní činnost
Analytický
účet

Sestavený Upravený
plán
plán
Skutečnost

%

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie celkem:
z toho: 1. elektrické energie
2. plynu
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:
z toho: 1. voda

501.xxxx
502.xxxx
502.0300
502.0400
503.0300
503.0300

2 015
1 600
900
700
50
50

882
1 558
891
667
46
46

882
1558
891
667
46
46

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

504.xxxx
506.0300
511.xxxx
512.xxxx
513.0300
518.xxxx

200
0
500
155
120
4 707

197
0
405
158
100
4 614

197
0
405
158
100
4 614

100%

Osobní náklady celkem
z toho: 1. platy zaměstnanců
2. náhrady mzdy za doč. prac. neschopnost
3. OON
3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. poj.
4. zákonné sociální náklady

521.0301
521.0303
521.0302
524.xxxx
527.xxxx

13 784
9 600
58
350
3 265
461

13 833
9 656
58
282
3 294
466

13 833
9 656
58
282
3 294
466

100%
100%
100%
100%
100%
100%

5. jiné sociální náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Opravné položky
Náklady z drobného dlouh. majetku
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)
Finanční náklady

525+528
551.xxxx
556.0300
558.xxxx
538.xxxx
562+563

50
2 374
0
425
30
138

77
2 209
-3
268
33
174

77
2 209
-3
268
33
174

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Ostatní náklady

541+549

30

21

21

100%

26 128

24 495

24 495

100%

0

0

153

Náklady celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Zpracoval dne: 30. 1. 2014
Jméno: Antonín Káčerek
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100%
100%
100%
100%

IV. Autoprovoz
Přehled vozidel Masarykova muzea v Hodoníně a jejich využití:

auto

ARO 246

SPZ

B9 27-04

Citröen Berlingo 6B7 4720

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

123

12

využití vozu

sloužil pro archeologické oddělení
muzea - provádění archeologického
9,76 dozoru a výzkumu v terénu

21 818

1 286

5,89

Felicie combi

HOJ 48-67

7 856

567

7,22

Ford Focus

6B9 7671

9 228

651

7,05

Ford Mondeo
celkem

8B4 9727

10 220
49 245

707
3 223

6,92
6,54

využívá MM v Hodoníně, dále slouží
pro regionální pracoviště Hodonín
slouží pro archeologické oddělení
muzea mimo terén, dále je
využíván pro zajištění činnosti sálu
Evropa
využívají společně pobočky v
Kyjově a ve Veselí, hlavní využití
pro pracovníky regionálního
pracoviště
slouží pro archeologické oddělení
muzea

Pobočka v Mikulčicích nemá k dispozici, řešeno buď zapůjčením vozů z jiných poboček, popř. využitím
soukromého vozidla zaměstnanců pobočky. Toto řešení není příliš výhodné organizačně ani
ekonomicky, proto bude pro SH v roce 2014 zakoupeno ojeté vozidlo. U vozidla ARO se projevují
časté poruchy, kalkulace nutných oprav činí řádově desetitisíce korun, drahý je i provoz toho auta.
Automobil byl v průběhu roku odstaven a řeší se další způsob jeho využití.
Technický stav vozidel je přiměřený jejich v průměru vyššímu stáří, kromě Citröenu byla všechna
vozidla nakoupena jako ojetiny, což rovněž má vliv na technický stav vozidel. Životnost kompletního
vozového parku z těchto důvodů lze těžko odhadovat bez tohoto zadání odbornému servisu, ale je
jasné, že nebude příliš velká.
V roce 2013 probíhala řádná údržba a servis vozidel, nedošlo k žádné pojistné události ani k havárii.
Na servis, údržbu a opravy vozového parku bylo v roce 2013 vynaloženo 74 tis. Kč. Z toho na Citröen
28 tis. Kč, na Ford Focus 16 tis. Kč a na Ford Mondeo 30 tis. Kč.
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Rozpis majetku podle syntetickým účtů:
SU
název účtu
018 Drobný dlouh. nehm. majetek
901 Jiný drobný dlouh. nehm. maj.
Dlouhodobý nehmotný majetek
021 Stavby
022 Samostatné movité věci
028 Drobný dlouh. hmotný majetek
031 Pozemky
032 Kulturní předměty
902 Jiný drobný dlouh. hmotný maj.
042 Nedok. dlouh. hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

počáteční
stav
240 499
23 716
264 215
95 653 763
22 310 331
8 115 063
6 603 876
2 734 601
1 397 097
4 631 221
141 445 952

přírůstek
14 520
0
14 520
17 629 158
1 150 904
227 889
0
0
78 817
3 108 763
22 195 531

úbytek

konečný stav
255 019
23 716
278 735
113 282 921
21 276 035
8 171 475
6 569 630
2 734 601
1 444 281
595 990
154 074 933

0
0
0
0
2 185 200
171 477
34 246
0
31 633
7 143 994
9 566 550

Přehled zařazeného dlouhodobého majetku v ocenění nad 40.000 Kč
doklad
392032
392084
392109
392199
392199
392199
392199
392199
392199
392199
392199
392199
392199
392199
392199
392199
392199
392199
392199
392199
392199
392199
392199

popis
Technické zhodnocení střechy
ve Veselí
Cepový mulčovač BTS 65
GX270
Ford Mondeo Dci kombi
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce
Mobilní audioprůvodce

DUZP

cena

31.1.2013

1 680 409

4.3.2013
26.3.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013
14.5.2013

68 584
100 000
44 952
44 952
44 952
44 952
44 952
44 952
44 952
44 952
44 952
44 952
44 952
44 952
44 952
44 952
44 952
44 952
44 952
44 952
44 952
44 942
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DZ

IČ

5.3.2013 x
4.3.2013
7.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013
15.5.2013

MM13364
MM13365
MM13371
MM13372
MM13373
MM13374
MM13375
MM13376
MM13377
MM13378
MM13379
MM13380
MM13381
MM13382
MM13383
MM13384
MM13385
MM13386
MM13387
MM13388
MM13389
MM13390

392400
více
více
392534
zřiz. list.
není

Detektor kovů
Rekonstrukce kotelny
Kopie základů kostelů
Plavící linka
Velkomoravská cesta
Technické zhodnocení
Akropole

28.8.2013
18.10.2013
30.9.2013
5.11.2013
21.11.2013

41 490
638 705
3 673 976
41 800
7 314 486

28.8.2013
18.10.2013
30.9.2013
5.11.2013
21.11.2013

21.11.2013

4 321 582

21.11.2013 x

Přehledy drobného hmotného a nehmotného majetku zařazeného v roce 2013:
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MM13416
MM13439
MM13433
MM13437
MM13440
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VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“
s uvedením informace o finančním krytí fondů
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů za rok 2013 podává PŘÍLOHA Č. 14
Dále uvádíme podrobnější členění tvorby investičního fondu:
SU
416
416
416

AU
300
310
320

416

330

416

400

416
416

470
490

416

Investiční fond
IF - PS
IF - tvorba ve výši odpisů
IF - tvorba z rozpočtu JMK
VI. kostel Mikulčice
Audioprůvodce
Oprava pavilonu I. v SH v Mikulčicích (INV)
Oprava budovy se sálem Evropa v Hodoníně
Neuznatelné výdaje projektu EU Archeopark park Mikulčice-Kopčany Zachování životního prostředí
Přístavba Vlastivědného muzea Kyjov
IF - tvorba z prostředků EU
Kostely
IF - financování investic
Mulčovač
Ford
Audioprůvodce
Rekonstrukce střechy Veselí
Detektor kovů
Kostely
Oprava lávky v Mikulčicích
Sanace zdi
Rekonstrukce kotelny v Hodoníně
Plavící linka
IF - opravy
IF - odvod do rozpočtu JMK
Odvod z IF zřizovateli
celkem
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částka
2 635 281
2 208 302
489 428
536 740
67 427
-35 842
-30 278

-15 715
-32 904
1 931 531
1 931 531
-3 108 763
-68 584
-100 000
-899 030
-735 796
-41 490
-560 746
-19 742
-2 870
-638 705
-41 800
0
-1 706 250
-1 706 250
2 449 529

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

AU
601

403

602

403

603

403

604

403

605

403

xxx

Transfery na pořízení DM
Základy kostelů
transformační odpisy 2013
zůstatek
Akustika sálu Evropa
transformační odpisy 2011
transformační odpisy 2012
transformační odpisy 2013
zůstatek
Audioprůvodce v Mikulčicích
transformační odpisy 2013
zůstatek
Akropole Mikulčice
transformační odpisy 2013
zůstatek
Velkomoravská cesta
transformační odpisy 2013
zůstatek
celkem
transformační odpisy 2011 - 2013
zůstatek

EU
2 837 146
-2 955
2 834 191
2 192 712
-62 740
-68 436
-68 436
1 993 100
831 603
-60 606
770 997
3 615 180
-3 870
3 611 310
6 118 866
-9 845
6 109 021
15 595 507
-276 888
15 318 619

procento transferu
77,22%
1 měsíc
1 měsíc
86,04%
11 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
35 měsíců
92,50%
7 měsíců
7 měsíců
47,05%
1 měsíc
1 měsíc
85,00%
1 měsíc
1 měsíc

Organizace má investiční fond krytý částečně, ostatní fondy jsou kryty.
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VII. KONTROLNÍ ČINNOST
VII. 1. Roční plán kontrolní činnosti

číslo
předmět kontroly
1
Kontrola stavu depozitáře

odpovědná osoba
vedoucí poboček

2

Kontrola docházky

vedoucí poboček

termín plánované
kontroly
průběžně
poslední den v
měsíci

3
4

Kontrola pokladen včetně dodržování
stanoveného limitu
Kontrola cenin (známek a stravenek)

ekonom, vedoucí poboček
ekonom

poslední den v
měsíci
namátkově 2x za rok

ekonom
mzdová účetní

31.5. a 30.11.
31.5. a 30.11.

mzdová účetní
ekonom
ekonom
pracovnice pro BOZP

31.5. a 30.11.
průběžně
průběžně
31.5. a 30.11.

7
8
9
10

Kontrola dokladů týkajících se provozu
služebních vozidel
Kontrola čerpání dovolené
Kontrola vydávání OPP a čisticích
prostředků
Kontrola účetních dokladů
Kontrola cestovních příkazů
Kontrola dodržování předpisů BOZP

11
12
13

Finanční kontrola dle zákona č.
320/2001 Sb.
Kontrola péče o sbírky
Kontrola knihovního fondu

ředitelka, ekonom, účetní
vedoucí poboček
vedoucí příslušných poboček

průběžně
měsíčně
měsíčně

14

Fyzická inventarizace majetku, zásob a
pokladen

vedoucí poboček

30.11.

15
16

Dokladová inventarizace běžných účtů,
pohledávek a závazků
Inventarizace sbírek

ekonom
vedoucí poboček

31.12.
průběžně

5
6

VII. 2. Vyhodnocení ročního plánu kontrolní činnosti


Kontrola stavu depozitářů - průběžně plněno, pravidelně (nejméně jedenkrát měsíčně)
prováděna kontrola teploty a vlhkosti (zápis do depozitární knihy) zjištěné nedostatky –
občasný mírný pokles nebo nárůst teploty a relativní vlhkosti – průběžně řešeno se
správcovou depozitáře



Kontrola docházky - průběžně plněno, pravidelně (nejméně jedenkrát měsíčně) prováděna
kontrola docházky všech zaměstnanců, dodržování předepsané délky pracovní doby a
přestávky na oběd. Během kontrol byly zjištěny drobné nedostatky, které se týkaly
chybějících zápisů polední přestávky odchodů během pracovní doby či špatného data.
Nedostatky byly po upozornění vždy napraveny. Občas též nezapsaný konec pracovní doby –
průběžně řešeno



Kontrola pokladen včetně dodržování stanoveného limitu – průběžně plněno, pravidelně
prováděna kontrola pokladní hotovost (potvrzeno zápisem do pokladních knih)i a dodržování
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stanoveného pokladního limitu. Namátkově provedena kontrola finanční hotovosti
v pokladně Hodonín. Kontrolou zjištěny nedostatky ve vedení pokladen. Řešeno 2x svoláním
porady jednotlivých pokladních a provedeno školení. Proveden zápis o školení. Dále byla
zdůrazněna nutnost vedení ucelených řad pokladních dokladů. Provedena systémová změna
a jednotlivé pobočky obdržely číslované propisovací pokladní bločky.


Kontrola cenin (známek a stravenek) – fyzickou kontrolou zjištěna řádná evidence včetně
záznamů o čerpání stravenek s podpisy pracovníků. Namátkově provedena kontrola
fyzického a účetního stavu stravenek.



Kontrola dokladů týkajících se provozu služebních vozidel – pravidelně (čtvrtletně) byly
zkontrolovány knihy jízd a dále příkazy k jízdě. Kontrolován stav ujetých kilometrů z knihy jízd
se skutečným stavem. K jednotlivým služebním jízdám vyplňován příkaz. Cesty soukromým
vozem a do zahraničí schvaluje ředitelka organizace. U použití soukromého vozidla ke
služebním účelům se nově požaduje potvrzení o havarijním pojištění vozidla



Kontrola čerpání dovolené – jednotliví vedoucí jsou seznamováni se stavem nevyčerpané
dovolené svých podřízených, dále upozorněni na změny v legislativě. Přesto došlo
k nepochopení některých vedoucích o povinnosti čerpání dovolené v rámci kalendářního
roku, ve kterém vznikl nárok na dovolenou. Řešeno zápisem na poradě vedoucích a příkazem
ředitelky k čerpání dovolené.



Kontrola vydávání OPP a čisticích prostředků probíhá dle schválené směrnice. Je též
kontrolován finanční limit této kapitoly rozpočtu.



Kontrola účetních dokladů – prováděno průběžně, bez vážnějších nedostatků, přetrvávají
občasná menší nedostatky jako chybějící datum či podpis), bylo napraveno.



Kontrola cestovních příkazů – prováděno, kontrolovány především částky k výplatě a
oprávněnost výplaty, dále úplnost dokladů včetně příslušných podpisů. Kontrola se týká i
cestovních příkazů do zahraničí.



Kontrola dodržování předpisů BOZP – na všech pobočkách je pověřenou externí pracovnicí
prováděno školení pracovníků včetně vedoucích k předpisům BOZP a prováděna kontrola
jejich dodržování. Důsledně se provádí se též školení při nástupu nových pracovníků.



Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. – probíhá průběžně v souladu s ustanoveními
zákona a příslušné vyhlášky. Organizace provádí jak předběžnou, tak i průběžnou a následnou
kontrolu.



Kontrola péče o sbírky – pobíhá průběžně v rámci PHÚ,v pravidelných intervalech probíhá
kontrola sbírek (uložení, stav konzervace), měsíčně odevzdávány výkazy o sbírkové činnosti.



Kontrola knihovního fondu – kontrola knihovního fondu byla prováděna v roce 2013 v rámci
pravidelného odevzdávání výkazů o činnosti vždy na počátku následujícího měsíce.



Fyzická inventarizace majetku, zásob a zůstatků pokladen – proběhla v souladu s příkazem
ředitelky o provádění inventarizace v roce 2013



Dokladová inventarizace běžných účtů, pohledávek a závazků - proběhla v souladu
s příkazem ředitelky o provádění inventarizace v roce 2013
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Inventarizace sbírek – probíhala podle předem schváleného plánu a o inventarizaci sbírek
jsou vyplňovány inventarizační zápisy. Průběžně probíhá i kontrola sbírek (uložení, stav,
konzervace, …)

VII. 3. Informace o výsledcích kontrol prováděných externími
kontrolními orgány
Ve sledovaném období roku 2013 proběhla v Masarykově muzeu v Hodoníně následující kontrola:
1. Všeobecná zdravotní pojišťovna
Konání kontroly: 26. 3. 2013
Předmět kontroly: Dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše
pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, oznamování pracovních úrazů
Touto kontrolou nebyla uložena žádná opatření k nápravě.

VII. 4. Ostatní informace o kontrolní činnosti
V Masarykově muzeu v Hodoníně je zaveden vnitřní kontrolní systém, který se řídí „Směrnicí ředitelky
č. 2/2013 o finanční kontrole“ vydanou ředitelkou organizace 2. 1. 2013 s účinností od 1. 1. 2013.
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 a k 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, ve kterém
stanovuje 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 ve 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 vybraných kontrol závažnějšího charakteru provedených či nařízených
ředitelkou se následně vyhotovuje protokol o provedení kontroly.
Součástí systému finančního řízení v naší organizaci jsou také kontroly vykonávané externími
kontrolními orgány.
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VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Inventura proběhla dle interního příkazu ředitelky k provedení inventarizace za rok 2013, který byl
vydán dne 15. 10. 2013.
Inventarizace majetku proběhla formou fyzických inventur na jednotlivých pracovištích (pobočkách)
v období od 1. 11. 2013 do 6. 1. 2014.
Inventura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku proběhla od 18. 11. do 22. 11. 2013.
Inventura peněžních prostředků a cenin 2. ledna 2014. Ostatní fyzická inventura od 18. 11. do 22. 11
2013.
Fyzickými inventurami byly inventarizovány:
-

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

Inventarizace proběhla dále formou dokladových inventur od 2. 1. do 17. 1. 2014.
Dokladovou inventurou byly především inventarizovány:
-

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

Na jednotlivých pobočkách byly v souladu s příkazem ředitelky k provádění inventarizace zřízeny dílčí
inventarizační komise k provádění inventur. K řízení a koordinaci prací byla ustanovena ústřední
inventarizační komise. O provedení jednotlivých inventur byl pořízen inventurní záznam.
Inventarizace proběhla v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dle interního příkazu
ředitelky. Jednotlivé dílčí inventarizační komise neshledaly rozdíly mezi stavem v majetkové evidenci
a skutečným stavem zjištěným inventurou.
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IX. Přílohy ke zprávě o činnosti muzea
Příloha č. 1

Akvizice

Příloha č. 2

Zápůjčky a výpůjčky

Příloha č. 3

Publikační činnost

Příloha č. 4

Výčet všech akcí konaných v sále Evropa v roce 2013

Příloha č. 5

Videodokumentace zpracovaná v pobočce Městské muzeum Veselí nad Moravou

Příloha č. 6

Seznam smluvních výzkumů

Příloha č. 7

Seznam nesmluvních výzkumů

Příloha č. 8

Seznam smluv

Příloha č. 9

Seznam nálezových zpráv

Příloha č. 10

Grafické práce – Hodonín, Mikulčice

Příloha č. 11

Grafické práce – Kyjov, Veselí n/M., Evropa

Příloha č. 12

Propagace archeologických nálezů

Příloha č. 13

Výběr propagačních článků z regionálního tisku o Slovanském hradišti v Mikulčicích

Příloha č. 14

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2013

Příloha č. 15

Směrnice – kritéria pro hodnocení HÚE

Příloha č. 16

Seznam rizik
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Příloha č. 1
Akvizice
Hodonín
Sbírkové předměty – za rok 2013
Dar
1/13 Boty ke kroji
7/13 Alegorický tisk
Celkem

2
1
3

Sběr
2/13 Modlitební kniha
3/13 Pracovní knížka
4/13 Pozvání na představení
5/13 Členská knížka spořitelního a zál. Spolku
6/13 Smuteční pochod
8/13 Masarykova serenáda
9/13 Vyšívaný pás
10/13 Učebnice
11/13 Učebnice
12/13 Fyzika
13/13 Geometrie
14/13 Geometrie
15/13 Fyzika
16/13 Algebra
17/13 Diktáty
18/13 Diktáty
19/13 Dodatek k čítance
20/13 Plechové boxy
21/13 Plechový box
22/13 Tabulky pro odborné školy
23/13 Cvičení představivosti
1/13 Soubor fotografií T.G. Masaryk
2/13 Rodný domek TGM
3/13 TGM s rodinou
4/13 Masarykův rodný domek
5/13 Soubor fotografií
6/13 Portréty TGM
7/13 Pomník TGM
8/13 Pomníky TGM různá místa
Celkem

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
2
1
1
12
5
1
11
59
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Koupě
24/13 Pamětní pohlednice se známkou
25/13 Pamětní mince
26/13 Pamětní list se známkou
27/13 Pamětní list
28/13 Pamětní list se známkami
35/13 Příborové nože
36/13 Příborové nože, ozdobné
37/13 Příborové nože lehce ozdobné
38/13 Lžíce
39/13 Lžíce zaoblené
40/13 Lžíce zaoblená
41/13 Malé lžičky
42/13 Vidličky zaoblené
43/12 Vidličky
44/13 Vidlička s nápisem
45/13 Vidlička do špičky
46/13 Vidlička
47/13 Vidlička lehce ozdobná
48/13 Naběračka s ozdobným koncem
49/13 Naběračka se špičatým koncem
50/13 Talířek s ornamentem
51/13 Dečky
52/13 Dečky s červenou výšivkou
53/13 Pás s výšivkou
54/13 Pánské jezdecké boty
55/13 Husarský kabátek s vestou
9/13 Manželský portrét
10/13 Rodinná fotografie
11/13 Vojáci rakouské armády
12/13 Dívky v podlužáckém kroji
13/13 Návštěva prezidenta E.Beneše
14/13 Portrét T.G. Masaryk, prezident
15/13 Portrét Edvard Beneš
Celkem

1
1
1
1
1
14
6
6
7
8
1
4
13
2
1
1
1
6
1
1
1
6
6
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
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Ze starších sbírek
29/13 Učební texty společenských nauk
30/13 Dějiny ČSR
31/13 Dějepis
32/13 Latinská čítanka
33/13 Dějiny doby nejnovější
34/13 Dějiny ČSR III.
Celkem

1
1
1
1
1
1
6
104

Celkem sbírkových předmětů

171

Archeologie
Fond Kyjov
P1/2013 Žarošice – Újezdky [záchranný archeologický výzkum]
P2/2013 Sobůlky – Klášteříky [povrchový sběr]
P3/2013 Bzenec – Bažantnice[záchranný archeologický výzkum]
P4/2013 Kyjov – ul. Svatoborská [záchranný archeologický výzkum]

31
2
87
50

Fond Veselí nad Moravou
ar1/2013 Strážnice – Díly [povrchový sběr-D]
ar2/2013 Strážnice – Pod Žerotínem [povrchový sběr-D]
ar3/2013 Strážnice – Ivanec [povrchový sběr-D]
ar4/2013 Strážnice – Horní Mrhoně [povrchový sběr-D]

47
9
7
26

Celkem sbírkových předmětů

259

Kyjov
Dary
B 1/13 výuční list
C 1/13 kronika
F 72/13 výroční zpráva
F 76/13 učebnice
F 77/13 učebnice
F 78/13 učebnice
F 79/13 učebnice
F 80/13 učebnice
F 81/13 učebnice
F 82/13 učebnice
F 83/13 učebnice
F 88/13 visačka
F 89/13 visačka
G 7/13 kostým
G 8/13 šaty
G 9/13 šaty
G 10/13 sukně
G 11/13 halenka
G 12/13 materiály
G 13/13 telefon
G 14/13 ořezávátko
G 15/13 brož
G 16/13 zrcátko

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
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G 17/13 vlaječka
G 18/13 vlaječka
G 19/13 vlaječka
G 20/13 vlaječka
G 21/13 vlaječka
G 22/13 vlaječka
G 23/13 taneční pořádek
G 24/13 taneční pořádek
G 25/13 zápisy
G 26/13 napínáky
G 27/13 ramínko
G 28/13 ramínko
G 29/13 odznak
G 30/13 odznak
G 31/13 odznak
G 32/13 odznak
G 33/13 odznak
G 34/13 odznak
G 35/13 nášivka
G 36/13 nášivka
G 37/13 fez
G 38/13 odznak
G 40/13 loutka
G 41/13 loutka
G 42/13 loutka
G 43/13 loutka
G 44/13 loutka
G 45/13 loutka
G 46/13 loutka
G 47/13 loutka
G 48/13 loutka
G 49/13 loutka
G 50/13 loutka
G 51/13 loutka
G 52/13 loutka
G 53/13 loutka
G 54/13 loutka
G 55/13 loutka
G 56/13 scénář
G 57/13 scénář
G 58/13 scénář
G 59/13 scénář
G 60/13 kulisy
G 61/13 kulisy

1
1
2
3
3
2
1
1
1
4
8
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
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G 62/13 scénář
G 63/13 scénář
G 64/13 časopis
G 65/13 Kyjovský zpravodaj
G 66/13 promítačka
G 67/13 diafilmy
G 68/13 prohlížečka
G 69/13 prohlížečka
G 71/13 ručník
G 72/13 členská knížka
G 73/13 potvrzení
G 74/13 zásyp
G 75/13 škrob
G 76/13 jehly
G 77/13 škrob
G 78/13 skleničky
G 79/13 sklenička
G 80/13 sklenička
G 81/13 peřinky
G 82/13 bryndák
G 83/13 kabátek
G 84/13 košilka
G 85/13 košilka
G 86/13 vložka
G 87/13 kartáč
G 88/13 reliéf
G 89/13 kalendář
G 90/13 odznak
G 91/13 kočárek
G 92/13 boty
G 93/13 hodiny
G 94/13 materiály
G 95/13 plakát
G 96/13 reklamní tabule
G 97/13 visačka
G 98/13 visačka
G 99/13 visačka
G 100/13 visačka
G 101/13 visačka
G 102/13 visačka
G 103/13 visačka
G 104/13 visačka
G 105/13 halenka
G 106/13 vázanka

2
1
6
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
5
1
3
2
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
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G 107/13 kabátek
G 108/13 dupačky
G 109/13 košilka
G 110/13 čepička
G 111/13 rukavičky
G 112/13 dupačky
G 113/13 kraťasy
G 114/13 šaty
G 115/13 kalhotky
G 116/13 spodnička
G 117/13 šaty
G 118/13 plavky
G 119/13 pokladnička
G 120/13 čepice
G 121/13 plavky
G 122/13 plavky
G 123/13 plavky
G 124/13 budík
G 125/13 památník
G 126/13 panenka
G 127/13 držák
G 128/13 knížka
G 129/13 scénář
G 130/13 scénář
G 131/13 leták
G 132/13 vstupenka
G 133/13 program
G 134/13 televizor
G 135/13 návod
G 150/13 taneční pořádek
R 1/13 rukopis
R 2/13 korespondence
S 3/13 negativ
S 4/13 fotografie
S 5/13 fotografie
S 6/13 negativ
ST 8/13 kancionál
H kraslice
H 14/13 figurka ze šústí
H 15/13 svatební drúžení
H 16/13 povlečení na peřinku
H 17-18/13 ručník ozdobný
H 19/13 pouzdro na hřebeny
H 20/13 ozdobná kuchařka

7
3
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
144
1
1
1
2
1
1
108

H 21/13 dečka
H 22/13 kabátek kojenecký
E 1/13 pouzdro na růženec s růžencem
E 2/13 stojan na vánoční stromek
E 3/13 sklenice zavařovací
E 4-5/13 kartáč na šaty
E 6/13 ubrousky hygienické ORMIČIK
E 7/13 mlýnek na maso
E 8-9/13 šlehač
E 11/13 síto
E 12/13 pila
E 13/13 mestovač
E 14/13 svíce k sv. přijímání
E 44/13 panenka
D 2-58/13 svaté obrázky
Celkem

1
1
1
1
1
2
20
1
2
1
1
1
1
1
57
478

Ze starých sbírek
D 1/13 soubor map
F 1/13 učebnice
F 2/13 učebnice
F 3/13 učebnice
F 4/13 učebnice
F 5/13 učebnice
F 6/13 učebnice
F 7/13 učebnice
F 8/13 učebnice
F 9/13 učebnice
F 10/13 učebnice
F 11/13 učebnice
F 12/13 metodika
F 13/13 učebnice
F 14/13 učebnice
F 15/13 učebnice
F 16/13 učebnice
F 17/13 učebnice
F 18/13 učebnice
F 19/13 učebnice
F 20/13 učebnice
F 21/13 učebnice
F 22/13 učebnice
F 23/13 učebnice
F 24/13 učebnice
F 25/13 učebnice
F 26/13 učebnice

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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F 27/13 učebnice
F 28/13 učebnice
F 29/13 učebnice
F 30/13 učebnice
F 31/13 učebnice
F 32/13 učebnice
F 33/13 učebnice
F 34/13 učebnice
F 35/13 metodika
F 36/13 metodika
F 37/13 metodika
F 38/13 metodika
F 39/13 metodika
F 40/13 metodika
F 41/13 metodika
F 42/13 metodika
F 43/13 metodika
F 44/13 metodika
F 45/13 metodika
F 46/13 metodika
F 47/13 metodika
F 48/13 metodika
F 49/13 metodika
F 50/13 metodika
F 51/13 metodika
F 52/13 metodika
F 53/13 metodika
F 54/13 metodika
F 55/13 metodika
F 56/13 metodika
F 57/13 metodika
F 58/13 metodika
F 59/13 metodika
F 60/13 metodika
F 61/13 metodika
F 62/13 metodika
F 63/13 brožura
F 64/13 učební osnovy
F 65/13 příručka
F 66/13 ročenka
F 67/13 ročenka
F 68/13 ročenka
F 69/13 ročenka
F 70/13 ročenka

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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F 71/13 ročenka
F 73/13 ročenka
F 74/13 ročenka
F 75/13 slovník
F 84/13 učebnice
F 85/13 učebnice
F 86/13 atlas
G 1/13 scénář
G 2/13 scénář
G 3/13 scénář
G 4/13 kalendář
G 5/13 soubor
G 6/13 brožura
G 39/13 program
S 1/13 fotografie
S 2/13 fotografie
ST 1/13 kancionál
ST 2/13 kancionál
ST 3/13 kancionál
ST 4/13 kancionál
ST 5/13 kancionál
ST 6/13 kancionál
ST 7/13 kancionál
ST 9/13 kancionál
ST 10/13 kancionálek
ST 11/13 kancionálek
ST 12/13 pobožnost
Celkem

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100

Vlastní sběr
F 87/13 aktovka
G 70/13 materiály
E 10/13 šindel dřevěný
Celkem

1
4
5
10

Koupě
G 136/13 psací souprava
G 137/13 košík
G 138/13 zápalky
G 139/13 pokladnička
G 140/13 psací stroj
G 141/13 demižónek
G 142/13 lednička
G 143/13 pračka
G 144/13 trouba

2
1
1
1
1
3
1
1
1
111

G 145/13 kaliopky
G 146/13 ruksak
G 147/13 louskáček
G 148/13 vývrtka
G 149/13 spony
H kraslice
H 23/13 zástěra krojová, mužská
H 24/13 jupka vyšívaná
H 25/13 kordulka chlapecká
H 26/13 třaslavice
H 27-28/13 košile krojová
E 15-22/13 pant dveřní, železný
E 23/13 babka na kutí
E 24/13 petlice
E 25-29/13 pant okenní, železný
E 30/13 západka dveřní
E 31-41/13 hřebík ručně kovaný
E 42/13 demižón opletený, 20 l
E 43/13 soška P. M. Lurdské, sádrová
D 59-61/13 obraz náboženský
D 62-66 fotografie
Celkem

2
1
1
1
1
237
1
1
1
1
2
8
1
1
5
1
11
1
1
3
5
298

Počet kusů celkem

886

Veselí nad Moravou
Dary
1/13 obraz – portrét ženy
2/13 obraz – Praha – Staroměstské náměstí
3/13 obraz – vyšívaný motiv – hrad
4/13 plakáty z Horňáckých slavností (ročníky 1967, 2003 a 2007)
5/13 grafické listy Karla Supa
6/13 omáčník s pokličkou z veselského zámku
7/13 výrobky z kukuřičného šustí
9/13 výšivky z Veselska
10/13 obraz
11/13 vybavení domácnosti
Celkem:

1 kus
1 kus
1 kus
3 kusy
22 kusů
2 kusy
9 kusů
23 kusů
1 kus
26 kusů
89 kusů

Koupě (v rámci grantu – Regionální pracoviště)
8/13 výrobky ze šustí
Celkem:

181 kusů
181 kusů

Celkem sbírkových předmětů za rok 2013

270 kusů
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Příloha č. 2
Zápůjčky a výpůjčky
Hodonín
Zápůjčky:
1. 19. prapor SOS Hodonín, o.s.
2. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
3. Městské muzeum a galerie Břeclav
4. Muzeum naftového dobývání Hodonín
Celkem předmětů

4
38
3
40
85

Výpůjčky:
1. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
2. Vlastivědné muzeum v Kyjově
3. Národní ústav lidové kultury Strážnice
4. Letopisecká komise Lužice
5. Státní okresní archív Zlín, Klečůvka-zámek
6. Vlastivědné muzeum Kyjov
7. Zámek Tovačov
8. Lužice, místostarosta
9. Národní památkový ústav Kroměříž
10. Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
11. Římskokatolická farnost Lužice
12. Muzeum regionu Valašsko
13. Muzeum Kroměřížska
14. Městské muzeum Strážnice
15. Tomanová Jaroslava Ratíškovice
16. Římskokatolická farnost Ratíškovice
17. Josef Uhlík, Ratíškovice
18. Všetula Jaromír, Veselí nad Moravou
19. Národní památkový ústav Milotice u Kyjova
20. Ladislav Lunga, Milovice
21. František Pavlica , Hroznová Lhota
22. Římskokatolická farnost Vranov u Brna
23. Leticie Vránová-Dytrychová, Brodek u Přerova
24. Mihola Jaroslav, Mutěnice
25. Budař František, Bzenec
26. Národní ústav lidové kultury
27. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
28. Martin Lekavý, Josefov
29. Vrbasovo muzeum Ždánice
30. Městské muzeum Svitavy
31. Horácké muzeum Nové Město na Moravě
32. Moravské zemské muzeum Brno

353
79
2
18
1
102
1
11
3
2
5
5
13
4
1
1
5
1
2
11
12
2
7
1
1
18
31
7
29
23
98
14
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33. Muzeum Prostějovska v Prostějově
34. Andělín Zářický
35. Marek Vařeka
36. Státní zámek Telč
37. Jiří Štolpa
38. František X. Halas
39. Jiří Pořízka
40. Muzeum v Bruntále
41. Jiří Rückl
42. Muzeum Strakonice
43. Marek Vařeka
Celkem předmětů

159
4
10
5
1
6
70
59
4
3
4
1188

Kyjov
číslo zápůjčky
zápůjčka č. 1/2013
zápůjčka č. 2/2013
zápůjčka č. 3/2013
zápůjčka č. 4/2013
zápůjčka č. 5/2013
zápůjčka č. 6/2013
zápůjčka č. 7/2013
zápůjčka č. 8/2013
zápůjčka č. 9/2013
zápůjčka č. 10/2013
zápůjčka č. 11/2013
zápůjčka č. 12/2013

vypůjčitel
Městský úřad Kyjov
Ing. Ivan Sabo, Vyškov
Městský úřad Kyjov
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Dům kultury Hodonín
Muzeum vah Šardice
Vrbasovo muzeum Ždánice
Masarykovo muzeum v Hodoníně
A studio Kyjov
Obecní úřad Skoronice
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Martin Žižlavský

počet předmětů
24 ks
64 ks
9 ks
104 ks
2 ks
5 ks
30 ks
24 ks
61 ks
2 ks
12 ks
1 ks

Výpůjčky od jiných institucí či soukromých osob: 743 ks (kraslice, proto tak vysoký počet)
Veselí nad Moravou
Zápůjčky
Smlouva č. 1/2013
104 ks
Smlouva č. 2/2013
337 ks
Smlouva č. 3/2013
8 ks
Smlouva č. 4/2013
2 ks
Celkem v roce 2013 Městské muzeum Veselí nad Moravou jiným institucím zapůjčilo 451 kusů
sbírkových předmětů
Výpůjčky
Soukromníci
Fara Veselí nad Moravou
Muzeum města Brna:
NPÚ – státní zámek Vranov nad Dyjí

246 ks
2 ks
14 ks
13 ks
114

NPÚ – státní zámek Lysice
Muzeum Valašska – zámek Lešná
Diecézní archiv
Slezské zemské muzeum
P. Kolařík: exlibris rodu hrabat Chorynských z Ledské
Memento Mori: repliky oblečení a zbroje
Celkem si Městské muzeum Veselí nad Moravou v roce 2013 od jiných institucí a
zapůjčilo 292 kusů předmětů.
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2 ks
3 ks
1 ks
1 ks
2 ks
8 ks
soukromníků

Příloha č. 3
Publikační činnost
Marek Vařeka:
Katalogy: Rytířské řády, historie a současnost. Hodonín 2013. s. 48. ISBN 978-80-87375-06-8
380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském Krumlově. 380 years of princedom
Liechtenstein in Moravský Krumlov. Moravský Krumlov - Vaduz 2013. s. 25. ISBN 978-8087375-05-1 ISBN 978-3-9523276-8-5
VAŘEKA, Marek – BRICHTOVÁ, Dobromila – KOUDELA, Miroslav: Jan Adam I. z Liechtensteina,
ekonom, politik a mecenáš. Johann Adam I. von Liechtenstein, Ökonom, Politiker und Mäzen, Ostrava
2013. In: Documenta Liechtensteiniana Series Nova. ISBN 978-80-7464-224-1. s. 60.
Redakce sborníku
VAŘEKA, Marek – ZÁŘICKÝ, Aleš: Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der
Böhmischen Krone. Ostrava – Vaduz 2013, s. . ISBN 978-80-7464-382-8. ISBN 978-3-9523276-5-4.
Odborné články
Hospodářské a sociální dějiny raného novověku: prameny a témata. In: ZÁŘICKÝ, Aleš – KADLEC, Petr
– ZÁVODNÁ, Michaela (hlavní redakce sjezdového protokolu), HLAVAČKA, Milan – ŘEPA, Milan: X.
sjezd českých historiků 14. – 16. 9. 2011 Ostrava. Svazek II. Ostrava – Praha – Brno 2013, s. 43-55.
Die Liechtensteiner in der Geschichte der Böhmischen Kronländer: Hauptentwicklungsaspekte. In:
VAŘEKA, Marek – ZÁŘICKÝ, Aleš: Das Fürstenhaus Liechtenstein in der Geschichte der Länder der
Böhmischen Krone. Ostrava – Vaduz 2013, s. 15-41. ISBN 978-80-7464-382-8. ISBN 978-3-9523276-54.
Die wirtschaftlichen Aktivitäten Hartmanns II. und seines Sohnes Fürst Karl I. von Liechtenstein. In:
Die Liechtenstein: Kontinuitäten – Diskontinuitäten. Vaduz 2013, 233-246. ISBN 978-3-906393-63-6
Popularizační články v Hodonínském deníku v rubrice Na výstavu do muzea:
Marek Vařeka:
Karel I. u Lichtenštejna byl zvaný Krvavý. 8. 1. 2013
Dopisy Perchty byly první ženskou literaturou. 15. 1. 2013
Šťastné manželství měli i přes smrt obou synů. 19. 2. 2013
Muzeum ukáže peníze Habsburské éry. 26. 1. 2013
Mince vypovídají o době Habsburské a Habsbursko-Lotrinské. 7. 3. 2013
Na výstavě ocení zájemcům i přinesené mince. 12. 3. 2013
Havíř vydělal dvakrát víc než tesař či zedník. 9. 4. 2013
Mincovní kaláda jako první tunel naší historie. 23. 4. 2013
Předchůdcem dolaru byly evropské tolary. 7. 5. 2013
Maltézští rytíři bojovali za záchranu Evropy. 30. 10. 2013
Rytířský řád vytvořil z Malty ráj architektury. 13. 11. 2013
Pohár věnoval syn císaře Františka Josefa. 27. 11. 2013
Boží hrob přispívá na rozvoj kostelů a škol. 11. 12. 2013

116

Hana Sýkorová
Je to sedmdesát let, co museli židé opustit své domovy. 5. 2. 2013
Vyučování začínalo modlitbou a abecedou. 26. 3. 2013
Jedna třída byla maximálně pro osmdesát žáků. 2. 4. 2013
Komenský jako kluk studoval ve Strážnici. 16. 4. 2013
Maturanti vystavují v hodonínské Evropě. 28. 5. 2013
Obuvnické spolky? Pro ševce ochrana i pomoc. 2. 10. 2013
Ševci v Hodoníně měli vlastní společenstvo. 23. 10. 2013
Na baťovskou správkárnu si obuvníci stěžovali. 20. 11. 2013
Tomáš Gronský
Na kraslice si vezme břitvu. 5. 3. 2013
Poslední bednář z Kyjova se dostal do filmu. 4. 6. 2013
Na zámečku se představí Cyril a Metoděj. 11. 6. 2013
Diváky chce dostat do chrámu deváteho století. 11. 7. 2013
Představí litografie s věrozvěsty. 23. 8. 2013
Sv. Cyril a Metoděj pomalu končí Pohádkovým světem míří do historie hraček. 27. 8. 2013
Michaela Zálešáková
Muzeum se opět otevře při muzejní noci. 14. 5. 2013
Malí archeologové obléknou výstroj válečníků. 25. 9. 2013
Miriam Slavíková
Lidem představí tradiční řemesla i zvyklosti. 4. 12. 2013
Popularizační články v Hodonínském deníku, seriál Folklorní drahokamy, autor: František Synek
Přinesli zlato, kadidlo a myrhu (06.01.2013)
Zajímavosti starého kalendáře (12.01.2012)
Zdobení stehem ( 19.01.2013)
Osladili jsme to sobě… (26.01.2013)
Folklorní večerníčky (02.02.2013)
Z masopustního menu (08.02.2013)
Masopust v Dubňanech (14.02.2013)
Přástky – práce i zábava (21.02.2013)
Na jaře bývá „zpěvno“ (28.02.2013)
Doba postní (07.03.2013)
Smrt nesem ze vsi (14.03.2013)
Jeruzalémská cesta (19.03.2013)
Velikonoční hry (28.03.2013)
Březnové slunce (04.04.2013)
Tradice svátku C+M (11.04.2013
Tradice svátku C+M (13.04.2013)
Olšava ví svoje (26.04.2013)
Chodníčky lásky (01.05.2013)
Svatební vrásky (09.05.2013)
Zpěváček 2013 (18.05.2013)
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Cyril a Metoděj (22.05.2013)
Křesťanství a tradiční LK (01.06.2013)
60. tvrdonické slavnosti (06.06.2013)
CM tradice (13.06.2013)
Tradice svatojánské noci (19.06.2013)
Cimbalista M. Uřičář (26.06.2013)
Červencové pranostiky (11.07.2013)
Žně (23.07.2013)
Hry a zábavy (25.07.2013)
Co již o žních nevíme (03.08.2013)
Strava pasáčků (09.08.2013)
Strach z klekánice (08.09.2013)
J. Levek (08.09.2013)
Žarošická mariánská pouť (08.09.2013)
Podzimní pranostiky (19.09.2013)
Sv. Václav v lidové tradici (26.09.2013)
Kudla, křivák, rybička (03.10.2013)
Krásný čas burčáků (17.10.2013)
Svatební zvony (24.10.2013)
Dušičky (31.10.2013)
Věra Haluzová (07.11.2013)
Svatomartinská tradice (14.11.2013)
Kroje z Podluží (21.11.2013)
Prosinec (30.11.2013)
První adventní týden (01.12.2013)
Černá zima (12.12.2013)
Staré zvyky Štědrého dne (19.12.2013)
Články do dlouhodobého seriálu s názvem Na výstavu do muzea v Hodonínském deníku 6 autorských
článků k výstavě Tajemství Langobardů v období červen – září 2013
Šmerda, J.: Langobardi jsou nyní k vidění i v Hodoníně. 25. 6. 2013.
Šmerda, J.: Tajemství Langobardů vystavují v hodonínské Evropě. 9. 7. 2013.
Šmerda, J.: Tajemství Langobardů. 13. 8. 2013.
Šmerda, J.: Nevzhledné nádoby používali kvůli tradicím. 3. 9. 2013.
Šmerda, J.: V hrobech Langobardů našli i cizí keramiku. 11. 9. 2013.
Šmerda,J.: Hrob muže s koněm ukrýval vzácné vědro. 18. 9. 2013.
Další články a studie:
Šmerda, J.: Několik poznámek k vývoji opevnění strážnického hradu na základě nových
archeologických výzkumů. Okolo Strážnice, sborník Městského muzea ve Strážnici. Strážnice 2013,
33-39.
Šmerda, J.: Nové nálezy keramiky na pohřebišti z doby stěhování národů v Kyjově. Zborník
Slovenského Národního Muzea, Archeológia 23. Ročník CVII-2013. Bratislava, 271-287.
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Šmerda, J.: K nejnovějšímu archeologickému objevu v Žarošicích. Věstník Historicko-vlastivědného
kroužku v Žarošicích 23. Žarošice, v tisku
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Příloha č. 4
Výčet všech akcí konaných v sále Evropa v roce 2013.
čtvrtek pátek 17. ledna 2013
Čarovné barvy země – pracovní seminář
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(odpolední akce)

čtvrtek 24. ledna 2013
Krocení literární můzy
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(večerní akce)

úterý 29. ledna 2013
Barbastella a Ida Kelarová s kapelou a Čhavorenge
pořadatel: DK Hodonín

(večerní akce)

úterý – čtvrtek 5. - 7. února 2013
Vzpomínková akce k 70. výročí odsunu židů z Hodonínska
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(celodenní akce)

čtvrtek 7. února 2013
Létající rabín – klezmer ensemble
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(večerní akce)

úterý 19. únor 2013
Princeznička na bále – program pro MŠ
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(dopolední akce)

čtvrtek 21. únor 2013
Stála basa u primasa – program pro MŠ Družstevní
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(dopolední akce)

úterý 26. únor 2013
Flamengo
pořadatel: Eva Blahoušková

(večerní akce)

středa 27. únor 2013
Pavel Jakub Ryba – jazzový koncert
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(večerní akce)

čtvrtek 28. únor 2013
(večerní akce)
HČ – Moravský komorní orchestr
pořadatel: Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor
středa 6. března 2013
Ocenění nejlepších sportovců okresu Hodonín
pořadatel: Město Hodonín

(večerní akce)

čtvrtek 7. března 2013
Slavnostní předání cen města Hodonína
pořadatel: Město Hodonín

(večerní akce)
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pátek 15. března 2013
Výročí bytového družstva Hodoňan
pořadatel: Stavební bytové družstvo Hodoňan

(večerní akce)

středa - pátek 20. - 22. března 2013
Velikonoční předváděcí akce
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(celodenní akce)

čtvrtek 28. března 2013
Setkání starostů Jihomoravského kraje
pořadatel: Jihomoravský kraj

(celodenní akce)

sobota 13. dubna 2013
Beseda u cimbálu – Verbuňk a UNESCO
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(večerní akce)

středa 17. dubna 2013
Jazzové královny - PVC – PRAGUE –VIENNA- CONNECTION
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(večerní akce)

úterý 23. dubna 2013
Expedice k protinožcům – program pro MŠ
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(dopolední akce)

čtvrtek 25. dubna 2013
(večerní akce)
HČ – Komorní orchestr Jana Noska
pořadatel: Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor
úterý 30. dubna 2013
Setkání dětských parlamentů z Hodonína
pořadatel: Dětský parlament

(dopolední akce)

čtvrtek 9. května 2013
Společná věc – Tomáš Pfeiffer
pořadatel: ing. Dagmar Mrajcová

(večerní akce)

středa 22. května 2013
Den sester
pořadatel: Nemocnice T.G.M. Hodonín

(celodenní akce)

sobota 25. května 2013
Oslavy příchodu Cyrila a Mětoděje
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(celodenní akce)

sobota 1. června 2013
(celodenní akce)
Vodní království
pořadatel: DK Hodonín – akce se uskuteční na přístavišti u jezu
sobota 8. června 2013
Cena SVČ a Města Hodonína – taneční soutěž
pořadatel: Středisko volného času

(celodenní akce)
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středa – čtvrtek 19. – 20. června 2013
Muzeologický seminář
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(večerní akce)

čtvrtek 20. června 2013
(večerní akce)
HČ – Absolventský koncert sboru Gymnázia Hodonín Barbastella a jeho hosta
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
čtvrtek 27. června 2013
Slavnostní večer – připomenutí I. naftového vrtu
pořadatel: Muzeum naftového dobývání

(večerní akce)

pondělí 22. 7. – neděle 1. 9. 2013
Čarovné barvy země – výstava
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
sobota 20. července 2013
(večerní akce)
Koncert - Bezobratři
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, pořádáno na nádvoří zámečku
čtvtek 25. července 2013
Konference
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(celodenní akce)

pondělí – pátek 29. července – 2. srpna 2013
(celodenní akce)
Výprava k protinožcům – celodenní tvůrčí a muzikoterapeutické dílny pro děti
pořadatel: Masarykovo muzeum – Mgr. Alena Vlková
čtvtek 5. září 2013
(večerní akce)
Hudební čtvrtek – 22. mezinárodní hudební festival Mladá Praha – Dechové kvinteto ATÉA Londýn
pořadatel: Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor
pondělí - čtvrtek 9. - 12. září 2013
Konference konzervátorů a restaurátorů
pořadatel: Technické muzeum v Brně

(večerní akce)

sobota 14. září 2013
Imatrikulace EPI
pořadatel: EPI Kunovice

(celodenní akce)

pondělí 16. září 2013
Veřejné fórum
pořadatel: Město Hodonín

(večerní akce)

úterý 17. září 2013
Koncert Ivy Bittové
pořadatel: DK Hodonín

(večerní akce)

středa 18. září 2013
(večerní akce)
Muzikoterapeutická relaxace pro dospělé
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, Mgr. Alena Vlková
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pátek 27. září 2013
Seminář Sdružení lázeňských míst
pořadatel: Město Hodonín

(celodenní akce)

sobota 5. října 2013
ECHO 2013
pořadatel: HSO-SPS

(večerní akce)

neděle 13. října 2013
Taneční - dospělí
pořadatel: DK Hodonín

(večerní akce)

sobota 19. října 2013
Vladimír Mišík + ČDG - Acoustic tour
pořadatel: DK Hodonín

(večerní akce)

neděle 20. října 2013
Taneční - dospělí
pořadatel: DK Hodonín

(večerní akce)

středa 23. října 2013
Beseda s hnutím ANO
pořadatel: Hnutí ANO

(odpolední akce)

čtvrtek 24. října 2013
(večerní akce)
Hudební čtvrtek – na pomezí žánrů s Midnight Cofee Session
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
středa 30. října 2013
(večerní akce)
Muzikoterapeutická relaxace pro dospělé
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, Mgr. Alena Vlková
čtvrtek 31. října 2013
Vernisáž výstavy
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(večerní akce)

pátek 1. listopadu 2013
Velká módní show
pořadatel: DUFI Lenky Dufkové

(večerní akce)

pondělí 4. listopadu 2013
Taneční - studenti
pořadatel: DK Hodonín

(večerní akce)

pátek 15. listopadu 2013
Den studentstva
pořadatel: Studentský parlament

(celodenní akce)

čtvrtek 21. listopadu 2013
Šindar – Moc má jméno šibenice – projekce filmu a beseda
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(večerní akce)
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pátek 22. listopadu 2013
Ples studentské iniciativy
pořadatel: Studentská iniciativa

(večerní akce)

neděle 24. listopadu 2013
Předávání cen JMK
pořadatel: JMK

(večerní akce)

středa 27. listopadu 2013
(večerní akce)
Muzikoterapeutická relaxace pro dospělé
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, Mgr. Alena Vlková
čtvrtek 28. listopadu 2013
Porada ekonomů obcí JMK
pořadatel: JMK

(celodenní akce)

středa – pátek 11. – 13. prosince 2013
Vánoční předváděcí akce
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně

(celodenní akce)

úterý 17. prosince 2013
(večerní akce)
Muzikoterapeutická relaxace pro dospělé
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, Mgr. Alena Vlková
čtvrtek 19. prosince 2013
(večerní akce)
Natáčení silvestrovského pořadu
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, Český rozhlas Brno
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Příloha č. 5
Videodokumentace zpracovaná v pobočce Městské muzeum Veselí nad Moravou
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Mezinárodní odborné kolokvium 2012 - Hodonín, Mikulčice a Brno (střih dříve nahraného
videozáznamu, titulky, renderování, přepis z videoprojektu na DVD, zálohování záznamu)
Zhotovení a odevzdání DVD pro PhDr. Františka Synka do Slovanského hradiště v Mikulčicích
(dodělávka dříve zpracovaných titulů) Skrytá paměť Moravy 2010, Akropole Cross - běh
Rasticovým městem Morava, Čarovné barvy země 2012 a předání Mgr.S. Malíkové
Tajemství Langobardů v Kyjově - zhotovení a odevzdání 2 DVD pro Mgr. J. Šmerdu do MM v
Hodoníně - zhotovení 1 DVD Tajemství Langobardů (výstavy ve Veselí nad Moravou) pro Mgr. J.
Šmerdu do MM v Hodoníně
- Tajemství Langobardů – vernisáž a výstava ve Veselí nad Moravou
Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka a další blízké turistické výletní cíle
Hodonínska (spoluúčast na propagačním DVD)
Oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu SETKÁNÍ KULTUR MIKULČICE 2013 (filmování duchovně - kulturních pořadů na hlavním a vedlejším podiu – malé
scéně v pátek 24. května, v sobotu 25. května a v neděli 26. května, nahrání videozáznamu do PC
k dalšímu zpracování); Videodokumentace se prováděla již ve čtvrtek při přípravě areálu a taky
všechny doprovodné programy ukázky ze života Velkomoravanů, vystoupení mužských a
ženských sborů, dětských souborů, cimbálových muzik, ukázky letu a lovu dravců, divadelní hra
Oskar a růžová paní, ukázky bojové strategie v táboře Velkomoravanů, přednáška doc. PhDr.
Miroslava Vepřeka na téma Hlaholice
Zhotovení a odevzdání 6 DVD Oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu - Setkání kultur - Mikulčice 2013 (duchovně - kulturní pořady na hlavním a vedlejším
podiu - malé scéně v pátek 24. května, v sobotu 25. května a v neděli 26. května) pro PhDr.
Františka Synka do Slovanského hradiště v Mikulčicích
Videodokumentace archeologických prací a úprav areálu na Slovanském hradišti v Mikulčicích
Muzejní noc v Hodoníně 2013
Muzejní noc ve Veselí nad moravou 2013
Čarovné barvy země 2013 - vyhlášení výsledků malířské soutěže na Slovanském hradišti v
Mikulčicích
Skrytá paměť Moravy 2013 - vyhlášení výsledků literární soutěže na Slovanském hradišti v
Mikulčicích; Zhotovení doprovodného CD do Slovanského hradiště v Mikulčicích
Skrytá paměť Moravy 2012 (zhotovení dalšího DVD z minulého ročníku pro PhDr. Františka Synka
do Slovanského hradiště v Mikulčicích)
CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ PODLUŽÍ A SLAVNOSTI V RASTICOVĚ MĚSTĚ MORAVA (5. 7. - pohled
do minulosti, promítání dokumentů a promenádní koncert, 6. 7. - setkání s malířem Pavlem
Vavrysem, ukázky letu a lovu dravců, Cyrilometodějská pouť Podluží a promenádní koncert, 7. 7.
- 1. setkání starostů velkomoravských měst a obcí, přednáška prof. Petra Piťhy o sv. Cyrilu a
Metoději, folklorní pořad)
Seminář v Masarykově muzeu v Hodoníně - Muzea a sociálně znevýhodnění
Videodokumentace - areálu a budov na Slovanském hradišti v Mikulčicích před plánovanou
rekonstrukcí
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17. Mikulčicko - Kopčanský archeopark (anglická verze) The Mikulčice-Kopčany Archaeological Park A Great-Moravian Monument of Outstanding Value
18. Videodokumentace areálu Slovanského hradiště pro soutěž GLORIA MUSAEALIS Revitalizace
archeoparku Mikulčice (filmování s odborným pracovníkem PhDr. Františkem Synkem podle
předem připraveného scénáře)
19. Filmování, nahrání videozáznamu do PC, střih záznamu, titulky, vložení foto, ozvučení, grafická
úprava, renderování, přepis z PC, na DVD, výroba přebalu na DVD,grafické zpracování a potisk
DVD (zhotovení DVD do MM v Hodoníně, Vlastivědného muzea v Kyjově, Slovanského hradiště v
Mikulčicích, zálohování DVD do archívu)
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Příloha č. 6

Seznam smluvních výzkumů
201301-07 Sobůlky-Ke Hřbitovu, vod. VaK Hodonín
201301-08 Strážnice-Magnisova, vod. VaK Hodonín
201301-09 Kyjov-Mezi Mlaty, kan. VaK Hodonín
201302 Strážnice-Veselská, stav. úpravy ZAPA, KOVOSTEEL
201303 Kyjov-Dobrovského, RD s provozovnou Čechovi
201304 Kyjov-Dobrovského, polyf. dům KEOM
201310 Kyjov-Trávníky, hala Šroubárna Kyjov
201313 Blatnice-intravilán, vod. Obec Blatnice
201319 Vracov-Záhumenská, NN Němeček
201325 Násedlovice-intrav., kan. Obec Násedlovice
201326 Těmice-Pod chrastím, skládka odpadů DSO Severovýchod
201327 Strážnice-zámek, opěrná zeď, schodiště Renova
201328 Blatnice-Lipov-U Blatnice, Blaně, Pod Roháčky, Pod Novou horou, Nové pole, Nad radostnou
vod. Obec Blatnice
201332 Násedlovice-obec. úřad, revit. Obec Násedlovice
201333 Násedlovice-kostel sv. Martina, Cyrila a Metoděje, stav. úpravy ŘKF Žarošice
201334 Veselí nad Moravou-Masarykova tř., cyklostezka Město Veselí nad Moravou
201337 Šardice-Hovorany-Louky pode dvorem, Přední zelniska, cyklostezka Obec Šardice
201338 Čeložnice-Losky pod silnicí, revitalizace rybníčků Václav Šalša
201258 Moravský Písek-Průhon, Okrouhliskové jezero, Výkaz, polní cesty HC 7, 8 SKR stav
201260 Lovčice-Zadní čtvrtky, most a polní cesta 104 Agromeli
201301-01 Josefov-Nová, vod. VaK Hodonín
201301-02 Moravská Nová Ves - Hrušky, vod VaK Hodonín
201301-03 Hodonín-Rodinova, vod VaK Hodonín
201301-04 Hodonín-Křičkova, vod VaK Hodonín
201301-05 Hodonín-Jánošíkova, vod VaK Hodonín
201301-06 Hodonín-Mírové nám., kan. VaK Hodonín
201305 Hodonín-Bratislavská, PPO Delimax
201306 Hodonín-Prostřední díly, stavba autoservisu Toth
201308-01 Hodonín-Mas. nám. III. et. chodníky Město Hodonín
201308-02 Hodonín-Rybáře, kom. Město Hodonín
201308-03 Hodonín-Výhon, TI Město Hodonín
201308-04 Hodonín-Sadová, teplovod Město Hodonín
201308-05 Hodonín-Velkomoravská, VO Město Hodonín
201309 Hodonín-Brněnská, reko MS JMP
201311 Nenkovice-Úlehle, Přední stavy, nádrž Proles
201312 Mutěnice-Hodonínská, chodníky Obec Mutěnice
201314 Mutěnice-Průjezdní, kom. Obec Mutěnice
201315 Archlebov-U Hrachůvky, kan. Obec Archlebov
201316 Žeravice-Novosady, oprava hřbitovní zdi Obec Žeravice
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201317 Dolní Bojanovice-Myslivecká, vod., kan. Obec Dolní Bojanovice
201318 Dolní Bojanovice-V Zahradách, vod., kan. Obec Dolní Bojanovice
201320 Strážovice-kostel Nejsvětější trojice, odvlhčení Báča
201321 Prušánky-Moravská, Dlouhá, Díly za kostelem, opt. kabel itself
201322 Strážnice-Nádražní, NN Němeček
201323 Rohatec-Dělnická, oprava vjezdu hasič. zbrojnice Obec Rohatec
201324 Rohatec-K Olšičkám, kan. Obec Rohatec
201329 Mikulčice-kostel Nanebevzetí Panny Marie, rekonstrukce I. et. Obec Mikulčice
201330 Mikulčice-kostel Nanebevzetí Panny Marie, rekonstrukce II. et. Obec Mikulčice
201331 Mutěnice-Padělky, SKAO Inpro Moravia
201335 Hodonín-Bří. Čapků + 10 I. et., plyn. JMP
201336 Hodonín-Bří. Čapků + 10 III. et., plyn. JMP
201339 Dolní Bojanovice-Lipová, kan. Obec Dolní Bojanovice
201340 Mutěnice-Rokytí, PPO Obec Mutěnice
201254 Hodonín-Sadová, NTL JMP Net
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Příloha č. 7

Seznam nesmluvních výzkumů
1/13 Mutěnice, Vinné bůdy, penzion Štěpánek
2/13 Hodonín, Brandlova-OD Rozmarýnek, rekonstrukce horkovodu
3/13 Dražůvky, RD Štos
4/13 Strážnice, u zámku, RD Fr. Červenka
5/13 Prušánky, RD Hamerník
6/13 Lužice, RD Grufík
7/13 Čejkovice-Velké Bílovice, oprava komunikace
8/13 Nový Poddvorov, RD Dokoupilová
9/13 Lužice, RD Petrécsová
10/13 Čejkovice, RD Hnilecký
11/13 Prušánky, RD Čupr-Trechová
12/13 Hodonín, Anenská 405/7, MOTOMAX, s.r.o., IS
13/13 Prušánky RD Křiváková
14/13 Prušánky RD Redek
15/13 Ratíškovice, ul. U Radnice, cesta
16/13 Prušánky RD Hostinská
17/13 Kyjov, ul. Čelakovského, památník
18/13 Lužice, RD Havlík
19/13 Hodonín, Prostřední díly, hliník
20/13 Hroznová Lhota-Přední čtvrtky od Žabince, RD Vrána
21/13 Hroznová Lhota-Přední čtvrtky od Žabince, RD Mizerák
22/13 Hroznová Lhota-Přední čtvrtky od Žabince, RD Jarošová
23/13 Hroznová Lhota-Přední čtvrtky od Žabince, RD Daněk
24/13 Strážnice-Příční, RD Novák
25/13 Strážnice-Komenského, RD Můčka
26/13 Dražůvky-Havránky, IS Obec
27/13 Dražůvky-Havránky, RD Hojačová
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Příloha č. 8

Seznam smluv
201301-01 Josefov-Nová, vod. VaK Hodonín
201301-02 Moravská Nová Ves - Hrušky, vod VaK Hodonín
201301-03 Hodonín-Rodinova, vod VaK Hodonín
201301-04 Hodonín-Křičkova, vod VaK Hodonín
201301-05 Hodonín-Jánošíkova, vod VaK Hodonín
201301-06 Hodonín-Mírové nám., kan. VaK Hodonín
201301-07 Sobůlky-Ke Hřbitovu, vod. VaK Hodonín
201301-08 Strážnice-Magnisova, vod. VaK Hodonín
201301-09 Kyjov-Mezi Mlaty, kan. VaK Hodonín
201302 Strážnice-Veselská, stav. úpravy ZAPA, KOVOSTEEL
201303 Kyjov-Dobrovského, RD s provozovnou Čechovi
201304 Kyjov-Dobrovského, polyf. dům KEOM
201305 Hodonín-Bratislavská, PPO Delimax
201306 Hodonín-Prostřední díly, stavba autoservisu Toth
201307 Hodonín-Větrná hůrka, opt. kabely NetConnect
201308-01 Hodonín-Mas. nám. III. et. chodníky Město Hodonín
201308-02 Hodonín-Rybáře, kom. Město Hodonín
201308-03 Hodonín-Výhon, TI Město Hodonín
201308-04 Hodonín-Sadová, teplovod Město Hodonín
201308-05 Hodonín-Velkomoravská, VO Město Hodonín
201309 Hodonín-Brněnská, reko MS JMP
201310 Kyjov-Trávníky, hala Šroubárna Kyjov
201311 Nenkovice-Úlehle, Přední stavy, nádrž Proles
201312 Mutěnice-Hodonínská, chodníky Obec Mutěnice
201313 Blatnice-intravilán, vod. Obec Blatnice
201314 Mutěnice-Průjezdní, kom. Obec Mutěnice
201315 Archlebov-U Hrachůvky, kan. Obec Archlebov
201316 Žeravice-Novosady, oprava hřbitovní zdi Obec Žeravice
201317 Dolní Bojanovice-Myslivecká, vod., kan. Obec Dolní Bojanovice
201318 Dolní Bojanovice-V Zahradách, vod., kan. Obec Dolní Bojanovice
201319 Vracov-Záhumenská, NN Němeček
201320 Strážovice-kostel Nejsvětější trojice, odvlhčení Báča
201321 Prušánky-Moravská, Dlouhá, Díly za kostelem, opt. kabel itself
201322 Strážnice-Nádražní, NN Němeček
201323 Rohatec-Dělnická, oprava vjezdu hasič. zbrojnice Obec Rohatec
201324 Rohatec-K Olšičkám, kan. Obec Rohatec
201325 Násedlovice-intrav., kan. Obec Násedlovice
201326 Těmice-Pod chrastím, skládka odpadů DSO Severovýchod
201327 Strážnice-zámek, opěrná zeď, schodiště Renova
130

201328 Blatnice-Lipov-U Blatnice, Blaně, Pod Roháčky, Pod Novou horou, Nové pole, Nad radostnou
vod. Obec Blatnice
201329 Mikulčice-kostel Nanebevzetí Panny Marie, rekonstrukce I. et. Obec Mikulčice
201330 Mikulčice-kostel Nanebevzetí Panny Marie, rekonstrukce II. et. ŘKF Mikulčice
201331 Mutěnice-Padělky, SKAO Inpro Moravia
201332 Násedlovice-obec. úřad, revit. Obec Násedlovice
201333 Násedlovice-kostel sv. Martina, Cyrila a Metoděje, stav. úpravy ŘKF Žarošice
201334 Veselí nad Moravou-Masarykova tř., cyklostezka Město Veselí nad Moravou
201335 Hodonín-Bří. Čapků + 10 I. et., plyn.
201336 Hodonín-Bří. Čapků + 10 III. et., plyn.
201337 Šardice-Hovorany-Louky pode dvorem, Přední zelniska, cyklostezka Obec Šardice
201338 Čeložnice-Losky pod silnicí, revitalizace rybníčků Václav Šalša
201339 Dolní Bojanovice-Lipová, kan. Obec Dolní Bojanovice
201340 Mutěnice-Rokytí, PPO Obec Mutěnice
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Příloha č. 9

Seznam nálezových zpráv
Pozitivní:
Šmerda, J. 2013: Skoronice-Hovolány, Betle, Milotice- Před Zámkem, kan. Obec Skoronice (201204).
Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Kyjov-Od Svatoborska, terminál AUDI, FVE Polcr (201031). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Milotice-Dráhy, ČOV, kan. MSOS Kyjov (201133). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Sobůlky-Ke Hřbitovu, vod. VaK Hodonín (201301-07). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Strážnice-zámek, opěrná zeď, schodiště Renova (201327). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Veselí nad Moravou-Masarykova tř., cyklostezka Město Veselí nad Moravou
(201334). Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Kostrouch, F. 2013: Mikulčice, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Předběžná zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201330.
Kostrouch, F. 2013: Hodonín, ul. Jánošíkova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při opravě vodovodu. Archiv MM Hodonín A-201301/5.
Kostrouch, F. 2013: Hodonín – Masarykovo nám. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201308/1.
Kostrouch, F. 2013: Hodonín – Rybáře. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201308/2.
Kostrouch, F. 2013: Josefov – ul. Nová. Investorská nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při opravě vodovodu. Archiv MM Hodonín A-201301/1.

Negativní:
Šmerda, J. 2013: Strážnice-Magnisova, vod. VaK Hodonín (201301-08). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Kyjov-Mezi Mlaty, kan. VaK Hodonín (201301-09). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Strážnice-Veselská, stav. úpravy ZAPA, KOVOSTEEL (201302). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Kyjov-Dobrovského, RD s provozovnou Čechovi (201303). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
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Šmerda, J. 2013: Kyjov-Dobrovského, polyf. dům KEOM (201304). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Kyjov-Trávníky, hala Šroubárna Kyjov (201310). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Vracov-Záhumenská, NN Němeček (201319). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Násedlovice-intrav., kan. Obec Násedlovice (201325). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Těmice-Pod chrastím, skládka odpadů DSO Severovýchod (201326). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Násedlovice-obec. úřad, revit. Obec Násedlovice (201332). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Násedlovice-kostel sv. Martina, Cyrila a Metoděje, stav. úpravy ŘKF Žarošice
(201333). Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Šardice-Hovorany-Louky pode dvorem, Přední zelniska, cyklostezka Obec Šardice
(201337). Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2013: Čeložnice-Losky pod silnicí, revitalizace rybníčků Václav Šalša (201338). Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Kostrouch, F. 2013: Hodonín – Doubrava. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201252.
Kostrouch, F. 2013: Hodonín – ul. Na Pískách. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201230/4.
Kostrouch, F. 2013: Moravská Nová Ves – Hrušky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201301/2.
Kostrouch, F. 2013: Hodonín – ul. Rodinova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201301/3.
Kostrouch, F. 2013: Hodonín, ul. Křičkova. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při opravě vodovodu. Archiv MM Hodonín A-201301/4.
Kostrouch, F. 2013: Hodonín, Mírové náměstí. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201301/6.
Kostrouch, F. 2013: Hodonín, ul. Sportovní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201305.
Kostrouch, F. 2013: Hodonín. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Archiv MM
Hodonín A-201306.
Kostrouch, F. 2013: Hodonín – Výhon. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201308/3.
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Kostrouch, F. 2013: Hodonín ul. Brněnská, ul. Bří Čapků, Cihlářská čtvrť, Družstevní čtvrť. Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě plynovodu. Archiv MM Hodonín A-201309.
Kostrouch, F. 2013: Nenkovice. Investorská nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201311.
Kostrouch, F. 2013: Mutěnice, ul. Průjezdní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201314.
Kostrouch, F. 2013: Dolní Bojanovice – ul. Myslivecká. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201317.
Kostrouch, F. 2013: Dolní Bojanovice – ul. V Zahradách. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201318.
Kostrouch, F. 2013: Archlebov – U Hrachůvky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201315.
Kostrouch, F. 2013: Mutěnice – Padělky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201331.
Kostrouch, F. 2013: Rohatec – ul. Dělnická. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A-201323.
Kostrouch, F. 2013: Rohatec – ul. K Olšičkám. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201324.
Kostrouch, F. 2013: Strážnice – ul. Nádražní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201322.
Kostrouch, F. 2013: Mutěnice, ul. Hodonínská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A-201312.
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Příloha č. 10
Grafické práce – Hodonín, Mikulčice
LEDEN
-MIKULČICE
 Návrh a tisk pracovních listů na soutěž „Olympiáda“
 Návrh a tisk „Hlaholice“
 Návrh a realizace „Puzzle dle kresby Rostislava Skopala“ + „Pexeso dle kresby Rostislava
Skopala“
 Návrhy propagace na sezónu 2013
-MASARYKOVO MUZEUM
 Návrh a tisk „Volná rodinná vstupenka 2013"
 Návrh a tisk „Pracovní list k expozici“
 Návrh a tisk „Titulní strana dokumentu Zpráva o činnosti za rok 2012“
 „PHU 2012“
ÚNOR
-HODONÍN EVROPA



Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu a panelů + účast na organizaci akce „Vzpomínková
akce k 70. výročí odsunu Židů z Hodonínska" Termín akce 5. - 7. 2. 2013 od 10:00 do 13:00
Návrh a tisk plakátu + vstupenek na koncert „Létající rabín" Termín koncertu 7. 2. 2013 v
19:00

-MIKULČICE


Návrh, tisk + laminace diplomů „Host N° 1. 000“, „Host N° 3. 000“, „Host N° 6. 000“

BŘEZEN
-HODONÍN SADOVÁ


Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták + leták pro školy +
doprovodné programy „Mince habsburských panovníků 1526 - 1918“. Trvání výstavy 1. 3. –
12. 5. 2013, vernisáž 28. 2. 2013 od 17:00

-HODONÍN EVROPA


Návrh baneru " Mince habsburských panovníků 1526 - 1918" Trvání výstavy 1. 3. – 12. 5.
2013, vernisáž 28. 2. 2013 od 17:00

-REGIONÁLNÍ CENRUM


Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu „Ukryto pod zemí“. Trvání výstavy 6. 3. – 1. 9. 2013

-HODONÍN EVROPA



Návrh baneru - "Velikonoce se blíží..." Termín akce 20. - 22. 3. 2013 od 9:00 do 12:00 - od
13:00 do 16:30
Návrh a tisk plakátů k předváděcí akci Velikonoce se blíží a výstavy k této akci "dopolední
pořad Velikonoční nadílka o velikonočních zvycích, pověrečných představách a magických
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praktikách na Slovácku + rukodělné dílny". Termín akce 20. - 22. 3. 2013 od 9:00 do 12:00 od 13:00 do 16:30
-HODONÍN ZÁMEČEK


Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + letáků pro školy +
doprovodné programy „Studentská halenka, z historie školství na Hodonínsku“. Trvání
výstavy 22. 3. – 26. 5. 2013, vernisáž 21. 3. 2013 v 17:00

-MIKULČICE


Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc duben

DUBEN
-MIKULČICE



Návrh panelů + návrh a tisk plakátu pro výstavu „Moravský umělec a solunští bratři - Jano
Köhler“. Trvání výstavy 1. 4. – 30. 4. 2013
Návrh a tisk plakátu + volné vstupenky "Velkomoravský běh" Termín akce 13. 4. 2013 mládež
od 9:00, dospělí v 11:15

-HODONÍN EVROPA



Návrh baneru - "Verbuňk a UNESCO". Termín akce 13. 4. 2013 od 19:00
Návrh baneru "Jazzové královny". Termín akce 17. 4. 2013 od 19:00

-MIKULČICE





Návrh a tisk „Karty návštěvníků“
Návrh „Mapa“ + „letáky“
Návrh a tisk „Zvací dopis“
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc květen

-MASARYKOVO MUZEUM



Návrh a tisk „Vstupné"
Návrh a tisk „Vizitky"

KVĚTEN
-MASARYKOVO MUZEUM


Návrh + příprava pro tisk „Vstupenka 2013“ pro pobočky

-MIKULČICE


Návrh a tisk plakátu „Bulharský Codex Suprasliensis". Trvání výstavy 10. 5. – 26. 5. 2013

-HODONÍN ZÁMEČEK


Návrh a tisk plakátu + letáku na akci + program „Muzejní noc“ na téma Škola hrou. Termín
akce 17. 5. 2013 od 18:00 do 23:00

-KYJOV


Účast na pořádání akce „Bleší trh“. Termín akce 17. 5. 2013 od 18:00 do 21:00
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-HODONÍN EVROPA


Návrh baneru "Maturanti vystavují" Trvání výstavy 21. 5. – 9. 6. 2013

-MIKULČICE






Návrh a lepení přelepovacích samolepek + tisk letáků „Den dravců“ 138x188cm. Termín akce
26. 5. 2013 od 15:30, 23. 6. 2013 od 15:30, 6. 7. 2013 od 15:30, 19. 8. 2013 od 15:00 a 17:00,
4. 10. 2013 od 10:00
Návrh cedulek "Pořadatel" + jmenovky pro „Setkání kultur“. Termín akce 24. - 26. 5. 2013
Návrh, tisk + laminace diplomů „Host N° 7. 000“, 30. 5. 2013
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc červen

ČERVEN
-MIKULČICE


Návrh a tisk plakátu + letáku na akci + program „Muzejní noc kostelů“. Termín akce 1. 6. 2013
od 17:30 do 22:00

-REGIONÁLNÍ CENRUM


Návrh a tisk plakátu „Mikulčicko-kopčanský archeopark“. Trvání výstavy 7. 6. – 31. 8. 2013,
vernisáž 6. 6. 2013 v 16:00

-STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHÍV V HODONÍNĚ


Návrh a tisk plakátu pro besedu „Fenomén Redlich - hodonínská rodina průmyslníků“. Termín
akce 8. 6. 2013 v 15:00

-MIKULČICE


Návrh a tisk plakátů a pozvánek + popisek a diplomů pro soutěž „Čarovné barvy země“.
Vyhlášení soutěže 13. 6. 2013, od 10:00

-HODONÍN ZÁMEČEK


Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + letáků pro školy +
doprovodné programy „Tradice svatého Cyrila a Metoděje v minulosti a dnes“. Trvání výstavy
14. 6. – 8. 9. 2013, vernisáž 13. 6. 2013 v 17:00

-HODONÍN EVROPA


Návrh baneru "ABSOLVENTSKÝ KONCERT". Termín akce 20. 6. 2013 od 19:00

-BUDOVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘEDSÁLÍ


Instalace výstavy + návrh a tisk plakátů „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 20. 6. 2013, od
9:00 do 13:00

-HODONÍN SADOVÁ


Realizace výstavy + přepracování stávajícího plakátu a jeho tisk + pozvánky na vernisáž + leták
+ doprovodné programy „Tajemství Langobardů“. Trvání výstavy 25. 6. – 29. 9. 2013, vernisáž
24. 6. 2013 v 17:00
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-HODONÍN EVROPA


Návrh baneru "Tajemství Langobardů "

-MIKULČICE


Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíce červenec/ srpen

ČERVENEC
-PŘEDSÁLÍ SÁLU EVROPA


Instalace výstavy + návrh a tisk plakátů, pozvánek „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 22.
7. – 1. 9. 2013, vernisáž 22. 7. 2013 v 17:00

-HODONÍN EVROPA


Návrh baneru "Čarovné barvy země". Trvání výstavy 22. 7. – 1. 9. 2013, vernisáž 22. 7. 2013 v
17:00

-MIKULČICE



Návrh a tisk pozvánky „Cyrilometodějská pouť na Podluží“. Termín akce 6. 7. 2013 v 15:30
Návrh a tisk letáku A4 „Zvací list“

-HODONÍN ZÁMEČEK


Návrh a tisk plakátu na koncert „Bezobratři“ 20. 7. 2013 v 18.00. Termín koncertu 29. 7. 2012
od 18:00

-HODONÍN EVROPA


Návrh a tisk plakátů k akci Prázdniny se šamanem "Výprava k protinožcům". Termín akce 29.
7. - 2. 8. 2013 od 8:00 do 16:00

SRPEN
-MASARYKOVO MUZEUM - NÁDVOŘÍ


Návrh a tisk plakátu + účast na organizaci - malování na tělo „Výtvarné, pohybové a
muzikoterapeutické dílničky“. Termín akce 1. 8. 2013 od 15:00

-MASARYKOVO MUZEUM


Návrh „Vstupenka“

-MIKULČICE



Návrh a tisk plakátu na výstavu „PO STOPÁCH CYRILA A METODĚJE Z MORAVY DO
CHORVATSKA“ Trvání výstavy 12. 8. – 15. 9. 2013.
Návrh, tisk + laminace diplomů „Host N° 9. 000“, „Host N° 12. 000“, „Host N° 15. 000“,
„Host N° 18. 000“

-MASARYKOVO MUZEUM


Návrh a tisk „Vizitky zaměstnanců“

-HODONÍN EVROPA
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Návrh a tisk plakátů k akci "Muzikoterapeutická relaxace pro dospelé". Termín akce 21. 8.
2013 v 17:00

ZÁŘÍ
-SKORONICE




Návrh panelů pro stálou expozici + instalace výstavy „Jízda králů" Expozice připravována v
průběhu od listopadu 2012 do září 2013. Termín akce „6. Sjezd rodáků a přátel Skoronic" 6. 9.
- 8. 9. 2013
„Jízda králů" 8. 9. 2013 v 13:00

-ZŠ RATÍŠKOVICE


Instalace výstavy + návrh a tisk plakátů, pozvánek „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 5. 9.
– 4. 10. 2013, vernisáž 9. 9. 2013 v 9:40

-HODONÍN ZÁMEČEK


Návrh a tisk plakátů + účast na organizaci akce "Dny evropského dědictví - Ve víru chutí
partnerských měst“. Trvání výstavy 7. 9. 2013 od 16:00 do 20:00

-HODONÍN EVROPA


Návrh a tisk plakátů k akci "Muzikoterapeutická relaxace pro dospělé". Termín akce 18. 9.
2013 v 17:00

-HODONÍN ZÁMEČEK


Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu a panelu + pozvánky na vernisáž + letáků pro školy +
doprovodné programy "Hodonínské botky pro strýce i tetky“. Trvání výstavy 27. 9. – 24. 11.
2013, vernisáž 26. 9. 2013 v 17:00

-MIKULČICE



Návrh a tisk plakátu + diplomů na akci „Akropole cross - běh Rasticovým Městem Morava“.
Termín akce 27. 9. 2013 od 9:00
Návrh a tisk plakátu na akci „Podzim v Rasticově Městě Morava“. Termín akce 28. 9. 2013 od
14:00 do 17:00

ŘÍJEN
-ZŠ ZNOJMO


Návrh a tisk plakátů, pozvánek „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 9. 10. – 15. 11. 2013,
vernisáž 9. 10. 2013 v 9:00

-HODONÍN ZÁMEČEK


Návrh a tisk plakátu pro přednášku Davida Valůška "Prodejny firmy Baťa“. Termín přednášky
15. 10. 2013 v 17:30

-MIKULČICE


Návrh a tisk pracovních listů na soutěž „Olympiáda“
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-HODONÍN EVROPA



Návrh baneru "Hudební čtvrtek - Midnight cofe session". Termín akce 24. 10. 2013 v 19:00
Návrh a tisk plakátů k akci "Muzikoterapeutická relaxace pro dospelé". Termín akce 30. 10.
2013 v 17:00

LISTOPAD
-MASARYKOVO MUZEUM


Návrh a tisk „Volná rodinná vstupenka“ 2014

-HODONÍN SADOVÁ


Realizace výstavy + návrh panelů a příprava pro tisk + návrh a tisk plakátu + pozvánky na
vernisáž + leták + doprovodné programy „Rytířské řády, historie a současnost“. Trvání
výstavy 1. 11. 2013 – 23. 2. 2014, vernisáž 31. 10. 2011 v 17:30

-HODONÍN EVROPA


Návrh baneru " Rytířské řády, historie a současnost". Trvání výstavy 1. 11. 2013 – 23. 2. 2014,
vernisáž 31. 10. 2011 v 17:30

-MIKULČICE



Návrh a příprava k tisku banerů pro výstavu v Paříži „Mikulčicko-Kopčanský archeopark“
Návrh a tisk + laminace „Poděkování“

-HODONÍN ZÁMEČEK


Návrh a tisk plakátu pro přednášku Miroslavy Štýbrové "Život baťovců všední i svátečný“.
Termín přednášky 14. 11. 2013 v 17:30

-HODONÍN EVROPA


Návrh a tisk plakátů k akci "Muzikoterapeutická relaxace pro dospělé" Termín akce 27. 11.
2013 v 17:00

HARDEGG-PLEISSING


Instalace výstavy + návrh a tisk plakátů, pozvánek „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 28.
11. – 21. 12. 2013, vernisáž 27. 11. 2013 v 18:00

PROSINEC
-ZŠ KYJOV


Instalace výstavy + návrh a tisk plakátů, pozvánek „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 6.
12. 2013 – 25. 1. 2014

-HODONÍN ZÁMEČEK




Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + letáků pro školy +
doprovodné programy "Svět hraček, radost malých i velkých“. Trvání výstavy 11. 12. 2013 –
16. 2. 2014, vernisáž 10. 12. 2013 v 17:30
Návrh „PF 2013“
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-HODONÍN EVROPA






Tisk plakátu + účast na organizaci a předvádění na vánoční předváděcí akci „Vánoce se
blíží…“. Termín akce 11. - 13. 12. 2013 od 9:00 do 12:00 - od 13:00 do 16:30
Návrh baneru " Vánoce se blíží…". Termín akce 11. - 13. 12. 2013 od 9:00 do 12:00 - od 13:00
do 16:30
Návrh a tisk plakátů k akci "Muzikoterapeutická relaxace pro dospelé". Termín akce 17. 12.
2013 v 17:00
Návrh a tisk plakátu "Silvestrovský koncert - Big bandu Gustava Broma". Termín akce 19. 12.
2013 v 20:00
Návrh baneru " Silvestrovský koncert - Big bandu Gustava Broma ". Termín akce 19. 12. 2013
v 20:00
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Příloha č. 11
Grafické práce – Kyjov, Veselí n/M., sál Evropa
LEDEN
*Propagace koncertu P. J. Ryba - Sál Evropa
*Propagace přednášek k výstavě Tajemství Langobardů (22., 29. 1., 5. 2.)
*Úprava webových stránek
*Kvíz k výstavě „Tajemství Langobardů“ ve spolupráci s Evou Kudláčovou
*Návrh plakátu pro výstavu „Vajíčko malované z lásky darované“
*Příprava propagace „Velikonoční předváděcí akce“
*Skenování pro Mgr. Martonovou „Pletenie zo…“ + zálohování na CD.
*Stav tisku ineo+ 203

ÚNOR
*Tisk plakátů, pozvánek do Městského muzea ve Veselí „Tajemství Langobardů“
*Manuál pro logo „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“
*Tisk propagačního materiálu k velikonočním předváděcím akcím K, V.
*Příprava banneru k výstavě „Vajíčko malované…“
*Likvidace výstavy „Tajemství Langobardů“
*Instalace výstavy „Tajemství Langobardů“ ve Veselí nad Moravou
*Instalace výstavy „Vajíčko malované z lásky darované“ - muzeum Kyjov
*Úprava webových stránek, zasílání mailů k výstavám a akcím
*Zálohování skenu knihy „Pletenie zo šúpolia“ pro účastnice kurzu pro Mgr. Martonovou
*Stav tisku ineo+ 203

BŘEZEN
*Instalace výstavy „Tajemství Langobardů“ ve Veselí nad Moravou
*Instalace výstavy „Vajíčko malované z lásky darované“ - muzeum Kyjov
*Doprovodný program (omalovánky) k výstavě o kraslicích
*Úprava webových stránek, zasílání mailů k výstavám a akcím, vkládání fotografií
*Propagační materiál k výstavě „Umělecko-řemeslné zpracování kovů“
*Propagační materiál k jazzovému koncertu 17. 4. 2013, sál Evropa Hodonín
*Propagační materiál „Beseda u cimbálu VEBUŇK“ 14. 4. 2013, sál Evropa Hodonín
*Spolupráce při velikonočních předváděcích akcích „Velikonoce se blíží…“
*Propagační materiál k výstavě „Umělecko-řemeslné zpracování kovů“
*Čtvrtletník II/2013
*Stav tisku ineo+ 203

DUBEN
*Propagační materiál k výstavě „Umělecko-řemeslné zpracování kovů“
*Instalace výstavy „Umělecko-řemeslné zpracování kovů“
*Účast a příprava vernisáže výstavy „Umělecko-řemeslné zpracování kovů“
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*Úprava webových stránek, zasílání mailů k výstavám a akcím, vkládání fotografií
*Příprava nové expozice muzea ve Skoronicích
*Likvidace výstavy „Vajíčko malované z lásky darované“
*Tisk a návrh osvědčení o absolvování: „Kurz pletení z kukuřičného šústí“
*Skenování fotografií od paní Holcmanové k Jízdě králů ve Skoronicích
*Stav tisku ineo+ 203

KVĚTEN
*Spolupráce při výstavě s Kyjovským Slováckem v pohybu „Půda je živá“, instalace, účast na vernisáži
*Propagace Blešího trhu, účast
*Propagace předváděček na kovářské dílny
*Skenování fotografií od paní Holcmanové k Jízdě králů
*Tisk plakátů pro muzejní noc do Městského muzea ve Veselí nad Moravou
*Propagace k absolventskému koncertu v Sále Evropa 20. 6. 2013
*Návrh nových vstupenek pro pobočky MM Hodonín
*Úprava webových stránek, zasílání mailů k výstavám a akcím, vkládání fotografií
*Tisk propagačního materiálu k výstavě fotografií Josefa Fantury v Městském muzeu ve Veselí n./M.
*Stav tisku ineo +203

ČERVEN
*Likvidace výstavy „Půda je živá“
*Propagační materiál pro M. Zálešákovou k prázdninám se šamanem
*Plakát, program, jmenovky, propagační materiál k semináři „Muzea a sociálně znevýhodnění“
*Úprava webových stránek, zasílání mailů k výstavám a akcím, vkládání fotografií
*Tisk plakátů pro koncert „Bezobratři“ (20. 7. 2013)
*Skenování fotografií od paní Holcmanové k Jízdě králů ve Skoronicích a staré Skoronice
*Instalace výstavy ve Veselí nad Moravou „Fotografie s folklorni tematikou“
*Příprava a účast při kovářských předváděčkách na dvoře muzea (16. 6., 25.–27. 6.)
*Příprava banneru pro muzeum Skoronice s Danielou Šafránkovou + zjišťování cen u firem
*Příprava čtvrtletníku 3/2013
*Tisk čtvrtletníku 3/2013
*Stav tisku ineo +203

ČERVENEC
*Kopie k výstavě Chorynští do Městského muzea ve Veselí nad Moravou
*Příprava kapa desek do muzea ve Skoronicích
*Příprava propagačního materiálu k výstavě „Codex Gigas“
*Skenování starých fotografií k Jízdě králů do muzea ve Skoronicích pro kapa desky do expozice
*Aktualizace webových stránek muzea, propagace Codex gigas mailem do zpravodajů
*Skenování fotografií ke Slováckým rokům z MKS Kyjov
*Stav tisku ineo +203
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SRPEN
*Instalace expozice v muzeu Skoronice
*Dokončení desek pro muzeum ve Skoronicích, odevzdáno do tisku
*Příprava čtvrtletníku 4/2013
*Aktualizace webových stránek
*Propagace výstavy a besedy Codex gigas
*Tisk propagačního materiálu k výstavě Chorynští z Ledské
*Stav tisku ineo +203

ZÁŘÍ
*Instalace expozice ve Skoronicích
*Likvidace výstavy o kovářství
*Instalace výstavy Chorynských v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou
*Příprava čtvrtletníku 4/2013
*Pomoc při instalaci v MM Hodonín (Baťa)
*Instalace výstavy Codex gigas
*Aktualizace webových stránek
*Propagace výstavy Codex gigas (výlepy, maily)
*Pomoc při instalaci výstavy v MM Hodonín „Hodonínské botky pro strýce i tetky“ 19. 9. 2013
*Návrh propagačního materiálu k výstavě „100 let zpřístupnění muzea veřejnosti „ – Kyjov
*Visačky pro účastníky historického semináře
*Propagační materiály ke koncertu v Evropě 24. 10.
*Stav tisku ineo+203

ŘÍJEN
*Skoronice, upevnění krále
*Jmenovky k historickému semináři
*Propagace besedy k Codexu gigas (maily, plakáty)
*Příprava rozpisu vánočních předváděcích akcí
*Příprava a účast na historickém semináři 10. - 11. 10.
*Příprava a účast na besedě o Codex gigas – Jiří Fogl
*Likvidace výstavy Codex gigas
*Instalace výstavy „100 let zpřístupnění muzea veřejnosti“, propagace
*Aktualizování vývěsky muzea
*Aktualizace webových stránek
*Návrh plakátu pro přednášku „Moc má jméno šibenice“ – sál Evropa (mimo plán)
*Příprava vánočních předváděček
*Stav tisku ineo +203

LISTOPAD
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*Příprava vánočních předváděček
*Tisk předváděcích vánočních akcí
*Příprava propagačního materiálu k výstavě „Betlémy stále živé“
*Vyplňování dotazníků pro přípravu nového propagačního materiálu ve spolupráci IC Kyjov
*Likvidace výstavy 100 let zpřístupnění kyjovského muzea veřejnosti
*Aktualizace webových stránek
*Účast při pořádání Blešího trhu, propagace
*Příprava a zadání do tisku banneru k výstavě betlému
*Inventury
*Spolupráce s Mgr. M. Zálešákovou při výtvarném semináři v Zš Újezd Kyjov
(21. 11.)
*Stav tisku ineo +203

PROSINEC
*Čvrtletníky I/2014
* instalace prací „Čarovné barvy země“ v Zš Újezd Kyjov s Mgr. M. Zálešákovou
*Instalace výstavy „Betlémy stále živé“
*Účast při vánočních předváděčkách (v době ŘD)
*Propagace výstavy betlémů a vánočních předváděcích akcí
*Dotisk plakátů do Veselí – prodloužení výstavy Chorynských
*Aktualizace webových stránek
*Stav tisku ineo +203

145

Příloha č. 12
Propagace archeologických nálezů
Na internetových stránkách Masarykova muzea v Hodoníně byly zveřejněny tyto články:
Kostrouch, F. Drobný archeologický výzkum v Čejkovicích. http://www.masaryk.info/masarykovomuzeum-hodonin/481/ [11. 12. 2013]
Kostrouch, F. Archeologický výzkum u kostela Nanebevzetí P. Marie v Mikulčicích.
http://www.masaryk.info/masarykovo-muzeum-hodonin/469/ [4. 10. 2013]
V novinách, časopisech a na internetu byla propagace zajištěna těmito články:
Museum in Kyjov zeigt die „Geheimnisse der Langobarden“. CRo 7 Radio Praha 18. 1. 2013. Red. M.
Schneibergová.
+ http://www.radio.cz/de/rubrik/tourist/museum-in-kyjov-zeigt-die-geheimnisse-der-langobarden
V hrobě ležela měděná čelenka i ozdoba do vlasů. Hodonínský deník, 30. 4. 2013, red. Z. Černá.
+
http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/v-hrobe-lezela-medena-celenka-i-ozdoba-do-vlasu20130430.html
Cyrilometodějské oslavy v Mikulčicích končí, vystoupí klávesista Marián Varga. Český rozhlas. Zprávy.
26. 5. 2013, red. Š. Kadlečková.
+ http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1216555
TUREK, P. Archeologové představí lebku se zkaženými zuby i unikátní kroužek. Slovácko [26.3. 2013]
+http://www.denik.cz/jihomoravsky-kraj/archeologove-predstavi-lebku-se-zkazenymi-zuby-iunikatni-krouzek-20130321-vqbe.html
TUREK, P. Archeologové objevili pod mikulčickým kostelem gotická okna. Hodonínský deník [9.10.
2013] +http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/archeologove-objevili-pod-mikulcickym-kostelemgoticka-okna-20131009.html
TUREK, P. Pod kostelem objevili kostry i gotická okna. Archeologové hodonínského muzea při
výzkumu kostela v Mikulčicích narazili na několik unikátních nálezů, které obohatí historii obce.
Slovácko [15. 10. 2013]
ČERNÁ, Z. Bagroval základy pro rodinný dům, dostal se až do patnáctého století. Hodonínský deník.
http://www.denik.cz/jihomoravsky-kraj/bagrem-se-dostal-az-do-patnacteho-stoleti-20131215wyvw.html [16.12. 2013]
Propagace v radiu, videopořadech na internetu a v televizních pořadech proběhla těmito
příspěvky:
Museum in Kyjov zeigt die „Geheimnisse der Langobarden“. CRo 7 Radio Praha 18. 1. 2013. Red. M.
Schneibergová
+
http://rebel.radio.cz/mp3/podcast/de/tourist/museum-in-kyjov-zeigt-die-geheimnisse-derlangobarden.mp3
Slovanské hradiště v Mikulčicích. Národní kulturní památka a další blízké turistické top výletní cíle
Hodonínska. Https://www.youtube.com/watch?v=LcY05dRh_VY 8. 3. 2013. TV Studio Sněženka.
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Do tajemství Langobardů mohou nahlédnout návštěvníci muzea. TV Slovácko 27. 3. 2013. Red. M.
Pechura
+ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=atg3jxb3_Ew
Mikulčice-setkání kultur. Český rozhlas Brno. Rendez-vous. 24. 5. 2013, red. M. Vandrová.
+ http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2895610
Cyrilometodějské oslavy v Mikulčicích končí, vystoupí klávesista Marián Varga. Český rozhlas. Zprávy.
26. 5. 2013, red. Š. Kadlečková.
+ http://media.rozhlas.cz/_audio/02894998.mp3
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Příloha č. 13
Výběr propagačních článků z regionálního tisku o Slovanském hradišti v Mikulčicích
Stulířová M.: Výstavy roku 2013. Do Brna míří věrozvěstové. Deník 2. ledna 2013
Turek P.: Oslavy Mikuleckého zakončil křest cédéčka. Slovácko 2. ledna 2013
Turek P.: Oslavy: Mikulčice uvidí legendu ruského folku. Slovácko 22. ledna 2013
Turek P.: Josef Zimovčák vyrazí z Nitry do Mikulčic. Slovácko 22. ledna 2013
(pt): Archeopark se ukazuje v Brně. Slovácko 22. ledna 2013
Jiřička J.: Mikulčice v UNESCO? Musejí čekat. MF Dnes 28. ledna 2013
(pt): Na Valech zahájí sezonu na Velikonoce. Slovácko, 12. března 2013
Cencinger I.: Chystá se největší pouť historie. Hodonínsko 5+2 dny 21. března 2013
Rybová J.: Věrozvěsti spojí věřící v Mikulčicích. Slovácko 7. května 2013
Bartoník R.: Nabídka turistického centra. Slovácko 7. května 2013
(bar): Mikulčice mají mnoho lákadel. Slovácko 7. května 2013
Turek P.: Cyril a Metoděj budou na známce. Slovácko 7. května 2013
Neupauer E./Hauzar J.: Cyrilometodějská tradice v našich národních dějinách. Slovácko 7. května
2013
Rybová J./ Kučerák V.: Věrozvěsti spojili křesťany. Slovácko 28. května 2013
(já): Televize chystá docu-drama. Slovácko 28. května 2013
Kučerák V.: Ve srovnání s věrozvěsty jsme toho udělali velmi málo. Slovácko 28. května 2013
Rybová J.: Zázračná ikona provázela pravoslavnou pouť. Slovácko 28. května 2013
Rybová J.: Zdravé duchovní základy lidí nikdo stovky let nevykořenil. Slovácko 28. května 2013
Rybová J.: Boží duch věrozvěsty inspiroval. Slovácko 28. května 2013
Procházková P.: Tajemství Metodějova hrobu. I Dnes 8. července 2013
Turek P.: Mikulčické hradiště se dočká věže. Slovácko 23. července 2013
(red): Mikulčice mají další krok k UNESCO. Slovácko 17. září 2013
Rutar S.: Podzim v Rasticově městě Morava, Deník 1. října 2013 .
Rutar S.: Děti z pěti škol si zaběhly kros. Deník 3. října 2013
Rutar S.: Slovanské hradiště patřilo běžcům, Deník 4. října 2013
Rutar S.: Nad mikulčickými valy létali dravci: Deník 8. října 2013
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R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 9
69501 Hodonín, Příspěvková organizaace, IČ:00090352
Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A
Číslo a název položky
A K T I V A
A.

- 1 Syntetický
účet

C E L K E M

Stálá aktiva

I.

Brutto

Okamžik sestavení: 13.02.2014 11:50 hod.

- 2 - 3 B ě ž n é
o b d o b í
Korekce
Netto

- 4 Minulé období

161837584.41

57135820.60

104701763.81

98413176.29

152885671.80

57101170.60

95784501.20

83466468.00

Dlouhodobý nehmotný majetek
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Povolenky na emise a preferenční limity
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

012
013
014
015
018
019
041
044
051

255019.00
0.00
0.00
0.00
0.00
255019.00
0.00
0.00
0.00
0.00

255019.00
0.00
0.00
0.00
0.00
255019.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

031
032
021
022
025
028
029
042
045
052

152630652.80
6569630.00
2734601.00
113282921.20
21276035.00
0.00
8171475.60
0.00
595990.00
0.00
0.00

56846151.60
0.00
0.00
33345955.00
15328721.00
0.00
8171475.60
0.00
0.00
0.00
0.00

95784501.20
6569630.00
2734601.00
79936966.20
5947314.00
0.00
0.00
0.00
595990.00
0.00
0.00

83466468.00
6603876.00
2734601.00
63728546.00
5768224.00
0.00
0.00
0.00
4631221.00
0.00
0.00

III.
1.
2.
3.
5.
6.

Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finanční majetek

061
062
063
068
069

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

IV.
1.
2.
3.
5.
6.
7.

Dlouhodobé pohledávky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

462
464
465
468
469
471

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A K T I V A
Číslo a název položky
B.

Oběžná aktiva

I.

Zásoby
Pořízení materiálu
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Pořízení zboží
Zboží na skladě
Zboží na cestě
Ostatní zásoby

II.
1.
4.
5.
6.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
9.
10.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

- 1 Syntetický
účet

Brutto

- 2 - 3 B ě ž n é
o b d o b í
Korekce
Netto

- 4 Minulé období

8951912.61

34650.00

8917262.61

14946708.29

111
112
119
121
122
123
131
132
138
139

83910.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83910.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

83910.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83910.00
0.00
0.00

89775.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41775.00
48000.00
0.00

Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Pohledávky za zaměstnanci
Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění
Daň z příjmu
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné daně a poplatky
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Pohledávky za účastníky sdružení
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky

311
314
315
316
335
336
341
342
343
344
346
348
351
371
373
381
385
388
377

3982199.84
105921.85
141043.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164716.44
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
3570018.55
0.00

34650.00
34650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3947549.84
71271.85
141043.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164716.44
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
3570018.55
0.00

5668504.80
89358.00
319097.00
0.00
0.00
1803.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5246566.80
11680.00

Krátkodobý finanční majetek
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Jiné cenné papíry
Termínované vklady krátkodobé
Jiné běžné účty
Běžný účet
Běžný účet FKSP
Ceniny
Peníze na cestě
Pokladna

251
253
256
244
245
241
243
263
262
261

4885802.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4606280.42
225316.55
16275.00
0.00
37930.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4885802.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4606280.42
225316.55
16275.00
0.00
37930.80

9188428.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8897818.01
258256.85
16425.00
0.00
15928.63

P A S I V A
Číslo a název položky
P A S I V A
C.

Syntetický
účet

C E L K E M

Vlastní kapitál

I.

B ě ž n é

- 1 o b d o b í

- 2 Minulé období

104701763.81

98413176.29

98987336.58

87905971.91

Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Kurzové rozdíly
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
Jiné oceňovací rozdíly
Opravy minulých období

401
403
405
406
407
408

94712145.59
79393526.61
15318618.98
0.00
0.00
0.00
0.00

83506806.65
78731980.39
4774826.26
0.00
0.00
0.00
0.00

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fondy účetní jednotky
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
Rezervní fond z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku,investiční fond
Ostatní fondy

411
412
413
414
416
419

4122745.56
73090.00
225355.67
1301833.62
72937.32
2449528.95
0.00

4048994.86
78783.00
260330.67
1001663.22
72937.32
2635280.65
0.00

III.
1.
2.
3.

Výsledek
Výsledek
Výsledek
Výsledek

493
431
432

152445.43
152445.43
0.00
0.00

350170.40
350170.40
0.00
0.00

1.
3.
4.
5.
6.
7.

hospodaření
hospodaření běžného účetního období
hospodaření ve schvalovacím řízení
hospodaření minulých účetních období

P A S I V A
Číslo a název položky
D.
I.

- 1 o b d o b í

- 2 Minulé období

5714427.23

10507204.38

441

0.00
0.00

0.00
0.00

Syntetický
účet

Cizí zdroje
Rezervy
1. Rezervy

B ě ž n é

II.
1.
2.
4.
7.
8.
9.

Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé úvěry
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé přijaté zálohy
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

451
452
455
458
459
472

3929432.03
3446089.40
0.00
0.00
0.00
0.00
483342.63

5894520.63
4861228.80
0.00
0.00
0.00
0.00
1033291.83

III.
1.
4.
5.
7.
9.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Krátkodobé závazky
Krátkodobé úvěry
Jiné kratkodobé půjčky
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění
Daň z příjmů
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Jiné daně a poplatky
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Závazky k účastníkům sdružení
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasívní
Ostatní krátkodobé závazky

281
289
321
324
326
331
333
336
341
342
343
344
345
347
349
352
372
374
383
384
389
378

1784995.20
0.00
0.00
293777.47
0.00
0.00
706808.00
1222.00
404986.00
0.00
82839.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48974.23
29862.60
38400.00
178125.90
0.00

4612683.75
0.00
0.00
145071.52
0.00
0.00
479790.00
2302.00
503013.00
0.00
117242.00
0.00
0.00
0.00
140241.00
1152.00
0.00
0.00
447024.00
11066.00
48000.00
338244.00
2379538.23

KEO 8.05a

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz

:

za období

:

ke dni

:

R O Z V A H A
12.2013
31.12.2013

/ U060p

ze dne: 13.02.2014 v 11:55 hod.
(Bilance)

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organiza

V Ý K A Z
Z I S K U
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

A

Z T R Á T Y

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 9
69501 Hodonín, Příspěvková organizaace, IČ:00090352
Sestavený k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
- 1 B ě ž n é
Syntetický
Hlavní
Číslo a název položky
účet
činnost
A.

N Á K L A D Y

I.

Náklady z činnosti
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitosti
Jiné daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

C E L K E M

III. Náklady na transfery
1. Náklady vybraných ústředních vlád. institucí na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
V.

Daň z příjmů

Okamžik sestavení: 13.02.2014 11:50 hod.
- 2 - 3 - 4 o b d o b í
M i n u l é
o b d o b í
Hospodářská
Hlavní
Hospodářská
činnost
činnost
činnost

24495391.01

0.00

27327111.42

0.00

501
502
503
504
506
507
508
511
512
513
516
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
547
548
551
552
553
554
555
556
557
558
549

24321970.30
881891.91
1558167.62
45926.15
196510.99
0.00
0.00
0.00
405400.25
157844.07
99974.50
0.00
4613893.61
9995496.00
3294467.00
27134.00
466476.00
50244.00
0.00
0.00
33214.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2208302.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2520.00
0.00
268164.32
21383.88

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

27006887.32
902882.55
1506416.78
32499.18
198637.51
-10431.00
0.00
0.00
431879.18
152216.55
101972.00
0.00
5354613.41
9903357.00
3212946.00
26461.00
452803.00
11680.00
0.00
0.00
22953.60
7600.00
2000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2283989.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37170.00
0.00
2328894.40
46347.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

561
562
563
564
569

173420.71
0.00
154814.59
18606.12
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

320224.10
0.00
108305.41
211918.69
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

571
572

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Daň z příjmů
2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591
595

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Číslo a název položky

Syntetický
účet

B.

V Ý N O S Y

I.

Výnosy z činností
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z vyřazených pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činností
Finanční výnosy
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční výnosy

1.
2.
3.
4.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
II.
1.
2.
3.
4.
6.

C E L K E M

Výnosy z transferů
1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

- 2 o b d o b í
Hospodářská
činnost

- 3 M i n u l é
Hlavní
činnost

- 4 o b d o b í
Hospodářská
činnost

24647836.44

0.00

27677281.82

0.00

601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
649

2391656.25
7050.00
1720166.00
301454.00
257049.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55693.00
50244.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2879225.69
7837.00
2279053.00
352935.50
215519.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9000.00
14880.54

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

661
662
663
664
669

319703.68
0.00
45370.40
274333.28
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

143033.00
0.00
55009.23
88023.77
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

671
672

21936476.51
0.00
21936476.51

0.00
0.00
0.00

24655023.13
0.00
24655023.13

0.00
0.00
0.00

152445.43
152445.43

0.00
0.00

350170.40
350170.40

0.00
0.00

IV.

C.

- 1 B ě ž n é
Hlavní
činnost

KEO 8.05a

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz

:

za období

:

ke dni

:

/ U061p

ze dne: 13.02.2014 v 11:55 hod.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
12.2013
31.12.2013

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organiza

P Ř Í L O H A
Příspěvkové organizace
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 9
69501 Hodonín, Příspěvková organizaace, IČ:00090352
Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 13.02.2014 11:50 hod.

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizaci není známa informace o ukončení činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo k jiným změnám, než vyplývající z legislativních úprav.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Oceňování DHM a DNH:
Pořízený majetek byl oceňován pořizovací cenou.
Oceňování zásob,
způsobem B.

účtování

zásob:

Zboží na skladě je během roku účtováno

Organizace odepisuje dle schváleného odpisového plánu na rok 2013.
Účtování o pohledávkách, závazcích a majetku v cizí měně:
Organizace používá měsíční kurz ČNB platný k prvnímu dni příslušného
měsíce. U příjmových hotovostních dokladů pak kurz na příslušném dokladu o
směně.

A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
P O L O Ž K A
Číslo
Název

Podrozvahový
účet

P.I.

Majetek účetní jednotky
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
3. Ostatní majetek
P.II.
Vyřazené pohledávky a závazky
1. Vyřazené pohledávky
2. Vyřazené závazky
P.III.
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou
2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou
3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.
4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.
5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.
6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.
P.IV.
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku
2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
5. Krátk.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
6. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění
10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění
11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.
12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.
13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
P.V.
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
3. Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův.
4. Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu
5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.
6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.
7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.
8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.
P.VI.
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku
2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí
7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.
8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
11. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení
12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení
13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
P.VII.
Vyrovnávací účty
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

901
902
903
911
912
921
922
923
924
925
926
931
932
933
934
939
941
942
943
944
945
947
948
949
951
961
962
963
964
965
966
967
968
971
972
973
974
975
976
978
979
981
982
983
984
985
986
999

Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
1467997.93
23716.00
1444281.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2925000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2925000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4392997.93
4392997.93

1420813.93
23716.00
1397097.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3713218.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3713218.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5134031.93
5134031.93

A.5.Informace podle § 18 odst.1 písm.c) zákona
P O L O Ž K A
Číslo
Název
1. Spl.záv.pojistného na soc.zab.a přísp.na st.politiku.zam.
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
3. Evidované daňové nedoplatky u místně přísl.finanč.orgánů

Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
277970.00
127016.00
0.00

346942.00
156071.00
117242.00

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona
Není náplň.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona
Není náplň.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Není náplň.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je krytý částečně. Na účtě 403 - Transfery na pořízení DHM
je oproti účtu 672 v letech 2011,2012,2013 zaúčtováno celkem 276.888Kč

C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1." a "C.I.3."
P O L O Ž K A
Číslo
Název
C.1.
C.2.

Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období
Sníž.stavu transferů na poříz.dl.maj.ve věc.a čas.souvisl.

Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
10689504.42
145711.70

0.00
-1607036.67

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
Sbírka Masarykova muzea
MHO002-04-24/100002

Hodnota :

v

Hodoníně

zapsané v CES pod evidenčním číslem

podsbírka - Masarykovo muzeum v Hodoníně - 9640 inventárních čísel
podsbírka - pobočka Veselí nad Moravou - 6548 inventárních čísel
podsbírka - archeologie - 7181 inventárních čísel
podsbírka - pobočka Kyjov - 21187 inventárních čísel (z toho bylo v roce
2013 inventarizováno 5088 inventárních čísel)

Stav k 31.12.2013

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Hodnota :

0.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce :
Doplňující informace:

Částka:

0.00

Účetní jednotka nadále používá majetek, který je již plně odepsaný. Tato
skutečnost je dána nastavením odpisových plánů a způsobu odpisování v roce
2012 a v letech předchozích.

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
A.I.2.

K položce :
Doplňující informace:

Částka:

0.00

Dotace v roce 2013:

Provozní dotace:
schváleno: 17.751.000,poskytnuto: 17.751.000,vyčerpáno: 17.751.000,-

Dotace od měst a obcí:
Město Hodonín:
schváleno:44.000,obdrženo:44.000,vyčerpáno: 44.000,Město Veselí nad Moravou:
svchváleno: 20.000,obdrženo:20.000,vyčerpáno:20.000,Obec Mikulčice:
schváleno:15.000,obdrženo:15.000,vyčerpáno:15.000,-

Účelové dotace kraje:
Kniha Urbář Hodonínského panství:
v roce 2012 poskytnuto: 48.000,v roce 2013 vyčerpáno: 9.600,- (časové rozlišení)

JMK - Uchování a zálohování dat na pobočkách Masarykova muzea:
schváleno: 100.000,obdrženo: 100.000,vyčerpáno: 99.870,-

JMK - Oslavy jubilea misie Cyrila a Metoděje na Moravu a Čarovné barvy
země:
v roce 2013 původně schváleno: 1.555.000,v průběhu roku přeschváleno na: 1.150.000,vyčerpáno: 1.150.000,JMK - Přípravné práce k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu:
převedeno z roku 2012:403.228,v roce 2013 převedeno na jiný účel: 229.000,vyčerpáno: 125.383,JMK - Tajemství Langobardů:
převedeno z roku 2012: 40.591,vyčerpáno: 40.591,-

Dotace z Ministerstva kultury:
Ministerstvo kultury - Dokumentace řezbářů betlémů a vybraných řemeslníků
pracujících se dřevem na Slovácku:
schváleno: 55.000,obdrženo: 55.000,vyčerpáno: 55.000,Ministerstvo kultury - Dokumentace zpracování přírodního pletiva - výroba
figurek z kukuřičného šustí:
schváleno: 12.000,obdrženo: 12.000,vyčerpáno: 12.000,-

Úroky z úvěrů a kurzové rozdíly:
převedeno z roku 2012: 137.923,v roce 2013 schváleno: 146.000,vyčerpáno: 172.664,59,-

Účelové dotace kraje na projekty EU:
Společný návrat do 18. století
Hodonína a Holíče:
převedeno z roku 2012: 187.616,vyčerpáno: 32.343,-

prostřednictvím

F.Š. Lotrinského, pána

Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských slovanů:
převedeno z roku 2012: 116.593,vyčerpáno: 17.446,-

Zachování životního prostředí a krajiny:
převedeno z roku 2012: 316.315,vyčerpáno: 214.225,-

Evropské projekty:
V roce 2013 zaúčtováno do výnosů celkem 2.031.642,- z toho na projektech:
Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů: 215.163,Zachování životního prostředí a krajiny: 1.845.748,Společný návrat do 18. století prostřednictvím
Hodonína a Holíče:provedena korekce -29.269,-

Transformační podíly v roce 2013:
Audioprůvodce:
zaúčtováno: 60.606,Akustika sálu Evropa:
zaúčtováno: 68.436,Akropole:
zaúčtováno: 3.870,Velkomoravská cesta:
zaúčtováno: 9.844,70,Kostely:
zaúčtováno: 2.955,-

F.Š. Lotrinského, pána

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
A.I.4.

K položce :
Doplňující informace:

Částka:

0.00

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o pěněžních tocích

K položce :
Doplňující informace:

Částka:

0.00

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce :
Doplňující informace:

Částka:

0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A
Číslo
Název
A.I.
A.II.

A.III.

A.IV.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Počáteční stav fondu k 1. 1.
Tvorba fondu
Základní příděl
Splátky půjček na byt.účely poskyt. do konce roku 1992
Náhrady škod a poj.pln. od poj.vztah.se k maj.poříz.z f
Peněžní a jiné dary určené do fondu
Ostatní tvorba fondu
Čerpání fondu
Půjčky na bytové účely
Stravování
Rekreace
Kultura, tělovýchova a sport
Sociální výpomoci a půjčky
Poskytnuté peněžní dary
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
Ostatní užití fondu
Konečný stav fondu

ÚČETNÍ OBDOBÍ
B Ě Ž N É
260330.67
97495.00
97495.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132470.00
0.00
128580.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3890.00
225355.67

Rezervní fond
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A
Číslo
Název
D.I.
D.II.

D.III.

D.IV.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Počáteční stav fondu k 1. 1.
Tvorba fondu
Zlepšený výsledek hospodaření
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
Peněžní dary - účelové
Peněžní dary - neúčelové
Ostatní tvorba
Čerpání fondu
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
Úhrada sankcí
Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Ostatní čerpání
Konečný stav fondu

ÚČETNÍ OBDOBÍ
B Ě Ž N É
1074600.54
300170.40
300170.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1374770.94

Investiční fond
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P O L O Ž K A
Číslo
Název
F.I.
F.II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
F.III.
1.
2.
3.
4.
F.IV.

Počáteční stav fondu k 1. 1.
Tvorba fondu
Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
Investiční příspěvky ze státních fondů
Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku
Dary a příspěvky od jiných subjektů
Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.
Převody z rezervního fondu
Čerpání fondu
Financování investičních výdajů
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
Odvod do rozpočtu zřizovatele
Posílení zdrojů urč.k financování údržby a oprav majetku
Konečný stav fondu

ÚČETNÍ OBDOBÍ
B Ě Ž N É
2635280.65
4629261.30
2208302.00
489428.25
1931531.05
0.00
0.00
0.00
0.00
4815013.00
3108763.00
0.00
1706250.00
0.00
2449528.95

Stavby
P O L O Ž K A
Číslo
Název
G.
G.1.
G.2.
G.3.
G.4.
G.5.
G.6.

Stavby
Bytové domy a bytové jednotky
Budovy pro služby obyvatelstvu
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
Komunikace a veřejné osvětlení
Jiné inženýrské sítě
Ostatní stavby

B Ě Ž N É
BRUTTO
113282921.20
0.00
0.00
0.00
7631938.20
0.00
105650983.00

Ú Č E T N Í
KOREKCE
33345955.00
0.00
0.00
0.00
211889.00
0.00
33134066.00

O B D O B Í
NETTO

OBDOBÍ
MINULÉ

79936966.20
0.00
0.00
0.00
7420049.20
0.00
72516917.00

63728546.00
0.00
0.00
0.00
236937.00
0.00
63491609.00

O B D O B Í
NETTO

OBDOBÍ
MINULÉ

6569630.00
0.00
0.00
3790547.00
1679293.00
1099790.00

6603876.00
0.00
0.00
3790547.00
1679293.00
1134036.00

Pozemky
P O L O Ž K A
Číslo
Název
H.
H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Pozemky
Stavební pozemky
Lesní pozemky
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
Zastavěná plocha
Ostatní pozemky

B Ě Ž N É
BRUTTO
6569630.00
0.00
0.00
3790547.00
1679293.00
1099790.00

Ú Č E T N Í
KOREKCE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou"
P O L O Ž K A
Číslo
Název
I.
I.1.
I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

J. Doplňující informace k položce "B.II.4 Výnosy z přecenění real.hodnotou"
P O L O Ž K A
Číslo
Název
J.
J.1.
J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Výn. z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji dle § 64
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

K. Doplňující informace k položce "A.Stálá aktiva" rozvahy
P O L O Ž K A
Číslo
Název
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
K.1.
Ocenění dlouh.nehm.majetku určeného k prodeji podle § 64
K.2.
Ocenění dlouh.hmot.majetku určeného k prodeji podle § 64

Účetní období
BĚŽNÉ
MINULÉ
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

KEO 8.05a

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ

výkaz

:

za období

:

ke dni

:

/ U062p

ze dne: 13.02.2014 v 11:59 hod.

P Ř Í L O H A
12.2013
31.12.2013

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organiza
Kontrola mezivýkazových vazeb - pouze varování
Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné!
Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: 13.02.2014,11:54:59hod.
Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.

