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I. Hlavní činnost organizace
1. Sbírkotvorná činnost
Sbírkotvorná činnost jednotlivých pracovišť
Selekce – akvizice
Sbírkotvorná činnost muzea byla v uplynulých letech omezována ekonomickou situací muzea
a nedostatkem depozitárních prostor. Pracovníci tak doplňovali sbírkový fond především vlastním
sběrem a dary, v případě archeologie nálezy ze záchranných výzkumů. V roce 2014 ekonomická
situace muzea umožnila uskutečnit jednání poradenského sboru pro sbírkotvornou činnost (tzv.
nákupní komise) 3. října (etnografie) a 28. listopadu (historie), přičemž nákupy předmětů z oboru
etnografie tvořily především kolekce výrobků od jednotlivých Mistrů tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje. Nejasná situace ohledně zdaňování darů v důsledku novely zákona o dani
z příjmů vedla k pozastavení přijímání darů do vyřešení situace. Archeologické pracoviště získává
každým rokem sbírkové předměty především z vlastních výzkumů ‐ došlo k získání archeologických
nálezů z 21 nových archeologických výzkumů. Dále přibyly artefakty získané povrchovou prospekcí
archeologického oddělení MM v Hodoníně v počtu 1 souboru a předáním archeologických nálezů
nálezci z řad fyzických osob v počtu 14 souborů. Pracovníci muzea jsou členy poradenských sborů pro
sbírkotvornou činnost i v jiných muzeích a zúčastňují se jejich jednání dle potřeby. V roce 2014 se
zúčastnili jednání těchto sborů ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, v Jihomoravském muzeu ve
Znojmě, dvakrát v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici, dále v Muzeu a galerii Břeclav
a Muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodu. Seznam akvizic – viz Příloha č. 1, s. 98
Hodonín
Historie – v roce 2014 bylo získáno 137 předmětů
Etnografie – v roce 2014 byl získán 1 předmět
Archeologie ‐ v roce 2014 bylo zapsáno 4 301 ks předmětů do fondu Kyjov
Kyjov
Historie ‐ v roce 2014 bylo získáno 97 předmětů
Etnografie ‐ v roce 2014 bylo získáno 139 předmětů
Veselí nad Moravou
Historie ‐ v roce 2014 nebyl získán žádný předmět
Etnografie ‐ v roce 2014 bylo získáno 161 předmětů
Celkem Masarykovo muzeum v Hodoníně v roce 2014 získalo do svých sbírek 4 836 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. 2014 je 9 690
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Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapsaných k 31. 12. 2014 v elektronickém evidenčním
systému je 13 500
Počet vyřazených evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2014 (k 31. 12.) je 0
Počet nově zapsaných evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2014 (k 31. 12.) je 139
Katalogizace II. stupně
Historie
1.

Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – nové přírůstky – 21 ks

2.

Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – staré sbírky ‐ 23 ks

3.

Hlášení změn v CES v zákonných termínech – bylo provedeno

4.

Fotofond H – digitalizace a aktualizace karet ve II. st. systému BACH – pokračovala digitalizace
fotofondu Hb a Hc v počtu 80 fotografií

5.

Dokončení fotofondu S, fotofond F ‐ digitalizace a přiřazování obrázků ke kartám v systému
BACH ‐ dokončena digitalizace fotofondu S a následně začala digitalizace fotofondu Fe. Celkem
bylo digitalizováno 4146 fotografií

6.

Tisk nevytištěných karet H, S, D, F, jejich zařazení do kartoték – probíhalo v průběhu roku

7.

Fond H písemnosti – aktualizace karet a digitalizace ‐ probíhala většinou v souvislosti
s připravovanými výstavami. Byla provedena digitalizace u 46 písemností

8.

Fond S písemnosti – aktualizace karet a digitalizace ‐ bylo zpracováno 50 inventárních jednotek

9.

Fond numismatika ‐ katalogizace ve II. st. v systému BACH, aktualizace karet, digitalizace – bylo
zpracováno 90 inventárních jednotek

10. Digitalizace a aktualizace karet v systému BACH svěřených fondů – provedeno u 256 předmětů
z fondů numismatika, faleristika, předměty soukromé povahy, písemnosti H a S a fotofondu
Etnografie
1.

Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – nové přírůstky – vzhledem k rozsáhlé
autorské činnosti omezeny katalogizační práce na minimum, úkol trvá

2.

Digitalizace fondu zemědělské nářadí – fond je uložen v depozitáři na bývalých malých
kasárnách, k předmětům je ztížený přístup – odloženo na rok 2015

Archeologie
1.

Katalogizace ve II.st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných výzkumů ‐ v roce
2014 byl zapsán v rámci chronologické evidence do fondu Kyjov jeden přírůstek č. P1/2014
čítající 4301 kusů předmětů s inventárními čísly P3887‐P4142. Jedná se o artefakty získané při
záchranném archeologickém výzkumu v Dambořicích – Farní, Nad školou, přístavba základní
školy na st. p. č. 531 (č. výzkumu A‐2922).
Systematické evidenci byl podroben jeden přírůstek č. ar2/2009 (lokalita Hrubá Vrbka – Sedliště,
povrchový sběr). Jedná se o 55 sbírkových předmětů (inv. č. A893‐A947), které prošly zápisem
do elektronického evidenčního systému.

2.

Terénní prospekce, sběr materiálu a dokumentace starších i nových archeologických lokalit
Kyjovska a Veselska a jejich chronologické ověření ‐ prováděna terénní prospekce v souvislosti
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s jednotlivými záchrannými archeologickými výzkumy (Příloha č. ), ale také lokalit ohrožených
nelegálními detektorovými sběry v k.ú. Dražůvky, Milotice, Žarošice, Strážnice, Hrubá Vrbka,
Veselí nad Moravou, Blatnice, Radějov
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 (Příloha 4, 5) a dále na ZSO Potvorovice
(k.ú. Nový Poddvorov)

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 materiálu ze sběrů fyzických osob
v následujících obcích: Radějov, Veselí nad Moravou, Dražůvky, Sobůlky, Strážovice, Kyjov,
Ždánice, Hrubá Vrbka, Bzenec, Milotice, Hroznová Lhota, Kněždub, Ostrožská Lhota

5.

Heuristika pramenů a předmětů hmotné kultury z vlastních rešerší i soukromých sběratelů
archeologických lokalit na Hodonínsku ‐ proběhla digitalizace nových archeologických nálezů
a nálezových zpráv ze sbírek fyzických osob v následujících obcích: Dolní Bojanovice, Dubňany,
Hodonín, Vnorovy

6.

Fotografická a kresebná dokumentace, digitalizace archeologických nálezů ‐ provedena fotogra‐
fická dokumentace cca 1100 hmotných artefaktů, zahrnující předměty povrchových
a detektorových sběrů, zejména na Kyjovsku a Veselsku. Taktéž provedena fotodokumentace
řady keramických artefaktů z aktuálních i starších výzkumů

7.

Dohledání předmětů staré sbírky a jejich evidence ‐ průběžná fotodokumentace a evidence
Konečného sbírky, pokračování v roce 2015

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 Kapanice (k.ú. Mutěnice), les Chrástovec, trať Padělky, Grýnová
a intravilán (vše k.ú. Dražůvky), les Skařiny (k.ú. Mikulčice)

Kyjov
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k 31. 12. 2014 je 25 560
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapsaných k 31. 12. 2014 v elektronickém evidenčním
systému je 23 543 (číslo vyjadřuje počet záznamů v elektronickém evidenčním systému – některá
evidenční čísla mají více záznamů)
Počet vyřazených evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2014 (k 31. 12.) je 5
Počet nově zapsaných evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2014 (k 31. 12.) je 236
Katalogizace II. stupně
Historie
1.

Katalogizace ve II. st. dokumentace ‐ nové přírůstky – 23 karet

2.

Katalogizace ve II. st. dokumentace ‐ staré sbírky – 239 karet, aktualizováno 6 483 karet

3.

Hlášení změn do CESu bylo provedeno

4.

Digitalizace sbírkových předmětů – pořízeno celkem 451 obr. souborů
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5.

Zálohování obrazových souborů ke kartám na záložní média – 359 souborů

6.

Doplňování chybějících karet na základě odstraňování závad z revizí ‐ bylo vytvořeno nebo
doplněno 4 071 karet

7.

Autentizace karet II. stupně evidence revidovaných sbírkových předmětů ‐ prováděno
průběžně

8.

Výběr 50 fotografií sbírkových předmětů opatřených názvem a stručným popisem sbírkového
předmětu – bylo provedeno

Etnografie
1.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky – 505 inv. č., z toho viz body 2 a 3 níže

2.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – přírůstky z nákupní komise 18. 12. 2013 – 137 inv. č.

3.

Dokumentace II. st. nově získaných kraslic z grantu 2012 – 368 inv. č.

4.

Digitalizace sbírek z nákupní komise 2013 a kraslic z grantu 2012 – digitalizováno 505 inv. č.

5.

Digitalizace revidovaných sbírek v termínu revizí ‐ digitalizováno 775 inv. čísel – 921 ks předmětů
revidovaných sbírek

6.

Aktualizace zápisů na kartách ‐ celkově bylo za rok 2014 zaktualizováno 3 395 karet

7.

Výběr 50 fotografií + 3 fotografie depozitářů pro CES – bylo provedeno

8.

Tisk karet revidovaných sbírek roku 2013 – prováděno průběžně

Veselí nad Moravou
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k 31. 12. 2014 – 13 193
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapsaných k 31. 12. 2014 v elektronickém evidenčním
systému 7 530
Počet vyřazených evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2014 (k 31. 12.) ‐ 0
Počet nově zapsaných evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2014 (k 31. 12.) ‐ 161
Katalogizace II. stupně
Historie
1.

Katalogizace v II. st. dokumentace – nové přírůstky, staré sbírky ‐ systému BACH nově zapsáno
450 karet, aktualizováno a doplněno 1271 karet

2.

Autentizace evidenčních záznamů ‐ všechny karty (v systému BACH i staré papírové karty) jsou již
autentizovány

3.

Hlášení změn v CES – z důvodu pozdního (nezaviněného) dodání aktualizačního souboru
z posledního hlášení přeloženo na únor 2015

4.

Digitalizace sbírkových předmětů – staré sbírky ‐ zdigitalizováno 135 inv. čísel

5.

Digitalizace sbírkových předmětů – nové přírůstky – nebyly nové přírůstky (žádná nabídka ke
koupi, přijímání darů bylo dočasně pozastaveno)
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Etnografie
1.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky ‐ popsáno 115 ks sbírkových předmětů
získaných v rámci grantu na dokumentaci zpracování kukuřičného šustí
‐ dále zapsáno 5 nových karet lidových řemeslníků, 13 karet aktualizováno

2.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – staré sbírky ‐ aktualizováno 293 karet

3.

Autentizace evidenčních záznamů – všechny karty vytištěny a autentizovány

4.

Digitalizace sbírkových předmětů – staré sbírky ‐ digitalizováno 118 ks sb. předmětů (306
fotografií), vybrány fotografie pro vizualizaci CESu; zpracován soupis digitalizací od roku 2004

5.

Digitalizace sbírkových předmětů ‐ nové přírůstky ‐ digitalizováno 115 ks nových sbírkových
předmětů (267 fotografií)

6.

Fotodokumentace folklorních akcí ve městě a okolí ‐ Tříkrálový průvod ve Veselí nad Moravou
(5. 1.), Fašank (1. 3.), Velikonoční předváděcí akce, Bartolomějský jarmark, práce lesních dělníků
– „sáhárů“ na Nové Lhotě (videodokumentace), Vánoční předváděcí akce

Revize sbírkového fondu dle jednotlivých pracovišť
Hodonín
Historie
1.

Písemnosti H – Ha, Hb, Hf ‐ bylo zkontrolováno 414 předmětů. Bylo zjištěno, že 149 předmětů
nemá kartu. Bylo nalezeno 12 dvojic a 1 trojice předmětů se stejným číslem uložení, ale jiným
inventárním číslem

2.

Písemnosti S – pokračování ‐ pokračovalo dohledávání jednotlivých písemností ve vztahu
k Hodonínu a Hodonínsku. Revize provedena u 50 jednotlivin. Zjištěny nedostatky u 3
jednotlivin. Konzultace s pamětníky v rámci univerzity třetího věku, kterou navštěvují hodonínští
senioři
V případě obou revizí byly drobné formální nedostatky odstraněny ihned, chybějící karty budou
doplněny během roku 2015

Etnografie
1.

Fond zemědělské nářadí, nástroje a řemeslo – tkalcovství ‐ vzhledem k tomu, že fond je uložený
v depozitáři na malých kasárnách v jedné místnosti a je k nim těžký přístup, nebylo možné zatím
revizi provést. Z výše uvedených důvodů se odkládá na příští rok

2.

Fond kraslice ‐ celkem bylo zkontrolováno 523 kraslic od 58 maléreček vajíček. Z toho 43 ks
kraslic bylo bez čísla a u 166 ks kraslic nebyla provedena evidence 2. stupně. Zjištěné nedostatky
budou odstraněny v r. 2015

Zrevidováno celkem: 987 předmětů
Kyjov
Historie
1.

Během roku proběhla revize další části historické sbírky, fondu starých tisků a fotodokumentace.
Celkově bylo zrevidováno 4 005 inv. č., tj. 12 938 ks sbírkových předmětů
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Při revizi historik byly zjištěny tyto skutečnosti:
chybí G 5150 a G 5151 – vánoční ozdoby; opatření: budou se dohledávat
chybí ST 1217 a ST 1231 – staré tisky; opatření: budou se dohledávat
U inv. č. S 454, 460, 461, 462, 474, 576, 636, 833, 834, 924, 941, 942, 953, 954, 955, 957, 958,
959, 960, 963, 964, 965, 966, která obsahují vždy několik kusů, chybí některé kusy. Opatření:
chybějící kusy (fotografie a negativy) se budou dohledávat
Etnografie
1.

Fond H – podskupina obuv ‐ 63 inv. čísel – 63 ks sbírkových předmětů

2.

Fond H – podskupina šátečky ‐ 28 inv. čísel – 28 ks sbírkových předmětů

3.

Fond H – podskupina haleny ‐ 3 inv. čísla – 3 ks sbírkových předmětů

4.

Fond H – podskupina kojenecké prádlo ‐ 33 inv. čísel – 34 ks sbírkových předmětů

5.

Fond H – podskupina dětský oděv ‐ 4 inv. čísla – 6 ks sbírkových předmětů

6.

Fond H – podskupina Vesna ‐ 11 inv. čísel – 11 ks sbírkových předmětů

7.

Fond H – podskupina punčochy ‐ 6 inv. čísel – 9 ks sbírkových předmětů

8.

Fond H – podskupina kadle ‐ 27 inv. čísel – 27 ks sbírkových předmětů

9.

Fond H – podskupina výšivky, vzorníky ‐ 66 inv. čísel – 168 ks sbírkových předmětů

10. Fond H – podskupina nohavice, třaslavice ‐ 43 inv. čísel – 43 ks sbírkových předmětů
11. Fond E – skupina lidová výroba ‐ 27 inv. čísel – 33 ks sbírkových předmětů
12. Fond E – skupina řemesla ‐ 39 inv. čísel – 82 ks sbírkových předmětů
13. Fond E – skupina etnografie ‐ 167 inv. čísel – 204 ks sbírkových předmětů
14. Fond E – podskupina malovaný ornament ‐ 54 inv. čísel – 79 ks sbírkových předmětů
15. Fond H – podskupina kraslice, Grant 2012 ‐ 368 inv. čísel – 368 ks sbírkových předmětů
V rámci etnografie bylo zrevidováno 969 inventárních čísel, respektive 1158 ks sbírkových
předmětů
Při revizi etnografik byly zjištěny tyto skutečnosti:
chybí H 1009, 2539, 1643, u inv. č. H 1120 chybí 6 ks fotografií; opatření: chybějící inv. č. nebo
jejich části se budou dohledávat
U všech revidovaných inv. č. historie i etnografie byly doplněny záznamy v kartách systematické
evidence jak ve fyzické, tak v elektronické podobě, většina z nich byla digitalizována
Zrevidováno celkem: 4974 inv. č., tj. 14 096 předmětů
Veselí nad Moravou
Historie
1.

Revize fondu Hvf ‐ zrevidováno 57 inv. čísel (HVf 1 – HVf 57)

2.

Revize fondu HVg ‐ zrevidováno 343 inv. čísel (HVg 1 – HVg 343)

3.

Revize videonosičů VHS‐c, VHS, CD, DVD. Digital8, MiniDV ‐ DVD (224kusů), VHS (58), VHS‐c (2),
CD‐foto (12), Digitál 8 (12), Mini DV (25), záznam na externí disk (48)
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Etnografie
1.

Revize fondů EVt – zrevidováno 1722 inv. čísel (EVt 1 – Evt 1722)

V průběhu plánovaných revizí byly zjištěny nedostatky formálního charakteru, které byly neprodleně
odstraněny
MIMOŘÁDNÁ REVIZE
Vzhledem ke změně pracovnice na postě dokumentátorky a správkyně depozitáře probíhá od března
2014 mimořádná inventarizace sbírek. Prozatím byly zkontrolovány části sbírky: EVa, EVb, EVc, EVd,
EVe, EVf, EVg, EVh, EVi, EVj, EVk, EVm, EVo, EVr, EVs v rozsahu invent. čísel:
EVa 1 ‐ EVa 34, tj. u celkového počtu 34 kusů sbírkových předmětů
EVb 1 ‐ EVb 63, tj. u celkového počtu 85 kusů sbírkových předmětů
EVc 1 ‐ EVc 52, tj. u celkového počtu 52 kusů sbírkových předmětů
EVd 1 ‐ EVd 111, tj. u celkového počtu 112 kusů sbírkových předmětů
EVe 1 ‐ EVe 55, tj. u celkového počtu 55 kusů sbírkových předmětů
EVf 1 ‐ EVf 83, tj. u celkového počtu 83 kusů sbírkových předmětů
EVg 1 ‐ EVg 14, tj. u celkového počtu 14 kusů sbírkových předmětů
EVh 1‐ EVh 25, tj. u celkového počtu 25 kusů sbírkových předmětů
EVi 1 ‐ EVi 29, tj. u celkového počtu 52 kusů sbírkových předmětů
EVj 1 ‐ EVj 12, tj. u celkového počtu 14 kusů sbírkových předmětů
Evk 1 ‐ Evk 82, tj. u celkového počtu 82 kusů sbírkových předmětů
EVm 1 ‐ EVm 12, tj. u celkového počtu 12 kusů sbírkových předmětů
EVo 1 ‐ EVo 161, tj. u celkového počtu 176 kusů sbírkových předmětů
Evr 1 ‐ EVr 84, tj. u celkového počtu 84 kusů sbírkových předmětů
Evs 1 ‐ EVs 439, tj. u celkového počtu 564 kusů sbírkových předmětů
Evt 1 ‐ Evt 1635, tj. u celkového počtu 1725 kusů sbírkových předmětů
Během inventarizace byl ověřen soulad evidenčních záznamů jednotlivých sbírkových předmětů se
skutečným fyzickým stavem a počtem předmětů porovnáním inventarizovaných sbírkových
předmětů s příslušnými záznamy ve sbírkové evidenci, tj. na evidenčních kartách, v přírůstkové knize
a v počítačové evidenci v Bachu, posouzení stavu, potřeby preparace, konzervace nebo restaurování,
způsobu uložení a kontrola prostředí, v němž jsou sbírkové předměty uloženy. Provedení
inventarizace bylo označeno do evidenčního záznamu ‐ na tištěné evidenční karty a do počítačové
databáze v Bachu do kolonky "Revize" uvedením roku 2014. U řady předmětů byly zjištěny chybějící
nebo mylné údaje o uložení na evidenčních kartách, u několika předmětů chyběly evidenční karty.
U všech zrevidovaných předmětů byly opraveny a doplněny údaje o uložení sbírkových předmětů na
evidenčních kartách, chybějící evidenční karty byly dopsány.
V rámci mimořádné revize probíhá i částečná reorganizace depozitáře. Sbírkové předměty podsbírky
EVa (kabáty, lajble) byly opatřeny zalaminovanými štítky na ramínka pro snadnější vyhledávání.
Sbírkové předměty podsbírky EVb (límce, obojky) byly seřazeny vzestupně dle inventárních čísel pro
snadnější vyhledávání. U sbírkových předmětů podsbírky EVc (košile) bylo v rámci jednotlivých polic
změněno uložení tak, aby číselná řada inventárních čísel na sebe navazovala a košile byly seřazeny a
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uloženy vzestupně dle inventárních čísel pro snadnější vyhledávání. Sbírkové předměty podsbírky EVe
(prádlo) byly seřazeny vzestupně dle inventárních čísel pro snadnější vyhledávání. Sbírkové předměty
podsbírky EVf (kordulky) byly seřazeny vzestupně dle inventárních čísel pro snadnější vyhledávání.
Sbírkové předměty podsbírky EVg (kožuchy) byly opatřeny zalaminovanými štítky na ramínka pro
snadnější vyhledávání. Sbírkové předměty podsbírky EVh (nohavice, gatě, třaslavice) byly seřazeny
vzestupně dle inventárních čísel pro snadnější vyhledávání. Sbírkové předměty podsbírky EVo (šátky,
pokrývky hlavy) byly seřazeny vzestupně dle inventárních čísel pro snadnější vyhledávání, uvázané
horňácké šátky byly uloženy do krabic. Sbírkové předměty podsbírky EVf (kordulky) byly seřazeny
vzestupně dle inventárních čísel pro snadnější vyhledávání. Některé sbírkové předměty podsbírky EVs
(výšivky) byly uloženy do obálek s inventárními čísly pro snadnější vyhledávání. Sbírkové předměty
podsbírky EVt (zvykosloví, kraslice) byly uloženy do krabiček pro jejich bezpečnější uložení.
Přestěhování bust do nového depozitáře č. 5 a zápis změny uložení do přírůstkové knihy.
Zrevidováno celkem: 5 346 inv. č. (tj. 5 624 předmětů)
Péče o sbírky ‐ uložení sbírek – stav depozitářů, konzervátorská, restaurátorská a preparátorská
činnost
Odborná správa sbírek
Hodonín
Historie
1.

Dodržování depozitárního režimu, týdenní písemná kontrola vlhkosti a teploty, udržování
pořádku ‐ kontrola depozitářů v zámečku a v kasárnách probíhala pravidelně v průběhu celého
roku 2014

2.

Příprava a případná realizace nákupní komise historické sekce MMH ‐ příprava protokolů
nákupní komise proběhla v listopadu 2014, nákupní komise historická se uskutečnila 28. 11.
2014 ve Vlastivědném muzeu v Kyjově

3.

Účast v nákupních komisích vlastních a jiných muzeích – pracovníci se zúčastnili jednání komise
historické sekce MMH, v jiných muzeích nebyla požadována

4.

Odborná správa svěřené části sbírky ‐ v rámci správy svěřených fondů je prováděna fyzická
kontrola stavu sbírky. Průběžně byly v roce 2014 kontrolovány hlavně fotografie, některé
fotografie fotofondu H byly uloženy do nových obálek, dále chladné zbraně, numizmatika
a faleristika, aby nedošlo k jejich degradaci. Případné změny konzultovány s konzervátorkou,
vybrané předměty byly předány ke konzervaci

7.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti byly odevzdávány měsíčně

Etnografie
1.

Odborná správa etnografické sbírky Hodonín – průběžně byla prováděna fyzická kontrola stavu
sbírky, případné změny konzultovány s konzervátorkou

2.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti byly odevzdávány měsíčně

Archeologie
1.

Odborná správa archeologických sbírek – podsbírky Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou ‐
archeologické pracoviště v roce 2014 realizovalo celkem 2 zápůjčky. Dále byly provedeny dílčí
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úpravy databáze, aktualizace karet, zkvalitnění popisu a pravidelné zálohování karet v databázi
BACH ‐ podsbírka archeologie (fond A, P, G), pravidelně probíhá kontrola fyzického stavu sbírky
2.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti byly odevzdávány měsíčně

Kyjov
Historie
1.

Odborná správa svěřené části sbírek ‐ v rámci správy svěřených fondů je prováděna fyzická
kontrola stavu sbírky, případné změny konzultovány s konzervátorem, vybrané předměty
odevzdávány ke konzervaci

2.

Dodržování depozitárního režimu ‐ kontroly v depozitářích byly průběžně zapisovány do
depozitárních knih

3.

Účast v historické nákupní komisi MMH a Slováckého muzea v UH ‐ komise MMH se uskutečnila
28. 11. 2014, Slovácké muzeum UH nevzneslo požadavek

4.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti byly odevzdávány měsíčně

Etnografie
1.

Odborná správa svěřené části sbírek ‐ v rámci správy svěřených fondů je prováděna fyzická
kontrola stavu sbírky, případné změny konzultovány s konzervátorem, vybrané předměty
odevzdávány ke konzervaci

2.

Dodržování depozitárního režimu, týdenní písemná kontrola vlhkosti a teploty, udržování
pořádku ‐ v týdenních cyklech probíhala písemná kontrola vlhkosti a teploty, udržování pořádku

3.

Účast v etnografické nákupní komisi Slováckého muzea v Uherském Hradišti a NÚLK ve Strážnici ‐
nákupní komise ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, nákupní komise Jihomoravského
muzea ve Znojmě a dvou nákupních komisí v NÚLK ve Strážnici

4.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti byly odevzdávány měsíčně

Veselí nad Moravou
Historie
1.

Odborná správa svěřené části sbírky ‐ probíhá formou průběžného studia odborné literatury
a prostřednictvím konzultací s kolegy z poboček i jiných institucí, pravidelná týdenní kontrola
stavu depozitáře, pravidelné konzultace s muzejním konzervátorem (alespoň 1x za měsíc)

2.

Účast v historické nákupní komisi ‐ proběhlo 28. 11. 2014 ve Vlastivědném muzeu v Kyjově

3.

Účast v nákupní komisi Muzea a galerie Břeclav ‐ proběhlo 14. 11. 2014

4.

Měsíční výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti ‐ výkazy sbírkotvorné a dokumentační
činnosti byly odevzdávány měsíčně

Etnografie
1.

Odborná správa svěřené části sbírky ‐ studium literatury, kontroly stavu v depozitáři společně se
správkyní depozitáře, konzultace s konzervátorem

2.

Účast v etnografické nákupní komisi MMH ‐ nákupní komise se konala v říjnu, neúčast pro
nemoc, ale všechny podklady včas předány
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3.

Účast v nákupní komisi Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodu – uskutečnilo se 27. 3. a 30. 10.
2014

4.

Měsíční výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti ‐ výkazy sbírkotvorné a dokumentační
činnosti byly odevzdávány měsíčně

Konzervace
Hodonín
1.

Konzervace sbírek z depozitáře dle výběru kurátorů sbírek ‐ je prováděna průběžně dle
časových možností, v roce 2014 byly však konzervovány především předměty vystavované na
konané výstavy. Celkem bylo zakonzervováno 41 předmětů z depozitářů

2.

Konzervace vybraných sbírkových předmětů k výstavám ‐ k výstavám byly konzervovány jak
předměty z vlastního depozitáře, tak i předměty zapůjčené. V měsíci únoru a dubnu byly ve
velké míře konzervovány předměty z pobočky v Kyjově v souvislosti s výstavou Velká válka

3.

Konzervace významnějších nálezů ze záchranných archeologických výzkumů ‐ rok 2014 byl na
archeologické výzkumy a s tím spojené nálezy velmi bohatý. Z významných nálezů bylo
zakonzervováno 110 předmětů

4.

Roční kontrola depozitářů ve spolupráci s kurátory sbírek a výběr předmětů na přednostní
konzervaci ‐ probíhá průběžně při vyzvedávání předmětů vybraných ke konzervaci, a to v hlavní
budově i v depozitáři archeologů

5.

Výroba pomůcek k doprovodným programům – dle možností ‐ pomůcky k doprovodným
programům byly vyráběny k akcím dle požadavků realizátorů

6.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti byly měsíčně odevzdávány

7.

Konzervace vybraných sbírek z pobočky Slovanské hradiště v Mikulčicích ‐ konzervovány
předměty z expozice na Slovanském hradišti v Mikulčicích v počtu 20 kusů

8.

Pomoc při instalaci a deinstalaci výstav – byla prováděna dle potřeb a požadavků realizátorů
výstav

Kyjov
1.

Konzervace sbírek z depozitáře dle výběru kurátorů sbírek ‐ roku 2014 bylo zkonzervováno 184
předmětů

4.

Roční kontrola depozitářů (Kyjov) ve spolupráci s kurátory sbírek a výběr předmětů na
přednostní konzervaci – uskutečňuje se čtvrtletně

5.

Kontrola depozitářů (Veselí) ve spolupráci s kurátory sbírek a výběr předmětů na přednostní
konzervaci – uskutečňuje se čtvrtletně

6.

Výroba pomůcek k doprovodným programům – uskutečňuje se dle požadavků a potřeby
realizátorů výstav

7.

Výkazy dokumentační činnosti byly měsíčně odevzdávány

8.

Pomoc při instalaci a deinstalaci výstav, hlavně montáž vitrín – probíhá dle požadavků a potřeby

Veselí nad Moravou
1.

Konzervace vybraných sbírkových předmětů k výstavám ‐ v průběhu roku nepožadováno

2.

Záchranná konzervace ‐ provedena u 37 inventárních čísel (koroze, plíseň, aktivní červotoč)
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3.

Konzervace starých sbírek dle výběru kurátora ‐ ke konzervaci předáno 26 kusů sbírkových
předmětů

4.

Kontrola stavu sbírek v depozitářích ‐ dokumentátorka průběžně při práci v depozitáři se
sbírkovými předměty kontroluje jejich stav a zaznamenává si čísla předmětů, které podle jejího
názoru potřebují konzervátorský zásah. Při kontrole depozitáře s konzervátorem byly
přednostně zkontrolovány tyto sb. předměty, které byly případně ošetřeny na místě (např.
paroží z fondu HVf, kožichy aj.) nebo po sepsání protokolu byly předány konzervátorovi k zásahu
v jeho dílně na pobočce v Kyjově. Zkontrolovány i sb. předměty v expozici – v archeologii
vybrány 2 sb. předměty ke konzervátorskému zásahu v brzké budoucnosti
Exkurze konzervátorky z Hodonína a tamní praktikantky – seznámení s depozitářem a uložením
sb. předmětů, konzervátorský zásah na 2 sb. předmětech. Do konzervátorské dílny v Hodoníně
odvezen 1 sb. předmět ke konzervátorskému zásahu po předchozí domluvě s kyjovským
konzervátorem

Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Kontrola a konzervace archeologických terénů v expozici pavilonu II (březen) ‐ autentické
archeologické terény v pavilonu II byly před hlavní sezónou odborně zajištěny proti prašnosti
nástřikem chemického roztoku pracovníkem pobočky AÚ AV ČR, byla provedena odborná údržba
částečně uvolněných stavebních částí, kontrola úprava hrobů a kosterních pozůstatků

2.

Prověření stavu kopií sbírkových předmětů v expozicích konzervátorem (únor/březen) ‐ kopie
sbírkových předmětů expozici v Pavilonu II památníku v Mikulčicích byly před začátkem
návštěvnické sezóny kontrolovány a byly konzervovány šperky vystaveny ve skleněných
tubusech. U ostatních předmětů nebyla nutná jejich odborná konzervace

Zápůjčky sbírkových předmětů
Hodonín
1. Zápůjčky sbírkových předmětů: 5 institucí, 1 soukromá osoba, 67 sbírkových předmětů
2. Výpůjčky od institucí či jednotlivců: 18 institucí, 2 jednotlivci, 839 předmětů
Kyjov
1. Zápůjčky sbírkových předmětů: 4 instituce,
2. Výpůjčky od institucí či jednotlivců: 2 instituce,
Veselí nad Moravou
1. Zápůjčky sbírkových předmětů: 2 instituce, 103 předmětů
2. Výpůjčky od institucí či jednotlivců: 11 institucí, 192 předmětů
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1. Zápůjčka sbírkových předmětů: 1 instituce, 16 předmětů
Podrobněji viz Příloha č. 2, s. 103
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2. Prezentace (expozice, výstavy)
Hodonín
Zámeček
Název výstavy
1. Svět hraček

2.

termín
11. 12. 2013 ‐ 16. 2. 2014

Velká válka

7. 3. ‐ 18. 5. 2014
z toho vernisáž 6. 3. 2014
3. Cechy a řemesla hodonínsko‐holíčského panství
30. 5. – 31. 8.
z toho vernisáž 29. 5.
4. QRZ? – Kdo mě volá?
19. 9. – 30. 11.
z toho vernisáž 18. 9.
5. Pravoslaví v českých zemích
12. 12. 2014 – únor 2015
z toho vernisáž 11. 12.
Expozice T. G. Masaryk a rodný kraj
Národní tř. 21, Hodonín
1. Rytířské řády

2.
3.
4.

5.
6.

do 23. 2.

Vajíčko malované…

14. 3. – 11. 5.
z toho vernisáž 13. 3.
19. 5. – 4. 6.
Maturanti vystavují
Etnograf Antonín Václavík Zrnko k zrnečku
19. 6. – 14. 9.
z toho vernisáž 18. 6.
Čarovné barvy země
26. 9. – 28. 10.
z toho vernisáž 25. 9.
14. 11. – 25. 1. 2015
Mistři tradiční rukodělné výroby

Sál Evropa
1. Velikonoce se blíží
2. Vánoce se blíží

9. 4. – 11. 4.
10. 12.‐12. 12.

Celkem

návštěvnost
2013:
404
2014: 1 126
celkem: 1 530
1 2015
72
1 614
47
223
42
2014:
93
72
1 950
2013:
279
2014:
126
celkem: 405
730
62
71

2014:

72
30
111
9
224
597
488
7 756

Výstavní aktivity mimo plán úkolů:
1. Spolupráce na výstavě: Jiří Hiršl k smíchu. Kresba, malba, grafika, texty a jiné vykopávky...
Regionální centrum města Hodonína (14. 8.‐20. 9. 2014)
2. Spolupráce při realizaci stálé expozice: Zaniklý cisterciácký klášter Pomuk, Městské muzeum
a galerie v Nepomuku a v obci Klášter
Kyjov
1. Betlémy stále živé (výstava přecházela z r. 2013)
1. 1. – 19. 1.
2. Moje pravé já
3. 2. ‐ 11. 5.
3. Velká válka
1. 6. – 17. 8.
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162
775
827

4.

Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje
25. 8. ‐ 2. 11.
5. Svaté obrázky
18. 11. – 31. 12.
Počet návštěvníků v expozicích mezi výstavami
Celkem

531
749
169
3 213

Veselí nad Moravou
1. „CHORYNŠTÍ Z LEDSKÉ“ (z roku 2013)
2. „VESELSKÉ PŘEDMĚSTÍ“
3.
4.

„FIGURKY ZE ŠUSTÍ – KRASLICE“
„PAVEL POPELKA – FOTOGRAFIE“

5.

„VELKÁ VÁLKA 1914 – 1918“

do 26. 1.
17. 2. – 23. 3.
Vernisáž: 16. 2. v 15 hod.
7. 4. – 8. 6.
23. 6. – 24. 8.
Vernisáž: 22. 6. v 15:00 hod.
8. 9. 2014 – 4. 1. 2015
Vernisáž: 7. 9. v 15:00 hod.

76
438
1 066
155
1 254

Počet návštěvníků v expozicích mezi výstavami

174

Celkem
Výstava mimo plán úkolů:
1. „Vánoce v proměnách času“ (Městská galerie Panský dvůr)
30. 11. – 11. 1. 2015

3 163

1 480

Slovanské hradiště v Mikulčicích
Návštěvnost expozic v pavilonech I a II není samostatně evidována. Pavilon I byl v roce 2014 z důvodu
probíhající rekonstrukce návštěvnického centra uzavřen. Pokladnou památníku bylo v hodnoceném
roce evidováno 15 607 návštěvníků.
Putování výstavy Čarovné barvy země
DATUM

POČET OSOB

ODKUD/KDO

(6. 12. 2013) 1. 1. – 10. 2.
2014

850

ZŠ J.A. Komenského Kyjov

13. 2. – 7. 3. 2014

490

Purkyňovo gymnázium Strážnice

11. 3. – 4. 4. 2014

280

Střední škola Strážnice

17. 6. – 2. 8. 2014

2400

Konírna Zámku Milotice

30. 8. 2014 – 20. 9. 2014

15000

Dětská fakultní nemocnice Brno

26. 9. 2014 – 28. 10. 2014

99

Masarykovo muzeum v Hodoníně – sál
Evropa

31. 10. 2014 – 24. 11. 2014

120

Základní škola Moravské Knínice

3. 11. 2014 – 26. 11. 2014

450

Základní škola Mládeže 3, Znojmo

27. 11. 2014 – 31. 12. 2014

450

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žer.
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(5. 1. 2015)

nám. 3, Brno

28. 11. 2014 – 19. 12. 2014

130

Základní škola Hardeg‐Pleissing, Rakousko

Celkový počet:

osob

výstav

20269
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V roce 2014 byla rozšířena propagace soutěže a vytipována nové místa na výstavy, které navštívilo
větší množství návštěvníků. U všech výstav proběhly i vernisáže v hojném počtu veřejnosti.
DATUM

POČET OSOB

ODKUD/KDO

17. 6. – 2. 8. 2014

2400

Konírna Zámku Milotice

30. 8. 2014 – 20. 9. 2014

15000

Dětská fakultní nemocnice Brno, Mateřská
škola při FN Brno

26. 9. 2014 – 28. 10. 2014

99

Masarykovo muzeum v Hodoníně – sál
Evropa

27. 11. 2014 – 31. 12. 2014
(do 5. 1. 2015)

450

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žer. nám.
3, Brno

V průběhu roku 2014 proběhly ve školách zapojených do soutěže tyto výstavy:
DATUM

POČET OSOB

ODKUD/KDO

(6. 12. 2013) 1. 1. – 10. 2. 2014

850

ZŠ J. A. Komenského Kyjov

13. 2. – 7. 3. 2014

490

Purkyňovo gymnázium Strážnice

11. 3. – 4. 4. 2014

280

Střední škola Strážnice

31. 10. 2014 – 24. 11. 2014

120

Základní škola Moravské Knínice

3. 11. 2014 – 26. 11. 2014

450

Základní škola Mládeže 3, Znojmo
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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. Výstava Velká válka – doprovodný program, spolupráce s ČSOL a kluby vojenské historie ‐
samoobslužné materiály k výstavě, pracovní listy, výtvarný koutek s tematickými omalovánkami
a výtvarnými úkoly, puzzle s vojenskou tématikou, tematický úkol na magnetickou tabuli,
přednášky pro školy a veřejnost ‐ doprovodný program zahrnoval tematické pexeso, puzzle
s mapou Evropy před vypuknutím války, úkol na magnetické tabuli s poznáváním portrétů
panovníků a prezidentů období války, puzzle z dobových pohlednic, samoobslužný materiál
s tematikou vojenské techniky (omalovánky) a legií (bludiště). Žákům II. stupně ZŠ a studentům
SŠ byl nabídnut autorský pracovní list vážící se ke konkrétním vystavovaným artefaktům
s označením dvou úrovní obtížnosti. Pro velké návštěvníky byla připravena tajenka
2.

Muzejní noc – Zahrajem si na vojáky ‐ příprava a organizace, ve spolupráci s DK Hodonín, ZUŠ
Hodonín, SOkA Hodonín, městem Hodonín, Československou obcí legionářskou, kluby vojenské
historie ‐ Muzejní noc probíhala ve spolupráci s kluby vojenské historie – 19. prapor SOS
Hodonín, Enzian, 53. přěší pluk Brno. Kolem zámečku byly připraveny hry a soutěže pro děti
(střílení ze vzduchovky na terč, hod gumovým granátem, trefa tenisákem do ešusu, stezka
nepřátelským územím), v předsálí byla vybudována výtvarná dílna s možností tvorby vojáčků.
Hlavní prostor nádvoří nabízel válečné ležení s vojenskou polní kuchyní s dobovou přípravou
pokrmů, stan s ošetřovnou‐polní nemocnice s dobovým lékařským vybavením, ukázky zbraní
používaných v průběhu první světové války. Prostory pokladny byly využity pro umístění
dobového fotoateliéru s možností zhotovení fotografií v historickém oděvu s doplňky. V průběhu
celé akce byla nabídnuta možnost volné prohlídky výstavy a stálé expozice

3.

Výstava Cechy a řemesla hodonínsko‐holíčského panství – doprovodný program ‐ program pro
školy s povídáním a plněním úkolů, pracovní list, výtvarný koutek s tematickými omalovánkami
a výtvarnými úkoly, puzzle s řemeslnou tématikou, tematický úkol na magnetickou tabuli ‐
výstava vznikla v rámci projektu přeshraniční spolupráce „V zámku a podzámku...“. Doprovodný
program navazoval na téma řemesel v 18. století. Jednotlivá řemesla byla v doprovodném
programu představena pomocí fotokopií obrázků řemeslníků s popisy nástrojů a vysvětlením
jejich činnosti. Větší pozornost byla věnována tkalcovskému řemeslu, které bylo odborně
konzultováno s nositelem titulu Mistr tradiční rukodělné výroby JMK pro tuto činnost, panem
Miroslavem Urbanem. Pro starší děti a dospělé návštěvníky byl připraven úkol s poznáváním
textilních surovin ze vzorníku a poznáváním různých typů textilních vazeb na vzornících
v nadživotních velikostech zhotovených do rámů. Pro mladší děti bylo připraveno přiblížení
řemesla pomocí příběhu ze známé animované pohádky. Návštěvníci si mohli pod dohledem
proškolených průvodkyň vyzkoušet tkaní na malém tkalcovském stavu a skaní na kolovratu. Byl
připraven samoobslužný materiál (omalovánky, doplňovačky, dokreslování...) a puzzle
s tematikou cechovních znaků. Součástí byla i dobová garderóba (šaty, košile, pokrývky hlavy).
V průběhu doprovodných kulturních aktivit (hudební večery, cechovní jarmark, vojenské
historické ležení) byla ve výstavě pro návštěvníky zajištěna ukázka předení, skaní a tkaní
s možností vyzkoušet si uvedené činnosti
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4.

Výstava Vajíčko malované… ‐ doprovodný progrogram navazoval na záměr samotné výstavy –
pomocí terénního výzkumu představit techniky zdobení kraslic. Byl vytvořen výtvarný koutek,
kde bylo možné do papírových obrysů vajíček nanášet různými technikami, napodobujícími
zdobení skutečných kraslic, barvy. Pro mladší návštěvníky byly připraveny omalovánky
s velikonoční tematikou. Tradiční techniky zdobení kraslic byly také tématem vytvořené tajenky.
V návaznosti na jeden z informačních panelů výstavy, který vysvětloval velikonoční zvyky, byl
vytvořen obrázkový pracovní list určený k rozpoznání symbolů a tradic Velikonoc. Během výstavy
bylo možné zhlédnout filmový dokument Malérečky na Hodonínsku

5.

Výstava Etnograf Václavík ‐ doprovodný program ‐ pracovní listy k výstavě, výtvarný koutek
s tematickými omalovánkami a výtvarnými úkoly, puzzle s danou tématikou, tematický úkol na
magnetickou tabuli ‐ byl vytvořen pracovní list určený pro starší děti a rodiny s dětmi. Jednotlivé
úkoly směřovaly k možnosti vyzkoušet si práci etnografa. List zahrnoval část vědomostní a část
výtvarnou. Pro menší děti byl připraven samoobslužný materiál (omalovánky, doplňovačky...)

6.

Výstava Rádia a vysílačky (přesný název QRZ? ‐ Kdo mě volá? Minulost, přítomnost a budoucnost
amatérského vysílání) – doprovodný program, spolupráce s kyjovským radioklubem OK2KYK ‐
pracovní listy k výstavě, výtvarný koutek s tematickými omalovánkami a výtvarnými úkoly,
tematický úkol na magnetickou tabuli ‐ doprovodný program tvořily zábavné elektrovýrobky
a aktivity s Morseovou abecedou a puzzle mapy světa prověřující zeměpisné znalosti
radioamatéra. K výstavě byl zhotoven také pracovní list ve dvou variantách (4. ‐ 7. třída ZŠ
a 8. třída – SŠ). K výstavě byly uspořádány dvě podvečerní besedy nazvané Kouzlo amatérského
vysílání I, II. První z nich se konala ke Dni seniorů 1. 10., druhá 5. 11. k výročí 90 let od prvního
radiového spojení v ČSR uskutečněného Pravoslavem Motyčkou. Na besedách vystoupili
s příspěvky radioamatéři hodonínského a břeclavského okresu. V rámci besed byly promítány
dva filmy z radioamatérských expedic
Čarovné barvy země ‐ spolupráce na přípravě soutěže a výstavy se Slovanským hradištěm
v Mikulčicích ‐ 1. 10. byla výstava podpořena doprovodným programem ke dni seniorů –
výtvarným workshopem určeným veřejnosti především z řad seniorů

7.

8.

Výstava Mistři tradiční rukodělné výroby – doprovodný program, workshop ‐ pracovní listy
k výstavě, výtvarný koutek s tematickými omalovánkami a výtvarnými úkoly, puzzle s řemeslnou
tématikou, tematický úkol na magnetickou tabuli ‐ doprovodný program putovní výstavy
věnované nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby JMK byl vytvořen se zaměřením na
jednotlivé prezentované činnosti. V rámci výtvarného koutku byly připraveny obrysy předmětů
(keramika, kraslice, výšivková mřížka) k dokreslení dekorů, výrobu starodávného perníku
zastupovalo protlačování modelíny do reliéfních forem, tkaní si mohli návštěvníci vyzkoušet na
malém tkalcovském stavu, zpracování textilních surovin doplňoval úkol se seřazením obrázků
s postupem zpracování. 19. 11. byla výstava podpořena předváděcí akcí pro školy i veřejnost
s nositeli titulu, kde si mohli návštěvníci prezentované techniky prohlédnout a částečně také
sami vyzkoušet

9.

Výstava Pravoslaví – doprovodný program‐ přednášky pro školy, pracovní listy k výstavě,
výtvarný koutek s tematickými omalovánkami a výtvarnými úkoly, puzzle s danou tématikou,
tematický úkol na magnetickou tabuli ‐ jednotlivé převážně vizuální prvky doprovodného prvku
se zaměřili na vysvětlení zvyků, svátků, uspořádání chrámu, obřadních oděvů a předmětů
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používaných během bohoslužeb. Byl vytvořen kalendář nejdůležitějších svátků. V návaznosti na
historickou linii výstavy byly předloženy typy písem hlaholice a cyrilice s latinskou transkripcí;
k tomu vytvořen úkol s dešifrováním textu psaného hlaholicí. Součástí byl také výtvarný koutek
s omalovánkami pravoslavných ikon a výjevů ze života pravoslavných světců a puzzle
s tematikou sakrálních pravoslavných památek
10. Komunikace se školami ‐ vedení kartotéky pedagogů dle vyplněných dotazníků ‐ adresář škol byl
průběžně aktualizován, nejčastějším typem komunikace byl direct mail. K výstavám byla
vytvářena speciální pozvánka zacílená na školy a jejich výchovně vzdělávací potřeby se
zohledněním na provázanost sdělení konkrétní výstavy a Rámcového vzdělávacího programu
11. Editace webových stránek ‐ vkládání informací o výstavách a akcích, zveřejňování novinek,
článků odborných pracovníků aj. ‐ na webových stránkách byly zveřejňovány aktuality (změny
otevírací doby, prezentace muzea v médiích ad.) a plánované akce vč. dodaných tiskových zpráv
a plakátů. Byl optimalizován způsob zobrazování fotografií ve Fotogalerii a tato rubrika průběžně
aktualizována
12. Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelový sál Evropa – příprava a realizace
národopisného pásma ‐ doprovodný program s názvem O vrbovém proutku byl vystavěn jako
příběh o tajemství ukrytém ve staré vrbě, které vydá vrbový proutek, a jeho odhalení dovede
děti k pokladu. Na každém stanovišti po splnění úkolu obdržela třída "dílek mozaiky" (ZŠ textu
říkadla o Moraně/MŠ obrázek); teprve složení všech dílků dohromady jim pomohlo zlomit zlé
kouzlo Morany (moc zimy), a ta jim ukázala cestu k pokladu. Pokladem bylo v závěru perníkové
vajíčko, vajíčko jako symbol nového života, který je tím největším pokladem lidstva. V průběhu
akce byly rozdávány evaluační anketní lístky. Na závěr byla akce na pracovní schůzce
vyhodnocena na základě vrácených lístků i z pohledu samotných pracovníků
13. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelová sál Evropa – příprava a realizace
národopisného pásma ‐ cílem pásma s názvem Putování za betlémskou hvězdou bylo seznámit
žáky na 7 stanovištích se smyslem a významem tradičních předvánočních a vánočních zvyků
(konzumace kapra a dalších pokrmů, zimní práce, obcházení Lucky, adventní zvyky, výklad
příběhu o narození Ježíše Krista, věštící techniky a další). Byly zajištěny kulisy a rekvizity (loďka
porybného, kulisa pece, kolovrat, stůl, židle...) a předměty štědrovečerního stolování (nádobí,
příbory, svícen ad.) zapůjčené z muzea v Lužicích a divadla z Dolních Bojanovic. V průběhu akce
byly rozdávány evaluační anketní lístky. Na závěr byla akce na pracovní schůzce vyhodnocena na
základě vrácených lístků i z pohledu samotných pracovníků
14. Cechovní jarmark – akce v rámci přes hraničního projektu „V zámku a podzámku…“ na nádvoří
zámečku ‐ dvoudenní akce pořádaná v rámci projektu přeshraniční spolupráce „V zámku
a podzámku...“ se uskutečnila na nádvoří zámečku a v předsálí Masarykova muzea v Hodoníně,
druhý den akce byl spojen s akcí Vodní království. Na akci představil své řemeslo kovář, keramik,
řezbář, tkadlec, modrotiskař, sudořezbář, přadlena, perníkářky, včelař a výrobce došků. Mnohé
z prezentovaných činností si mohli sami návštěvníci vyzkoušet.
15. V zámku a podzámku – kulturní akce projektu ‐ v rámci projektu "V zámku a podzámku…"
z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR ‐ ČR 2007‐2013 se uskutečnily tři kulturně
historické akce na nádvoří zámečku:
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Hudební večer z podzámčí, 13. 6. ‐ na nádvoří zámečku vystoupil soubor Demižón
s cimbálovou muzikou Rúbanica ze Strážnice, zúčastnilo se 36 návštevníků
Historické vojenské ležení, 12. 7. ‐ nNa nádvoří zámečku se uskutečnilo půldenní setkání
se Šermířskou a divadelní společností Memento mori a kejklířem Křupínem s účastí 481
osob
Hudební večer ze zámku, 15. 8. ‐ na nádvoří zámečku vystoupil soubor historického
tance a hudby Reminiscencie ze Skalice, v předsálí bylo možné zhlédnout filmový
dokument Masarykova muzea v Hodoníně s názvem Cechy a řemesla hodonínsko‐
holíčského panství. Účast 102 návštěvníků

16. Vodní království – uskutečňováno ve spolupráci s DK Hodonín v rámci přeshraničního projektu
V zámku a v podzámčí, 31. 5. ‐ akce se uskutečnila na nádvoří a kolem zámečku a byla spojena
s cechovním jarmarkem (obojí v rámci projektu přeshraniční spolupráce „V zámku
a podzámku...“). Pracovníci muzea se podíleli na tvorbě programu akce, jak během přípravy, tak
kostýmovanou účastí během akce
17. Spolupráce na projektu Dotkni se 20. století ‐ v součinnosti s Národním muzeem a dalšími
institucemi ‐ v roce 2014 došlo k dokončení a závěrečným korekturám pracovního listu k expozici
T. G. Masaryk a rodný kraj. Bylo realizováno výběrové řízení na tisk pracovních listů a jeho
objednávka. Na to navázala pilotáž pracovních listů: byly osloveny školy a pozvány k návštěvě
expozice, během její prohlídky žáci s listem pracovali a vyplňovali evaluační dotazníky, které byly
pro pilotáž vypracovány. 27. 3. se v sále Evropa uskutečnil seminář s názvem Volný čas ve 20.
století, určený pedagogům ZŠ, SŠ (aprobace dějepis, základy společenských věd, ostatní po
domluvě). Semináři předcházela účast na jeho přípravě a zpracování podkladů. Program byl
zajištěn ve spolupráci s Národním muzeem v Praze. Na semináři bylo předneseno 10 příspěvků,
řádně přihlášených účastníků bylo 35. Ze strany Masarykova muzea v Hodoníně byla zajištěna
koordinace a komunikace mezi účastníky a organizátory
18. Vinařův rok ‐ sezónní program pro školy o pěstování a zpracování vinné révy, tradiční plodiny
našeho regionu ‐ na nádvoří zámečku, 6. – 7. 10. ‐ akce sestávala ze 4 stanovišť v prostorách
pokladny, muzejního vinohradu, nádvoří zámečku a muzejního sklepa. První nabídlo dětem
úvodní seznámení s vinnou révou, na druhém stanovišti byly děti seznámeny se základními
pracovními úkony ve vinohradu, třetí stanoviště představilo zpracování hroznů (presování),
poslední stanoviště ukázalo kvašení a skladování vína. Zúčastnilo se 202 návštěvníků
Archeologie
1. Prezentace archeologie pro děti MŠ a ZŠ v Hodoníně a okolí ‐ archeologie byla prezentována při
jedné akci (14. 8. 2014) v rámci příměstského tábora s podtitulem „Ten dělá to a ten zas tohle“ si
mohly děti ve Svatobořicích – Mistříně vyzkoušet práci archeologa. Součástí prezentace bylo
i experimentální stanoviště
2.

Spolupráce při kulturních akcích na SHM
Archeologické pracoviště spolupracovalo při pěti kulturních akcích pořádaných SHM:
‐
Den s archeologem (21. 5. 2014). Program pro děti ze ZŠ
‐
Velkomoravský den s archeologem (23. 5. 2014). Program pro děti ze ZŠ
‐
Program slavnostního vyhlášení výsledků IV. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy
země. Program pro děti „Jak pracuje archeolog“ (12. 6. 2014)
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‐
‐

Den s archeologem (16. 10. 2014). Program pro děti ze ZŠ
Velkomoravský den s archeologem a se skupinou Styrke (17. 10. 2014). Program pro děti
ze ZŠ

Přednášková a publikační činnost
Muzeum má stálou nabídku přednášek, uvádíme jen přednášky, které se uskutečnily:
1. Cyklus přednášek Marka Vařeky pro Univerzitu volného času (Městská knihovna Hodonín) o
dějinách českých zemí 1400‐1700 ‐ v jarní části (únor – květen) se přednášelo o problematice 15.
až 16. století. Důraz byl kladen na dějiny českých zemí se zaměřením na Hodonín a Hodonínsko v
této dějinné epoše. Vykonán zájezd na střední Moravu na zámek Plumlov a faru v Určicích. Na
podzimním termínu (říjen – prosinec) se probírala problematika českých dějiny v 16. století, opět
ve vztahu k Hodonínu a Hodonínsku. Podzimní výlet byl uskutečněn na zámek Červený Kameň
2.

Přednášky na Škole muzejní propedeutiky při AMG – uskutečnily se přednášky Ireny
Chovančíkové
Základní kurz, cca 30 posluchačů:
2. 4. Nové trendy muzejního výstavnictví
Aktivizace návštěvníků
Propagace a popularizace
9. 4. Nové trendy muzejního výstavnictví
Aktivizace návštěvníků
Propagace a popularizace
23. 4. Muzeum jako instituce
Nástavbový kurz, cca 30 posluchačů:
8. 10. Problematika kritiky muzejního výstavnictví
Prezentace muzejních výstav v ČR

3.

Články do dlouhodobého seriálu s názvem Na výstavu do muzea v Hodonínském deníku –
odborní pracovníci publikovali v seriálu dle dohody s redakcí, seznam článků včetně další
publikační činnosti v Příloze č. 3, s. 105

4.

Články do Muzejního občasníku ‐ články jsou připraveny a budou předány dle požadavku
šéfredaktora

5.

Vydání Muzejního občasníku 2007‐2010 – elektronická podoba na webových stránkách muzea ‐
připravené texty po korektuře odevzdány v prosinci 2014

6.

Lichtenštejnská panství na Moravě do Bílé hory (Liechtenstein Herrschaft in Mähren bis Weissen
Berg) – přepracování disertační práce v českém a německém jazyce s uvedením nové literatury
a pramenů z nových poznatků a bádání ve Vídni a Brně. Rozsah práce 300 stran. Mezi vydavateli
bude uvedeno Masarykovo muzeum v Hodoníně ‐ rukopis odevzdán nakladateli. Nakladatel
připravuje k tisku. Autor pracuje na rejstřících. Koncem roku provedena poslední korektura

7.

Aktivní účast na XXXII. Mikulovském sympoziu s názvem Voda v dějinách Moravy ‐ 22. 10. byl
přednesen společný příspěvek Hany Sýkorové a Galiny Rucké (SOkA Hodonín) s názvem Zmizelá
řeka Morava na fotografiích a v dokumentech

8.

Čtyřka v letopočtu v historii Hodonína – přednášky v Městské knihovně Hodonín ve spolupráci se
SOkA Hodonín v rámci projektu Velká válka 1914‐1918 ‐ přednášky proběhly 22. a 24. 4.
dopoledne pro školy a 22. 4. odpoledne pro veřejnost
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9.

Seminář Moderní člověk a náboženství ve dnech 26. – 27. 11. – pořadatelé Masarykovo muzeum
v Hodoníně, Masarykův ústav a archiv AV ČR v. v. i., Kabinet pro studium díla T. G. M. při katedře
filozofie FF MU Brno a Historický ústav FF MU Brno

Další aktivní účast na konferencích či přednáškách
1. Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska)
Ostrava 20. 11., přednesen příspěvek
Vařeka, Marek: Role učených společností v procesu modernizace zemědělství v Rakouském
Slezsku 1742‐1848
2.

K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku III. Od konce 18. století do roku 1918.
Technické muzeum v Brně, 29.‐30. 10, přednesen příspěvek
Vařeka, Marek: Modernizační tendence rakouské vlády na přelomu 18. a 19. století ve slezském
zemědělství

3.

Opavsko mezi Moravou a Slezskem ‐ identita regionu a její proměny. Opava, 26. 9., přednesen
příspěvek
Vařeka, Marek: Ekonomické aspekty zisku knížecího diadému a Opavska Karlem z Lichtenštejna

4.

Sýkorová, Hana, Rucká, Galina (SOkA Hodonín): Příběhy hodonínských domů. Přednáška pro
studenty Gymnázia Hodonín 5. 5.

5.

Sýkorová, Hana, Rucká Galina (SOkA Hodonín): Zmizelá řeka. Den otevřených archivů, SokA
Hodonín, přednáška 8. 6.

6.

Sýkorová, Hana, Rucká Galina (SOkA Hodonín): Od štamprle po půllitr. Beseda a představení
kalendáře města Hodonína 2015, SokA Hodonín, 9. 12.

7.

Úvodní slovo na vernisáži výstavy TGM a armáda – Irena Chovančíková, 19. 11. na krajanské
škole ve Vídni, pořadatel ČsOL Valtice

8.

VIII. celorepublikové kolokvium Muzeum a proměny společnosti v Brně 4. – 5. 11., pořadatelé
AMG ve spolupráci s ČV ICOM a Mendelovým muzeem MU a oddělením muzeologie Ústavu
archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, moderování bloku 200 let
českého muzejnictví, 25 let AMG a 20 let Českého výboru ICOM (Irena Chovančíková)

Archeologie
Přednášky uvedené ve stálé nabídce nebyly požadovány. Přednášky a aktivní účast odborných
pracovníků na konferencích a seminářích:
 Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad Špilberk 23. – 24.
dubna 2014.
 26. internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im
mittleren Donauraum. Wandel durch Migration? Straubing 3.–7. 12. 2014.
 Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad Špilberk 23. – 24.
dubna 2014.
 5 rokov archeologického výskumu osady Maďarovském kultury v Budmericiach. Budmerice
15. 8. 2014.
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Přednášky a referáty:
1.

Šmerda, J.: Výsledky výzkumu starobronzového pohřebiště v Hroznové Lhotě. Archeologické
výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad Špilberk 23. – 24. dubna 2014.

2.

Šmerda, J.: The new Lombard burial site in Kyjov in Moravia and its position
in the development of the 6 th century. 26. internationales Symposium Grundprobleme der
frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Wandel durch Migration? Straubing
3.–7. 12. 2014.

3.

Kostrouch, F. – Kozinová, M. Archeologický výzkum u kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Mikulčicích. Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad Špilberk
23. – 24. dubna 2014.

4.

Kostrouch, F. Templářská komenda, tvrz a zámek Čejkovice. Čaj o páté. Klub seniorů Čejkovice –
Orlovna. 6. 5. 2014.

5.

Kostrouch, F. – Kovář, M. – Krček, J. – Široký, R. Medieval Brick Architecture of the Defunct
Cistercian Monastery in Pomuk. Forum Urbes Medii Aevi XIII. „Bricks and building ceramics in
medieval and modern urban architecture of Central Europe“, 22. až 24. září 2014 Wrocław
(Polsko).

6.

Kostrouch, F. Archeologické nálezy ve sbírkách Masarykova muzea v Hodoníně. Hodonín – sál
Evropa, 1. 7. 2014. Přednáška pro klienty Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

Sál Evropa
3.

Tradiční akce sálu Evropa
Cyklus hudebních čtvrtků
V sále Evropa bylo uspořádáno hned několik koncertů v rámci cyklu Hudebních čtvrtků:
 8. ledna 2014 ‐ Moravské klavírní trio, organizátorem koncertu bylo Město Hodonín a DK
Hodonín
 13. února 2014 ‐ Korgold quartet, organizátorem koncertu byl HSO‐SPS
 9. března 2014 ‐ pěvecký sbor PSMU, organizátorem koncertu byl HSO‐SPS
 24. dubna 2014 ‐ Komorní orchestr Jana Noska ZUŠ Hodonín, organizátorem byl HSO‐SPS
 19. června 2014 ‐ Barbastella, sbor Gymnázia Hodonín, organizátorem akce bylo Masarykovo
muzeum v Hodoníně
 11. září 2014 ‐ koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha,
organizátorem akce byl HSO‐SPS a Město Hodonín
 13. listopadu 2014 ‐ Panochovo kvarteto, organizátorem koncertu byl HSO‐SPS
Další koncerty a programy, na kterých se Masarykovo muzeum dramaturgicky podílelo:
 26. března 2014 v rámci cyklu „Vítání jara s…“ ‐ Rudy Linka & Tina Prindle, organizaci
koncertu zajišťoval ve spolupráci Dům kultury Hodonín společně s Masarykovým muzeem
v Hodoníně
 16. října 2014 v rámci cyklu „Jazzové královny“ ‐ seskupení Hot sisters, organizátorem
koncertu bylo Masarykovo muzeum v Hodoníně
 opakující se akcí v sále Evropa byla„Muzikoterapeutická relaxace pro dospělé“, která využívá
nejen skvělé akustiky sálu, ale především zkušeností lektorky Mgr. Aleny Vlkové, se kterou
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muzeum úzce spolupracuje i na programech pro děti. Relaxace se uskutečnila v termínech:
28. 1. 2014, 12. 2. 2014, 12. 3. 2014, 9. 4. 2014
4.

Spolupráce s dalšími pracovišti muzea
 3. února 2014 ‐ „Seminář tvůrčího psaní“ – spolupráce Slovanského hradiště v Mikulčicích
a Památníku písemnictví v Rajhradě
 4. února 2014 ‐ Malujeme barvami země ve spolupráci s pobočkou – Slovanské hradiště
v Mikulčicích
 27. března 2014 se uskutečnil v sále Evropa seminář k projektu „Dotkni se 20. století“ ve
spolupráci s Národním muzeem Praze.
 26. až 27. listopadu 2014 byl technicky zajišťován Masarykovský seminář, jehož pořadatelem
se stalo odd. společens. věd Masarykova muzea v Hodoníně.
Programy pro děti, především pro mateřské školy:
 9. až 11. dubna 2014 ‐ „Velikonoční předváděcí akce“ se setkaly se zájmem celkem 597
dětských i dospělých návštěvníků. 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
 28. 7. až 1. 8. 2014 v sále Evropa spolupořádalo Masarykovo muzeum ve spolupráci s Mgr.
Alenou Vlkovou 5 celodenních dílen pro děti – „Léto se šamanem“
 6. až 7. října – „Vinařův rok“ – program pro děti navštívilo celkem 202 dětských i dospělých
návštěvníků
 10. až 12. prosince 2014 programy pro děti MŠ, ZŠ a SŠ již tradičně uzavřely vánočními
předváděcími akcemi s názvem „Vánoce se blíží“, které vykázaly návštěvnost 488 dětských
i dospělých návštěvníků.

3.

Technické zajišťování akcí Jihomoravského kraje a Města Hodonína
Jihomoravský kraj:
 14. března 2014 to bylo „Setkání starostů Jihomoravského kraje“
 27. srpna 2014 byla v sále Evropa pro JMK zajištěna akce „Společná strategie – projektové
aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje“
 20. listopadu 2014 se v sále Evropa konala „Porada ekonomů obcí Jihomoravského kraje“
 9. prosince 2014 se opět v sále Evropa „Setkání starostů Jihomoravského kraje“
s představiteli vedení JMK
Město Hodonín a jeho organizace:
 12. září 2014 ‐ „Královský košt vín“
 7. listopadu 2014 v sále Evropa uspořádal již tradičně svou akci Studentský parlament v rámci
oslav „Oslav studentstva“

2.

Programy ve spolupráci s dalšími partnery
 21. ‐ 22. 3. 2014 „Valná hromada Asociace českých filmových klubů“
 1. prosince 2014, 14. prosince 2014 ‐ DK Hodonín vzhledem k pořádání vlastních akcí ve svém
sále do sálu Evropa přesunul několik kurzů tanečních pro studenty – v termínu 1. 12. 2014
a pro dospělé – v termínu 14. 12. 2014 pro studenty

3.

Technické zajišťování akcí objednavatelů a pronájmy
 17. ledna 2014 ‐ Tvarbet Moravia si vybralo sál Evropa pro svou akci
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 2. května 2014 ‐ Volební Hnutí ANO v rámci své předvolební kampaně využilo sálu Evropa k
„předvolební debatě s veřejností“
 9. května 2014 – sál Evropa hostil „Módní show“ firmy DUFI Lenky Dufkové
 21. května 2014 ‐ Nemocnice T.G.M. Hodonín pořádala „Den sester“
 24. května 2014 ‐ Středisko volného času uspořádalo taneční soutěž „Cenu SVČ a Města
Hodonína“
 13. září 2014 ‐ Evropský polytechnický institut v sále Evropa také již tradičně pro své studenty
připravil „Slavnostní imatrikulaci“
6.

Další činnost
 V roce 2014 byl zpracováván heslář 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
 31. 5. 2014 byly v rámci areálu zámečku a Masarykova muzea v Hodoníně a prostranství
u jalového ramene řeky Moravy pořádány oslavy Vodního království, kterého se zúčastnili
v kostýmech také pracovníci sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně (součást projektu
V zámku a podzámku)
Následující den v neděli 1. 6. 2014 se akce uskutečnila v rámci projektu v areálu zámku
v Holíči na Slovensku

Přehled akcí viz Příloha č. 4, s. 107
Kyjov
1.
4.
3.
4.
5.
6.

Velikonoční předváděcí akce
9.‐11. 4.
460
Muzejní noc a vernisáž výstavy Velká válka
1. 6.
280
Vernisáž výstav Mistři rukodělné výroby 7. 9. v 15 hod.
98
Ukázky lidových řemesel – doprovodný program k výstavě Mistři rukodělné výroby
11. 9.
140
Předvánoční bleší trh
23. 11.
489
Vánoční předváděcí akce
10.‐12. 12.
637

Akce mimo prostory muzea:
1. Komponované pásmo k jízdě králů na ZŠ Komenského ve spolupráci se ZŠ Seifertova ‐ realizován
společný projekt Letnicový zvyk jízdy králů. Byla realizována 2. 5. přednáška pro 3. – 5. třídy,
která děti seznámila s tím, co to jsou letnice a samotný zvyk jízdy králů. Doplněna byla o
14minutový film Jízda králů na Slováckém roce 2011 z produkce Masarykova muzea v Hodoníně
a ukázkou oblékání a drúžení krále, který byl vybrán z obecenstva. Ve druhé části projektu se ve
3. třídách uskutečnila praktická výuka výroby papírových ozdob na koně: 6. května výroba
srdcat, 7. května výroba růží, mašlí a třásní. Třetí a čtvrtá část projektu proběhla v 5. třídách v
hodinách výtvarné výchovy a češtiny, kde děti malovaly obrázky s tématikou jízdy králů, psaly
slohovou práci na téma jízdy králů a skládaly vyvolávání. Účast: 179 dětí
2.

Ukázka lidových řemesel v rámci výstavy Mistři tradiční rukodělné výroby JmK (Hodonín) – 19.
11., účast 127 osob
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3.

Kraslice z jezerní sítiny ‐ ZŠ Joklíka – výuka zdobení kraslic jezerní sítinou: seznámení se
s technologií výroby, přírodním materiálem, jeho zpracováním a zvládnutí základních vzorů na
kraslici. Kurz proběhl formou čtyř dvouhodinových vyučovacích celků vždy ve středu v listopadu.
Účast: 12 žáků

4.

Plochá výšivka na kapesníčku – ZŠ Joklíka, kurz proběhl ve čtyřech dvouhodinových výukových
celcích vždy ve středu v listopadu, bude pokračovat i v r. 2015, účast 13 žákyň

5.

Propagační články k prezentaci a kulturně výchovné činnosti – viz Příloha č. 12, s. 132

Přednášková činnost
1. Historie Kyjova a historické budovy v Kyjově, 7. 4., 21 studentů Klvaňova gymnázia
2. Pomocné vědy historické, 10. 2., 24 studentů Klvaňova gymnázia
3. Práce muzejníkova, exkurze po pracovištích muzea, 12. 5., 8 žáků
4. Osobnosti Kyjovska, 31. 3., 22 žáků
5. Lidový kroj na Kyjovsku, 9. 4., 23 dětí
6. Půvab dámských kabelek (PhDr. Ludmila Růženecká), 26. 3., 20 posluchačů
7. Autorské čtení ke Dni knihoven ‐ Městská knihovna v Kyjově, 13. 5., 45 posluchačů)
8. Historie Čtenářského spolku v Kyjově ‐ Městská knihovna v Kyjově, 8. 10., 112 posluchačů
9. První světová válka a legionáři na Kyjovsku – Kostelec, 22. 9., 48 posluchačů
10. Jízda králů, Skoronice 17. 4., 29 dětí
Mimo plán:
Spolupráce s o. s. Kyjovské Slovácko v pohybu na projektu Tradície netradične – Česko‐Slovenská
spolupráca v edukácii, udržaní a zviditeľnení tradičných remesiel a ľudových zvykov regiónov
prihraničia (vypracování metodiky k výuce předkreslené severokyjovské výšivky, která se bude v
rámci pracovního vyučování vyučovat na ZŠ, příprava materiálů pro výuku /vzor pro výšivku,
příprava vyšívacího podkladu/, výuka přímo v ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově ‐ čtyři dvouhodiny). Projektu
se zúčastnilo 15 žákyň 7. ročníku
Veselí nad Moravou
1.
2.
3.
4.
5.

Doprovodná akce k výstavě „FIGURKY ZE ŠUSTÍ ‐ KRASLICE“ – v době výstavy byly uspořádány
velikonoční předváděcí akce – viz níže bod 3
Doprovodné akce k výstavě „VELKÁ VÁLKA“ ‐ vystoupení členů 19. praporu Stráže obrany státu
Hodonín o.s. na vernisáži 7. 9., vědomostní testy, puzzle, vystřihovánky, pexeso
Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – 8. – 10. 4., návštěvnost 426 osob
Muzejní noc – uskutečnila se 22. 5., ukázky tradičních řemesel, návštěvnost 109 osob
Projekt „NAŠE MĚSTO“ pro ZŠ (všechny stupně)
 II. SVĚTOVÁ VÁLKA ‐ 9. 6. ‐ ZŠ Hutník – dějepisné praktikum ‐ 13 dětí
 HISTORICKÁ EXKURZE PO MĚSTĚ VESELÍ NAD MORAVOU ‐ 19. 5. – Ostravská univerzita –
Katedra geografie – 24 osob
 I. SVĚTOVÁ VÁLKA:
o 31. 10. ‐ ZŠ Kuželov – 48 dětí
o ZŠ Hutník (4. 11, 10. 11., 11. 12., 17. 12., 18. 12.) – 108 dětí
o ZŠ Církevní (12. 11, 13. 11, 2. 12, 3. 12, 16. 12, 17. 12, 18. 12) – 182 dětí
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6.

Spolupráce s Veselským kulturním centrem při přípravě dětských zpěváků ‐ realizováno od
ledna do dubna 2014 – výběr dětí, příprava, nácvik, koncert
7. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel ‐ proběhlo 16. – 18. 12. 2014 – návštěvnost: 413
osob
10. Fotodokumentace akcí pořádaných muzeem – probíhá průběžně dle potřeby
11. Videodokumentace akcí pořádaných muzeem – probíhá průběžně dle potřeby
12. Tvorba videodokumentů dodaných nebo samostatně natočených výstav, vernisáží, koncertů,
literárních soutěží, … ‐ probíhá průběžně dle potřeby, seznam dokumentů v Příloze č. 5, s. 112
Přednášková činnost
1.

Dějiny města Veselí nad Moravou ‐ historické jádro města Veselí, „městský ostrov“, vodní
elektrárna, zámek, zámecký park, …
 19. 5. – Ostravská univerzita – Katedra geografie – 24 osob
 historie města muzea a zámku pro 2 individuální zájemce
2. Historie muzea a nemovité kulturní památky ve Veselí nad Moravou ‐ důchodci z Technického
muzea Brno
3. Šlechtické rody na Veselsku ‐ ROD HRABAT CHORYNSKÝCH Z LEDSKÉ A JEJICH PAMÁTKY VE
VESELÍ NAD MORAVOU‐ 15. 4. – Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně – 25
osob
4. Výroční obyčeje, kraslice a zprac. šustí (lid. řemesla) – 4x pro ZŠ
Slovanské hradiště v Mikulčicích
V pořadí 54. návštěvnická sezóna 2014 se uskutečnila v roce 60. výročí zahájení archeologických
vykopávek a bádání v lokalitě Mikulčice – Valy. Byla vedena v době celkové rekonstrukce pavilonu I
z náhradních provizorních prostor pro poskytování služeb návštěvníkům upravených z bývalých
stavebních buněk v zahradě za stavbou. Plán obsahoval celou řadu stálých programových aktivit a i s
ohledem na omezené prostory a nedostatečné zázemí se nakonec většinu z plánovaných cílů podařilo
úspěšně realizovat, přestože se pracovníci pobočky během roku plně soustředili především na
zajištění základních návštěvnických služeb (provázení v náhradním prostoru, zajištění občerstvení,
sociálního zázemí a nejvýznamnějších programových úkolů) a na spolupráci a koordinaci prací
spojených se stavbou nového pavilonu.
Vzhledem k výše popsaným okolnostem považujeme – z pohledu počtu návštěvníků se vstupenkou
i volně v areálu ‐ návštěvnickou sezónu za úspěšnou, která nevybočila – byť vedena z náhradních
prostor a s programovým omezením ‐ z trendu posledních pěti let.
Pracovníci památníku vedou poměrně podrobnou statistiku návštěvnosti, kterou pak dále využívají
pro svou práci. Během sezóny navštívilo Slovanské hradiště v Mikulčicích 15.607 hostů evidovaných
na pokladně a další tisíce, které areál navštívili, aniž prošli recepcí. Evidováno bylo 43 autobusových
turistických zájezdů a školních zájezdů 80, jež jejich průvodci/učitelé předem objednali e‐mailem
nebo telefonicky. Počet školních skupin tvoří 65 % všech zájezdů. Děti a mládež tvořili v roce 2014 24
% všech hostů z celkové návštěvnosti. Byť programová nabídka byla oproti minulým letům (s
ohledem na náhradní provoz) menší, tak došlo k nárůstu dětských návštěvníků u organizovaných
skupin, zejména u škol, které navštívily doprovodné programy a to o 100% oproti roku 2013.
Zaznamenán byl také větší zájem o návštěvu kulturních akcí, u kterých byl kladen větší důraz na
propagaci a na pestrost nabídky.
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1.

Provázení návštěvníků v zimním období a v hlavní návštěvnické sezóně ‐ v pořadí 54. návštěvní
sezóna byla realizována v náhradních prostorech a v určitém omezení s vazbou na jednu stálou
expozici z důvodu právě probíhající rekonstrukce návštěvnického centra

2.

Příprava hlavní návštěvní sezóny ‐ příprava budovy pavilonu II spočívala v celkovém úklidu
vnitřní části expozice koncem měsíce března. Pravidelná údržba a úklid expozice byly pak
prováděny průběžně po celou dobu provozu. Byl zkontrolován počítačový program
a mechanismy. To vše vedlo k minimální poruchovosti během zbývající části sezóny. Po celou
sezónu bylo dbáno na kvalitní provádění návštěvníků sezónními průvodci i brigádníky

4.

Spolupráce při akci ochránců přírody ‐ Den země (26. 4.) – uskutečnila se

5.

Příprava a realizace cyklu besed Klubu přátel SHM i veřejnost ‐ původní plán přednášek Klubu
přátel památníku nebyl zcela naplněn. Uskutečnila se 31. května v rámci muzikoterapeutického
víkendu přednáška dr. L. Holzera na téma Slovanští bohové a slovanská mystika – viz níže bod 6
Ve výroční den 60. výročí zahájení archeologických výzkumů ‐ 16. srpna – pak komponovaný
vzpomínkový program s četbou z knihy prof. J. Poulíka Pevnost v lužním lese (četl J. Navrátil),
vzpomínkami pamětníků (dr. B. Kavánová, dr. R. Jiříček, S. Rutar) a koncert staroslověnských
a středověkých skladeb a moravských lidových písní. Závěr odpoledne zajistila Neoveská
cimbálová muzika

6.

Příprava a zajištění akce Muzejní noc kostelů a muzikoterapie (31. 5. – 1. 6.) ‐ Velkomoravská
muzikoterapie s Dr. Holzerem a Slovanští bohové, Mikulčice ‐ ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2014 bohatý
program v rámci Muzejní noci kostelů a Mezinárodního dne dětí. Akce byla připravena ve
spolupráci s Muzikoterapeutickou asociací České republiky se uskutečnila v duchu
velkomoravské muzikoterapie a představila špičkové odborníky v tomto oboru. Byly připraveny
muzikoterapeutické relaxace v plenéru, dílny a přednáška dr. Lubomíra Holzera na téma
Slovanští bohové a slovanská mystika. Muzejní noc přinesla koncert muzikoterapeutického sboru
muzikoterapeutů z celé ČR s názvem „Perun a Mokoš“ a rekonstrukci pohanského obřadu
stvoření „ Svarog a Lada“. Nedělní odpoledne na Slovanském hradišti v Mikulčicích patřilo
Mezinárodnímu dnu dětí. Pro děti byly připraveny naučné a tvořivé dílny – dílna na výrobu
jednoduchých hudebních nástrojů a dílna na interaktivní seznámení s muzikoterapeutickým
instrumentářem s poutavým výkladem, kvízem a bubenickou pohádkou. Pro dospělé
muzikoterapie v plenéru a na závěr odpoledne je pro všechny návštěvníky muzikoterapeutický
koncert dětí z okolních mateřských a základních škol a muzikoterapeuty pod názvem Zázraky
světa

7.

Příprava a zajištění soutěže Čarovné barvy země (průběžně) ‐ realizován čtvrtý ročník, výtvarné
soutěže Čarovné barvy země se zúčastnilo 32 škol v čtyřech kategoriích, jejichž žáci (celkem se
zapojilo 350 dětí) v týmové spolupráci připravili 122 (110 soutěžních a 12 nesoutěžních)
kolektivních výtvarných děl
V měsících lednu a únoru proběhly výtvarné semináře pro pedagogy zaměřené 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 pedagogy. Semináře proběhly v těchto termínech a místech:
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DATUM

POČET OSOB

KDE

28. 1. 2014

11

Lažánky

4. 2. 2014

14

Hodonín

21. 10. 2014

10

Hodonín

6. 11. 2014

19

Moravské Knínice

20. 11. 2014

11

Znojmo

Celkový počet:

osob

skupin

65

7

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.
Všechna soutěžní díla vyhodnotila odborná porota v čele s předsedou poroty Mgr. Josef
Fanturou, ředitelem Galerie výtvarného umění v Hodoníně. Porota byla dále ve složení Ing. arch.
Aleš Navrátil, Mgr. Lucie Turanová, Jarmila Uhrovičová a akad. mal. Pavel Vavrys.
V I. kategorii (4‐7 let) na téma Svět kolem nás (Otisk přírody) soutěžilo 48 děl. 1. místo získala
malba SNÍDANĚ U ČÁPŮ, Mateřská škola Říčany u Brna, 2. místo práce CO SE SKRÝVÁ POD
HLADINOU, Mateřská škola Mikulov Pod Strání a 3. místo dílo KRTEK NA ZAHRÁDCE, Mateřská
škola Hodonín Družstevní čtvrť.
V II. kategorii (7‐11 let) na téma Okouzlení přírodou (Pramen života) se přihlásilo do soutěže
35 děl a porota jako nejlepší ohodnotila dílo U KRMÍTKA, Základní škola Lažánky Brno‐venkov, 2.
místo VÝZNAM LÁSKY, Základní umělecká škola Bučovice a 3. místo obsadila práce AFRICKÁ
PŘÍRODA ‐ BEZ VODY BY NEBYL ŽIVOT, Základní škola Moravské Prusy.
Ve III. kategorii (12–15 let) Půda jako kronika (60 let archeologických výzkumů v Mikulčicích)
soutěžilo 20 děl. 1. místo získala práce I HRAČKY CHODÍ DO NEBE, Základní umělecká škola
Bučovice, 2. místo VÍRA, Základní umělecká škola Bučovice a 3. místo VYKOPÁVKY ‐ NÁDOBY
A ŠPERKY, Základní škola Znojmo Mládeže 3.
Ve IV. kategorii (16–19 let) Obrazy z dějin (Magnae Moraviae) namalovali studenti 7 obrazů.
1. místo obsadilo dílo ŠPERK ‐ VĚČNÁ KRÁSA, Střední škola Strážnice, 2. místo CESTA ZA
POZNÁNÍM, Purkyňovo gymnázium Strážnice a 3. místo KŘESŤANSTVÍ VÍTĚZÍ, Purkyňovo
gymnázium Strážnice.
Ocenění vítězných obrazů proběhlo dne 12. června 2014 na Slovanském hradišti
v Mikulčicích. Cenu publika získala práce Purkyňova gymnázia Strážnice DVOJÍ TVÁŘ.
8.

Příprava a realizace programových dnů pro MŠ, ZŠ a SŠ v termínech dle zájmu ‐ práce se školami
byla vedena v několika rovinách. První z nich je soutěž Čarovné barvy země a spoluorganizace
soutěže Skrytá paměť Moravy. Druhou rovinu tvoří využití nabídkových programů, které
sestávají z prohlídky areálu s průvodcem, doplněnou tematickým programem dle nabídkového
balíčku (různé interaktivní pořady, soutěže, zábava) a třetí je prohlídka areálu s průvodcem bez
nadstavbového programu. V roce 2014 vzhledem k rekonstrukci návštěvnického centra
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s expozicí došlo k omezení nabídek pro školy, pro které byla expozice s přednáškovým sálem
využívána. Pracovníci se více zaměřili na propagaci a organizaci větších akcí pro školy jako je
Velkomoravský den, na který je možné pozvat více škol a který byl plně obsazen. 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. Dle statistiky vedené památníkem se zúčastnilo prohlídek s programem 46%
škol, při přepočtu na skupiny dokonce 55%
9.

Příprava a realizace programových dnů s archeologem pro základní školy ve spolupráci
s archeologickým pracovištěm muzea
 Den s archeologem (21. 5. 2014). Program pro děti ze ZŠ
 Velkomoravský den s archeologem (23. 5. 2014). Program pro děti ze ZŠ
 Program slavnostního vyhlášení výsledků IV. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy
země. Program pro děti „Jak pracuje archeolog“ (12. 6. 2014)
 Den s archeologem (16. 10. 2014). Program pro děti ze ZŠ
 Velkomoravský den s archeologem a se skupinou Styrke (17. 10. 2014). Program pro
děti ze ZŠ

10. Příprava a zajištění soutěže O Mojmírův poklad (27. – 30. 5. a 7. – 10. 10.) ‐ program je určen
školním třídám druhého stupně základních škol. Žáci soutěží ve skupinách po cca 10 dětech;
úkolem je co nejlépe a v nejkratším čase vypracovat pracovní list. Soutěž podněcuje žáky
k aktivnímu vyhledávání informací a učí je orientovat se v areálu, konkrétně po prostoru celého
hradiště. Při soutěži děti navštíví stálou expozici a prohlédnou si repliky půdorysů
velkomoravských kostelů na akropoli i předhradí. V letošní návštěvnické sezóně byla pro školy
připravena sportovně‐dějepisnou soutěž O Mojmírův poklad v termínech 27. ‐ 30. 5. 2014 a 7. ‐
10. 10. 2014. Celkově se soutěže zúčastnilo 7 škol s počtem 206 žáků
11. Speciální akce a programy pro veřejnost – vlastní – např. Velkomoravské dny, Rasticovo město
a akce pořádané v součinnosti (poutě, Den Bulharů, závody
DATUM

POČET OSOB

ODKUD/KDO

12. 4. 2014

310

Běh Velká Morava

26. 4. 2014

150

Jaro v RMM: Den Země

10. 5. 2014

180

Den Bulharů
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24. – 25. 5. 2014

250

Pravoslavná pouť,
Velkomoravské dny

31. 5. 2014

150

Muzejní noc

1. 6. 2014

210

Den dětí

14. 6. 2014

250

Pohansko IV. – Bitva Styrke

4. – 6. 7. 2014

1800

Léto v Rasticově městě Morava

16. 8. 2014

70

60. výročí výzkumů SHM

26. 9. 2014

250

Podzim v RMM: Akropole Cross

27. 9. 2014

150

Podzim v RMM: Velkomoravský
den, drakiáda

28. 9. 2014

50

Podzim v RMM: Den české
státnosti

18. – 19. 10. 2014

250

Velkomoravské dny

Celkový počet:

osob

akcí

4070

13

12. Vyhlášení výsledků 8. roč. soutěže Skrytá paměť Moravy (13. 6.) ‐ téma VIII. ročníku soutěže
Okamžik štěstí přimělo k psaní nebývalé množství žáků a studentů mezi 12 a 19 lety. Porota
celkem hodnotila 154 textů od soutěžících z celé republiky, nejvíce jich však dorazilo do
Památníku písemnictví na Moravě z Jihomoravského kraje, Vysočiny a kraje Moravskoslezského.
Ve spolupráci s Muzeem Brněnska a jeho pobočkou Památníkem písemnictví na Moravě bylo
připraveno a zorganizováno slavnostní vyhlášení výsledků VIII. ročníku literární soutěže Skrytá
paměť Moravy. Slavnostní vyhlašování se uskutečnilo 13. června v areálu Slovanského hradiště
v Mikulčicích, kde byl pro všechny účastníky soutěže s jejich rodinami a pedagogy připraven
kulturní doprovodný program s vystoupením hudební skupiny Šroti, jehož součástí byla také
prohlídka expozic a areálu i výstavy prací výtvarné soutěže Čarovné barvy země
13. Cyrilometodějská pouť Podluží (5.7.) ‐ tradiční největší cyrilometodějská pouť byla uspořádána
5. 7. s obvyklým scénářem a vysokým zájmem poutníků, jichž přišlo kolem 2.000. Na přípravě
poutní mše svaté a programového odpoledne se výrazně podílela Obec Mikulčice. Bohatý poutní
program byl doplněn dalšími programovými aktivitami, z nichž poutníky i početné návštěvníky
především zaujal promenádní koncert dechové hudby Vracovjáci
14. Programy V Rasticově městě Morava (26.‐27. 4., 4.‐6. 7., 26.‐28. 9.) – realizováno, viz tabulka
návštěvnosti výše
15. Příprava programového dne k jubileu 60 let zahájení výzkumů (16.8.) ‐ realizováno, viz tabulka
návštěvnosti výše
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16. Soutěžní odpoledne pro děti ‐ Drakiáda (27.9.) ‐ realizováno, viz tabulka návštěvnosti výše
17. Volný vstup pro děti a mládež do 20 let vždy 16. dne měsíce – uskutečněno s různě velkým zájem
návštěvníků
18. Otevření památníku v den státních svátků, vstup zdarma ‐ uskutečněno
Přednášková činnost
S ohledem na omezené prostorové možnosti realizace sezóny v náhradních prostorách nebyly v rámci
kulturních a doprovodných akcí v letošním roce realizovány žádné z každoročně nabízených témat
přednášek a besed s pozvanými hosty. Některá témata byla přednášena žákům nebo studentům
v rámci tzv. balíčků pro školy. Archeologové průběžně podávali stručné informace o nových
poznatcích z výzkumů, propagace památníku v místním tisku (Zpravodaj obce Mikulčice) probíhala
dle plánu, byly připraveny dva příspěvky o činnosti Slovanského hradiště v Mikulčicích v roce 2014
s vazbou na 60. výročí zahájení archeologických výzkumů v Mikulčicích
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4.

Návštěvnost
Název příspěvkové organizace
Hodonín
zámeček

Hodonín
Národní
třída

6339

1417

3213

za vstupné základní

621

122

429

za vstupné snížené

1942

152

2226

za vstupné zvýšené za speciální služby

0

0

0

z toho za služby cizincům

0

0

0

za rodinné vstupné,

0

0

0

držitelé seniorpasů

672

110

13

3104

1033

545

1511

736

306

164

892

2170

0

137

0

38

29

9

1584

0

0

8125

2475

5392

6541

2446

5392

z toho

1. Počet návštěvníků expozic a výstav organizace

z toho

neplatících

Kyjov

2.

Počet účastníků speciálních doprovodných
programů k výstavám a expozicím (vážících
se k probíhajícím výstavám a expozicím),
popř. kulturně výchovných akcí, kteří jsou
evidováni zároveň jako návštěvníci těchto
výstav a expozic
Počet návštěvníků dalších kulturně výchovných
akcí a akcí pro veřejnost, jichž je muzeum (galerie)
pořadatelem, popř. doprovodných programů k
výstavám a expozicím, kteří nejsou evidováni jako
návštěvníci výstav a expozic (např. přednášky,
předváděcí akce, koncerty, divadelní představení
ad. pořádané uvnitř muzea a akce realizované
mimo prostory muzea ‐ ve školách, exkurze atd.)
Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů

3. (pořádaných muzeem, galerií)
4. Badatelé

Návštěvníci výstav (akcí, projektů ad.) pořádaných

5. pro jiné instituce
Návštěvnost celkem

Z toho návštěvnost za položky 1. ‐ 4.
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Veselí
n/M.

Slovanské
hradiště v
Mikulčicích

Celkem za
organizaci

3163

15607

29739

167

4832

6171

962

4517

9799

24

0

240

0

0

0

0

52

52

35

92

922

1975

6114

12771

867

5261

8681

24

0

3250

0

65

202

87

0

163

1480

20269

23333

4754

35941

56687

3274

15672

33325

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

Dokumentační a informační centrum TGM ‐ byla provedena fotodokumentace busty TGM v obci
Nižbor (okres Beroun). Studiem tisku byly nalezeny další dva pomníky TGM okresu Břeclav
(Ladná, Velké Bílovice)

2.

Studium pramenů a literatury k tématu velké války v Hodoníně a okolí – příprava na výstavu ve
spolupráci se Státním okresním archivem Hodonín, výstava se uskuteční v březnu až květnu 2014
a je součástí projektu Velká válka 1914 – 1918: Byly studovány kronikářské zápisy z Pamětní
knihy města Hodonína a procházen dobový tisk, vybírány předměty z muzea a 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 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 tématu židé na Hodonínsku ‐ příprava na výstavu ve spolupráci
se Státním okresním archivem Hodonín, výstava se uskuteční v březnu až květnu 2015 ‐ studium
proběhlo v SOkA Hodonín i v muzeu (knihovní fond, sbírkový fond). Byly vybrány předměty na
výstavu a dohodnuta druhá výstava do předsálí s židovskou tematikou (Pavel Holeka – Hebrejská
abeceda). Účast na konferenci Židé a Morava 12. 11. v Kroměříži

5.

Studium pramenů a literatury k dějinám města Hodonína ‐ v rámci heuristiky studovány
prameny k Hodonínu a Hodonínsku v těchto archivech: Moravský zemský archiv v Brně, fond F 5,
Velkostatek Hodonín, Národní archiv Praha, fond: Morava, Zemský archiv Opava, fond
Oppersdorfové
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.
Štefánikova, Zámecké nám., ul. Brandlova, ul. J. Suka, ul. Rybářská, ul. Měšťanská, ul. Horní
Plesová, ul. U Červených domků, zahrádkářská osada pod hřbitovem a Štěpnice

6.

Libreto výstavy. Cechy a řemesla na hodonínsko‐holíčském panství ‐ libreto bylo odevzdáno a s
grafičkou proběhly konzultace ohledně celkového grafického ztvárnění výstavy

7.

Hesla pro Encyklopedii Hodonína ‐ v důsledku technických problémů, které se vyskytly na
stránkách Encyklopedie, byla vytvořena pouze dvě hesla

8.

Dlouhodobá spolupráce s Ing. Kučerou, autorem internet. stránek Nostalgický Hodonín ‐ v roce
2014 nebyly poskytnuty na internetové stránky Nostalgický Hodonín žádné fotografie, byl
předán digitalizovaný tisk vztahující se k náletu na Hodonín v roce 1944 a průběžně probíhala
kontrola správnosti určení a datace fotografií na webových stránkách
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9.

Spolupráce s oborovými komisemi AMG ‐ pracovníci se v roce 2014 pravidelně zúčastňovali
seminářů příslušných oborových komisí

10. Vyřizování badatelských požadavků ‐ badatelské požadavky byly vyřizovány průběžně dle
požadavků po celý rok 2014, v rámci telefonických dotazů, emailových zpráv nebo osobních
konzultací bylo vyřízeno 40 požadavků
11. Odborné konzultace a studentské praxe ‐ v roce 2014 absolvoval na konzervátorském 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 ‐ dokumentace probíhala okrajově v Hodoníně,
Dolních Bojanovicích, Prušánkách

2.

Zpracování ‐ finalizace grantu Řezbáři 2013 ‐ v rámci finalizace řezbářského grantu za rok 2013
bylo úspěšně dokončeno zpracování 3 řezbářských osobností na 3 samostatných DVD ‐ řezbář ze
Šitbořic (2 hod. dokument), z Kyjova (1,5 hod.) a výroba betlémů (1 hod.)

3.

Scénář k výstavě Masky, uskuteční se v roce 2015 – uskutečnila se jednání s kolegy v Hlinsku
(fotodokumentace tamější expozice masek), v Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, jednání
v terénu – Nová Lhota, Ždánice o zapůjčení masopustních masek, jednání s keramiky, řezbáři
o zapůjčení masek. Bylo dojednáno zapojení SŠ lesnické ve Bzenci do výstavy. Probíhalo také
studium literatury a byl vypracován scénář

4.

Scénář k výstavě Vajíčko malované… ‐ vypracován společně s Vlastivědným muzeem Kyjov. Pro
Hodonín byl doplněn zápůjčkami z Masarykova muzea v Hodoníně, Vrbasova muzea v Ždánicích
a od 3 soukromých osob

5.

Výzkum a sběr materiálů k výstavě Cechy a řemesla na hodonínsko‐holíčském panství –
fotodokumentace, videodokumentace řemeslníků ‐ fotodokumentace 9 řemeslníků – kovář,
sudořezbář, švec, keramik, výroba slaměných došků, výroba holíčské fajáns a výroba modrotisku.
Poté byla zpracována videodokumentace ve filmovém dokumentu 1h30 min. na DVD Cechy
a řemesla hodonínsko‐holíčskeho panství v minulosti a dnes

6.

Terénní výzkumy – dokumentace lidového řemesla, obřadů, obyčejů, slavností v určených obcích
bývalého okresu Hodonín:
V rámci dokumentace lidového řemesla bylo kamerou natočeno 9 řemeslníků a zároveň
proběhla také jejich fotodokumentace ‐ sudořezbář, švec, keramik, výroba slaměných došků,
výroba holíčské fajáns, výroba modrotisku, tkalcovství a předení na kolovrátku
Při pracovním workshopu pro školy a veřejnost, 19. 11. 2014, bylo fotograficky zdokumentováno
8 řemeslníků (pletení z orobince, lidová výšivka, bednář, lidová keramika, kraslice, zpracování
ovčí vlny, tkadlec z Malé Vrbky, výroba perníku
Na akci Velikonoce se blíží bylo zdokumentováno 8 maléreček vajíček (blatnické kraslice, kraslice
olepované slámou, zelové a kostelové kraslice, dírkované kraslice, vnorovské kraslice, kraslice
velické, odrátované kraslice a gravírované kraslice. Dále 3 perníkářky a řezbář
V rámci strážnického folklórního festivalu proběhla fotodokumentace 3 řemeslníků ‐ výroba
dřevěných hraček, výroba dlabané vařečky, výroba štípané holubičky
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V rámci akce Vánoce se blíží bylo zdokumentováno 10 řemeslníků (řezbář, vyřezávání dřevěných
ozdob, paličkování, perníkářka, odrátovaná keramika, výrobky z kukuřičného šustí, vizovické
pečivo, obháčkované ozdoby, keramika, včelař, výroba betlému z formy)
Na strážnickém folklórním festivalu proběhla fotodokumentace 3 řemeslníků (výroba dřevěných
hraček, výroba dlabané vařečky, výroba štípané holubičky)
V rámci grantu MK ČR byly zpracovány na 3 DVD: řezbář ze Šitbořic (2 hod. dokument), řezbář
z Kyjova (1,5 hod.) a výroba betlémů (1 hod.). Dále mimo grant MK ČR bylo fotodokumentováno
dalších 6 řezbářů. Celkem bylo v hodnoceném roce zdokumentováno 9 řezbářů, z toho v rámci
grantu MK ČR 3 řezbáři
Při výzkumu obřadů, obyčejů, slavností proběhla: fotodokumentace Tříkrálová obchůzka ve
Strážnici 11. 1. 2014, fotodokumentace Smrtnica, Josefov, 6. 4. 2014, ve spolupráci
s kameramanem S. Loveckým byl natočen také filmový dokument o tomto obyčeji, Velikonoční
hrkání – Dolní Bojanovice a Josefov, 18. 4. 2014, Krojovaná pouť na Žerotín 22. 6. 2014,
Strážnice, MFF, 28. ‐ 29. 6. 2014, Vinobraní ve Strážnici, 13. 9. 2014
Další dokumentace: Perníkářka Anna Búřilová, staročeský perník, přepis výzkumu, nominace,
nejstarší vyšívačka p. Růžena Komosná (94 let) Dolní Bojanovice výzkum – 1h nahrávaný
rozhovor, fotodokumentace, fotodokumentace vyšívačky p. Poláchové z Velké nad Veličkou,
naivní malíř Alois Sikora, Hodonín, fotodokumentace, výrobce hrkačů Josef Netík, Josefov, otec a
syn, fotodokumentace, největší výrobce hrkačů a klepačů u nás, L. Jurčík, Zlín, fotodokumentace,
Ludmila Kočišová a Zdena Pavková, výroba figurek z kukuřičného šustí, Vnorovy,
fotodokumentace, přepis výzkumu Slavomíra Foretová, 2004, 9 stran – podklady pro článek
Slavomíra Foretová a její písničky malované na skle, napsáno ve spolupráci s J. Kamenskou,
článek vyjde v Malovaném kraji 1/2015
7.

Příprava programu velikonočního předváděcího týdne ‐ po konzultacích s řemeslníky byl
vypracován program akce Velikonoce se blíží… Kyjov (9.4.‐11.4.) a Hodonín (9.4.‐11.4. ). Akce se
v Hodoníně během 3 dnů účastnilo 28 řemeslníků, návštěvnost 597 osob

8.

Příprava programu vánočního předváděcího týdne ‐ program akce Vánoce se blíží… Kyjov (10.
12. ‐ 12. 12.) a Hodonín (10. 12. ‐ 12. 12.). Akce se v Hodoníně během 3 dnů účastnilo 22
řemeslníků, návštěvnost 485 osob

9.

Studium odborné literatury ‐ probíhalo během celého roku 2014 se zaměřením na betlémy,
hračky, kraslice, řezbáře, řemesla, na osobnost etnografa Antonína Václavíka a masky

10. Spolupráce s Etnografickou komisí AMG ‐ účast na obou pracovních setkáních (Hlinsko, Uherské
Hradiště)
11. Poskytování odborných konzultací, vedení praxí studentů etnologie a muzeologie ‐
neuskutečnila se žádná studentská praxe
Regionální pracoviště pro lidovou kulturu
1.

Spolupráce s odb. kultury Jihomoravského kraje na hodnocení nominací na udělení titulu Mistr
tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje a na oceňování laureátů ‐ administrativně
zpracovány tři zaslané nominace na titul, z nichž dvě nominace připravilo Masarykovo muzeum
v Hodoníně:
 Věra Šmídová, Veselí nad Moravou, výřezová výšivka – PhDr. Vít Trachtulec
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Iva Novotná, Hodonín, zpracování ovčí vlny – Mgr. Taťjana Martonová
Nominaci Marie Čihákové, Blatnice, blatnické kraslice připravilo Sdružení lidových
řemeslníků a výrobců
Všechny tři nominace projednala Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje
a všechny byly schválené. Slavnostní předání titulů proběhlo 8. 6. 2014 v Kunštátě.
V roce 2014 byly dále schváleny obě celostátní nominace na titul Nositel tradice lidových
řemesel, které podávalo Masarykovo muzeum v Hodoníně:
 Růžena Kozumplíková, Blatnice, pletení z orobince – PhDr. Vít Trachtulec
 Miroslav Urban, Malá Vrbka, ruční tkadlec – Mgr. Taťjana Martonová
Slavnostní předání celostátního ocenění proběhlo 6. 9. 2014 v Opavě v rámci zahájení Dnů
evropského kulturního dědictví.
2.

Spolupráce s odb. kultury Jihomoravského kraje na hodnocení případných nominací do Seznamu
nemateriálních statků Jihomoravského kraje ‐ v rámci tohoto úkolu byl projednán postup
přípravy nominací v následujících třech letech tak, aby vzhledem k časové náročnosti zpracování
nominace byla v každém roce zpracována a podána jedna nominace. Byl vypracován časový
harmonogram:
 2015 Honění Jidáše, zpracovává Mgr. Palowská, bývalá pracovnice Muzea Vyškovska
 2016 Saharé v Nové Lhotě, zpracovává PhDr. Vít Trachtulec, Masarykovo muzeum
v Hodoníně
 2016 Vynášení smrtnice v Josefově, zpracovává Mgr. Tomáš Gronský, Masarykovo
muzeum v Hodoníně
 2017 sypání chodníčků a pálení ohňů, zpracovává PhDr. Irena Ochrymčuková,
pracovnice Muzea Brněnska
Dále byl připraven harmonogram schůzek s etnografy muzeí zřizovaných Jihomoravským krajem,
kde se projednává problematika spojená s vyhledáváním vhodných jevů. Proběhly schůzky
s kolegy z Muzea Brněnska, z Jihomoravského muzea ve Znojmě a z Městského muzea
v Hustopečích, jejichž výsledky vedly k dohodám o nominacích dle možností pracovníků
a s ohledem na náročnost dokumentace vytipovaných nominací. Další nominaci zpracovává
Masarykovo muzeum v Hodoníně – válání dyní v Žádovicích

3.

Vedení a administrace Seznamu nemateriálních statků Jihomoravského kraje ‐ byl zřízen Seznam
nemateriálních statků Jihomoravského kraje, kam byly automaticky převedeny jevy
z celostátního Seznamu, které se týkají Jihomoravského kraje. Tak byly zapsány následující jevy
pod čísly:
1/2013 Slovácký verbuňk
2/2013 Jízda králů na Slovácku ‐ ve Skoronicích na Hodonínsku

4.

Spolupráce s muzei na vyhledávání vhodných kandidátů na udělení titulu Mistr tradiční
rukodělné výroby Jihomoravského kraje 2015 a vhodných jevů tradiční lidové kultury pro
přípravu nominací na Seznam nemateriálních statků Jihomoravského kraje ‐ rámci vyhledávání
vhodných jevů do Seznamu nemateriálních statků JmK byly konzultovány i případné návrhy na
udělování titulu Mistr s negativním výsledkem. Údajně v jejich okrese podmínky na udělení
Titulu nikdo nesplňuje. Dále byla projednána problematika udělování Titulu s odbornou
pracovnicí Moravského zemského muzea v Brně, rovněž s negativním výsledkem
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5.

Vypracování nominací na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje
pro rok 2015 ‐ Masarykovo muzeum v Hodoníně zpracovalo dvě nominace:
 Marie Žáková, Vnorovy, batikované kraslice – PhDr. Vít Trachtulec
 Anna Búřilová, Hodonín, staročeský perník – Mgr. Tomáš Gronský
Navrhovaná nominace (Mgr. Taťjana Martonová) sedláře Libora Kůra byla stažena a odložena.
Mgr. T. Martonová administrativně zpracovala celkem tři nominace pro rok 2015. Třetí nominaci
opět podalo Sdružení lidových řemeslníků a výrobců, které připravilo nominaci:
 Zdeňka Zábojová, Sebranice u Boskovic, ruční tkadlena

6.

Vypracování nominací na udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel 2015 ‐ byl podán jeden
návrh na udělení celostátního titulu: Věra Šmídová, Veselí nad Moravou, výřezová výšivka –
zpracoval PhDr. Vít Trachtulec

7.

Koordinace úkolů v rámci pracoviště s jednotlivými odbornými pracovníky odd. – schůzky
proběhly v termínech 12. 2. 2014, 25. 3. 2014, 22. 5. 2014 a 4. 9. 2014. Probíraly se úkoly
pracoviště a z každé schůzky byl vypracován a rozeslán zápis

8.

Pokračování videodokumentace a fotodokumentace vybraných řezbářů ‐ bylo úspěšně
dokončeno zpracování 3 řezbářských osobností na 3 samostatných DVD – viz výše Etnografie
bod 2

9.

Plnění grantu MK ČR v kategorii TKL/A Prezentace Mistrů tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje:
 Příprava textu a fotografií pro katalog ‐ připraveny texty a vybrány fotografie pro
každého Mistra na samostatný list v katalogu. Katalog koncipován jako otevřený
s možností přitištění informací o nových Mistrech 2015
 Videodokumentace technologických postupů jednotlivých „Mistrů“ a zpracování
videozáznamů a střih reprezentativního DVD ‐ videodokumentace proběhla u všech
Mistrů. Pořízeno 180 minut záznamu, ze kterého byl sestříhán film o délce 77 minut
 Zadání katalogu do tisku ‐ z poptávkového šetření vybrána Tiskárna ŠIKI Kyjov, katalog
vyšel nákladem 1000 ks
 Příprava textů a fotografií na výstavní panely ‐ zpracovány texty i výběr fotografií, které
byly graficky připraveny pro tisk. Každý Mistr má věnovaný samostatný ROLL‐UP 80 x
200 cm
 Zadání tisku výstavních panelů – z poptávkového šetření byla vybrána firma Bono Art
Praha
 Nákup reprezentativní kolekce od „Mistrů“ ‐ nákup realizován v rámci nákupní komise
Masarykova muzea v Hodoníně – viz akviziční činnost
 Propagace ‐ proběhla v tisku, kabelových televizích, web. stránkách, výlepem plakátů
 Instalace výstavy v muzeu Kyjov a první workshop ‐ výstava byla koncipovaná jako
putovní, první byla realizována ve dvou sálech Vlastivědného muzea Kyjov. Vernisáž
proběhla 24. 8. 2014 za účasti zástupců odboru kultury Jihomoravského kraje a radní pro
kulturu Jihomoravského kraje. V rámci výstavy byl 11. 9. 2014 realizován workshop pro
školy a veřejnost za účasti všech Mistrů. Návštěvnost: 140 lidí
 Instalace výstavy v muzeu Hodonín a druhý workshop ‐ instalace výstavy v muzeu
Hodonín a druhý workshop: V listopadu byla výstava přesunuta a znovu instalována ve
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dvou výstavních sálech Sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně na Národní třídě.
V rámci výstavy byl 19. 11. 2014 realizován druhý workshop pro školy a veřejnost za
účasti všech Mistrů. Návštěvnost: 127 lidí
10. Vedení kalendária – kalendárium vedeno a týdně aktualizováno
11. Spolupráce regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK Strážnice ‐ probíhala průběžně
podle plněných úkolů. V rámci spolupráce účast na jednáních Sboru pro jízdu králů
12. Spolupráce s ministerstvem kultury na plnění Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu
a účast na setkání zástupců regionálních pracovišť ČR ‐ plněno průběžně podle požadavků MK,
setkání proběhla na jaře v Praze v Nosticově paláci a na podzim v NÚLK ve Strážnici
13. Účast na jednáních Národní rady pro lidovou kulturu MK ČR ‐ první kolo projednávání nominací
do celostátního Seznamu nemateriálních statků proběhlo 11. 6. 2014 v Praze na ministerstvu
kultury. Bylo nominováno České loutkářství, Technologie výroby modrotisku a Tradiční
vodoléčebné procedury a odkaz Vincenze Priessnitze. Nominace byly rozeslány všem členům
Národní rady, které se musely prostudovat a po návrhu nezbytnosti vypracování odborných
posudků byly postoupeny do druhého kola. To proběhlo v listopadu e‐mailovou formou, kdy byly
zaslány odborné posudky k prostudování s žádostí o zpracování odůvodnění souhlasu či
nesouhlasu s nominací. Ty byly postoupeny ministrovi kultury k podpisu
14. Účast v grantové komisi MK ČR na hodnocení podaných projektů ‐ grantová komise, které je
členkou Mgr. T. Martonová, se poprvé sešla 13. 2. 2014 na projednávání 23 grantů regionálních
pracovišť pro rok 2014. Podruhé se grantová komise sešla 26. 11. 2014, kde se projednávalo 21
podaných grantů regionálních pracovišť na rok 2015
Archeologie
1. Záchranné archeologické výzkumy na území bývalého okresu Hodonín dle uzavřených smluv ‐
záchranné archeologické výzkumy byly provedeny celkem u 78 nových akcí. 62 z nich bylo
smluvně vázaných (viz Příloha č. 6, s. 116) a 16 smluvně nevázaných neinvestorských akcí (viz
Příloha č. 7, s. 118). U 21 terénních akcí došlo k pozitivním archeologickým nálezům, které
přispěly k poznání regionu v pravěkém až raně novověkém období (viz Příloha č. 1, s. 102)
Výsledky těch nejvýznamnějších:
 Výzkum dalšího pravěkého osídlení v prostoru již dříve zkoumaných lokalit v Miloticích‐Drahy
a Žarošicích‐Újezdky potvrdil hustotu sídlišť od neolitu až po středověk. V prvním případě od
nejstarších neolitických zemědělců, v době bronzové, ve slovanském období a nově i v době
laténské. Ve druhém případě máme doklady nejen o osídlení v době bronzové a halštatu, ale
nově také o kultuře s lineární keramikou a mladší době římské. Dlouhodobá terénní
prospekce a menší plošný výzkum v Dražůvkách ve spojení archeologického
a přírodovědeckého sběru dat, tj. environmentálního průzkumu a výkopových prací,
zahrnovaly zejména kompletní geofyzikální a detektorový průzkum předem vytypovaných
tratí s pozůstatky lidských aktivit od pravěku až po novověké období. Drobná sondáž ve
Strážnici‐Patery hony byla zacílena na ověření nálezových okolností významného souboru
bronzových nádob ze starší doby římské na nově objevené polykulturní lokalitě.
V Hovoranech‐Díly za humny bylo potvrzeno prostorové pokračování sídliště kultury
s moravskou malovanou keramikou, výzkum zde bude pokračovat i v roce 2015.
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 Výzkum v Hodoníně přinesl nové poznatky k vývoji dvou původně středověkých parcel
v Rybářích. V blízkosti hodonínského zámečku se podařilo objevit mohutnou středověkou pec
a raně středověké kostrové hroby. Z pravěkého osídlení Hodonína lze zmínit objev, na nálezy
bohatého, sídlištního objektu z doby bronzové v zahrádkářské kolonii pod hřbitovem.
K detailnímu poznání dvou původně středověkých ulic došlo v centru Kyjova a ve Strážnici. Tři
velkomoravské hroby se podařilo zachytit na okraji Mutěnic. V Petrově byla odkryta část
osady z 13. století a na strážnickém zámku bylo zkoumáno západní křídlo původního hradu.
Na Babím lomu u Strážovic došlo k průzkumu a zaměření neznámé štoly, která je součástí
rozsáhlého areálu s doklady historické těžby železných rud
2.

Zajišťování a příprava návrhů smluv na archeologické výzkumy ‐ při jednáních se zástupci
investorů a stavebníků bylo uzavřeno celkem 62 smluv a objednávek ke stavebním akcím
smluvně vázaných s archeologickým výzkumem (viz Příloha č. 6, s. 116)

3.

Agenda odborných vyjádření k jednotlivým stavebním akcím ‐ realizováno 6 písemných vyjádření
a další jednotlivá jednání související se zajištěním smluvně vázaných i ostatních nesmluvních,
tedy neinvestorských, resp. ze zákona státem hrazených akcí

4.

Zpracování nálezových zpráv ze záchranných archeologických výzkumů ‐ vyhotoveno celkem 59
nálezových zpráv (viz Příloha č. 8, s. 119), z toho 15 s pozitivním a 44 s negativním zjištěním.
Průběžně byla prováděna digitalizace dokumentace terénních výzkumů, která slouží jako
podklad k vyhotovení jednotlivých nálezových zpráv

5.

Zpracování dat o archeologických akcích pro systém Megalit ‐ připraveny podklady k archivaci
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 konferencích odborného a popularizačního charakteru:
 Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad Špilberk 23. – 24.
dubna 2014
 26. internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im
mittleren Donauraum. Wandel durch Migration? Straubing 3.–7. 12. 2014
 Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad Špilberk 23. – 24.
dubna 2014
 5 rokov archeologického výskumu osady Maďarovském kultury v Budmericiach. Budmerice
15. 8. 2014
Předneseno 6 přednášek a referátů odborného i popularizačního charakteru:
 Šmerda, J.: Výsledky výzkumu starobronzového pohřebiště v Hroznové Lhotě. Archeologické
výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad Špilberk 23. – 24. dubna 2014
 Šmerda, J.: The new Lombard burial site in Kyjov in Moravia and its position in the
development of the 6 th century. 26. internationales Symposium Grundprobleme der
frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Wandel durch Migration?
Straubing 3. – 7. 12. 2014

41

 Kostrouch, F. – Kozinová, M. Archeologický výzkum u kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Mikulčicích. Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad
Špilberk 23. – 24. dubna 2014
 Kostrouch, F. Templářská komenda, tvrz a zámek Čejkovice. Čaj o páté. Klub seniorů
Čejkovice – Orlovna. 6. 5. 2014
 Kostrouch, F. – Kovář, M. – Krček, J. – Široký, R. Medieval Brick Architecture of the Defunct
Cistercian Monastery in Pomuk. Forum Urbes Medii Aevi XIII. „Bricks and building ceramics in
medieval and modern urban architecture of Central Europe“, 22. až 24. září 2014 Wrocław
(Polsko)
 Kostrouch, F. Archeologické nálezy ve sbírkách Masarykova muzea v Hodoníně. Hodonín – sál
Evropa, 1. 7. 2014. Přednáška pro klienty Psychiatrické nemocnice v Kroměříži
8.

Účast na komisích k terénním archeologickým výzkumům ‐ návštěvy archeologických výzkumů
a komisí: Zámek Valtice (Archaia Brno), SH Mikulčice (AÚ AV ČR), Petrov (Archaia Brno)

9.

Studium odborné literatury regionálního a nadregionálního charakteru ‐ průběžné studium
dostupné literatury související s archeologií v knihovně archeologického oddělení MM
v Hodoníně, méně dostupná odborná literatura zapůjčována také z jiných knihoven ČR
(Archeologický ústav Brno, Břeclav). 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 (Hodonín – Rybáře býv. čp. 61 a 62, Hodonín – Nádražní
řádek 2231/27)
11. Vědecké vyhodnocování terénních archeologických výzkumů ‐ průběžné zpracovávání
a vyhodnocování výsledků terénních výzkumů a jejich příprava pro publikování. Vyhotoveno
celkem 15 nálezových zpráv s pozitivním výsledkem, z nichž budou následně publikovány články
Články a studie:




Šmerda, J.: K nejnovějšímu archeologickému objevu v Žarošicích. Věstník Historicko‐
vlastivědného kroužku v Žarošicích 23. Žarošice 2014, 30‐34.
Šmerda, J.: Předběžné poznámky k počátku a konci pohřbívání na nekropoli z mladší fáze
doby stěhování národů v Kyjově, sb. pro J. Tejrala, v tisku.
Kostrouch, F. – Kozinová, M.: Archeologický výzkum u kostela sv. Martina ve Strážnici.
Okolo Strážnice. Sborník Městského muzea ve Strážnici. Strážnice 2014, 45‐64.

12. Vyřizování badatelských požadavků ‐ za sledovaný rok vznesli požadavky 4 badatelé s tématy ‐
neolitické nálezy na Hodonínsku, včetně BI a ŠI z Milotic, nálezy z doby římské ze Strážnicka
a Kyjovska, hrobové nálezy ŠI ze starší doby bronzové z Hroznové Lhoty, eneolitické nálezy
z Nechvalína a Veselí n. M
13. Odborné konzultace a studentské praxe ‐ konzultace k archeologické činnosti poskytnuta 25
osobám
14. Správa internetových stránek archeologického pracoviště ‐ správa stránek archeologického
oddělení MM v Hodoníně http://www.masaryk.info/
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15. 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 informací o připravovaných stavebních akcích,
u kterých byl následně realizován záchranný archeologický výzkum
16. Plavení environmentálních vzorků z archeologických výzkumů ‐ proplaveny zbylé vzorky ze
starších archeologických výzkumů Kyjov – Od Svatoborska, výstavba obch. centra Kaufland
a Hroznová Lhota‐Přední čtvrtky od Žabince, ZTV a výstavba RD. Vedle archeobotanických
makrozbytků získány i drobné artefakty
17. Výroba replik pravěkých nástrojů – oprava poškozených replik
18. 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
19. Mytí a lepení keramických nádob ‐ v průběhu roku 2014 bylo umyto cca 3000 keramických
zlomků Milotice‐Drahy, výstavba ČOV a slepeno asi 5 ks keramických nádob a keramických torz z
lokalit Milotice‐Drahy, výstavba ČOV a Hroznová Lhota‐Přední čtvrtky od Žabince, ZTV a výstavba
RD. Dokončení plánováno v roce 2015
Kyjov
Historie
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Studium odborné literatury a pramenů ke správě svěřených fondů ‐ probíhalo podle potřeby
Studium v archivech a knihovnách ‐ studium v Moravském zemském archivu v Brně k dějinám
obce Dražůvky
Mapování činnosti českých bratří na Ždánicku – pokračuje v dalším roce
Spolupráce s obcí Dražůvky na realizaci projektu
„Nevíme, po čem chodíme, aneb i malé dědiny měly velké dějiny“
archivní rešerše, studium odborné literatury, práce s prameny
‐ uskutečnila se, vypracována závěrečná zpráva
Konzultace k ročníkovým a dipl. pracím – nebyl vznesen požadavek
Vedení studentů při praxi v muzeu ‐ praxi vykonala 1 studentka FF MU Brno
Vyřizování badatelských požadavků ‐ během roku bylo vyřízeno 9 badatelských požadavků
Scénář výstavy Velká válka ‐ byl zpracován, výstava byla realizována
Scénář výstavy Svaté obrázky – byl zpracován, výstava byla realizována

Etnografie
1.
2.
3.

4.

Scénář výstavy Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje – scénář zpracován,
výstava realizována
Scénář výstavy Svaté obrázky – spolupráce na výběru a zajištění vystavovaných předmětů
Příprava a zpracování nominace na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje 2014 ‐ studium problematiky lidových řemesel a sedlářství, příprava
nominace byla odložena na žádost nominovaného
Zpracování videodokumentace jízdy králů ve Skoronicích 2013 ‐ videodokumentace byla stažena
a upravena do dokumentační verze
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5.

Studium odborné literatury regionálního i celorepublikového charakteru k problematice
rukodělné práce a svatých obrázků ‐ probíhalo podle potřeby
6. Účast na jednáních Etnografické komise AMG – účast na jarní komisi v Hlinsku a podzimní
v Uherském Hradišti
7. Vyhledávání vhodného kandidáta na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje
2016 ‐ vytipován výrobce reliéfních kraslic ze Strážovic
8. Vedení studentů při odborné praxi v muzeu – nebyl požadavek
9. Článek do Muzejního občasníku – Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje –
zpracován a odevzdán
10. Vyřizování badatelských požadavků – průběžně zodpovídány drobné dotazy
Další aktivity:
11. Fotodokumentace ostatků v Ježově
12. Fotodokumentace velikonočního hrkání ve Skoronicích
13. Záchovná opatření za uchování jízdy králů
V rámci záchovných opatření za uchování a udržení jízdy králů byly realizovány tyto akce:
1) Malování ve Skoronicích pro děti ze Skoronic. Šlo o druhý ročník malování na motivy jízdy
králů, který se uskutečnil 17. 4. 2014. Výkresy budou společně s loňskými pracemi vystaveny
v rámci výstavy na Slovácký rok 2015
2) Komponované pásmo k jízdě králů ve spolupráci se ZŠ Seifertova – viz kulturně výchovná
činnost
3) Dokumentace slavnostní mše za jízdu králů v Blatnici pod sv. Antonínkem dne 4. 5. 2014
4) Dokumentace jízdy králů v Hluku dne 6. 7. 2014
Veselí nad Moravou
Historie
1.

Dějiny města a panství Veselí nad Moravou – studium pramenů a literatury – probíhalo
průběžně podle potřeby

2.

Chorynští z Ledské – od Bílé hory po příchod na Veselí – cesta zpátky na vrchol ‐ pokračuje
postupná digitalizace vybraných částí fondů G 144, G 194, G 367, G 436

3.

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:
‐ Ottův slovník naučný XII.; 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; von Kadich, H. ‐Blažek, C.: Der Mährische Adel (J. Siebmachers's großes Wappenbuch,
Band 4, Abt. 9). Nürnberg 1899, s. 19. Pilnáček, J.: Staromoravští rodové. Vídeň 1930; Pokluda,
Z.: Chorynští. In: Malovaný kraj 31, 1995, č. 4, s. 8. Stibor, J.: Chorynští z Ledské; Domluvil, E.: Val.
Meziříčský okres. Vlastivěda moravská; Hosák, L.: Historický místopis země moravskoslezské;
Musil, F. ‐ Svoboda,L.: Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou; Schwoy, F. J.:
Topographie vom Markgrafthum Mähren. Dritter Band. Prerauer‐Znaymer‐ und Iglauer Kreis
‐ mapování lokalit: zámek Lysice, zámek Choryně, zámek Lešná (Valašské Meziříčí)
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4.

Lenní dvůr Kroměříž III. (ZAO, pobočka Olomouc) – lenní knihy 1364 – 1888 ‐ pokračuje analýza
fondu – seznámení s obsahem – výběr materiálu souvisejícího s činností příslušníků rodu
Chorynských z Ledské – následovat bude digitalizace vybraných listin a jejich následné
zpracování

5.

Lenní dvůr Kroměříž IV. (ZAO, pobočka Olomouc) – Spisy. Knížecí arcibiskupská lenní dvorská
kancelář (1274) 1529 ‐ 1883 (1929) ‐ pokračuje analýza fondu – seznámení s obsahem – výběr
materiálu souvisejícího s činností příslušníků rodu Chorynských z Ledské – následovat bude
digitalizace vybraných listin a jejich následné zpracování

6.

Lenní dvůr Kroměříž V. (ZAO, pobočka Olomouc) ‐ Spisy lén olomouckých biskupů a arcibiskupů ‐
pokračuje analýza fondu ‐ LDK díl V. Spisy lén olomouckých biskupů a arcibiskupů. Svazek 9.
Lenní statek Choryně 1563 – 1872 – zahájena digitalizace vybraných materiálů souvisejících s
činností příslušníků rodu Chorynských z Ledské

7.

Fond A3 – Stavovské rukopisy ‐ studovány a digitalizovány vybrané části inv. č. 295 a 296 –
nevydané svazky Moravských zemských desek na mikrofilmech

8.

Velkostatek Veselí nad Moravou (MZA Brno‐ fond F95) ‐ digitalizována inv. č. 147, 148, 156, 262

9.

Rodinný archiv Vrbnů a Rottálů (MZA Brno‐ fond G361) ‐ ‐ digitalizováno inv. č. 73, 446

10. Rodinný archiv Magnisů (MZA Brno – fond G146) ‐ digitalizováno inv. č. 17, karton 62
11. Rodinný archiv Chorynských (MZA Brno – fond G144) ‐ digitalizována inv. č. 14, 66, 72, 110, 370,
397, 405, 410
12. Rybníkářství na Veselsku – seznámení s tématem – prameny, literatura ‐ ‐ digitalizováno inv. č.
533 (karton115)
13. Drobná šlechta na Veselsku a její sídla – přehled rodů heraldika, genealogie – studium literatury
a pramenů, rozpracovány rody: ze Stehelčevsi, z Drhonic, Jiskra z Únětic, Zúňský ze Zúně,
Šobišovský ze Šinovic
14. Spolupráce s obcí Dražůvky na realizaci projektu „Nevíme, po čem chodíme aneb i malé dědiny
měly velké dějiny“ – archivní rešerše, studium odborné literatury, práce s prameny ‐ společně s
kolegyní z Vlastivědného muzea Kyjov ‐ digitalizovány fondy D 12 (inv. č. 498), D 22 (mapa
č. 363) a G 436 (inv. č. 938 a 3180) – výsledky bádání zapracovány do závěrečné zprávy pro
Obecní úřad v Dražůvkách – spolupráce bude pokračovat i v následujícím roce
15. Spolupráce s Veselským kulturním centrem na vydávání publikací o historických a jiných
zajímavostech města Veselí nad Moravou – redakční práce, korektury, předtisková příprava, … ‐
publikace VESELSKÉ KOSTELY A DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY – vypracovány a odevzdány texty:
Náboženský život ve Veselí do zrušení kláštera servitů, Zarazické Kostelíky, Kostel Panny Marie,
Kostel sv. Bartoloměje, Krypta pod kostelem sv. Andělů strážných, provedeny redakční práce,
výběr fotografií, korektury textů
16. Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu – probíhalo průběžně podle
potřeby
17. Článek do Muzejního občasníku – zpracován článek Vladykové z Vojslavic na Veselí
18. Konzultace studentských prací – nebyl požadavek
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19. Spolupráce s komisí regionálních historiků ‐ jednání ve Zlíně (28. 5.), podzimní zasedání v Novém
Jičíně (1. – 3. 10.) a v Olomouci (8. 12.)
20. Badatelské požadavky ‐ 60 badatelských požadavků: heraldika, genealogie (šlechtická
i občanská), orientace v archivních fondech, matriky, stabilní katastr, šlechtické rody, regionální
dějiny
Etnografie
1.

Práce regionálního pracoviště pro lidovou kulturu – probíhá dle plánu činnosti regionálního
pracoviště, viz výše

2.

Vypracování harmonogramu videodokumentace ‐ zpracován v termínu, termíny upravovány
podle možností řemeslníků

3.

Video a fotodokumentace v terénu – probíhá především pro regionální pracoviště ve spolupráci
s dokumentátorem

4.

Doplňování etnomuzikologického fondu ‐ získán zpěvník lidových písní z přehlídky dětských
zpěváků ve Veselí nad Moravou

5.

František Pavlica – dokumentace činnosti ‐ proveden videozáznam opravy střechy lidového
stavení v obci Lopeník

6.

Studium hudební pozůstalosti Martina Zemana ‐ probíhá v souvislosti s přípravou žádosti o grant
pro Masarykovu univerzitu v Brně společně s doc. Kučerovou. Dále pro přípravu pořadu na
Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou (p. Rychlík a Mička), pro přípravu TV pořadu Folklorika
(režie Monika Rychlíková)

7.

Článek do Muzejního občasníku ‐ ‐v lednu předán do Muzejního občasníku článek o paní Růženě
Kozumplíkové (výrobky z orobince). Do regionálního a místního tisku předány články o PhDr.
Pavlu Popelkovi, CSc.
‐ dále článek o paní Kozumplíkové do časopisu Krajem sv. Antonínka a do Slovácka (ve Slovácku
nevytištěn). Připraveny další články o lid. výrobcích pro publikaci v Muzejním občasníku –
Dagmar Čechová (perník z formy), Věra Šmídová (lidová výšivka)

8.

Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu ‐ probíhá, zejména se zaměřením
na výroční zvykosloví a řemesla. Kroje horňácké obce Velká nad Veličkou, Moravské Slovensko,
Horňácko, Veselsko, Čtení o Horňácku, Výroční obyčeje a lidové umění, lidová architektura na
Moravě a ve Slezsku, monografie obcí Blatnice, Lipov, Hroznová Lhota, Veselí nad Moravou.
Vlastivěda moravská, lidová kultura na Moravě. Dále publikace o kraslicích a lidové výšivce.
Například Moravská lidová výšivka, Malujeme kraslice, Nejkrásnější kraslice, Kraslice na Moravě
a další

9.

Konzultace studentských prací ‐ Harmonizace lidové písně – telefonicky (Masarykova univerzita
Brno – konzultace), praxe studentky SŠ z Uherského Hradiště (1 x za 14 dní)

10. Badatelské požadavky – 19 badatelských požadavků
11. Spolupráce na přípravě a realizaci (pokud bude schválen) mezinárodního grantu na podporu
hudební tvořivosti mládeže – Masarykova univerzita Brno ‐ proběhly přípravné práce
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a konzultace – Masarykova univerzita a ZŠ Lipov – Grant zpracován doc. Kučerovou a univerzitě
přidělen (viz bod 6)
Regionální pracoviště pro lidovou kulturu – mimo hodnocení výše
1. Videodokumentace v terénu
‐ videodokumentace lidových řemesel – perník z formy, lidová výšivka, výrobky z orobince,
kraslice. Videodokumentace realizována a společně zpracována, doplněna popisy, texty
a hudbou;
‐ „sáháré“ z Nové Lhoty. Projednáno na schůzce RP. Uskutečněn videozáznam jejich práce v obci
Nová Lhota
2. Videodokumentace krasličářek ‐ Blatnice pod sv. Antonínkem, Velikonoční převáděcí akce
v Městském muzeu, Žeraviny, Veselí nad Moravou
3.

Fotodokumentace v terénu ‐ lidová řemesla – výšivka, perník, kraslice, pamětní kříž v Milokošti

4.

Studium literatury a dalších pramenů k drobným sakrálním památkám ‐ probíhá průběžně ‐
Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku, Nemovité kulturní památky okresu Hodonín,
Veselsko, Vlastivěda Moravská, Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, Veselí nad
Moravou, internetové články

5.

Doplňování (aktualizace) fotodokumentace drobných sakrálních staveb ‐

6.

Spolupráce regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK Strážnice ‐ probíhá
prostřednictvím vedoucí pracoviště a dokumentátora, dále na NÚLK posílány nominace lidových
řemeslníků na krajské nebo celostátní ocenění

7.

Katalogizace v 1.st. dokumentace drobných sakrálních staveb do programu BACH ‐
zdokumentován opravený pamětní kříž na rodinném domě v Milokošti. Se starostou obce
Hroznová Lhota domluvena aktualizace popisů drobných sakrálních památek farnosti Hroznová
Lhota. Zjištěny opravy některých památek na Nové Lhotě

8.

Vedení kalendária kulturních akcí na www.masaryk.info – týdně aktualizováno

9.

Příprava návrhu ocenění paní Šmídové na celostátní ocenění – Nositel tradice lidových řemesel
(pokud dostane v roce 2014 krajské ocenění) – návrh zpracován a předán

10. Příprava výstavy kraslic a výrobků z kukuřičného šustí – prezentace sběrné činnosti v rámci
grantů za rok 2012 a 2013 – výstava realizována
11. Článek o navrhovaných, případně oceněných lidových řemeslnících ‐ v lednu předán
aktualizovaný článek o paní Kozumplíkové z Blatnice (výrobky z orobince), připraveny
články
o paní Šmídové (výřezová výšivka) a paní Čechové (perníkové pečivo z formy)
Videodokumentace
1. Videodokumetace v terénu – filmování, stažení videozáznamu do PC, střih, titulky, vložení foto,
ozvučení, grafická úprava, renderování, přepis z PC na DVD, výroba přebalu na DVD, potisk DVD
– prováděna dle potřeby a požadavků – viz Příloha č. 5, s. 113
2. Zpracování videodokumentace vyplývající z činnosti Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu
– filmování, stažení videozáznamu do PC, střih, titulky, vložení foto, ozvučení, grafická úprava,
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renderování, přepis z PC na DVD, výroba přebalu na DVD, potisk DVD – probíhá dle potřeby – viz
Příloha č. 5, s. 113
3. Videodokumentace muzejních akcí ‐ viz Příloha č. 5, s. 114
4. Digitalizace, popis a třídění starších analogových nahrávek – probíhá průběžně podle potřeby
5. Zálohování na média – VHS, DVD – probíhá průběžně
6. Spolupráce s odbornými pracovníky při dokumentaci lidové kultury – probíhá dle požadavků
odborných pracovníků
7. Zpracování dodaného videomateriálu z muzejních akcí v MMH ve spolupráci s odbornými
pracovníky (digitalizace, střih, titulky, ozvučení, grafická úprava, renderování, výroba a tisk
přebalu na DVD, potisk DVD) – probíhá dle potřeby a požadavků odborných pracovníků – viz
Příloha č. 5, s. 112
8. Popis a archivace médií – probíhá podle potřeby
10. Sledování a záznam aktuálních zpráv z kabelové televize Slovácko – uskutečňuje se dle potřeby
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Podíl na realizaci návrhu na zápis SHM na Listinu UNESCO – úkoly spojené s nominací
společného česko‐slovenského kulturního statku s názvem „Památky Velké Moravy. Slovanské
hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Margity Antiochijské“ ze strany pobočky Masarykova muzea
plně realizovány. V této souvislosti byla také rozvíjena spolupráce se všemi institucemi, které se
přípravou nominace zabývaly. Dne 9. 9. se uskutečnila na základně Archeologického ústavu AV
ČR Brno v. v. i. pracovní konzultace svolaná oddělením UNESCO odboru mezinárodních vztahů
MK ČR k posudku ICOMOS nominovaného kulturního statku, jejímž účelem bylo vyhodnocení
závěrů z posudku pro další činnost související s nominací, ať již pro činnost vědeckou či pro další
pokračování revitalizace areálu

2.

Spolupráce s NPÚ Praha, AÚ AV ČR, obcí Mikulčice ad. – spolupráce se jmenovanými institucemi
probíhala především v souvislosti s plněním bodu 1 v rámci činnosti Pracovní skupiny pro
Archeopark Mikulčice‐Kopčany jmenované Jihomoravským krajem a jednotlivě při spolupráci na
konkrétních projektech realizovaných v areálu. Pracovní skupina pro Archeopark Mikulčice‐
Kopčany v roce 2014 jednala 25. 6. a 28. 11. Hlavními body jednání byly hlavně informace
o posudku ICOMOS na projekt „Památky Velké Moravy. Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel
sv. Margity Antiochijské“, jednak informace o stavu realizovaných projektů včetně posledního,
jímž je Studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice‐Kopčany a následně závěry pro další
činnost skupiny a jejích jednotlivých subjektů při revitalizaci areálu a dalších krocích souvisejících
s nominací

3.

Obměna a aktualizace průvodcovských textů – splněno v termínu

4.

Překlad průvodcovských textů do ruštiny, francouzštiny – úkol trvá

5.

Pokračování v přípravě záměru archeoskanzenu u VII. kostela – úkol trvá

6.

Rozvaha záměru dětského muzea jako „malého hradiště“ –úkol trvá

7.

Pokračován v rozvíjení kontaktů s odbornými pracovníky na pracovištích Kyjov, Pohansko, Staré
Město, Modrá, Uh. Hradiště, AÚ AV ČR Brno, Kopčany ‐ bylo dle možností plněno v souladu
s jednotlivými cíli ve spolupráci s uvedenými partnery. Jde o úkoly dlouhodobé, které jsou
rozvíjeny průběžně a mají trvalou hodnotu a význam pro hradiště
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8.

Rozvíjení spolupráce mezi archeologickými lokalitami Znojmo ‐ Pohansko‐ Mikulčice ‐ Staré
Město, vytváření společných projektů a služeb, výměna zkušeností ‐ bylo dle možností plněno
v souladu s jednotlivými cíli ve spolupráci s uvedenými partnery. Jde o úkoly dlouhodobé, které
jsou rozvíjeny průběžně a mají trvalou hodnotu a význam pro hradiště

9.

Rozvíjení spolupráce mezi turistickými cíli Mikulčice ‐ Milotice ‐ Hodonín ‐ Petrov, tvorba
společných služeb, vzájemná podpora ‐ bylo dle možností plněno v souladu s jednotlivými cíli ve
spolupráci s uvedenými partnery. Jde o úkoly dlouhodobé, které jsou rozvíjeny průběžně a mají
trvalou hodnotu a význam pro hradiště

10. Spolupráce s turistickými cíli v rámci Top výletní cíle JMK ‐ bylo dle možností plněno v souladu
s jednotlivými cíli ve spolupráci s uvedenými partnery. Jde o úkoly dlouhodobé, které jsou
rozvíjeny průběžně a mají trvalou hodnotu a význam pro hradiště
11. Spolupráce s CCR JM a CCR VM ‐ spolupráce s Centrálami CR Jižní Moravy (projekt Top Výletní
Cíle) a Východní Moravy (projekt Cyrilometodějské poutní stezky) doznala dalšího rozvoje a v
jejím rámci byly z naší strany partnersky podporovány především propagační a tiskové výstupy
(mapy. Letáky, katalog poutních stezek ad.).
12. Rozvíjení spolupráce s Infocentrem Mikulčice, akce Girobus Rosťa, rozvíjení zážitkové turistiky –
průběžně plněno v rámci možností
13. 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
14. Fotodokumentace akcí a sběr snímků pro tisky a materiály – průběžně plněno
15. Videodokumentace vybraných akcí a zpracování záznamů (průběžně) – průběžně plněno
16. Studium a excerpce pramenů a literatury k Velké Moravě ‐ ve volnějších chvílích byla studována
odborná literatura nejen průvodci, ale také odbornými pracovníky památníku, s cílem, zlepšit
poskytované služby a přípravu vydávaných materiálů
17. Spolupráce s badateli, praktikanty a studenty – realizováno 7 exkurzí studentů archeologie
s účastí celkem 183 osoby, především z univerzit v Olomouci, v Bratislavě a v Hradci Králové
18. Pokračování v práci na studii o historie památníku – plnění pokračuje v roce 2015
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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 je průběžně
doplňována a vedena, Region ‐ 4 ks, TGM – 10 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 Pomocného matriálu je průběžně
doplňována a vedena

5.

Pořizování bibliografií a rešerší – plnilo se dle požadavků

6.

Počítačová evidence knihovny dle pravidel AACR2 – byla vedena – zkatalogizováno 91 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 ‐ plní se měsíčně, 149
knižních přírůstků, čtenářů 33, výpůjček 257 ks

9.

Evidence speciálních druhů dokumentů – DVD, CD ‐ evidence je vedena. Celkově je 71 ks CD či
DVD

10. Evidence článků v periodikách o MMH ‐ je vedena podrobná evidence, článků za rok 2014 je 86
od 9 autorů z pracovníků MM
11. MVS – spolupráce mezi muzejními a veřejnými knihovnami ‐ za rok 2014 byly MVS vypůjčené
jednotky v počtu 2ks z MZK v Brně
12. Poskytování informačních služeb tělesně postiženým občanům ‐ v roce 2014 nebylo požádáno
o informační služby tělesně postiženými občany
13. Péče o stav knih – o knihovní fond je průběžně pečováno
14. Revize výpůjček ‐ revize výpůjček byla provedena. Vypůjčených knižných jednotek za rok 2014
bylo 174 vráceno 29, k 31. 12. 2014 je tak vypůjčených 145 ks
15. Vedení evidence nepublikovaných prací MM ‐ evidence nepublikovaných prací je vedena. Za rok
2014 bylo odevzdaných 22 nepublikovaných prací od 5 autorů z pracovníků MM
Kyjov
1.

Zpětné zpracování fondu – region podle pravidel AACR2, export dat do Souborného katalogu NK
‐ on‐line: 2 086 titulů knih a speciálních dokumentů

2.

Počítačová evidence knihovny dle smlouvy s NK CASLIN, export dat, připisování vlastnictví
knihovny: sigla HOE802, export dat: pokračování v katalogizaci knihovny, počítačová evidence,
zápis do přírůstkového seznamu: 8482‐8585 (103 knih)
Přírůstek knih a brožur: 46
50

Úbytek knih: 0
Celkem knih: 11 711
3.

Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih a čtenářských výpůjček:
Počet návštěvníků: 169
Počet výpůjček: 827
Počet čtenářů: zaměstnanci: 13, badatelé ‐ veřejnost: 56, celkem: 69

4.

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

5.

Revize knihovního fondu, uložení knih do nových regálů – plněno průběžně

6.

Evidence nových knihovních přírůstků a speciálních dokumentů (CD, DVD)
Zvukové dokumenty celkem: 262
Počet odebíraných periodik: 6
Evidence časopisů do SK NKP – on‐line: 181 titulů časopisů
Zpracování zvukových dokumentů: 16 ks
Analytický popis článků z novin a časopisů: 456

7.

Spolupráce mezi knihovnami muzejními, veřejnými a jinými organizacemi – meziknihovní
výpůjční služba ‐ 27
Hodonín, Rožnov, Brno, Uh. Hradiště, Uh. Brod, Zlín, Kroměříž, Hradec Králové…
Souborný katalog NK ČR – „Katalogizace podle pravidel AACR2“
Export dat do Souborného katalogu NK ČR
Mezikrajské zasedání knihovníků muzeí a galerií ve Zlíně
Seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR ve Frýdku‐Místku
Hodonín – konzultace
Spolupráce s Městskou knihovnou Kyjov: Noc literatury 2014, exkurze dětí z dětského odd.,
Týden knihoven – „Z knihovny do knihovny“ (150 let Čtenářského spolku, výstava knih s
válečnou a legionářskou tématikou; prezentace muzejní knihovny ve stánku Městské knihovny
Kyjov – 50 návštěvníků
Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb.
NK CASLIN – vypracování a potvrzení smlouvy o spolupráci na rok 2014
IP adresa – změna pro obě knihovny AACR2 – vyšší verze NK Praha
Aktualizace databáze ADR pro SK ČR – online
Aktualizace za obě knihovny do NK CASLIN, HOE301+HOE802 (odběr periodik)
UPDATE knihovního systému CLAVIUS, prodloužení, nastavení a konfigurace
Přechod KS Clavius z formátu UNIMARC na MARC21 – školení ve Zlíně

8.

9.

Vypracovávání bibliografií a rešerší ‐ 10

10. Spoluúčast při organizaci muzejních akcí – spolupráce při organizačním zabezpečení,
průvodcovská služba
11. Žádost o poskytnutí dotace: Přechod KS Clavius z formátu UNIMARC na MARC21
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7. Propagace
1.

Tiskové zprávy k jednotlivým akcím a drobné aktuální články pro místní i celostátní média ‐
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 ‐
všechny výstavy a akce muzea byly vkládány na webové stránky muzea, většina akcí byla také
propagována na sociální síti muzea. Informace o výstavách a akcích byly prezentovány na dalších
kulturních serverech (Hokus, Slovácko.cz, Kudyznudy.cz, jizni‐morava.info ad.). Z tištěných médií
byla pravidelně naplňována rubrika „Na výstavu do muzea“ v Hodonínském deníku, informace
byly každý měsíc zasílány do přehledu Informačního centra Hodonín a Hodonínských listů.
Muzeum a jeho činnost byla mnohokrát předmětem reportáží regionální televize Slovácko. Pro
organizaci byly zhotoveny reklamní předměty (kalendář, propisky, záložky, pohlednice,
balonky...) opatřené logem instituce/v barvách instituce

2.

Grafická úprava a tisk propagačních tiskovin k výstavám, doprovodným programům aj. akcím
MMH, samoobslužných materiálů, výtvarné zpracování výstav – průběžně plněno, seznam prací
v Příloze č. 9, s. 122 a Příloha č. 10, s. 127

3.

Oznámení o změnách pro tisk – plněno dle potřeby

4.

Redakce www.masaryk.info a spolupráce s dalšími informačními servery – průběžně plněno
včetně spolupráce s dalšími servery např. Hokus, Slovácko.cz, Kudyznudy.cz, jizni‐morava.info;
na webových stránkách byly zveřejňovány aktuality (změny otevírací doby, prezentace muzea
v médiích ad.) a plánované akce vč. dodaných tiskových zpráv a plakátů. Byl optimalizován
způsob zobrazování fotografií ve Fotogalerii a tato rubrika průběžně aktualizována

5.

Příprava podkladů pro tisk plakátů a pozvánek – průběžně plní jednotliví odborní pracovníci
během přípravy nových výstav, doprovodných programů a jednorázových či kulturních akcí

6.

Propagace archeologických nálezů z nových záchranných výzkumů v regionálním i celostátním
tisku – průběžně plněno, seznam v Příloze č. 11, s. 131

7.

Vydávání propagačních materiálů, letáků a pohlednic ‐ byly zhotoveny reklamní předměty
(kalendář, propisky, záložky, pohlednice, balonky...) opatřené logem instituce/v barvách
instituce

8.

Zpracování a propagace projektu internetové encyklopedie Hodonína ‐ byl zpracováván heslář
monografie města Hodonína pro další rozšíření hesel v internetové encyklopedii Města
Hodonína. V důsledku technických problémů, které se vyskytly na stránkách Encyklopedie, byla
vytvořena pouze dvě hesla. V rámci pracovních schůzek byly s jednotlivými pracovníky
Masarykova muzea v Hodoníně řešeny dílčí podněty k náplni encyklopedie

9.

Spolupráce na projektu Vodního království ‐ akce se uskutečnila na nádvoří a kolem zámečku
a byla spojena s cechovním jarmarkem (obojí v rámci projektu přeshraniční spolupráce „V zámku
a podzámku...“). Pracovníci muzea se podíleli na tvorbě programu akce jak během přípravy, tak
kostýmovanou účastí během akce

10. Zajišťování publicity projektů dotovaných z fondů EU – povinná publicita projektů byla zajištěna
dle pravidel
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11. Zpracování a vydání pohlednic, letáků, vstupenkových karet, vstupenek apod. – doplnění počtu
před sezónou ‐ realizováno
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Aktivní propagace SHM směrem ke školám i široké veřejnosti v oblasti JM a příhraničních krajů
SR, příprava návštěvnických bonusů ‐ práce pracovníků památníku Slovanského hradiště
v Mikulčicích v oblasti propagace akcí probíhala v několika rovinách:
A) E‐mailovou cestou byly osloveny školy, ředitelé škol a pedagogové, 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
D) Při návštěvách škol při dílnách spojených s přípravou soutěže Čarovné barvy země
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 mailem přednostně posílány informace o dění a nabídkách aktivit pro žáky
připravovaných na památníku

2.

Informační systém v exteriérech areálu a u staveb (trvale) ‐ v rámci přípravy sezóny bylo
parkoviště a náhradní prostory vybaveny dostatečným množstvím přehledně umístěných
informačních tabulí pro základní orientaci našich hostů v blízkosti velkého a rušného staveniště
s množstvím materiálu i stavebních strojů. Během sezóny prováděna trvalá údržba a opravy
mobiliáře a informačních tabulí v celém areálu památníku

2.

Výroba a umístění informačních směrovek na stezkách a cyklotrasách mezi SHM a Anglickou alejí
ve směru na Břeclav – Pohansko ‐ umístění infotabulí na spojnici památník – přístaviště
Tvrdonice – Anglická alej – Pohansko zůstává v řešení

3.

Výroba a umístění informačních panelů s tematikou Archeoparku Mikulčice ‐ Kopčany a UNESCA
v Hodoníně, Mikulčicích, Gbelích a Kopčanech ‐ v minulém roce byly ošetřeny a kontrolovány
stávající informační tabule, nové viz bod 4 níže

4.

Výroba a instalace informačních panelů při silnicích na směru mezi Hodonínem a Mikulčicemi
a před nádražím ČD v Hodoníně ‐ nové byly umístěny u Hodonína (10 km a 12 km), u Rohatce (17
km) a při vjezdech do obce Mikulčice celkem 3 infotabule seznamující přijíždějící
s velkomoravskou historií lokality

5.

Aktualizace materiálů v infoskříňkách u památníku a v obci průběžně ‐ 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
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6.

Pravidelná aktualizace www stránek SHM a MMH, předávání podkladů pro propagaci SHM
partnerům ‐ webové stránky památníku byly téměř denně aktualizovány (denní fotografie) a byly
stále aktuálně doplňovány a měněny. Nejvýznamnější aktuální informace byly zasílány také
našim partnerům. 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.

7.

Aktualizace stránek SHM na sociální síti Facebook ‐ Facebook Slovanského hradiště v Mikulčicích
byl založen 18. listopadu 2010, od té doby vzrostl počet příznivců na 465 „přátel“.
Prostřednictvím stránek byli přátelé a 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, rozhlasu a televize ‐ 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). 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 2014 pro
mediální partnery (Slovácko, Naše Slovácko, MF DNES, Český rozhlas Brno, Česká televize, Radio
Jih, Radio Čas/Dyje, Radio Proglas)

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 nákupu ‐ s ohledem na provizorní stav vzhledem k rekonstrukci návštěvnického
centra zrušen komisní prodej a zboží nakupováno přímo do skladu s omezením hodnoty skladu,
základní sortiment upomínkového zboží byl zajištěn

10. Komunikace se školami a průvodci, CK a IC ‐ komunikace se vzdělávacími institucemi probíhala
prostřednictvím 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
11. Dodávání prop. materiálů do IC, kanc. CR. Lázní, Mě a OÚ ad. ‐ pro průvodce a majitele
cestovních kanceláří, klubů důchodců a domovů důchodců byly vytvořeny kontaktní lístky. Jejich
sběrem je vytvářena databáze zájemců o aktuální dění na památníku a posílat jim pozvánky na
jednotlivé akce elektronickou cestou. Propagační tisky a materiály byly distribuovány veřejnosti
ve spolupráci s Informačním centrem Mikulčice, Infocentrem Hodonín, Břeclav, Mikulov i Kyjov,
Regionálním centrem Hodonín, Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava v Brně, Centrálou
cestovního ruchu Východní Morava ve Zlíně, 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 a za pomoci Folklorního sdružení ČR také v Bratislavě a v Praze
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12. Podíl na propagaci cyklotrasy Mikulčice – Kopčany – Šaštín ad. ‐ 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. Během roku intenzivně rozvíjena
v roce 2012 navázaná spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy (Zlín), jejímž
cílem je napojení lokality na systém poutních stezek, konkrétně větev, která bude realizována na
trase Velehrad – Sv. Kopeček – Skalica – Mikulčice – Kopčany – Šaštín
13. Vydání reedice publikací (J. Poulíka a B. Fialy) k výročí výzkumů – neuskutečněno
z ekonomických důvodů a z důvodů provizorního provozu památníku
14. Zajištění mobiliáře a tisků pro užívání audioprůvodce – zajištěny letáky k využití audioguide
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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

3.

Příprava projektů pro čerpání prostředků z fondů EU na revitalizaci areálu Slovanského hradiště
v případě vhodného dotačního titulu ‐ studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice –
Kopčany, rekonstrukce velkomoravských mostů
 Studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice‐Kopčany byla realizována za finanční
podpory z Fondu malých projektů (OP Přeshraniční spolupráce SR‐ČR) – viz níže bod 4
 Od projektů rekonstrukce velkomoravských mostů na bývalé velkomoravské stezce bylo
upuštěno z důvodu opakovaně důrazně projevené obavy ze strany hodnotitelů ICOMOS
o narušení autenticity areálu nominovaného na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví realizací velmi nákladného projektu v původních archeologických terénech

4.

Spolupráce s JMK Brno při realizaci projektů ‐ za podpory Fondu malých projektů byl realizován
projekt Studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice – Kopčany. Předmětem studie bylo
zpracování komplexního návrhu řešení dopravní obslužnosti pro návštěvníky Archeoparku
Mikulčice – Kopčany při respektování limitů daných památkovou ochranou a ochranou přírody
a krajiny v této lokalitě. Studie měla řešit (dále cit. z průvodní zprávy studie) možné umístění
a napojení plánovaných odstavných parkovišť s ohledem na připravovaný společný návštěvnický
režim Archeoparku Mikulčice ‐ Kopčany, hlavní směry a intenzitu přesunu návštěvníků po české
i slovenské straně areálu, umístění nových cest a řešení náhradního způsobu dopravy, napojení
na připravovanou lávku přes řeku Moravu atd. Celé řešení musí respektovat režim ochrany
"citlivých" míst ‐ např. hnízdní kolonie ptáků nebo lokality se zvýšenou památkovou ochranou
Studie zahrnuje návrhy:
 systému odstavných parkovišť na české a slovenské straně, rámcový návrh potřebných
kapacit a řešení ploch
 infrastruktury pro cyklodopravu (návrh umístění přístřešků na kola, odpočívek), návrh
tras cyklostezek, či cyklotras pro cyklisty,
 návrh umístění vybavení nutného pro zajištění návštěvnického servisu (tj. sociální
zařízení, občerstvení, přístup od odstavných parkovišť do centrální části areálu či jiné)
 návrh propojení návštěvnického provozu na české a slovenské straně areálu lávkou
(řešení lávky není předmětem zakázky) přes řeku Moravu, s ohledem na síť turistických
stezek, cyklostezek a postupného zpřístupňování areálu vodní cestou (zatím
prostřednictvím realizovaných projektů ze Strany subjektů ze slovenských Gbel)

4.

Spolupráce na realizaci Stavby II. – Předhradí – pobočka průběžně poskytovala požadovanou
součinnost především ve spolupráci s odd. kultury ORR JMK, s odb. investic JMK a s dodavatelem
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5.

Příprava zprovoznění realizované Stavby II – Předhradí ‐ pobočka průběžně poskytovala
požadovanou součinnost především ve spolupráci s odd. kultury ORR JMK, s odb. investic JMK
a s dodavatelem

6.

Podíl na přípravě nové stálé expozice Pavilonu I – pobočka poskytovala součinnost, ale příprava
nové stále expozice pro pavilon I se dostala do skluzu, poněvadž dosud realizovaná výběrová
řízení byla neúspěšná a nakonec došlo k rozloučení s původními autory studie, bude realizována
dle aktualizovaného libreta s rámcovým technickým scénářem po dalším soutěžení v průběhu
roku 2015

7.

Příprava projektů pro čerpání prostředků z fondů EU v případě vhodného dotačního titulu ‐
sanace vlhkosti zámečku MMH – v uplynulém dotačním období již žádná vhodná výzva k podání
žádostí o dotaci nebyla, úkol trvá

5.

Realizace úspěšných projektů na základě již podaných žádostí
‐ Vyzvednutí kopií základů kostelů v areálu SHM (OP SR‐ČR) – projekt dokončen
‐ Propagace MMH (ROP) – projekt dokončen
‐ Zachování životního prostředí a krajiny ‐ vegetace, přesněji vizualizace bývalého říčního koryta
lučními porosty (OP SR‐ČR) ‐ projekt dokončen
‐ V zámku a v podzámčí (OP SR‐ČR) – sanace vlhkosti ohradní zdi zámečku MMH – projekt
dokončen

6.

Podpora aktivit Slovanského hradiště v Mikulčicích pro zápis do seznamu světového dědictví
UNESCO – podle potřeby zpracovávány podklady a poskytována požadovaná součinnost
zejména v rámci Pracovní skupiny pro Archeopark Mikulčice‐Kopčany, dále ve spolupráci s NPÚ
a s příslušnými odbory MK ČR

7.

Spolupráce s odb. majetkovým JMK na řešení vlastnických vztahů v areálu SHM – probíhá dle
potřeby

8.

Sledování grantových nabídek na www stránkách MK, JMK aj., vyhledávání finančních zdrojů

9.

Úprava okolí sousoší C+M z daru bulharského ČEZ – na základě aktuální situace nebyla možná

10. Zpracování podnětů pro celkovou revitalizaci Předhradí a provozování Archeoparku M‐K –
podněty jsou průběžně zpracovávány a předávány
11. Součinnost s JMK při přípravě a realizaci dalších projektů v SHM – lávka přes Moravu, vodárna,
cyklostezky atd. – požadovaná součinnost je poskytována
12. Oprava lávky k IX. kostelu v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích byla uskutečněna
13. Koncepce nových expozic v Kyjově vytvořena, ve spolupráci s městem Kyjov probíhají počáteční
práce na přípravě projektu pro další dotační období
14. Koncepce nových expozic ve Veselí n/M. vytvořena a ve spolupráci s pobočkou Slovenského
národního muzea – Múzeem Slovenských národných rád v Myjavě probíhají počáteční práce na
přípravě projektu pro další dotační období
15. Řešení rekonstrukce střešního prostoru v muzeu ve Veselí n/M. – odstranění havarijního stavu
provedeno již v roce 2013, II. etapa spočívající v úpravě prostor na depozitáře neuskutečněna
z ekonomických důvodů
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16. 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 – objekt byl JMK odkoupen, v současné době probíhá
příprava zadání pro zpracování studie úprav budovy pro potřeby depozitáře
17. Nákup ojetého vozu pro Slovanské hradiště v Mikulčicích byl uskutečněn
18. Částečná obměna zastaralého počítačového vybavení a dalšího technického vybavení – probíhá
průběžně podle potřeby a finančních možností
EKONOMICKÝ ÚSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rozpracován schválený rozpočet dle dodání z JmK
Zpracována účetní uzávěrky za r. 2013 dle zásad hospodaření JmK, výkazy – rozvaha, výkaz zisku
a ztrát, příloha
Příprava a zpracování komplexních rozborů hospodaření za rok 2013, zúčtování hospodářského
výsledku, rozdělení do fondů
Zpracování mzdového rozpočtu a limitu pracovníků na základě schváleného limitu mezd dle
dodání Jmk
Příprava účetních dokladů k archivaci a ke skartaci. V roce 2014 byla provedena skartace dle
archivního řádu.
Sledování čerpání finančních prostředků muzea
Kontrola a inventura cenin
Kontrola a inventura brožur a zboží
Inventura a kontrola zboží, v nápojových automatech. V posledním čtvrtletí roku 2014 byl
v souvislosti s rekonstrukcí návštěvnického centra v Mikulčicích nápojový automat odstaven.
Sledování nových předpisů, vyhlášek a změn v účetní a daňové soustavě
Spolupráce s vedoucími poboček na úseku prodeje vstupenek, brožur a zboží
Kontrola čerpání rozpočtu dle poboček
Návrh rozpočtu na rok 2015, mzdové náklady dle pokynu JmK
Zpracovány pravidelné účetních uzávěrky vždy k 15 – tému či 20 – tému v měsíci
Vedení hlavní pokladny MMH
Příjem tržeb z vedlejších pokladen za vstupné a prodej
Sledování – příjem a výdej OPPP
Kontrola knihy jízd a zpracování agendy provozu služebních vozů
Sledování – příjem a výdej čisticích prostředků
Archeologické pracoviště ‐ evidence smluv
V rámci vnitřního kontrolního systému prováděna inventura včetně protokolu o této kontrole
Prováděna předběžná kontrolu před a po vzniku operace dle směrnice o finanční kontrole
Prováděna průběžná a následná kontrola dle směrnice o finanční kontrole
Samostatně evidovány a kontrolováno čerpání finančních prostředků z projektů EU
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
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• 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pravidelná prohlídka budov a operativní odstraňování závad dle technických možností
Hlášení závad většího charakteru, které nelze odstranit vlastními silami svému nadřízenému
a zajištění provedení těchto oprav
Pravidelná údržba zeleně v areálu zámečku
Provádění drobných oprav na budovách a zařízení jednotlivých poboček
Výstavářské práce, péče o výstavní fundus
Dodržování bezpečnosti práce
Zajišťování a evidence revizních zpráv

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

Běžná údržba ‐ na obou budovách byla prováděna běžná údržba, neprováděly se žádné větší
opravy
Kontroly bezpečnosti práce a požární ochrany ‐ probíhaly kontroly bezpečnosti práce a požární
ochrany
Revize dle potřebných lhůt ‐ revize byly provedeny dle předepsaných lhůt
Údržba zeleně a odklízení sněhu – průběžně prováděno podle potřeby
Čisticí prostředky byly nakupovány podle potřeby
Měsíční kontrola energií, hlášení ekonomovi byly prováděny

Veselí nad Moravou
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Běžná údržba ‐ provedena rekonstrukce kotelny – výměna starých plynových kotlů za nové
kondenzační – příprava podkladů pro projektovou dokumentaci a následné výběrové řízení na
dodavatele, přípravné práce, zaškolení personálu
Zajištění chodu kotelny (včetně revizí) ‐ kotelna je pravidelně kontrolována, prováděny zápisy
měřených hodnot, v případě závad povolána odborná firma, uskutečněny požadované revize,
absolvováno školení a zkoušky – získání osvědčení k obsluze. Zaškolení k obsluze nového
topného zařízení
Dodržování zásad BOZP a PO – průběžně plněno
Zajišťování a evidence revizních zpráv dle norem – průběžně plněno
Údržba dvora, zeleně a úklid sněhu ‐ pravidelně probíhá – sečení trávy, postřik plevelů
herbicidem a odklízení sněhu
Evidence OOPP na osobních kartách – průběžně plněno

Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Příprava sezóny v náhradních prostorách (leden/duben) ‐ vytvoření náhradních návštěvnických
prostor v zahradě u starších tavebních buněk, úklid a zlepšení prostředí vlastními silami (nové
lavice, vyrovnání prostoru, zatravnění, ořezání stromů, vytvoření ohniště a posezení,
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rekonstrukce a schválení (vyřízení certifikátu) pro herní prvky, oprava celého objektu ve
spolupráci s firmou Wachal ad. práce
2.

Příprava objektů (replik kostelů a paláce ad.) na sezónu (leden/duben) ‐ Pavilon I: v rekonstrukci.
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, konzervace sbírkových předmětů ve skleněných tubusech

3.

Příprava areálu na sezónu (březen) ‐ vyčištění a vyhrabání základů jednotlivých kostelů a základů
paláce a jejich okolí, vymetení pochůzkových tras, první sečení v blízkosti chodníků, kostelů
a v zahradě za rekonstruovaným návštěvnickým centrem, oprava a úklid suchých WC, úklid
napadaných větví z okolí návštěvnické trasy, oprava odpadkových košů i lavic a jejich rozvezení
na určená místa, oprava informačních tabulí na příjezdových komunikacích, oprava tabulí
v areálu, instalace informačních tabulí u objektů v areálu, údržba parkoviště, oprava značení
ploch bílou čarou, údržba pískoviště a mobilního krytí plachtou, rozšíření sedací kapacity
u občerstvení, oprava stolů a lavic, údržba odpadů, kontrola odpadní jímky, spolupráce se
stavebními firmami pracujícími v areálu

4.

Pravidelná kontrola a údržba areálu (průběžně) ‐ 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

5.

Denní sledování teploty a vlhkosti v expozici P II ‐ teplota a vlhkost v expozici pavilonu II byla
prováděna namátkově. V zatepleném a modernizovaném objektu je stabilní teplota a vlhkost

6.

Zajištění provozu v sezóně 2014: průvodci, pokladní, brigádníci (únor) ‐ v rámci přípravy sezóny
zajištěny sezónní pracovnice: průvodkyně, pokladní a uklízečka, během měsíců únor až březen
byly průběžně zajišťovány brigádnice na výpomoc

7.

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

8.

Školení BOZP a PO ‐ školení BOZP a PO provedli s pracovníky bezpečnostní technik a vedoucí
koncem měsíce března

9.

Vedení pobočkové pokladny s měsíčním vyúčtováním ‐ pokladna byla vedena pravidelně
s měsíčním vyúčtováním, včetně pravidelného odvodu tržeb přímo do Komerční banky paní
pokladní

10. Kontrola a vedení denní uzávěrky pokladny ‐ evidence vstupného a prodávaného zboží vedena
formou protokolárního předávání materiálu na pokladně, denního vedení pokladního deníku
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a denního odvádění finančních prostředků. Měsíční kontrola skladu a vedení skladových karet,
kontrola s vazbou na evidenci v PC prováděna pravidelně pokladními
11. Zajištění materiálu pro prodej v recepci – materiál do prodeje byl zajištěn před sezónou od řady
dodavatelů (Antiqua Nova, Slovácké muzeum UH, Archeologický ústav AV ČR, Futura Praha,
Obec Mikulčice, Hnutí Brontosaurus Mikulčice aj.), včetně Masarykova muzea v Hodoníně
12. Vedení skladu prodejního materiálu, odvod tržeb ‐ vedení skladových karet a pravidelná kontrola
skladu materiálu prováděna průběžně pokladní a vedoucím pobočky. Kontrolní inventura 2x
během sezóny, konečná inventura 2x (před a na konci sezóny). Celý pokladní systém a sklad je
veden pomocí PC
13. 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
14. 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, 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.
15. Vedení spisové agendy pobočky ‐ Vedení kontrolní činnosti dle nařízení, evidence a odstraňování
závad
16. Zajišťování občerstvení ‐ v náhradních prostorách řešeno dodavatelsky
17. Periodických revize dle zákonných norem (dle termínů) ‐ kontrola elektrospotřebičů, elektro‐
zařízení, počítačů i prvků protipožární ochrany prováděna příslušnými pracovníky v termínech
18. Spolupráce s vedoucím, zastupování v jeho nepřítomnosti (kulturně výchovná pracovnice) ‐
trvalá spolupráce, konzultace problémů, nápadů a úkolů, realizace úkolů. Případné zastupování
a samostatné řešení úkolů především ve směru k spolupráci se školami a řízení práce průvodců
a pokladních
19. Provádění návštěvníků, prodej, ukládání dat do pokladního PC ‐ probíhalo celoročně: v průběhu
sezóny, data vkládala a kontrolovala pokladní
Údržba areálu
Plnění níže uvedených úkolů v plné šíři průběžně a velmi dobře zastali pracovníci dělnických profesí –
zahradník a domovník. Jejich práci a vzhled areálu nejednou ocenili návštěvníci i VIP hosté
a v neposlední řadě i odborníci včetně autora návrhu úprav zeleně v areálu
1.

Údržba vykácených prostor, vysekávání mezi stromy – uskutečnilo se před návštěvnickou
sezónou s využitím brigádnické pomoci a následně dle aktuální potřeby probíhalo průběžně ve
spolupráci zahradníka a domovníka

2.

Odstraňování náletových dřevin v areálu – realizováno dle potřeby ve spolupráci zahradníka
s domovníkem
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3.

Kvalitní údržba mokřadu i luk kolem travní řeky – průběžně vykonával zahradník ve spolupráci
s domovníkem, v době nejvyšší vegetace využito brigádnické výpomoci

4.

Údržba prostor jižního valu od náletových křovin – podle potřeby vykonával zahradník ve
spolupráci s domovníkem

5.

Údržba zeleně v okolí IX. kostela a na průseku z valu – podle potřeby průběžně vykonával
zahradník ve spolupráci s domovníkem

6.

Oprava a údržba cest na návštěvnickém okruhu – podle potřeby průběžně vykonával zahradník
ve spolupráci s domovníkem

7.

Údržba techniky a zařízení ‐ techniku svěřenou k výkonu údržby areálu se starali oba pracovníci
dělnických profesí v areálu

8.

Čištění břehů toků a rybníka v blízkosti návštěvnické trasy – v předjaří před zahájením
návštěvnické sezóny provedli ve spolupráci domovník se zahradníkem

9.

Údržba replik základů kostelů a stezek – průběžně podle potřeby vykonával domovník ve
spolupráci se zahradníkem

10. Úklid parkoviště a okolí objektů po celý rok průběžně podle potřeby vykonával domovník ve
spolupráci se zahradníkem
11. Čištění a údržba návštěvnické trasy na valech i areálem ‐ průběžně podle potřeby vykonával
domovník ve spolupráci se zahradníkem
12. Údržba vitrín a inf. tabulí v areálu i okolí na příjezdech ‐ v rámci přípravy sezóny bylo parkoviště
a náhradní prostory vybaveny dostatečným množstvím přehledně umístěných informačních
tabulí pro základní orientaci našich hostů v blízkosti velkého a rušného staveniště s množstvím
materiálu i stavebních strojů. Během sezóny prováděna trvalá údržba a opravy mobiliáře
a informačních tabulí v celém areálu památníku
13. Údržba dřevěných a kovových konstrukcí, vč. lavic a košů ‐ v rámci přípravy areálu na novou
sezónu koncem března provedl domovník ve spolupráci se zahradníkem
14. Udržování protipožárních pásů kolem budov ‐ průběžně podle potřeby vykonával domovník ve
spolupráci se zahradníkem
15. Údržba venkovních zdí a budov SHM – základní úkony údržby provedeny před začátkem
návštěvnické sezóny a poté průběžně podle potřeby vykonával domovník ve spolupráci se
zahradníkem
16. Vnitřní menší úpravy objektů i areálu památníku – úpravy provedeny před začátkem
návštěvnické sezóny, poté průběžně podle potřeby vykonával domovník ve spolupráci se
zahradníkem
17. Domovnické a údržbářské práce ‐ průběžně podle potřeby prováděny domovníkem ve spolupráci
se zahradníkem
18. Zlepšování vybavenosti areálu, vzhledu a úpravy objektů – podle potřeby průběžně koordinoval
a zajišťoval ve spolupráci s vedením muzea vedoucí areálu
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9. Poskytování standardizovaných veřejných služeb dle § 10a zákona č.
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejních povahy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.

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

2.

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

3.

Standard ekonomické dostupnosti muzeum plní.

4.

Standard fyzické dostupnosti muzeum plní částečně – v budově zámečku Masarykova muzea
v Hodoníně je přístupné přízemí a pokladna, handicapovaní občané zde mají k dispozici WC na
euroklíč, v zámečku Vlastivědného muzea Kyjov přízemí, v budově Městského muzea Veselí nad
Mor. je částečně přístupné přízemí; v zámečku v Hodoníně 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 po celý rok kvůli
rekonstrukci budovy zcela nepřístupný a služby návštěvníkům byly poskytovány v náhradních
prostorách, 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 2014 byly tyto služby zčásti ještě omezeny i ve
Vlastivědném muzeu Kyjov v důsledku pokračování 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
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Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 9, 695 01 Hodoníně
má tyto pobočky:
Národní třída 1472, 695 01 Hodonín
Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka, 696 19 Mikulčice
Vlastivědné muzeum Kyjov, Palackého 70/13, 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.
Organizační schéma Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace:

V Masarykově muzeu v Hodoníně, příspěvkové organizaci, bylo k 1. 1. 2014 zaměstnáno celkem 42
zaměstnanců, z toho 30 na plný úvazek, 3 na pracovní úvazek 0,75, 3 na pracovní úvazek 0,62 a 6 na
pracovní úvazek 0,5. Přepočtený úvazek byl 37,1. Na konci sledovaného období je přepočtený stav
zaměstnanců vykázán ve výši 36,35; fyzický stav v počtu 41 osob.
Zaměstnanci Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace, jsou odměňováni podle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný měsíční plat ke konci
sledovaného období, tj. k 31. 12. 2014 činil 22 442,‐ Kč.
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Komentář k pracovní neschopnosti:
V průběhu roku 2014 byla dočasná pracovní neschopnost zaznamenána u 16 zaměstnanců. Celkem se
jednalo o 502 neodpracovaných pracovních dnů a náhrady mzdy byly vykázány ve výši 53 067,‐ Kč.
Kromě pracovní neschopnosti byly také neodpracované dny z důvodu ošetřování člena rodiny. Jednalo
se o 4 zaměstnance a 27 neodpracovaných pracovních dnů.
Ostatní osobní náklady:
OON v Masarykově muzeu v Hodoníně, příspěvkové organizaci, byly vypláceny pouze jako odměny na
dohody o provedení práce. Tyto dohody byly uzavírány na zajištění následujících prací:
‐ záchranný archeologický výzkum
‐ výpomoc v sále Evropa – obsluha šatny, bufetu
‐ brigádníci – průvodci v SH v Mikulčicích
‐ úklid v SH v Mikulčicích
‐ manažeři projektů – Studie dopravní obslužnosti, V zámku a podzámku …
Odstupné:
Odstupné bylo vyplaceno u 1 zaměstnance ve výši 29 472,‐ Kč. Jednalo se o rozvázání pracovního
poměru z vážných zdravotních důvodů. Převedení na jinou práci nebylo možné. Lékařský posudek byl
doložen.
Bezpečnost práce:
V rámci zabezpečování BOZP a PO postupujeme v rámci příslušných zákonů. Dbá se na pravidelné
dodržování termínů revizních zpráv elektrického zařízení a přenosného elektrického zařízení na všech
pracovištích, dodržování termínů revize elektrického zabezpečovacího systému, pravidelnou kontrolu
hasičských přístrojů a prohlídku komínů. V roce 2014 byly zaznamenány 2 pracovní úrazy.
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III. 1. Výnosy
Podrobný rozpis všech výnosů je uveden v následující PŘÍLOZE Č. 15
Příloha č. 15 směrnice Zásady vztahů JMK k PO‐
Výnosy
VÝNOSY

2014
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
2014
rozpočtu 4)
2013
2014

SÚ

AÚ

601
602
602
602
602
603
604
609

0303

7

7

7

100%

0313
0314
035x
0301

439
820
461
301
257

1770
604
303
327
179

1770
604
303
327
179

100%
100%
100%
100%
100%

648
648
648
649

0302
0305
0307
0300

56
50

94
53

94
53

100%
100%

662 0300
663 0300

45
274

9
168

9
168

100%
100%

17 751
1 862
79
146
2 032
67

17 909
801
80
451
549
40

17 909
801
80
451
549
40

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

26 647

23 344

23 344

100%

672
672
672
672
672
672
672

0510
05xx
0610
0750
0800
0910

Výnosy celkem:
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Jméno
Mgr. Irena
ředitelky: Chovančíková
Podpis ředitele:

Sestavil dne: 19. 2. 2015
Jméno: Antonín Káčerek
Podpis:

Výnosy z vlastních výkonů a zboží
V roce 2014 došlo k výraznému zvýšení výnosů z vlastních výkonů a zboží, a to u výnosů
archeologické výzkumy, kde nárůst činí 1,331mil. Kč. Naopak došlo k poklesu tržeb ze vstupného a
zboží, což bylo způsobeni především stavebním ruchem v Slovanském hradišti v Mikulčicích.
Ostatní výnosy
Z jednotlivých fondů zapojila organizace do výnosů fond odměn ve výši 94 tisíc korun.
Finanční výnosy
Jsou tvořeny ze dvou položek a to z úroků a především z kurzových zisků. Kurzové zisky dosáhla
organizace z plateb z evropských projektů.
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

2014
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
… drobný majetek do 3. tis.
…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
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
0931

Hlavní činnost
% plnění
Skutečnost Rozpo uprav.
rozpočtu
čet
4)
2013 2014 2014

883
862
862
44
57
57
30
37
37
31
22
22
81
133
133
46
50
50
136
158
158
163
143
143
11
14
14
264
145
145
x
103
103
77
x
x
1 559 1 019 1 136
46
51
51
197
134
134
0
0
0
663
405
158
100

530
378
124
28

530
378
124
28

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

NÁKLADY

2014
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
…drobný nehmotný majetek
…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
518

AÚ

0310
0300
0320
0321
0322
0323
0325
0326
0400
0410
0421
0422
0430
0440
0500
0510
0520
0530
0600
0610
0620
0710
0730
0750
0860
0800

521 0301+3
521
0302
524
525
527
528
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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
0
28
13 832
9 714
282
3 294
27
466
50

Rozpo
čet
2014

2014
2 816 2 816
199
199
27
27
307
307
17
17
56
56
115
115
694
694
627
627
133
133
38
38
0
0
27
27
18
18
10
10
54
54
3
3
9
9
207
207
31
31
105
105
3
3
24
24
61
61
12
12
4
4
37
37
14 031 14 031
9 842 9 842
348
400
3 324 3 324
27
27
462
462
28
28

%
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%
87%
100%
100%
100%
100%

NÁKLADY

2014
v tis. Kč

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

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

AÚ

Hlavní činnost
% plnění
Skutečnost
upravené
Rozpočet
ho
2014
2013
2014
rozpočtu
33
12
12
100%

33
21

12
515

12
515

100%
100%

492

492

100%

21
2 473
2 208

23
3 121
2 484

23
3 121
2 505

100%
100%
99%

‐3

‐35

‐35

100%

268
174

672
62

672
62

100%
100%

155
19

62

62

100%
100%

1
24 494 23 155

1
23 155

100%
99%

Ředitel Mgr. Irena
ka:
Chovančíková
Podpis ředitele:

Sestavil dne: 19. 2. 2015
Jméno: Antonín Káčerek
Podpis:
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Stručný komentář k jednotlivým položkám:
Spotřeba materiálu
Čerpání jednotlivých položek odpovídá plánu a je na úrovni roku 2013.
Spotřeba energie
Došlo k výrazným úsporám spotřeby energie (elektřiny i plynu) a to o jednu třetinu oproti
předchozímu roku.
Služby
I zde nastal pokles, který jako v minulém roce 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 94 tis. Kč. Toto překročení bylo kryto z fondu odměn.
Ostatní náklady
V roce 2014 odepsala organizace do nákladů projektové studie a dokumentace k nerealizovaným
projektům Velkomoravský most II, Velkomoravský most III, Krajinářské řešení stezky, vše na pobočce
v Mikulčicích.
Odpisy, rezervy a opravné položky
U této položky došlo v souladu s odpisovým plánem k významnému navýšení, které lze v souvislosti
s výstavbou v Mikulčicích očekávati v dalších letech.
Hospodaření organizace v roce 2014 proběhlo podle předem schváleného plánu, který byl průběžně
upřesňován. Kladný výsledek ve výši 189 tis. Kč byl způsoben především významnými úsporami ve
spotřebě plynu a elektřiny.
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
2 614
5 398
3 571
2 249
3 802
2 038
1 955
21 627
1 528
23 155

správní
režie
742
491
309
523
280
269

náklady
celkem
0
6 140
4 062
2 558
4 325
2 318
2 224
21 627
1 528
23 155

přímé
výnosy
18 383
180
54
26
994
1 769
626
22 032
1 312
23 344

Správní režie na jednotlivá střediska je rozpočítána dle přímých nákladů provozních středisek. Oproti
roku 2013 došlo ke zvýšení přímých nákladů 1 161 tis. Kč a přímých výnosů o 1 239 tis. Kč. Výrazný
byl nárůst výnosů u střediska archeologů, naopak náklady nejrychleji rostou v Mikulčicích.
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III. 3. Finanční majetek
Přehled běžných a úvěrových účtů a účtu FKSP organizace:
číslo bankovního účtu
3131671
1399800329
43‐8769320237
43‐5573540277
1769739263
běžné účty celkem

banka
KB
ČS
KB
KB
ČS

měna
CZK
CZK
CZK
EUR
EUR

v EUR
0,00
0,00
0,00
603,57
214,19

v Kč
2 275 953,38
43 229,94
2 015 700,72
16 733,98
5 938,42
4 357 556,44

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

číslo bankovního účtu
banka
107‐3131671
KB
běžný účet FKSP

měna
CZK

v EUR
0,00

v Kč
187 334,31
187 334, 31

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
daň z úroků
poplatek za vedení účtu ‐ prosinec
rozdíl (bude opraveno)
Analytický

187 334,31
11 113,00
‐6 705,00
0,36
74,00
‐31,00

účet FKSP

191 785,67

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
21,91

v Kč
3 435,00
9 567,00
6 857,00
140,00
607,45
20 606,45

AÚ
261 100
261 300
261 400
261 500
261 801

ks
465
0

v Kč
34 875,00
0,00
34 875,00

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. 2014
Název organizace:
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Pohledávky
Syntetický i analytický účet
311 ‐ Odběratelé
314 ‐ Poskytnuté zálohy
381 – Náklady příštích období
388 ‐ Dohadné účty akt.
Celkem

v tis. Kč
Do data
Celkem
splatnosti
250
140
4
2835
3229

131
140
4
2835
3110

Závazky
Syntetický i analytický účet
321 ‐ Dodavatelé
331 ‐ Zaměstnanci
333 ‐ Jiné závazky
336 – Sociální zabezpečení
337 – Zdravotní pojištění
338 – Důchodové spoření
342 – Jiné přímé daně
349 – Závazky k vybr. inst.
374 ‐ Přijaté zálohy JMK
378 – Ostatní krátk. Záv.
383 ‐ Výdaje PO
384 ‐ Výnosy PO
389 ‐ Dohadné účty pas.
472 ‐ Přijaté zálohy dlouh.
451 ‐ Dlouhodobé úvěry
Celkem

Po datu splatnosti
0‐30 dnů
nad 360
Celkem po
po
dnů po
splatnosti
splatnosti
splatnosti
119
84
35

119

84

35
v tis. Kč

Po datu splatnosti
0‐30 dnů
nad 360
Celkem po
po
dnů po
splatnosti
splatnosti
splatnosti
341
391
391
0
869
2
346
149
1
125
5
45
8
15
38
177
137
2804
5062
391
391
0

Do data
Celkem
splatnosti
732
869
2
346
149
1
125
5
45
8
15
38
177
137
2804
5453

Sestavil dne: 23. 2. 2015
Jméno: Antonín Káčerek
Podpis:
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Dále uvádíme podrobný rozpis významných pohledávek a závazků:
311 – Odběratelé
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
V zámku a podzámku … (investiční část)
V zámku a podzámku … (neinvestiční část)
Studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice‐Kopčany
celkem

Kč
2 072 049,75
434 413,21
328 921,49
2 835 384,45

451 – Dlouhodobé úvěry
číslo úvěrového účtu
35‐846101577
35‐928091587
dlouhodobé úvěry

banka
KB
KB

měna
CZK
CZK

v EUR
0,00
0,00

Rozpis nesplacených úvěrů podle jednotlivých projektů:
V zámku a podzámku …
Studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice–Kopčany
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v Kč
2 479 766,20
324 079,05
2 803 845,25

anal. účet
451 104
451 105

2 480 tis. Kč
324 tis. Kč

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

dotace

název

zůstatek

374 110 JMK

Malířská soutěž „Čarovné barvy země“

374 810 JMK

V zámku a podzámku …
Studie dopravní obslužnosti Archeoparku
Mikulčice–Kopčany
Krátkodobé zálohy celkem
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 ‐ Archeopark
park Mikulčice‐Kopčany ‐ Zachování
životního prostředí
Neuznatelné výdaje projektu EU ‐
Archeopark park Mikulčice‐Kopčany ‐
Zachování životního prostředí
Dlouhodobé zálohy celkem

374 910 JMK
JMK
472 120 JMK

472 130 JMK

472 710 JMK

472 710 JMK
472 xxx
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6 242,00
11 731,67
26 790,48
44 764,15
49 142,00

260,20

3 676,97

84 140,35
137 219,52

III. 5. Dotace a příspěvky
Přehled dotací poskytnutých Ministerstvem kultury:
účel
Prezentace nositelů titulu Mistr tradiční
rukodělné výroby Jihomoravského kraje roku
2012 a 2013
celkem

částka

vráceno

40 000,00
40 000,00

vyúčtováno

0,00
0,00

40 000,00
40 000,00

Přehled dotací, které organizace obdržela v rámci projektů EU v roce 2014:
projekt

EUR

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
Společný návrat do 18. století prostřednictvím
F. Š. Lotrinského, pána Hodoníně a Holíče ‐
ERDF
Společný návrat do 18. století prostřednictvím
F. Š. Lotrinského, pána Hodoníně a Holíče ‐ SR
Společný návrat do 18. století prostřednictvím
F. Š. Lotrinského, pána Hodoníně a Holíče
Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a
velkomoravských Slovanů ‐ ERDF
Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a
velkomoravských Slovanů – SR
Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a
velkomoravských Slovanů
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Kč

781,51
45,97
827,48

21 436,82
1 260,96
22 697,78

73 377,71

2 012 750,59

4 316,33

118 397,21

77 694,04

2 131 147,80

6 166,88

169 558,36

362,75

9 975,90

6 529,63

179 534,26

X

1 230 004,86

X

108 529,84

x

1 338 534,70

Přehled účelově určených příspěvků na provoz a dotací na investice poskytnutých JMK v roce 2014:

název
Spolufinancování projektu EU "V zámku a
podzámku …"
Mimoprojektové výdaje projekty EU
"Archeopark Mikulčice – území Předhradí"
Dotace na investice celkem
Nákup sbírkových předmětů v roce 2014

poskytnuto v
roce 2014

vyčerpáno v
roce 2014

nevyčerpáno
v roce 2014

I
265 000,00

230 227,75

34 772,25

100 000,00
365 000,00

94 779,00
325 006,75

5 221,00
39 993,25

100 000,00

100 000,00

0

160 000,00

153 758,00

6 242,00

60 000,00

48 268,33

11 731,67

85 200,00

58 409,52

26 790,48

248 869,00
654 069,00

248 869,00
609 304,85

0
44 764,15

I

NIV

Malířská soutěž "Čarovné barvy země"

NIV

Spolufinancování projektu EU "V zámku a
podzámku …"
Spolufinancování projektu EU "Studie
dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice‐
Kopčany"
Nezpůsobilé výdaje vzniklé při realizaci
projektu EU Poznávejme kraj prezidenta
Masaryka a velkomoravských Slovanů
Účelové příspěvky na provoz celkem

NIV
NIV

NIV
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Dále organizace čerpala v roce 2014 prostředky z dotací poskytnutých v dřívějších letech:

název
Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a
velkomoravských Slovanů (spolufinancování
projektu EU)
Dotace na investice celkem
Provozní prostředky na hydrogeologický
průzkum zdroje vody a dalších
hydrogeologických vrtů v areálu Slovanského
hradiště v Mikulčicích
Provozní prostředky určené na úroky z úvěrů
na předfinancování projektů EU a na krytí
kurzových ztrát
Spolufinancování projektu EU ‐ Archeopark
Mikulčice‐Kopčany ‐ Zachování životního
prostředí
Úhrada nezpůsobilých výdajů projektu EU ‐
Archeopark Mikulčice‐Kopčany ‐ Zachování
životního prostředí
Financování projektu ‐ Poznávejme kraj
prezidenta Masaryka a velkomoravských
Slovanů ‐ spolufinancování a nezpůsobilé
výdaje
Spolufinancování projektu EU ‐ Poznávejme
kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských
Slovanů
Účelové příspěvky na provoz celkem

zůstatek k
1. 1. 2014

vyčerpáno k
31. 12. 2014

nevyčerpáno

I
67 427,00
67 427,00

67 427,00
67 427,00

0
0

83 000,00

82 739,80

260,20

111 259,00

62 117,00

49 142,00

2 091,00

‐1 585,97

3 676,97

100 000,00

15 859,65

84 140,35

18 147,00

18 147,00

0

13 573,00
328 070,00

13 573,00
190 850,48

0
137 219,52

vráceno

vyúčtováno

NIV

NIV

NIV

NIV

NIV

NIV

Přehled poskytnutých příspěvků od obcí a měst:
poskytovatel

účel
Kulturní program 54. návštěvní sezóny
2014 uspořádaný dne 16. srpna 2014 k
60. výročí zahájení archeologických
výzkumů v Mikulčicích. (Příspěvek na
podporu kulturních a doprovodných
akcí sezony 2014 na Slovanském
Obec Mikulčice
hradišti v Mikulčicích)
Město Veselí n/Mor. Velká válka
Město Hodonín
Město Hodonín
celkem

Vydání sborníku příspěvků ze seminářů
Muzejní noc
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částka

15 000
10 000

0
0

15 000
10 000

20 000
35 000
80 000

0
0
0

20 000
35 000
80 000

III. 6. Investice
Investiční akce probíhaly v roce 2014 na základě Plánu investičních akcí a Plánu tvorby a čerpání
peněžních fondů a jejich změn.
Přehled plánovaných a realizovaných akcí v roce 2014 obsahuje následující tabulka:
Název investiční akce

plán
2014

V zámku a podzámku … (sanace ohradní zdi)

2 302

Dřevěná lávka přes travní řeku v Mikulčicích

266

Rekonstrukce kotelny ve Veselí
Regulační ventily na topení v zámečku v
Hodoníně
Předhradí Mikulčice – stavební část
C e l k e m investice stavební

515
74
97
3 254

Osobní auto Dacia

99

Totální stanice pro archeology

0

Předhradí Mikulčice ‐ expozice

95

C e l k e m investice nestavební
C e l k e m investice

Investiční výdaje v tis. Kč
skut.
2014
komentář
Realizováno v rámci programu
cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká
2 302 republika 2007 ‐ 2013
Splněno – realizováno
266 z vlastního investičního fondu
Splněno – realizováno
515 z vlastního investičního fondu
Splněno – realizováno
74 z vlastního investičního fondu
97 Bude dokončeno v roce 2015
3 254
Splněno – realizováno
99 z vlastního investičního fondu
Přehodnocena a v roce 2014
0 nerealizováno
Mimoprojektové výdaje projektu
EU "Archeopark Mikulčice území Předhradí" – bude
95 zařazeno v roce 2015

194

194

3 448

3 448

Všechny realizované investiční akce proběhly v souladu se schválenými investičními záměry.

III. 7. Doplňková činnost
Organizace v souladu se zřizovací listinou neúčtuje o doplňkové činnosti.
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III. 8. Výsledek hospodaření
Náklady činily v roce 23 155 200,06 Kč, výnosy 23 344 085,68 Kč. Příspěvková organizace vykázala za
sledované období zisk ve výši 188 885,62 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. 2014
Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Hlavní

činnost

Sestavený
Upravený
% S/UPH
plán
plán
Skutečnost
(SPH)
hospodaření hospodaření
Výnosy za vlastní výrobky

601.0303

10

7

7

100%

Výnosy z prodeje služeb:

602.xxxx

1 800

2 677

2 677

100%

z toho:

602.0313

600

1770

1770

100%

6. archeologické výzkumy
7. vstupné

602.0314

750

604

604

100%

8. ostatní

602.xxxx

450

303

303

100%

Výnosy z pronájmu

603.0301

300

327

327

100%

Výnosy za prodané zboží

604.xxxx

250

179

179

100%

Použití fondů: 1. Fond investiční

648.0305

500

0

0

2. Fond rezervní

648.0302

500

0

0

3. Fond odměn

648.xxx

0

94

94

Ostatní výnosy

649.xxx

0

0

0

Výnosy z příjatých neinvestičních transferů
celkem *):

672.xxxx

19 157

19 830

19 830

100%

672.0510
2.a z účel. určeného příspěvku na provoz od
JMK - sbírky
672.0520

17 909

17 909

17 909

100%

100

100

100

100%

83

83

83

100%

160

155

155

100%

111

62

62

100%

60

401

401

100%

z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel.
určení

2.b z účel. určeného příspěvku na provoz od
JMK - hydrogeol. pr.
672.0520
2.c z účel. určeného příspěvku na provoz od
JMK - ČBZ
672.0520
2.d z účel. určeného příspěvku na provoz od
JMK - kursové ztráty a úroky
672.0530
2.e z účel. určeného příspěvku na provoz od
JMK - projekty EU
672.0540
3. výnosy z příjatých transferů z ost. ÚSC obce a města
672.0610

100%

0

80

80

100%

672.0910

0

40

40

100%

5. výnosy z ostatních transferů - EU
6. výnosy z titulu časového rozlišení
investičních transferů

672.0800

540

549

549

100%

672.0750

194

451

451

100%

Jiné a ostatní výnosy

649+662+663

50

230

230

100%

22 567

23 344

23 344

100%

4. výnosy z přijatých transferů ze SR - MK

Výnosy celkem
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Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO- přehled o plnění plánu hospodaření

Přehled o plnění plánu hospodaření k 31. 12. 2014
Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Hlavní

činnost

Sestavený
Upravený
% S/UPH
plán
plán
Skutečnost
(SPH)
hospodaření hospodaření
Spotřeba materiálu

501.xxxx

1 200

862

862

100%

Spotřeba energie celkem:

502.xxxx

1 600

1 136

1019

90%

z toho: 1. elektrické energie

502.0300

900

656

617

94%

502.0400

700

480

402

84%

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
celkem:

503.0300

50

51

51

100%

z toho: 1. voda

503.0300

50

51

51

100%

Prodané zboží

504.xxxx

200

134

134

100%

Opravy a udržování

511.xxxx

500

378

378

100%

Cestovné

512.xxxx

150

124

124

100%

Náklady na reprezentaci

513.0300

100

28

28

100%

Ostatní služby

518.xxxx

2. plynu

2 050

2 816

2 816

100%

13 796

14 083

14 032

100%

521.0301

9 600

9 789

9 789

100%

521.0303

58

53

53

100%

521.0302

350

400

349

87%

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

524.xxxx

3 265

3 324

3 324

100%

4. zákonné sociální náklady

527.xxxx

473

462

462

100%

5. jiné sociální náklady

525+528

50

55

55

100%

0

492

492

100%

2 505

2 505

2 484

99%

Manka a škody

547.xxx

Odpisy dlouhodobého majetku

551.xxxx

Opravné položky

556.0300

0

-35

-35

100%

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558.xxxx

225

672

672

100%

Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)

538.xxxx

30

13

13

100%

Finanční náklady

562+563

111

62

62

100%

Ostatní náklady

541+549

50

23

23

100%

22 567

23 344

23 155

99%

0

0

189

Náklady celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Zpracoval dne: 29. 1. 2015
Jméno:

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

auto

SPZ

Citröen Berlingo 6B7 4720

průměrná
počet
spotřeba spotřeba
ujetých
PHM v
na 100
kilometrů litrech
km
21 082

1 207

5,73

Felicie combi

HOJ 48‐67

8 124

612

7,53

Ford Focus

6B9 7671

12 065

791

6,56

Ford Mondeo

8B4 9727

14 525

994

6,84

Dacia Logan
celkem

8B79938

3 712
59 508

207
3 811

využití vozu
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

5,58 slouží pro pobočku v Mikulčicích
6,40

Pro pobočku v Mikulčicích se zakoupilo v říjnu 2014 ojeté auto Dacia Logan. Do této doby byla tato
situace řešena zapůjčením vozů z jiných poboček, popř. využitím soukromého vozidla zaměstnanců
pobočky, což nebylo příliš výhodné organizačně ani ekonomicky. Vozidlo ARO (SPZ 5B12704) bylo v
roce 2014 odstaveno, nepoužívalo se a v roce 2015 bude realizován prodej tohoto majetku (viz
Usnesení RJMK 6002/15/R91).
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 2014 probíhala řádná údržba a servis vozidel. Na servis, údržbu a opravy vozového parku bylo
v roce 2014 vynaloženo 84 tis. Kč. Z toho na Citröen 29 tis. Kč, na Felicii 13 tis. Kč, na Ford Focus 5 tis.
Kč, na Ford Mondeo 13 tis. Kč a na Dacii Logan 24 tis. Kč. V lednu 2014 došlo k pojistné události,
rozbití čelního skla u auta Citröen Berlingo. Škoda hrazena pojišťovnou.
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Rozpis majetku podle syntetickým účtů:
Příspěvková organizace

počáteční stav

přírůstek

úbytek

konečný stav

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Dlouhodobý nehmotný majetek

z

toho:

278 735,00

4 066,00

0,00

282 801,00

.012

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0,00

0,00

0,00

0,00

.013

software

0,00

0,00

0,00

0,00

901

dlouhodobý nehmotný majetek DrNM
(2‐7 tis. Kč)

23 716,00

4 066,00

0,00

.018

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

255 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154 074 934,73

7 411 629,29

3 963 647,50

157 522 916,52

dlouhodobý nehmotný majetek DDNM
(nad 60 tis. Kč)

Dlouhodobý hmotný majetek,
z toho:

27 782,00
255 019,00
0,00

.031

pozemky

6 569 630,00

0,00

0,00

6 569 630,00

.032

kulturní předměty

2 734 601,00

0,00

0,00

2 734 601,00

.021

stavby

113 282 921,20

3 261 347,30

0,00

116 544 268,50

.022

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

21 276 035,00

99 000,00

93 371,00

21 281 664,00

902

drobný hmotný majetek
(1‐3 tis. Kč)

1 444 281,93

132 599,70

1,00

1 576 880,63

.028

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

8 171 475,60

470 584,22

17 650,00

8 624 409,82

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

595 990,00

3 448 098,07

3 852 625,50

0,00

0,00

0,00

.042
501 41

Operativní evidence
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191 462,57
0,00

Přehled zařazeného dlouhodobého majetku v ocenění nad 40.000 Kč – rok 2014:
doklad

14‐010‐00183

14‐010‐00143
14‐010‐00205
14‐010‐00183
14‐010‐00205

popis
Dřevěná lávka přes
travní řeku v
Mikulčicích
Technické zhodnocení
zámečku v Hodoníně –
ohradní zeď
Rekonstrukce kotelny
ve Veselí
Radiatorové ventily –
zámeček Hodonín
Auto Dacia

DUZP

cena

DZ

Inv. číslo

16.9.2014

293 294,00

17.9.2014 MM14513

29.7.2014

2 378 767,50

29.7.2014 H‐ZP/161A

13.10.2014

515 208,00

13.10.2014 MM14522

10.9.2014
1.9.2014

74 078,00
99 000,00

8.9.2014 MM13439
13.10.2014 MM14523

Přehledy drobného hmotného a nehmotného majetku zařazeného v roce 2014:
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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 2014 podává PŘÍLOHA Č. 14 na konci zprávy.
Dále uvádíme podrobnější členění tvorby investičního fondu:
SU
416
416
416
416

416

416

416
416

416

AU
300
310
315
320

330

400

470
490

Investiční fond
IF ‐ PS
IF ‐ tvorba ve výši odpisů IT krytých výnosy
IF – tvorba ve výši odpisů
IF ‐ tvorba z rozpočtu JMK
V zámku a podzámku … (sanace ohradní zdi)
Mimoprojektové výdaje – expozice v
Mikulčicích
Vratka ‐ Archeologický park Mikulčice –
Kopčany (kostely)
IF ‐ tvorba z prostředků EU
Poznávejme kraj T. G. M. ‐ audiosluchátka
Archeologický park Mikulčice – Kopčany
(kostely)
IF ‐ financování investic
Auto Dacia
Mimoprojektové výdaje ‐ Předhradí
Mikulčice
Rekonstrukce kotelny Veselí
Dřevěná lávka Mikulčice
Sanace ohradní zdi Hodonín
Regulační ventily zámeček Hodonín
Zmařené investice ‐ velkomoravský most II
a III, řešení krajiny v Mikulčicích
IF ‐ opravy
IF ‐ odvod do rozpočtu JMK
Odvod z IF zřizovateli
Vratka předfinancování Archeologický park
Mikulčice – Kopčany (kostely)
celkem
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částka
2 449 528,95
450 890,00
2 033 506,00
342 479,00
265 000,00
100 000,00
‐22 521,00
854 300,27
831 602,49
22 697,78
‐2 955 820,07
‐99 000,00
‐191 462,57
‐515 208,00
‐266 072,00
‐2 302 277,50
‐74 078,00
492 278,00
0
‐2 232 000,00
‐1 732 000,00
‐500 000,00
942 884,15

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

AU
621

403

622

403

623

403

624

403

625

403

626

403

xxx

Transfery na pořízení DM
Základy kostelů
transformační odpisy 2013
transformační odpisy 2014
zůstatek
Akustika sálu Evropa
transformační odpisy 2011
transformační odpisy 2012
transformační odpisy 2013
transformační odpisy 2014
zůstatek
Audioprůvodce v Mikulčicích
transformační odpisy 2013
transformační odpisy 2014
zůstatek
Akropole Mikulčice
transformační odpisy 2013
transformační odpisy 2014
zůstatek
Velkomoravská cesta
transformační odpisy 2013
transformační odpisy 2014
zůstatek
Zámeček ohradní zeď
transformační odpisy 2014
zůstatek
celkem
transformační odpisy 2011 – 2014
zůstatek

EU
2 837 146,00
‐2 955,00
‐35 460,00
2 798 731,00
2 192 712,00
‐62 740,00
‐68 436,00
‐68 436,00
‐68 436,00
1 924 664,00
831 602,75
‐60 606,00
‐103 896,00
667 100,75
3 615 179,73
‐3 870,00
‐46 440,00
3 564 869,73
6 118 866,50
‐9 845,00
‐118 128,00
5 990 893,50
2 072 049,75
‐78 530,00
1 993 519,75
16 939 778,73
‐727 778,00
16 212 000,73

procento transferu
77,22%
1 měsíc
12 měsíců
13 měsíců
86,04%
11 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
47 měsíců
92,50%
7 měsíců
12 měsíců
19 měsíců
47,05%
1 měsíc
12 měsíců
13 měsíců
85,00%
1 měsíc
12 měsíců
13 měsíců
54,26%
5 měsíců
5 měsíců

Organizace má investiční fond krytý částečně, ostatní fondy jsou kryty finančními prostředky.
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VII. KONTROLNÍ ČINNOST
VII. 1. Roční plán kontrolní činnosti
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

odpovědná osoba
vedoucí poboček
vedoucí poboček
ekonom, vedoucí
poboček

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

Kontrola cenin (známek a stravenek)
ekonom
Kontrola dokladů týkajících se provozu
služebních vozidel
ekonom

namátkově 2x za rok

Kontrola čerpání dovolené
Kontrola vydávání OPP a
prostředků
Kontrola účetních dokladů
Kontrola cestovních příkazů

mzdová účetní

průběžně

mzdová účetní
ekonom
ekonom

průběžně
průběžně
průběžně

čtvrtletně

čisticích

11

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

12

Kontrola péče o sbírky

13

měsíčně
koncem roku 2014 a
počátkem roku 2015

15

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

16

Inventarizace sbírek

průběžně

14

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

vedoucí poboček

průběžně
průběžně
měsíčně

k 31.12.

VII. 2. Vyhodnocení ročního plánu kontrolní činnosti
 Kontrola stavu depozitářů ‐ průběžně plněno, pravidelně (nejméně jedenkrát měsíčně)
prováděna kontrola teploty a vlhkosti (zápis do depozitární knihy) – zjištěné nedostatky
v depozitech v Kyjově, ve výstavních sálech v Hodoníně na Zámečku a v budově na Národní
průběžně řešeny
 Kontrola docházky ‐ průběžně plněno, pravidelně (nejméně jedenkrát měsíčně)
prováděna kontrola docházky všech zaměstnanců, dodržování předepsané délky
pracovní doby a přestávky na oběd. Přetrvávají méně závažné nedostatky v zapisování
pracovní doby – průběžně řešeno
 Kontrola pokladen včetně dodržování stanoveného limitu – průběžně plněno,
pravidelně prováděna kontrola pokladní hotovost a dodržování stanoveného pokladního
limitu.
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Kontrola cenin (známek a stravenek) – fyzickou kontrolou zjištěna řádná evidence
včetně záznamů o čerpání stravenek s podpisy pracovníků.



Kontrola dokladů týkajících se provozu služebních vozidel – pravidelně (čtvrtletně) byly
zkontrolovány knihy jízd a dále příkazy k jízdě. Kontrolován stav ujetých kilometrů
z knihy jízd se skutečným stavem. K jednotlivým služebním jízdám vyplňován příkaz.
Cesty soukromým vozem a do zahraničí schvaluje ředitelka organizace. U použití
soukromého vozidla ke služebním účelům se nově požaduje potvrzení o havarijním
pojištění vozidla. Kontrolou zjištěny některé nedostatky, které byly opakovaně řešeny na
poradách vedoucích pracovníků. Zavedena povinnost odevzdávat kopie knihy jízd na
ekonomický úsek a na konci roku zjišťovat stav PHM v nádrži jednotlivých vozů.






Kontrola čerpání dovolené – jednotliví vedoucí jsou seznamováni se stavem
nevyčerpané dovolené svých podřízených. Opakovaně jsou seznamováni s platnou
legislativou a z ní plynoucí povinnosti (až na výjimky) čerpání řádné dovolené
v kalendářním roce. Existuje též povinnost sestavovat plán dovolené, který je
kontrolován a s výsledky kontroly pravidelně seznamována ředitelka organizace.
Kontrola vydávání OPP a čistících prostředků probíhá dle schválené směrnice. Je též
kontrolován finanční limit této kapitoly rozpočtu.
Kontrola účetních dokladů – prováděno průběžně, nadále přetrvávají občasné
nedostatky jako chybějící datum či podpis, je napraveno dle stanoviska následné













kontroly.
Kontrola cestovních příkazů – prováděno, kontrolovány především částky k výplatě a
oprávněnost výplaty, dále úplnost dokladů včetně příslušných podpisů. Kontrola se týká i
cestovních příkazů do zahraničí. Zjištěna některá pochybení při vyplácení cestovních
náhrad. Všem vedoucím pracovníkům bylo uloženo seznámit své podřízené s jejich
povinnostmi, ale i právy v této oblasti.
Kontrola dodržování předpisů BOZP – na všech pobočkách je pověřenou externí
pracovnicí prováděno školení pracovníků včetně vedoucích k předpisům BOZP a
prováděna kontrola jejich dodržování. Důsledně se provádí též školení při nástupu
nových pracovníků.
Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. – probíhá průběžně v souladu
s ustanoveními zákona a příslušných vyhlášek. Organizace provádí jak předběžnou, tak i
průběžnou a následnou kontrolu. Při prověřování této oblasti zjištěna pochybení, zvláště
chybějící záznamy (podpisy a data), pochybení zjištěna v též čerpání limitovaných
příslibů u hotovostních dokladů. Provedeno školení pokladních v této oblasti.
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 2014
v rámci pravidelného odevzdávání výkazů o činnosti vždy na počátku následujícího
měsíce.
Fyzická inventarizace majetku, zásob a pokladen – proběhla v souladu s příkazem
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ředitelky o provádění inventarizace v roce 2014
Dokladová inventarizace běžných účtů, pohledávek a závazků ‐ proběhla v souladu
s příkazem ředitelky o provádění inventarizace v roce 2014.
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 2014 proběhly v Masarykově muzeu v Hodoníně následující kontroly:
1) Plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
kterou prováděla Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín dne 14. 1. 2014
2) Kontrola na místě u žadatele o (příjemce dotací) dotace z Regionálního operačního programu
NUTS 2 Jihovýchod, kterou prováděl Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve
dnech 2. října 2013 a 23. ledna 2014. Kontrolovaný projekt „Poznávejme kraj prezidenta
Masaryka a velkomoravských Slovanů“
3) Veřejnosprávní kontrola na místě, kterou prováděl Jihomoravský kraj (Krajský úřad
Jihomoravského kraje) ve dnech 17. 3. – 14. 5. 2014
Ad 1)
Kontrolováno bylo období od 1. 10. 2011 do 30. 11. 2013. Zjištěny drobné nedostatky při předkládání
ELDP, které byly při kontrole odstraněny. Opatření k nápravě nebyla kontrolou uložena. Dodatečně
bylo kontrolou zjištěno, že zaměstnankyně x. x., která je účastna II. pilíře důchodového pojištění,
nesplnila svou ohlašovací povinnost a tuto skutečnost zaměstnavateli včas nenahlásila. Ke kontrole
vyhotoveny Protokol o kontrole č. 26/14/776 a Dodatek č. 1 k protokolu o kontrole č. 26/14/776
Ad 2)
Předmětem kontroly bylo ověření plnění smluvních podmínek příjemcem, ověření využití finančních
prostředků, ověření souladu údajů uvedených v Monitorovací zprávě č. 6 se skutečným stavem
projektu, kontrola souvisejících dokladů, kontrola shody kopií účetních dokladů s jejich originály.
Kontrolní zjištění uvádí pochybení u způsobu proplacení rekonstrukce webových stránek a pochybení
v rámci zadávacího řízení na část služby. Kontrolní orgán v závěru konstatoval, že na základě
uvedených zjištění budou způsobilé výdaje projektu poníženy o 299 580 Kč. (Protokol o kontrole č.
7/CZ.1.11/2.2. 00/06.01005)
Příspěvková organizace vznesla dopisem ze dne 1. dubna 2014 námitky proti výše uvedenému
protokolu. V dopise vysvětluje, proč nesouhlasí ze závěry kontrolního zjištění. Rozhodnutím o vyřízení
námitek č. j. 7304/2014 kontrolní orgán rozhodl, že námitkám kontrolované osoby částečně vyhovuje
a v tomto duchu vyhotovil Dodatek k protokolu o kontrole ze dne 1. 5. 2014.
Ad 3)
Kontrolováno bylo období rok 2013 a období účetně související. Předmětem kontroly bylo dodržování
právních předpisů a ověření funkce vnitřního kontrolního systému organizace, namátková kontrola
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účetních záznamů, soulad operací se schválenými rozpočty, projekty a smlouvami apod., a zda splňují
kritéria hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti.
Kontrolou byly zjištěny dílčí nedostatky v jednotlivých kontrolovaných oblastech (protokol č.
10/PO/14).
Ve vyjádření k protokolu ze dne 12. 6. 2014 popsala organizace opatření k nápravě k zjištěným
nedostatkům. Některé provedla okamžitě, jiné zahrnují organizační a systémové změny, aby
v budoucnu již k uvedeným nedostatkům nedocházelo.

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 minimalizace provozních, finančních, právních a dalších rizik
vznikajících při chodu organizace,
včasného poskytování informací jednotlivým vedoucím, a to zejména informací o
zjištěných nedostatcích a přijímaných protiopatřeních,
upravuje a kontroluje, zda příslušné útvary a pracovníci postupují v souladu s obecně
závaznými právními normami a platnými vnitřními předpisy.

Ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně každoročně sestavuje plán kontrolní činnosti,
v němž plánuje cíle kontrol, časový harmonogram a personální zajištění kontrolní činnosti. Dále
kontroluje, zda jí uložená opatření k nápravě byla realizována, a tím dochází ke zlepšení procesu
řízení rizik v organizaci. Toto je dále ošetřeno „Směrnicí ředitelky č. 2/2009 Kritéria pro
hodnocení hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy Systém řízení rizik.“
vydanou 2. 1. 2009 s účinností od 1. 1. 2009. Z jednotlivých kontrol závažnějšího charakteru
provedených či nařízených ředitelkou se následně vyhotovuje protokol o provedení kontroly.
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 2014, který byl
vydán dne 19. 11. 2014.
Inventarizace majetku proběhla formou fyzických inventur na jednotlivých pracovištích (pobočkách)
v období od 8. 12. 2014 do 5. 1. 2015.
Inventura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku proběhla od 15. 12. do 19. 12. 2014.
Inventura peněžních prostředků a cenin proběhla 2. 1. 2015 nebo 5. 1. 2015. Ostatní fyzická
inventura od 8. 12. 2014 do 5. 1. 2015.
Fyzickými inventurami byly inventarizovány:
-

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

Inventarizace proběhla dále formou dokladových inventur od 2. 1. do 23. 1. 2015.
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

Přehled akcí v sále Evropa

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 nálezových zpráv

Příloha č. 9

Grafické práce a spolupráce na akcích – výtvarnice pro Hodonín, Mikulčice

Příloha č. 10

Grafické práce a spolupráce na akcích – výtvarnice pro Kyjov, Veselí n/M. a sál Evropa

Příloha č. 11

Propagace archeologických nálezů

Příloha č. 12

Propagace Vlastivědné muzeum Kyjov

Příloha č. 13

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2013

Příloha č. 14

Směrnice – kritéria pro hodnocení HÚE

Příloha č. 15

Seznam rizik
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Příloha č. 1
Akvizice
Hodonín
Sbírkové předměty – za rok 2013
Ze starších sbírek
Ruský bodák

1

Sběr
Pamětní list ze slavnostního sjezdu
Brožura Milé děti sokolské
Pamětní obálky s poštov.známkami
Portrét TGM v paspartě
Kniha Masaryk ve fotografii
Fotografie TGM s děvčátkem v paspartě
Výzva Českosl. společnosti pro mezinárorodní styky 1947
Pamětní list Ed.Beneše
Portrét Ed. Beneše, tisk v paspartě
Pamětní fotografie Nezapomeneme, úmrtí Beneše
Školní zeměpisný atlas ČSSR
Učebnice Dějiny středověku a raného novověku l. díl 1996
Učebnice Dějiny středověku a raného novověku pro ZŠ
Učebnice Dějiny středověku a raného novověku III. díl
Učebnice Dějepis – Středověk pro ZŠ l. díl
Učebnice Dějepis Středověk pro ZŠ II. díl, 1995
Učebnice Dějepis Středověk pro ZŠ III. díl
Učebnice Dějiny pravěku a starověku pro SŠ
Učebnice Starověkého Řecka a Říma pro ZŠ
Učebnice Dějiny středověku pro SŠ, 1994
Učebnice Dějiny novověku pro SŠ
Učebnice Dějiny 20. století pro SŠ
Učebnice České dějiny pro SŠ
Pracovní průkaz Viery Špačkové, 1947
Legitimace Robotnické sociální pojišťovny v Senici
Vkladní knížka Cyrilomětodějské záložny v Brně
Vkladní knížka Hospodářské záložny v Hodoníně
Hypotéční knížka Městské spořitelny v Hodoníně
Úrazová pojistka První české vzájemné pojišťovny
Brožura Upřimné slovo rodičům
Šlehač Eta
Kufříkový gramofon
Dřevěné hrábě
Dřevěná koloběžka
Ruční brus s klikou
Kruhy na vyšívání

1
1
2
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
7
1
1
1
1
2

Koupě
Portrét E. Beneše, J. Prokop, olej na plátně

1
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Dřevěný betlém, Martin Lekavý
Portrét T. G. Masaryka, olej na plátně
Agitační plakáty
Upomínkový list
Foto Úmrtí TGM – různé záběry
Fotografie portréty
Foto prezident TGM při různých příležitostech
Foto představitelé Malé Dohody
Foto Lány – letní sídlo prezidenta TGM
Foto pomníky TGM – různá místa
Fotografický portrét Jana Masaryka
Foto prezident USA W. Wilson
Foto 28. říjen 1918 v Praze
Foto poselstvo československého státu
Foto pohřeb M. Štefánka na Bradle
Foto města a obce okresu Hodonín
Fotografie Hodonína
Fotografie archeol. nálezů
Foto ukázky krojů okresu Hodonín
Foto tzv. Tříkrálová deklarace
Foto projev spisovatelů českému poselstvu r. 1917

1
1
12
1
4
5
14
1
3
8
1
2
1
1
1
11
10
5
9
1
1

Ze starších sbírek
Sběr
Nákupní komise

1
44
94

Celkem sbírkových předmětů

139

Kyjov
Historie
Ze starších sbírek
Inventární číslo
G 6506
G 6507
G 6508/1‐6
G 6509/1‐4

Předmět
opasek
šle k patroníkům
noviny
noviny

Bezplatný převod
G 6510
G 6511
G 6512
G 6513
G 6514
G 6515
G 6516
G 6517
G 6518
G 6519

promítačka
kamera
promítačka
prohlížečka
promítačka
zvětšovací přístroj
leštička
rám
lis
svítidlo
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G 6520
G 6521
G 6522
G 6523
G 6524
G 6525
G 6526
G 6527/1‐3

prohlížečka
blesk
blesk
hodiny
kopírka
lepička
prohlížečka
tank

Koupě
G 6528
G 6529
G 6530
G 6531
G 6532, S 1787
G 6533
G 6534
G 6535
G 6536
G 6537
G 6538
G 6539
G 6540
G 6541
G 6542
G 6543
G 6544
G 6545/1‐29
G 6546
G 6547
G 6548
G 6549
G 6550
G 6551
G 6552
G 6553
G 6554
G 6555
G 6556
G 6557
G 6558
G 6559
G 6560
G 6561
G 6562
G 6563
G 6564
G 6565
G 6566
G 6567
G 6568
G 6569

kabelka
kabelka
kabelka
šaty
šaty + fotografie
kolébka kovová
míchačka na mořidlo
vařič
lékárnička
pořadač na dokumenty
reklamní cedule
reklamní cedule
reklamní cedule
reklamní cedule
reklamní cedule
reklamní cedule
paravan
lahvičky s esencemi
signální svítilna
žerď na prapor
držák na prapor
jeptiška
přepravka
vesta
ostřič
tyč
sáně
košík
rukavičky
rukavičky
kabelka
kočárek
servis
ohřívač
posilovač svalů
hmoždíř
panenka
prací prášek
mýdlo
mýdlo
gramorádio
koberec
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G 6570
G 6571

sklenice
sklenice

Per rollam
S 1786

fotografie

Sběr
G 6572
G 6573
G 6574
G 6575/1‐3
G 6576
G 6577

sklenice
sklenice
sklenice
sklenice
sklenička
odznak

Historie celkem 97 předmětů
Etnografie
Koupě
Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje:
Bohumil Šikula, Kyjov, bednářské výrobky:
11 ks, inv. číslo E 2631 – E 2641
Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje:
Alexandra Kaňovská, Dubňany, lidová majolika:
16 ks, inv. číslo E 2642 – E 2657
Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje a Nositel tradice lidových řemesel:
Miroslav Urban, Malá Vrbka, ruční tkadlec:
19 ks, inv. číslo H 3826 – H 3842
Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje:
Iva Novotná, Hodonín, zpracování ovčí vlny
12 ks, inv. číslo H 3843 – H 3854
Nositel tradice lidových řemesel:
Karel Hanák, Násedlovice, lidová majolika:
59 ks, inv. číslo E 2658 – E 2716
Anna Poláčková, Archlebov
6 ks gravírovaných kraslic inv. číslo H 3867 – H 3872
Helena Válková, Dražůvky – Dolní Loučky
6 ks nitěných kraslic, inv. číslo H 3873 – H 3878
Anna Vávrová, Hýsly
11 ks drobné svaté obrázky, D 1416 – D 1426
PER ROLLAM, Antiq Kyjov
12 ks drobné svaté obrázky, D 1427 – D 1438
Bezúplatný převod z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Kroměříž
Ženský kompletní jihokyjovský kroj – 12 ks, H 3855 – H 3866
Etnografie celkem 139 předmětů
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Celkem sbírkových předmětů ‐ 236
Veselí nad Moravou
Koupě
•
•
•
•
•
•
•
•

výrobky z orobince: EVz 184‐EVz 204
výšivky z Veselska: EVz 205 – Evz 216
kraslice: EVt 1636 – Evt 1676
perník z formy: EVt 1677 – 1722
krojové součásti: EVd 112, EVo 162, EVo, 163
figurky z kukuřičného šustí: EVn 281 – EVn 306
figurky z kukuřičného šustí: EVn 156 – EVn 157
figurky z kukuřičného šustí: EVn 160, EVn 169, EVn 170, EVn 172, EVn 175

Celkem:

26 kusů
12 kusů
41 kusů
46 kusů
3 kusy
26 kusů
2 kusy
5 kusů
161 kusů

Archeologické nálezy
Nálezy z archeologických výzkumů:
Veselí n. M.‐Bartolomějské nám., kan. příp. k RD Horká, Hanáčkovi (č. výzkumu 10/14)
Veselí nad Moravou‐nám. Míru, kom. Město (č. výzkumu A‐201402)
Dražůvky‐extr., arch. výzkum Obec (č. výzkumu A‐201403)
Milotice‐Dráhy, sběrný dvůr Obec (č. výzkumu A‐201406)
Hroznová Lhota‐intr., kan. (č. výzkumu 11/14)
Hroznová Lhota‐ Přední čtvrtky od Žabince, RD Majer (č. výzkumu 12/14)
Žarošice‐Újezdky, IS 3.et. Obec (č. výzkumu A‐201450)
Strážnice‐Patery hony, sonda (č. výzkumu 15/14)
Hovorany‐Díly za humny, vinohrad Zemas (č. výzkumu A‐201460)
Hodonín‐Rybářská, správní budova Oáza (č. výzkumu A‐201401)
Kyjov‐Palackého město (č. výzkumu A‐201415)
Strážnice‐zámek, stav. úpravy Archatt s.r.o. (č. výzkumu A‐201424)
Mutěnice‐U školy, hřiště Obec (č. výzkumu A‐201433)
Hodonín‐u hřbitova EoN (č. výzkumu A‐201434)
Kyjov‐Palackého, rekonstrukce kanalizace VaK (č. výzkumu A‐201440)
Strážnice‐Komenského, kan., vod. VaK (č. výzkumu A‐201444‐1, 2)
Petrov‐přístaviště Baťův kanál ŘVC (č. výzkumu A‐201449)
Strážnice‐Komenského, kom. Město (č. výzkumu A‐201456)
Hodonín, Zámecké nám. 9, muzeum (č. výzkumu 5/14)
Dubňany – plynofikace (č. výzkumu 6/14)
Věteřov ‐ Babí lom, štola (č. výzkumu 7/14)
Nálezy z povrchové prospekce:
ZSO Potvorovice (k.ú. Nový Poddvorov)
Nálezy předané fyzickými osobami:
Pert Habrcetl (Radějov), Karel Fryc (Veselí nad Moravou), Klára Čudrnáková (Dražůvky), Jaroslav
Bystřický (Sobůlky), Jiří Procházka (Strážovice), Martin Marada (Kyjov), Michaela Malářová (Kyjov), Jiří
Jagoš (Dražůvky), Václav Dobeš (Bzenec), Miroslav Macek (Milotice), Jakub Koryčanský (Hroznová
Lhota), Josef Uřičář (Kněždub), Martin Dufka (Ostrožská Lhota), Josef Hlaváč (Strážovice).
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Příloha č. 2
Zápůjčky a výpůjčky
Hodonín
Zápůjčky
Diamant film Praha
František Riedl, Kojetín
Gymnázium Hodonín
Masarykova univerzita Brno
Muzejní spolek v Lužicích
Technické muzeum Brno

3
23
1
6
29
5

Celkem předmětů

67

Výpůjčky
Horácké muzeum a informační centrum Nové Město na Mor.
Martin Lekavý, Josefov
Městské muzeum MěKS Moravský Krumlov
Městské muzeum a galerie Svitavy
Městské muzeum Strážnice
Městské muzeum Veselí nad Mor.
Moravské muzeum Brno
Multifunkční centrum zámek Lednice
Muzeum Jihovýchodní Moravy Zlín
Muzeum Novojičínska, Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, Jičín, Žerotínský zámek
Národní ústav lidové kultury Strážnice
Regionální muzeum v Mikulově
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Slovenské národné muzeum kultúry Chorvátov na Slov.
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Státní okresní archív Hodonín
Vlastivědné muzeum Kyjov
Vrbasovo muzeum Ždánice
Zdenka Pavková, Zelničky 194, Vnorovy

98
5
17
26
2
20
14
1
91
11
11
18
19
31
17
72
5
329
37
15

Celkem předmětů

839

Archeologie
Zápůjčky
Archeologický ústav AV ČR Brno v. v. i.
PhDr. Jaroslav ‚Peška, PhD.

27
1

Celkem předmětů

28

Kyjov
Zápůjčky:
Vrbasovo muzeum Ždánice

6
103

Město Hluk
Obec Milotice
Slezské zemské muzeum Opava

1
19
1

Celkem předmětů

27

Výpůjčky:
Bohuslav Blaha, Brno
Magda Růžičková, Kobeřice

117
81

Celkem předmětů

198

Veselí nad Moravou
Zápůjčky
Muzeum Těšínska
Veselské kulturní centrum

8
95

Celkem předmětů

103

Výpůjčky
Fara Veselí nad Moravou
Muzeum města Brna
NPÚ – státní zámek Vranov nad Dyjí
NPÚ – státní zámek Lysice
Muzeum Valašska – zámek Lešná
Diecézní archiv
Slezské zemské muzeum Opava
p. Kolařík
Memento Mori
Vladimír Groš
Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

2
14
13
2
3
1
1
2
8
22
124

Celkem předmětů

192

Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
Zápůjčka
Muzeum Brněnska

16
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Příloha č. 3
Publikační činnost
Na výstavu do muzea, seriál v Hodonínském deníku
Marek Vařeka
Za svatou Ludmilou jezdí pravoslavní z Ruska. 17. 12. 2014
Na Karla i Mikuláše si vzpomněly jejich církve 21. 5. 2015
Řád Františka Josefa? Bez šlechtického titulu 30. 4. 2014
Válečný služebník? Puška se závěrem Mauser 26. 3. 2014
Historii hodonínského panství přiblíží unikát 26. 2. 2014
Uniformu krášlí řád papeže Jana Pavla II. 19. 2. 2014
Lazariánské loďstvo válčilo u Francie 12. 2. 2014
Do Hodonína za rytíři“ Zájemci mají ještě měsíc 22. 1. 2014
Němečtí rytíři bránili Evropu proti Turkům 15. 1. 2014
Hana Sýkorová
Útok na Hodonín: chlapec žil jen tři hodiny 19. 11. 2014
Historie amatérského vysílání 29. 10. 2014
Radioamatéři vysílali z Nákla i ze Stražovjáku 15. 10. 2014
Čtyři na konci: Bomby, mobilizace i nový most 16. 4. 2014
Velká válka začne na zámečku už ve čtvrtek 5. 3. 2014
Renata Petříková
Pokračují v tradici. Muzeum představí mistry 5. 11. 2014
Barvy přírody? Pro dobrou náladu i pocit síly 22. 10. 2014
Podzimní vítr zavane do muzea nové výstavy 24. 9. 2014
Výcvik trvá dav roky. Nápor ale málokdo vydrží 11. 7. 2014
Zbojník Žilka ožije v hodonínském zámečku 11. 6. 2014
Muzejní noc: Historický a gurmánský zážitek 14. 5. 2014
Velikonoce přiblíží mistři tradičních řemesel 2. 4. 2014
Tomáš Gronský
Film přiblíží osudy osmi oceněných řemeslníků 26. 11. 2014
Osm mistrů odhalí kouzlo tradičních řemesel 12. 11. 2014
Profesor Václavík vychoval generaci etnografů 18. 6. 2014
Cechovní jarmark bude na zámečku dva dny 28. 5. 2014
V křesťanské víře kříž značí spásu, naději a znovuzrození 7. 5. 2014
Hlučení a klepání? Nejstarší magické praktiky 23. 4. 2014
Vejce: Starobylý symbol zrození světa a bohů 9. 4. 2014
Kraslice? Tradiční postupy zdobení přetrvaly 19. 3. 2014
Řezbář Petrus dal hračkám estetickou kvalitu 5. 2. 2014
Mistři nad topeništěm zdobili hračky kouřem 29. 1. 2014
Hračky z Archlebova putovaly až do Chicaga 8. 1. 2014
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Příloha č. 4
Přehled akcí v sále Evropa
středa 8. ledna 2014
Novoroční koncert Moravského klavírního tria s přípitkem starosty
pořadatel: DK Hodonín
pátek 17. ledna 2014
Soukromá akce – Tvarbet Moravia
pořadatel:Tvarbet Moravia
úterý 28. ledna 2014
Prožitková muzikoterapie
pořadatel:Mgr. Alena Vlková, Masarykovo muzeum v Hodoníně
‐ návštěvnost 35 osob
pondělí 3. února 2014
Seminář tvůrčího psaní
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, Památník písemnictví na Moravě
úterý 4. února 2014
Malujeme barvami země ‐ seminář
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
středa 12. února 2014
Prožitková muzikoterapie
pořadatel: Mgr. Alena Vlková, Masarykovo muzeum v Hodoníně
‐ návštěvnost 3 osob
čtvrtek 13. února 2014
Hudební čtvrtek – Korgold quartet
pořadatel: HSO‐SPS
sobota 15. února 2014
Bohoslužba s hostem
pořadatel: Jiří Němec
středa 5. března 2014
Fragile
pořadatel: Rádio JIH
neděle 9. března 2014
Koncert ‐ PSMU
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pořadatel: HSO‐SPS
středa 12. března 2014
Prožitková muzikoterapie
pořadatel: Mgr. Alena Vlková, Masarykovo muzeum v Hodoníně
‐ návštěvnost 6 osob
pátek 14. března 2014
Setkání představitelů JMK se starosty Jihomoravského kraje
pořadatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
pátek ‐ sobota 21. ‐ 22. března 2014
Valná hromada Asociace českých filmových klubů
pořadatel: DK Hodonín
středa 26. března 2014
Vítání jara s…Rudy Linka & Tina Prindle
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
‐ návštěvnost 108 osob
čtvrtek 27. března 2014
Seminář projektu Dotkni se 20. století
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně a Národní muzeum v Praze
návštěvnost – 35 osob
středa 9. dubna 2014
Prožitková muzikoterapie
pořadatel: Mgr. Alena Vlková, Masarykovo muzeum v Hodoníně
návštěvnost 4 osob
středa ‐ pátek 9. ‐ 11. dubna 2014
Velikonoční předváděcí akce
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
návštěvnost – 597 osob
čtvrtek 24. dubna 2014
Hudební čtvrtek – Komorní orchestr Jana Noska ZUŠ Hodonín
pořadatel: HSO‐SPS
pátek 2. května 2014
Hnutí ANO bude líp – předvolební setkání
pořadatel: Hnutí ANO
pátek 9. května 2014
DUFI Módní show
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pořadatel: Dufi
pátek 16. května 2014
Muzejní noc
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
středa 21. května 2014
Den sester IV
pořadatel: Nemocnice T. G. M. Hodonín
sobota 24. května 2014
Cena SVČ a Města Hodonína 2014
pořadatel: SVČ Hodonín
sobota 31. května 2014
Oslavy Vodního království ‐ Hodonín
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, DK Hodonín
neděle 1. června 2014
Oslavy Vodního království ‐ Holíč
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, DK Hodonín
úterý 17. června 2014
Když hvězdy tančí
pořadatel: Středisko volného času
čtvrtek 19. června 2014
Hudební čtvrtek – Absolventský koncert sboru Gymnázia Hodonín Barbastella a jeho hosta
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
návštěvnost – 135 osob
pondělí 28. červenec – pátek 1. srpna 2014
Celodenní dílny pro děti – Šaman
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
návštěvnost celkem – 195 osob
středa 27. srpna 2014
Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného
kraje
pořadatel: Jihomoravský kraj
čtvrtek 11. září 2014
Mezinárodní hudební festival Mladá Praha
pořadatel: Město Hodonín – HSO‐SPS
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pátek 12. září 2014
Královský košt vín
pořadatel: DK Hodonín
sobota 13. září 2014
EPI Promoce
pořadatel: EPI Kunovice
pondělí – úterý 6. až 7. října 2014
Vinařův rok
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
návštěvnost celkem 202 dětských i dospělých návštěvníků
sobota 11. října 2014
Morava nůž 2014
pořadatel: Nožířství Maděřič
pondělí 13. října 2014
Divadelní představení
pořadatel: Divadelní centrum, z. s.
čtvrtek 16. října 2014
HOT SISTERS
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
návštěvnost – 10 osob
pátek 7. listopadu 2014
Den studentstva
pořadatel: Studentský parlament
čtvrtek13. listopadu 2014
HČ ‐ Panochovo kvarteto
pořadatel: HSO‐SPS
sobota 15. listopadu 2014
Oslavy 120. výročí Gymnázia Hodonín
pořadatel: Gymnázium Hodonín
čtvrtek 20. listopadu 2014
Seminář pro obce JMK se zaměření na oblast účetnictví a rozpočtů obcí a DSO
pořadatel: Jihomoravský kraj
pondělí – středa 24. – 26. listopadu 2014
KVASAR seminář
pořadatel: Kvasar, s.r.o.
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středa – čtvrtek 26. – 27. listopadu 2014
Masarykovský seminář
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
účast 102 osob, 27 příspěvků
pondělí 1. prosince 2014
Divadelní představení
pořadatel: Divadelní centrum, z.s.
pondělí 1. prosince 2014
Taneční DK Hodonín
pořadatel: Taneční DK Hodonín
úterý 9. prosince 2014
Setkání představitelů JMK se zástupci obcí JMK
pořadatel: Jihomoravský kraj
neděle 14. prosince 2014
Taneční DK Hodonín
pořadatel: Taneční DK Hodonín
středa – pátek 10. – 12. prosince 2014
Vánoční předváděcí akce
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
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Příloha č. 5
Videodokumentace zpracovaná v pobočce Městské muzeum Veselí nad Moravou
Tvorba videodokumentů dodaných nebo samostatně natočených výstav aj. aktivit muzea
 areál Slovanského hradiště pro soutěž GLORIA MUSAEALIS, Revitalizace archeoparku
Mikulčice (střih dříve nahraného videozáznamu s PhDr. Františkem Synkem), sběr
videomateriálu pro film do nové expozice
 Vánoce se blíží...2013 ‐ předvánoční akce v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou
 fotodokumentace vernisáže ‐ Veselské předměstí I. aneb Od Zory k Záložně v Městském
muzeu Veselí nad Moravou
 Fašank 2014 na Bartolomějském náměstí ve Veselí nad Moravou (filmování průvodu masek,
vystoupení dětí ze základních a mateřských škol, cimbálové muziky, vystoupení folklorního
souboru, řemeslný jarmak, nahrání videozáznamu do PC, střih nahraného videozáznamu,
titulky, ozvučení, renderování, přepis z videoprojektu na externí disk určený k archivaci
videosouborů, zálohování do archívu)
 Muzejní noc 2014 v Hodoníně (střih dodaného videozáznamu od Mgr. Gronského
z Hodonína, titulky, ozvučení, renderování, přepis z PC na DVD, grafické zpracování a potisk
DVD, přepis z videoprojektu na externí disk určený k archivaci videosouborů, zálohování do
archívu)
 Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu: Alexandra Kaňovská z Dubňan ‐ Výroba
keramiky; Miroslav Urban z Malé Vrbky ‐ Postup tkaní (střih dříve nahraného videozáznamu
spolu s Mgr. Martonovou, titulky, ozvučení, renderování, přepis z videoprojektu na externí
disk určený k archivaci videosouborů, zálohování do archívu); Josefov ‐ (neděle 6. 4.)
filmování v mše v kostele, obchůzka po vesnici, rozhovory s pamětníky, vynášení smrtnice,
nahrání videozáznamu do PC k dalšímu zpracování s Mgr. Tomášem Gronským); Dagmar
Čechová z Veselí nad Moravou ‐ Perník z formy; Věra Šmidová z Veselí nad Moravou ‐ Lidová
výšivka (střih dříve nahraného videozáznamu spolu s PhDr. Trachtulcem, titulky, ozvučení,
renderování, přepis z videoprojektu na externí disk určený k archivaci videosouborů,
zálohování do archívu); Řezbář ze Strážnice ‐ Jan Mička (Člověk s nožem v kapse a srdcem na
dlani); Vyřezávané loutky a hlavy ‐ Václav Němec z Hroznové Lhoty; Tradiční řezbářství ‐
Alexandr Slavík; Lubomír Sedlář ‐ Řezbář z Lipova; Josef Polách z Nové Lhoty ‐ výroba
dřevěných "hrablí" na Horňácku (uložení všech DVD nahrávek do archívu MM); GAUČ ‐
Sdružení řezbářů ‐ Ze společného řezbování v letech 2005‐ 2010; Řezbář Vít Vavřiník; Martin
Ospalík řezbář ze Zarazic; Řezbář Ladislav Sedláček; Vladislav Botura řezbář z Vracova (uložení
a popis všech DVD nahrávek do archívu MM); Blatnické kraslice ‐ Marie Čiháková z Blatnice
pod sv. Antonínkem (filmování s PhDr. Trachtulcem, nahraní videozáznamu do PC k dalšímu
zpracování); Iva Novotná ‐ zpracování ovčí vlny; Bohumil Šikula ‐ Bednář z Kyjova (střih dříve
nahraného videozáznamu spolu s Mgr. Martonovou, titulky, ozvučení, renderování, přepis z
videoprojektu na externí disk určený k archivaci videosouborů, zálohování do archívu); ‐
Velikonoce se blíží... ‐ ukázky tradičních řemeslných technik ‐ pletení pomlázky ‐ manželé
Jurčekovy, vyřezávané dřevěné velikonoční ozdoby Jitka a Pavel Hutěčkovi, výrobky
z orobince ‐ Růžena Kozumplíková, blatnické kraslice ‐ Marie Čiháková, vizovické pečivo ‐
Dagmar Čechová, figuky z kukuřičného šustí ‐ Zdena Pavková, slámové kraslice ‐ Milena
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zhotovení a odevzdání dalších 6 DVD areálu Slovanského hradiště do soutěže GLORIA
MUSAEALIS Revitalizace Slovanského hradiště v Mikulčicích ‐ areálu NKP (I. část, 2007 ‐
2013) pro PhDr. Františka Synka
Ekojarmark na Bartolmějském náměstí ve Veselí nad Moravou (střih dříve nahraného
videozáznamu řemeslníků a vystoupení hudebních souborů, titulky, ozvučení, renderování,
přepis z videoprojektu na externí disk určený k archivaci videosouborů, zálohování do
archívu)
zhotovení a odevzdání 1 DVD Fašank 2014 na Bartolomějském náměstí pro Město Veselí nad
Moravou
fotodokumentace výstavy Figurky ze šustí a kraslice v Městském muzeu
záloha starších DVD videozáznamů na externí disk určený k archivaci
Čarovné barvy země 2014 ‐ vyhlášení výsledků malířské soutěže (filmování, nahrání
videozáznamu do PC k dalšímu zpracování)
Skrytá paměť Moravy 2014 ‐ vyhlášení výsledků literární soutěže (filmování, nahrání
videozáznamu do PC k dalšímu zpracování)
Tentokrát v Mikulčicích aneb Pohansko IV ‐ ležení desítek historických skupin představujících
Slovany, Germány, Kelty, Vikingy, Římany a představení s názvem Bitva (filmování, nahrání
videozáznamu do PC k dalšímu zpracování)
zhotovení a odevzdání DVD Muzejní noc 2014 do MM v Hodoníně

Videodokumentace v terénu
 areál Slovanského hradiště pro soutěž GLORIA MUSAEALIS ‐ zhotovení DVD
 revitalizace archeoparku Mikulčice (střih dříve nahraného videozáznamu s odborným
pracovníkem PhDr. Františkem Synkem) ‐ I. část, 2007 – 2013
 videodokumentace areálu Slovanského hradiště (sběr videomateriálu pro film do nové
expozice)
 Fašank 2014 na Bartolomějském náměstí ve Veselí nad Moravou (filmování průvodu masek,
vystoupení dětí ze základních a mateřských škol, cimbálové muziky, vystoupení folklorního
souboru, řemeslný jarmak, nahrání videozáznamu do PC, střih nahraného videozáznamu,
titulky, ozvučení, renderování, přepis z videoprojektu na externí disk určený k archivaci
videosouborů, zálohování do archívu) – zhotovení DVD pro město Veselí nad Moravou
 Ekojarmark na Bartolmějském náměstí ve Veselí nad Moravou
 záloha starších DVD videozáznamů na externí disk určený k archivaci
 videodokumentace stavebních prací na budově nového návštěvnického centra na
Slovanském hradišti v Mikulčicích
 fotodokumentace stavebních úprav ulice Sokolovská před výstavbou pěší zóny ve Veselí nad
Moravou
Zpracování videodokumentace vyplývající z činnosti Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu


Řezbář ze Strážnice ‐ Jan Mička (Člověk s nožem v kapse a srdcem na dlani)
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Vyřezávané loutky a hlavy ‐ Václav Němec z Hroznové Lhoty
Tradiční řezbářství ‐ Alexandr Slavík
Lubomír Sedlář ‐ Řezbář z Lipova
Josef Polách z Nové Lhoty ‐ výroba dřevěných "hrablí" na Horňácku
Řezbář Ladislav Sedláček
Vladislav Botura řezbář z Vracova (uložení a popis všech DVD nahrávek do archívu MM)
Josefov ‐ Smrtná neděle (filmování mše v kostele, obchůzka po vesnici, rozhovory
s pamětníky, vynášení smrtnice, nahrání videozáznamu do PC k dalšímu zpracování s Mgr.
Tomášem Gronským)
GAUČ ‐ Sdružení řezbářů ‐ Ze společného řezbování v letech 2005‐ 2010
Řezbář Vít Vavřiník; Martin Ospalík řezbář ze Zarazic (uložení a popis všech DVD nahrávek do
archívu MM)
Bohumil Šikula ‐ Bednář z Kyjova (střih dříve nahraného videozáznamu spolu s odborným
pracovníkem Mgr. T. Martonovou, titulky, ozvučení, renderování, přepis z videoprojektu na
externí disk určený k archivaci videosouborů, zálohování do archívu)
Lidová výšivka ‐ Věra Šmídová z Veselí nad Moravou (filmování a střih s odborným
pracovníkem PhDr. V. Trachtulcem)
Perník z formy ‐ Dagmar Čechová z Veselí nad Moravou (filmování a střih s odborným
pracovníkem PhDr. V. Trachtulcem)
Blatnické kraslice ‐ Marie Čiháková z Blatnice pod sv. Antonínkem
Alexandra Kaňovská z Dubňan ‐ Výroba keramiky ((střih nahraného videozáznamu spolu
s odborným pracovníkem Mgr. T. Martonovou)
Miroslav Urban z Malé Vrbky ‐ Postup tkaní (střih nahraného videozáznamu spolu
s odborným pracovníkem Mgr. T. Martonovou)
Iva Novotná ‐ zpracování ovčí vlny (filmování s odborným pracovníkem Mgr. T. Martonovou)
Žarošický kříž ‐ dokument na DVD (uložení a popis nahrávky do archívu MM)
Růžena Kozumplíková ‐ z Blatnice pod Sv. Antonínkem ‐ Pletení z orobince
Věra Šmídová ‐ Lidová výšivka ‐ CD foto dokumentace k nominaci na udělení titulu "Nositel
tradice lidových řemesel" (grafické zpracování a potisk CD, vytvoření 3 ks CD nosičů)
Marie Žáková ‐ Batikované kraslice ‐ CD foto dokumentace k nominaci na udělení titulu
"Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje" (grafické zpracování a potisk CD,
vytvoření 3 ks CD nosičů)

Videodokumentace muzejních akcí




Velikonoce se blíží... ukázky tradičních řemeslných technik ‐ pletení pomlázky ‐ manželé
Jurčekovi, vyřezávané dřevěné velikonoční ozdoby Jitka a Pavel Hutěčkovi, výrobky
z orobince ‐ Růžena Kozumplíková, blatnické kraslice ‐ Marie Čiháková, vizovické pečivo ‐
Dagmar Čechová, figurky z kukuřičného šustí ‐ Zdena Pavková, slámové kraslice ‐ Milena
Jurigová, velikonoční perníčky ‐ Jiřina Janíčková, figurky z kukuřičného šustí ‐ Ludmila
Holková, Bronislava Petruchová ‐ vrtané kraslice (střih nahraného videozáznamu, titulky,
ozvučení, renderování, přepis z videoprojektu na externí disk určený k archivaci
videosouborů, zálohování do archívu)
Muzejní noc 2014 v Hodoníně (střih dodaného videozáznamu od Mgr. Gronského
z Hodonína, titulky, ozvučení, renderování, přepis z PC na DVD, grafické zpracování a potisk
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Skrytá paměť Moravy 2014 ‐ vyhlášení výsledků literární soutěže (filmování, nahrání
videozáznamu do PC k dalšímu zpracování)
Tentokrát v Mikulčicích aneb Pohansko IV ‐ ležení desítek historických skupin představujících
Slovany, Germány, Kelty, Vikingy, Římany a představení s názvem Bitva (filmování, nahrání
videozáznamu do PC k dalšímu zpracování)
Muzejní noc 2014 v Hodoníně (střih dodaného videozáznamu od Mgr. T. Gronského
z Hodonína) – zhotovení DVD
Čarovné barvy země 2014 ‐ vyhlášení výsledků malířské soutěže)
CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ PODLUŽÍ A SLAVNOSTI V RASTICOVĚ MĚSTĚ MORAVA
Velká válka (filmování vernisáže výstavy a všech vystavených exponátů)
Velkomoravské dny v Mikulčicích pro 4. a 6. třídy ZŠ s archeologem Mgr. Františkem
Kostrouchem a se skupinou Styrke
Vánoce se blíží... ‐ předvánoční akce v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou ‐ manželé
Hutěčkovi ‐ dřevěné vánoční ozdoby; Ludmila Holková – figurkyz kukuřičného šustí, Marie
Čiháková ‐ vánoční ozdoby; pracovníci muzea ‐ gelové svíčky, voskové zvonky, svíčky
z mezistěn, textilní a ubrouskové vánoční ozdoby; Marta Řiháčková ‐ háčkované vánoční
ozdoby; Zdena Pavková ‐ figurky z kukuřičného šústí; Dagmar Čechová ‐ vizovické pečivo;
Jaroslav Kolaja ‐ věštění z litého olova; Lenka Majerčáková – zdobení medových perníčků;
Ludmila Kočišová ‐ figurky z kukuřičného šustí; Hana Buchtelová – tkaní; Růžena
Kozumplíková ‐ výrobky z orobince (filmování, nahrání videozáznamu do PC k dalšímu
zpracování)
fotodokumentace vernisáže ‐ Veselské předměstí I. aneb Od Zory k Záložně fotodokumentace
výstavy Figurky ze šustí a kraslice v Městském muzeu
fotodokumentace návštěvy druhého stupně ZŠ z Kuželova ve výstavních prostorách
Městského muzea
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Příloha č. 6
Seznam smluvních výzkumů
201401 Hodonín‐Rybářská, správní budova Oáza
201402 Veselí nad Moravou‐nám. Míru, kom. Město
201403 Dražůvky‐extr., arch. výzkum Obec
201404 Ratíškovice‐Za mlýnem, výrobní objekt Macek a syn
201405 Čejč‐Nádražní, hala Poláškovi
201406 Milotice‐Dráhy, sběrný dvůr Obec
201407 Hodonínsko‐rek. vedení V 544 Hodonín‐Veselí n. M. EoN
201408 Lužice‐Kratiny, sběrný dvůr Obec
201409 Lužice‐Dlážděná, Pekařská, Hradební, kom. Obec
201410 Hodonín‐Měšťanská, Bliss Day Spa Město
201411 Hodonín‐Horní Plesová, plyn JMP
201412 Moravský Písek‐extr., UPC‐OT InfoTel
201413 Veselí n. M.‐Lány,Rumunská, NN EoN
201414 Čejkovice‐Mlaty, stav. úpravy Sonnetor
201415 Kyjov‐Palackého, stav. úpravy Město
201416‐1, 2 Veselí n. M.‐extr., intrav. UPC‐OT, metropol. síť InfoTel
201417 Kyjov‐Kollárova‐Jurovského, parkov. Město
201418 Kyjov‐Maxe Švabinského, rev. sídliště Město
201419 Kyjov‐Lidická, rev. sídliště Město
201420 Mutěnice‐ppč. 1157, kom. Obec
201421 Hodonín‐Dukelských hrdinů, oprava kanalizace VaK
201422 Mutěnice‐Strmá, kom. Obec
201423 Mutěnice‐Strmá, kan. Obec
201424 Strážnice‐zámek, stav. úpravy Archatt
201425 Hovorany‐sport. centrum, vod., kan. Obec
201426 Hovorany‐intrav., vod. VaK
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201427 Kyjov‐Maxe Švabinského, inž. síť VaK
201428 Ratíškovice‐Baťovka, rek. vod. VaK
201429 Hodonín‐U červených domků, oprava kan. VaK
201430 Ratíškovice‐Sportovní, oprava vod. VaK
201431 Kyjov‐Trávníky, kom. Šroubárna
201432 Mutěnice‐Šlechtitelská, kom. Obec
201433 Mutěnice‐U školy, hřiště Obec
201434 Hodonín‐Za hřbitovem, NN EoN
201435 Archlebov‐Nad obchodem, kan. Obec
201436 Žeravice‐Kocůry, chodníky a zpevněná plocha Obec
201437 Želetice‐Roviny, Čertovec, polní cesty Swietelski
201438 Veselí n. M.‐Masarykova tř., cyklostezka II. et. Město
201439 Mutěnice‐Brněnská, stav. úpr. Obec
201440 Kyjov‐Palackého, rek. kan. VaK
201441 Šardice‐Pod Duklou, biocentrum, biokoridor Obec
201442 Hodonín‐Bratří Čapků+10, II. et., plyn JMP
201443 Ratíškovice‐Padělky, Vlasta, vod. Obec
201444‐1,2 Strážnice‐Komenského, kan., vod. VaK
201445 Veselí nad Moravou‐Sokolovská, rev. Město
201446 Šardice‐Hoferka, PPO Obec
201447 Veselí n. M.‐úpr. u kostela P. Marie Město
201448 Kyjov‐Bohuslavice‐cyklostezka Swietelski
201449 Petrov‐přístaviště Baťův kanál ŘVC
201450 Žarošice‐Újezdky, IS 3.et. Obec
201451 Veselí n. M.‐Zarazice, parkov. a soc. zař. Město
201452 Vracov‐Lipinská, Kollárova, kom. Město
201453 Mutěnice‐Hraničky, překladiště TKO Obec
201454 Hodonín‐Brandlova, vod. VaK
201455 Svatobořice‐Hlavní, MŠ Obec
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201456 Strážnice‐Komenského, kom. Město
201457 Hodonín‐I. Olbrachta, parkov. Město
201458 Blatnička‐Novosady, stabil. svahu Obec
201459 Petrov‐intrav., přístavba ZŚ Obec
201460 Hovorany‐Díly za humny, vinohrad Zemas
201461 Tvarožná Lhota‐Za školou, ZTV Obec
201462 Hodonín‐Štefánikova, byt. dům Loprais
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Příloha č. 7
Seznam nesmluvních výzkumů
1/14 Prušánky, RD Štěpanovský
2/14 Rohatec, RD Gajdová
3/14 Čejč, RD Glosovi
4/14 Věteřov, Hloží, RD Slezáček
5/14 Hodonín, Zámecké nám. 9, muzeum
6/14 Dubňany ‐ plynofikace
7/14 Věteřov – Babí lom, štola
8/14 Prušánky, Moravská ul. RD Hložek
9/14 Hodonín, ul. Brandlova, cesta
10/14 Veselí n. M., Bartolomějské nám., kan. příp. k RD Horká, Hanáčkovi
11/14 Hroznová Lhota‐ intr., kan.
12/14 Hroznová Lhota‐ Přední čtvrtky od Žabince, RD Majer
13/14 Věteřov, intr., ter. úpr. p.č. 2936/17 a 143/7 Kohút
14/14 Věteřov, intr., přístavba k RD Štipčák
15/14 Strážnice‐Patery hony, sonda
16/14 Kyjov‐Boršov, ter. úpr. RD Kohut
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Příloha č. 8
Seznam nálezových zpráv
Pozitivní:
Šmerda, J. 2014: Blatnice‐intravilán, vod. Obec Blatnice (201313). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Veselí n. M.‐Bartolomějské nám., kan. příp. k RD Horká, Hanáčkovi (10/14). Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Veselí nad Moravou‐nám. Míru, kom. Město (201402). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Dražůvky‐extr., arch. výzkum Obec (201403). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín, ul. Sadová. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při
rekonstrukci plynovodní přípojky k čp. 3196/11. Archiv MM Hodonín A‐201254.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín, ul. Sadová. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při
stavbě teplovodního kanálu. Archiv MM Hodonín A‐201308/4.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín, Za hřbitovem. Předběžná nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při pokládce kabelů NN. Archiv MM Hodonín A‐201434.
Kostrouch, F. 2014: Kyjov, ul. Palackého. Předběžná nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při rekonstrukci kanalizace. Archiv MM Hodonín A‐201440.
Kostrouch, F. 2014: Kyjov, ul. Palackého. Předběžná nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při rekonstrukci ulice. Archiv MM Hodonín A‐201415.
Kostrouch, F. 2014: Mutěnice, Za Školou. Předběžná nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A‐201433.
Kostrouch, F. 2014: Strážnice, ul. Komenského. Předběžná nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při opravě kanalizace. Archiv MM Hodonín A‐201444/1.
Kostrouch, F. 2014: Strážnice, ul. Komenského, ul. Preláta Horného. Předběžná nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu při opravě vodovodu. Archiv MM Hodonín A‐201444/2.
Kostrouch, F. 2014: Strážnice – zámek. Investorská zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při úpravě podlah. Archiv MM Hodonín A‐201424.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín – ul. Rybářská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A‐201401.
Kostrouch, F. 2014: Mikulčice, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Investorská nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A‐201329.
Negativní:
Šmerda, J. 2014: Blatnice‐Lipov‐U Blatnice, Blaně, Pod Roháčky, Pod Novou horou, Nové pole, Nad
radostnou vod. Obec Blatnice (201328). Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Hodonínsko‐rek. vedení V 544 Hodonín‐Veselí n. M. EoN (201407). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
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Šmerda, J. 2014: Moravský Písek‐extr., UPC‐OT InfoTel (201412). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Veselí n. M.‐extr., intrav. UPC‐OT, metropol. síť InfoTel (201416‐1, 2). Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Kyjov‐Kollárova‐Jurovského, parkov. Město (201417). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Kyjov‐Maxe Švabinského, rev. sídliště Město (201418). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Kyjov‐Lidická, rev. sídliště Město (201419). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Hovorany‐sport. centrum, vod., kan. Obec (201425). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Hovorany‐intrav., vod. VaK (201426). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Kyjov‐Maxe Švabinského, inž. síť VaK (201427). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Kyjov‐Trávníky, kom. Šroubárna (201431). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Želetice‐Roviny, Čertovec, polní cesty Swietelski (201437). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Veselí n. M.‐Masarykova tř., cyklostezka II. et. Město (201438). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Veselí nad Moravou‐Sokolovská, rev. Město (201445). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Veselí n. M.‐úpr. u kostela P. Marie Město (201447). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Kyjov‐Bohuslavice‐cyklostezka Swietelski (201448). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Veselí n. M.‐Zarazice, parkov. a soc. zař. Město (201451). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Kostrouch, F. 2014: Prušánky – Díly za kostelem. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A‐201321.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín – ul. Bří Čapků, U Červených domků, Křičkova, Erbenova. Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě plynovodu. Archiv MM Hodonín A‐201335.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín – ul. Erbenova, Seifertova. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě plynovodu. Archiv MM Hodonín A‐201336.
Kostrouch, F. 2014: Prušánky, ul. Dlouhá, ppč. 498/3. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín 20/13.
Kostrouch, F. 2014: Čejč, ul. Za Mlýnem, ppč. 183/3. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín 8/09.
Kostrouch, F. 2014: Lužice, ul. U Vrchnice, ppč. 2352. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín 6/12.
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Kostrouch, F. 2014: Ratíškovice, ul. Za Mlýnem. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě výrobního a administrativního objektu. Archiv MM Hodonín A‐201404.
Kostrouch, F. 2014: Čejč, ul. Nádražní, ppč. 352. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě hal. Archiv MM Hodonín A‐201405.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín – tř. Dukelských hrdinů. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A‐201421.
Kostrouch, F. 2014: Ratíškovice – Baťovka. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při stavbě vodovodu. Archiv MM Hodonín A‐201428.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín, ul. U Červených domků. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při opravě kanalizace. Archiv MM Hodonín A‐201429.
Kostrouch, F. 2014: Ratíškovice – ul. Sportovní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při opravě vodovodu. Archiv MM Hodonín A‐201430.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín – ul. Horní Plesová. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě plynovodu. Archiv MM Hodonín A‐201411.
Kostrouch, F. 2014: Čejkovice – Mlaty. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A‐201414.
Kostrouch, F. 2014: Mutěnice, ul. Šlechtitelská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při výstavbě komunikace. Archiv MM Hodonín A‐201432.
Kostrouch, F. 2014: Mutěnice, ul. Strmá. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při
výstavbě komunikace. Archiv MM Hodonín A‐201422+ A‐201423.
Kostrouch, F. 2014: Mutěnice, ppč. 1157. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A‐201420.
Kostrouch, F. 2014: Mutěnice, ul. Brněnská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A‐201439.
Kostrouch, F. 2014: Mutěnice – U Rokytí. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A‐201340.
Kostrouch, F. 2014: Lužice – ul. Dlážděná, Hradební a Pekařská. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A‐201409.
Kostrouch, F. 2014: Lužice, ul. Kratiny. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A‐201408.
Kostrouch, F. 2014: Mutěnice – Hraničky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při výstavbě překladiště. Archiv MM Hodonín A‐201453.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín – ul. I. Olbrachta. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A‐201457.
Kostrouch, F. 2014: Ratíškovice – Padělky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při stavbě vodovodu. Archiv MM Hodonín A‐201443.
Kostrouch, F. 2014: Archlebov. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Archiv MM
Hodonín A‐201435.
Kostrouch, F. 2014: Žeravice – Kocúry. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A‐201436.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín – ul. Brandlova, Vančurova. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A‐201454.
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Příloha č. 9
Grafické práce a spolupráce na akcích – výtvarnice pro Hodonín, Mikulčice
Leden 2014
‐MIKULČICE



Návrh „Vstupenky“
Rozvoz pigmentů do škol a školek „Čarovné barvy země“

HARDEGG‐PLEISSING


Deinstalace výstavy „Čarovné barvy země“

‐ZŠ KYJOV


Deinstalace výstavy „Čarovné barvy země“

‐MASARYKOVO MUZEUM





Návrh a tisk „Vizitky"
Návrh a tisk „Titulní strana dokumentu Zpráva o činnosti za rok 2012“
Návrh a tisk „Řády ‐ samolepky do knih“
Návrh loga projektu „Velká válka“

Únor 2014
‐MIKULČICE



Návrh, tisk + laminace tabulek na dveře
Návrh + tisk „Zvací dopis“

‐HODONÍN ZÁMEČEK


Návrh a tisk letáku na doprovodnou akci k výstavě „Svět hraček"

Březen 2014
‐HODONÍN ZÁMEČEK


Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + letáků pro školy +
doprovodné programy + plakáty na besedy „Velká válka“ ‐ trvání výstavy 7. 3. – 18. 5. 2014,
vernisáž 6. 3. 2014 v 17:00

‐HODONÍN NÁRODNÍ TŘ. A EVROPA






Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták + leták pro školy +
doprovodné programy „Vajíčko malované“ ‐ trvání výstavy 14. 3. – 11. 5. 2014, vernisáž 13. 3.
2014 od 17:00
Návrh banneru " Vajíčko malované". Trvání výstavy 14. 3. – 11. 5. 2014, vernisáž 13. 3. 2014
od 17:00
Návrh a tisk plakátu + vstupenek na koncert „Rudy Linka" Termín koncertu 26. 3. 2014 v
19:00
Návrh banneru " Rudy Linka" Termín koncertu 26. 3. 2014 v 19:00

‐MIKULČICE




Návrh polepů „Mapa areálu“, „Otevřeno“
Návrh a tisk „Jmenovky“
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc duben
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Duben 2014
‐HODONÍN EVROPA



Návrh banneru ‐ "Velikonoce se blíží..." Termín akce 9. ‐ 11. 4. 2014 od 9:00 do 12:00 ‐ od
13:00 do 16:30
Tisk plakátů k předváděcí akci "Velikonoce se blíží...", velikonočnímu programu "O vrbovém
proutku" + doprovodný program a příprava klipů k výstavě Aloise Sikory "Pohádky o
vodnících" + účast na organizaci. Termín akce 9. ‐ 11. 4. 2014 od 9:00 do 12:00 ‐ od 13:00 do
16:30

‐VLASTIVĚDNÉ MUZEUM KYJOV


Předvádění zdobení kraslic jezerní sítinou na akci "Velikonoce se blíží..." 11. 4. 2014 od 9:00
do 12:00 ‐ od 13:00 do 16:30

‐MIKULČICE






Návrh a tisk plakátu „Silniční běh Velká Morava“. Termín akce 12. 4. 2014 od 9:00
Návrhy + tisk propagace na sezónu 2014
Leták ‐ „Pohansko‐Mikulčice‐Staré Město“
Návrh a tisk plakátu „Muzeum v pohybu“. Termín akce 24. 4. 2014 od 12:00
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíce květen‐ červen

Květen 2014
‐HODONÍN ZÁMEČEK




Návrh a tisk plakátu + letáku na akci + program „Muzejní noc“ Zahrajem si na vojáky... Termín
akce 16. 5. 2014 od 19:00 do 23:00
Realizace výstavy + návrh plakátu + pozvánky na vernisáž + letáků pro školy + doprovodné
programy + plakáty na besedy + banner + 15 ks panelů „Cechy a řemesla hodonínsko‐
holíčského panství“. Trvání výstavy 30. 5. – 31. 8. 2014, vernisáž 29. 5. 2014 v 17:00
Návrh plakátu, letáku, pohlednic, záložek a samolepek, prezenční listina + účast na akci
„Cechovní jarmark“. Termín akce 30. 5. 2014 od 9:00 do 16:30 a 31. 8. 2014 od 14:00 do
18:00

‐HODONÍN EVROPA


Návrh banneru + tisk plakátu "Maturanti vystavují" Trvání výstavy 19. 5. – 4. 6. 2014

‐MIKULČICE



Návrh a tisk plakátu + letáku na akci + program „Velkomoravská muzikoterapie a slovanští
bohové“. Termín akce 31. 5. ‐ 1. 6. 2014
Návrh a tisk pracovního listu + zvací list „O Mojmírův poklad“. Termín akce 27. ‐ 30. 5. a 7. ‐
10. 10. 2014

Červen 2014
‐MIKULČICE




Návrh a tisk plakátů a pozvánek + popisek a diplomů pro vyhlášení soutěže „Čarovné barvy
země“. Vyhlášení soutěže 12. 6. 2014, od 10:00
Návrh plakátu pro „Tentokráte v Mikulčicích“. Termín akce 14. ‐ 15. 6. 2014
Návrh + lepení samolepek „50. let výzkumů v Mikulčicích“, „Šipky ‐ směrovky“

‐HODONÍN ZÁMEČEK
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Návrh plakátu na akci „Kulturní léto v zámku a podzámčí“ ‐ FS Demižón & CM Rúbanica aneb
tanečně hudební večer z podzámčí. Termín akce 13. 6. 2014 od 18:00

‐MILOTICE ‐ ZÁMEK


Návrh a tisk plakátů + úvodní panel pro výstavy „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 17. 6. ‐
17. 7. 2014, slavnostní zahájení 21. 6. 2014 v 15:00

‐HODONÍN NÁRODNÍ TŘ. A EVROPA





Návrh baneru "Absolventský koncert pěveckého sboru Barbastella gymnázia Hodonín"
Termín akce 19. 6. 2014 od 19:00
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták + leták pro školy +
doprovodné programy „Antonín Václavík“. Trvání výstavy 20. 6. – 14. 9. 2014, vernisáž 19. 6.
2014 od 17:30
Návrh banneru "Antonín Václavík" Trvání výstavy 20. 6. – 14. 9. 2014, vernisáž 19. 6. 2014 od
17:30

Červenec 2014
‐MASARYKOVO MUZEUM


Návrh a tisk „Vizitky", „Jmenovky"

‐MIKULČICE




Návrh, tisk pozvánek a plakátu „Cyrilometodějská pouť". Termín akce 5. 7. 2014 v 15.30
Návrh + lepení samolepek na tabule „Loga EU“ velikost 70x40cm
Návrh, tisk + laminace diplomů „Host N° 1. 000“, „Host N° 3. 000“, „Host N° 6. 000“, „Host
N° 9. 000“, „Host N° 12. 000“, „Host N° 15. 000“, „Host N° 18. 000“, „Host N° 200. 000“

‐HODONÍN ZÁMEČEK




Návrh a tisk „Muzejní pas“
Návrh plakátu na akci „Kulturní léto v zámku a podzámčí“ ‐ Šermířská a divadelní společnost
Memento mori aneb dobrodružné historické odpoledne (nejen) pro děti. Termín akce 12. 7.
2014, 14.00 ‐ 18.00
Návrh a tisk plakátu k akci „Indiánské odpoledne v muzeu“. Termín akce 30. 7. 2014, 14.00 ‐
18:00

Srpen 2014
‐HODONÍN ZÁMEČEK



Návrh plakátu na akci „Kulturní léto v zámku a podzámčí“ ‐ Soubor historického tance
a hudby Reminiscencie aneb tanečně hudební večer ze zámku. Termín akce 15. 8. 2014 od
18.00
Návrhy potisků propagačních předmětů ‐ balonky, klíčenky kalendář na rok 2015, propisovací
tužky, viněta

‐MIKULČICE






Návrh, tisk plakátu „Předhodové odpoledne“ 60 let objevení Mikulčic, Termín akce 16. 8.
2014 od 14:30 do 17:30 „Folklorní hodový večer“ 20:00 do 22:00
Návrh + lepení samolepek na tabule „Loga EU“ velikost 70x40cm
Návrh a tisk „Hodiny“ ‐ časy prohlídek
Návrh a tisk „Karta návštěvníka“
Návrh a tisk „Malý archeolog“ kartičky
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Září 2014
‐BRNO ‐ FAKULTNÍ DĚTSKÁ NEMOCNICE


Návrh a tisk plakátů, pozvánek „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 1. 9. – 20. 9. 2014,
vernisáž 10. 9. 2014 v 15:30

‐HODONÍN ZÁMEČEK


Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + letáků pro školy +
doprovodné programy + plakáty na besedy „QRZ?... Kdo mě volá?“. Trvání výstavy 19. 9. –
30. 11. 2014, vernisáž 18. 9. 2014 v 17:30

‐HODONÍN NÁRODNÍ TŘ. A EVROPA



Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták + leták pro školy +
prezenční listina + doprovodné programy „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 26. 9. – 28.
10. 2014, vernisáž 25. 9. 2014 od 17:00
Návrh banneru " Čarovné barvy země " Trvání výstavy 26. 9. – 28. 10. 2014, vernisáž 25. 9.
2014 od 17:00

‐MIKULČICE



Návrh a tisk plakátu + diplomů na akci „Akropole cross ‐ běh Rasticovým Městem Morava“.
Termín akce 26. 9. 2014 od 9:00
Návrh a tisk plakátu na akci „Podzim v Rasticově Městě Morava“, „Drakiáda“. Termín akce 27.
9. 2014 od 11:00 do 17:00

Říjen 2014
‐HODONÍN ZÁMEČEK


Beseda s radioamatérem k výstavě „QRZ?... Kdo mě volá?“. Termín akce 1. 10. 2014 v 18:00

‐MIKULČICE



Návrh a tisk pracovních listů na soutěž „Olympiáda“
Návrh a tisk plakátu + přelep tabule „Den dravců“. Termín akce 6. 10. 2014 v 10:00

‐ZŠ MORAVSKÉ KNÍNICE


Návrh a tisk plakátů, pozvánek + instalace výstavy „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 31.
10. – 24. 11. 2014, vernisáž 3. 11. 2014 v 14:00

‐MASARYKOVO MUZEUM



Návrh a tisk propagačního letáku „Brána"
Návrh propagace muzea DAPA, KAM

‐HODONÍN NÁRODNÍ TŘ.


Návrh značení vchodu do sálu Evropa a výstavních sálů v něm. Onačení průjezdu a nádvoří.

Listopad 2014
‐ZŠ ZNOJMO


Návrh a tisk plakátů, pozvánek + instalace výstavy „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 3.
11. – 26. 11. 2014

‐HODONÍN ZÁMEČEK
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Beseda s radioamatérem k výstavě „QRZ?... Kdo mě volá?“. Termín akce 5. 11. 2014 v 18:00

‐HODONÍN NÁRODNÍ TŘ. A EVROPA




Realizace výstavy + návrh panelů a příprava pro tisk + návrh a tisk plakátu + pozvánky na
vernisáž + leták + doprovodné programy „Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského
kraje“. Trvání výstavy 14. 11. 2014 – 25. 1. 2015
Návrh baneru " Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje". Trvání výstavy 14.
11. 2014 – 25. 1. 2015
Návrh a tisk plakátů k předváděcí akci " Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského
kraje". Termín akce 19. 11. 2014 od 9:30 do 12:00 a 13:00 do 16:30

‐MIKULČICE


Návrh a tisk + laminace „Poděkování“

‐KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE


Návrh a tisk plakátů, pozvánek + instalace výstavy „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 27.
11. 2014 – 5. 1. 2015, vernisáž 27. 11. 2014 v 13:00

HARDEGG‐PLEISSING


Instalace výstavy + návrh a tisk plakátů, pozvánek „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 28.
11. – 19. 12. 2014, vernisáž 28. 11. 2014 v 18:00

Prosinec 2014
‐STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHÍV HODONÍN A MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ


Návrh a tisk plakátu na besedu „Od štamprle po půllitr“. Termín akce 9. 12. 2014 od 9:00 do
17:30

‐HODONÍN NÁRODNÍ TŘ. A EVROPA



Tisk plakátu a odměn pro děti + účast na organizaci a předvádění na vánoční předváděcí akci
„Vánoce se blíží…“ Termín akce 10. ‐ 12. 12. 2014 od 9:00 do 12:00 ‐ od 13:00 do 16:30
Návrh a tisk plakátu na doprovodnou akci „Putování za vánoční hvězdou“. Termín akce 10. ‐
12. 12. 2014 od 9:00 do 12:00

‐HODONÍN ZÁMEČEK


Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + letáků pro školy +
doprovodné programy "Pravoslaví v českých zemích“. Trvání výstavy 12. 12. 2014 – 15. 2.
2015, vernisáž 11. 12. 2014 v 17:00

‐MASARYKOVO MUZEUM


Návrh „PF 2013“
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Příloha č. 10
Grafické práce a spolupráce na akcích – výtvarnice pro Kyjov, Veselí n/M. a sál Evropa
Leden 2014
* Úprava webových stránek
* Spolupráce při umístění informačních panelů Kyjovské Slovácko v pohybu
* Čtvrtletníky I/2014
* Dovoz vystavovaných kabelek od paní Růženecké z Kobeřic s Mgr. Pokornou
* Propagační materiál k výstavě „Moje pravé já“
* Propagační materiál k přednášce „Půvab dámských kabelek“
* Příprava a instalace výstavy „Moje pravé já“
*Tabulka Exel pro potřeby pokladny
* Stav tiskárny ineo+203
Únor 2014
* Příprava materiálů k výstavě „Veselské Předměstí“
* Úprava webových stránek pro regionální pracoviště
* Skenování z časopisu Moravského musea zemského pro knihovnu, zálohování na cd
* Instalace výstavy „Veselské Předměstí“
* Skeny, kopírování, vyhledávání foto k výstavě „Velká válka“
* Příprava propagace velikonočních předváděcích akcí
* Dotisk plakátů k výstavě „Veselské Předměstí“
* Účast na semináři fotografie Brno
* Stav tiskárny ineo+203
Březen 2014
* Instalace výstavy „Vajíčko malované z lásky darované“ v MM Hodonín + plakát, dotisk pozvánek
* Propagační materiál k výstavě v muzeu Veselí n./ Mor. „Figurky ze šustí, kraslice“
* Instalace výstavy „Figurky ze šustí, kraslice“
* Tisk propagačního materiálu k velikonočním předváděcím akcím Kyjov, Veselí, Hodonín
* Úprava webových stránek, fotogalerie
* Účast na přednášce „Půvab dámských kabelek“, propagace, foto
* Čtvrtletníky 2/2014
* Aktualizace programu „Program duben“ do NKP Mikulčice (za nemoc)
* Velikonoční předváděcí akce Hodonín + tisk v Kyjově (za nemoc)
* Doprovodný program „O vrbovém proutku“ k předváděčkám Hodonín + tisk v Kyjově (za nemoc)
* Návrh plakátu pro Mikulčice „O Mojmírův poklad“ (za nemoc)
* Návrh plakátu pro Mikulčice „Den s archeologem“ (za nemoc)
* Doprovodný program k výstavě „Moje pravé já“ – vytvořit si kabelku z papíru dle předlohy
* Stav tiskárny ineo+203
Duben 2014
* Instalace výstavy „Figurky ze šustí, kraslice“ Veselí nad Moravou
* Spolupráce při velikonočních předváděcích akcích
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* Skenování JK 2007, tisk JK 2011
* Úprava webových stránek Vlastivědné muzeum Kyjov
* Úprava webových stránek regionálního pracoviště
* Propagační materiál k výstavě Pavla Popelky – Fotografie (Veselí nad Moravou)
* Skenování pro Mgr. Martonovou – Jízda králů pro ZŠ
* Stav tiskárny ineo+203
Květen 2014
* Příprava katalogu k výstavě „Mistři rukodělné výroby JMK“
* Příprava propagačního materiálu k „Velké válce“ – plakát úprava
* Účast a fotodokumentace na akci „Den knihoven 2014“
* Plakát k muzejní noci 2014 v Kyjově
* Likvidace výstavy kabelek „Moje pravé já“
* Instalace výstavy „Velká válka“
* Úprava webových stránek Vlastivědné muzeum Kyjov
* Úprava webových stránek regionálního pracoviště
* Fota pro turistické vizitky
* Propagační materiál Muzejní noc 2014, propagace
* Příprava „muzejního ateliéru“ (kulisy) pro Muzejní noc 2014 s Václavem Pěnčíkem
* Výběr fotografií pro soutěž MUZEUM PHOTO 2014, pořádanou MZM Brno
* Stav tiskárny ineo+203
Červen 2014
*Muzejní noc 2014, příprava, účast
* Úprava webových stránek Vlastivědné muzeum Kyjov
* Tisk, návrh propagace „Absolventský koncert“ sál Evropa (19. 6. 2014)
* Příprava katalogu k výstavě „Mistři rukodělné výroby JMK“
* Skenování „RUSKÉ LETÁKY NA KYJOVSKU“ pro knihovnu
* Instalace výstavy “Pavel Popelka – fotografie“ ve Veselí nad Moravou
* Pomoc při instalaci výstavy „Antonín Václavík“ v Hodoníně (17. 6. 2014)
* Příprava bannerů, roll up systémů – „Mistři tradiční rukodělné výroby JmK“.
* Plakát a pozvánky k výstavě „Mistři…“
* Cenové nabídky roll up, bannery, kapa desky
* Čtvrtletníky 3/2014
* Stav tiskárny ineo+203
Červenec 2014
*Příprava katalogu k výstavě „Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, zadání do
tisku (Šiki Kyjov)
*Příprava roll‐up stojanů k výstavě „Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, zadání
do tisku (Bonoart Praha)
* Propagace k výstavě „Mistři…“
* Skenování
* Směrovka sál Evropa Hodonín
* Úprava webových stránek
* Stav tiskárny ineo+203
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Srpen 2014
*Řešení poutače na ulici Národní (Sál Evropa)
*Obal na DVD „Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“
*Likvidace výstavy Velká válka
*Instalace výstavy „Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“
* Propagace plakáty, maily, weby „Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“
* Instalace výstavy Velká válka v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou
* Úprava webových stránek
* Účast na vernisáži, fotodokumentace
* Instalace výstavy „Čarovné barvy země“ v Dětské nemocnici Brno
* Stav tiskárny ineo+203
Září 2014
* Instalace výstavy Velká válka v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou
*Propagace pracovního workshopu, plakáty, web, turistické weby 11. 9. 2014
* Nové anotace v archeologické expozici
* Poutač k týdnu knihoven (8. 10. 2014 ‐ klip)
* Aktualizace web. stránek – Předávání titulu v Opavě.
* Účast na vernisáži v Dětské nemocnici 10. 9. 2014
* Likvidace kraslic v Hodoníně z výstavy „Antonín Václavík“
* Čtvrtletník 4/2014
*Plakát muzejní knihovny k Týdnu knihoven (8. 10. 2014)
*Aktualizace webových stránek
* Plakát, vstupenky pro koncert JAZZ HOT SISTERS (Evropa)
* Plakát, webovky „Svátek seniorů“ 1. 10.
* Plakát „Svátek seniorů“ pro Městské muzeum ve Veselí nad Moravou
* Plakát, aktualizace webu k III. předvánočnímu blešímu trhu
*Stav tiskárny ineo+203
Říjen 2014
* Docházka vyplnění, odeslání (za nemoc)
* Účast „Týden knihoven“ 8. 10., fotodokumentace, webové stránky doplnění
* Doplnění webových stránek regionálního pracoviště
* Plakát k výstavě „Svaté obrázky“ + propagace
* Příprava klipů k výstavě „Svaté obrázky“
* Doprovodný program k výstavě „Svaté obrázky“ přiřadit atributy, puzzle
* Další návrh na značení sálu Evropa
* Příprava plakátů k vánočním předváděčkám, webovky
* Stav tisku ineo +203
Listopad 2014
* Likvidace výstavy „Mistři…“
* Pomoc při instalaci výstavy „Mistři…“ v Hodoníně
* Instalace výstavy „Svaté obrázky“
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* Účast na konferenci Muzeo50, 26. 11. 2014, Brno
* Účast na předvánočním bleším trhu + propagace
* Propagace výstavy „Svatých obrázků“
* Ukázka zdobení kraslic bavlnkou v ZŠ Joklíka
* Aktualizace webových stránek
* Skenování, ořez, vkládání do textu „Metodika“ pro Mgr. T. Martonovou
* SC Nymburk výstava Hrabal
* Sběr jezerní sítiny
* Stav tisku ineo +203
Prosinec 2014
* Tisk propagačního materiálu k vánočním předváděcím akcím
* Pečení perníků pro předváděcí akce
* Účast na vánočních předváděcích akcích + propagace
* Inventury majetku
* Čtvrtletník I/2015
* Stav tisku ineo +203
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Příloha č. 11
Propagace archeologických nálezů
Na internetových stránkách Masarykova muzea v Hodoníně:
KOSTROUCH, F. Tři velkomoravské hroby objeveny v Mutěnicích.
http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐hodonin/528/ [28.07.2014]
V novinách, časopisech a na internetu:
Unikátní nález. Zapálený archeolog „zakopl“ o soubor nádob starých tři a půl tisíce let. Nové Slovácko
4. 3. 2014, red. Z. Šmýd.
+ http://www.islovacko.cz/Zpravy/1452‐unikatni‐nalez‐zapaleny‐archeolog‐zakopl‐o‐soubor‐nadob‐
starych‐tri‐a‐pul‐tisice‐let
Nálezy archeologů. U Milotic žily čtyři kulturní období. Hodonínský deník 7.5. 2014, red. Z. Černá.
+ http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/nalezy‐archeologu‐u‐milotic‐zily‐ctyri‐kulturni‐obdobi‐
20140507.html
U Vracova leželo 36 granátů. Po Němcích z druhé světové války. Hodonínský deník 12. 5. 2014, red. Z.
Černá.
+ http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/u‐vracova‐lezelo‐36‐granatu‐po‐nemcich‐z‐druhe‐
svetove‐valky‐20140512.html
Mohylník na Šotnerech u Bohuslavic, Kyjovské noviny, říjen 2014, P. Krátký. +
http://mestokyjov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=7843&id_dokumenty=20158
ČERNÁ, Z. Pod zdí hodonínského muzea ležely kostry tří mužů. Hodonínský deník [1. 7. 2014] +
http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/pod‐zdi‐hodoninskeho‐muzea‐lezely‐kostry‐tri‐muzu‐
20140630.html
ŠMÍD, Z. Archeologové objevili středověký příkop. Byl jinde, než ho čekali. Nové Slovácko [22. 7.
2014]. + http://www.islovacko.cz/Zpravy/1737‐archeologove‐objevili‐stredoveky‐prikop‐byl‐jinde‐
nez‐ho‐cekali.
ŠMÍD, Z. Pod budoucím hřištěm v Mutěnicích byly hroby. Ukázalo se, že z Velké Moravy. Nové
Slovácko [29. 7. 2014]. + http://www.islovacko.cz/uploads/archiv/file/184/NS‐31‐14.pdf
TUREK, P. Pod novým hřištěm leželi lidé. Z Velké Moravy. Hodonínský deník [31. 7. 2014]
+ http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/pod‐novym‐hristem‐lezeli‐lide‐z‐velke‐moravy‐
20140731.html
ŠMÍD, Z. Archeology u muzea překvapil středověký příkop. Kyjovské noviny, září 2014, s. 3. +
http://televize.tvslovacko.cz/public/default/userfiles/file/1767‐14_KN%20zari%202014.pdf
Rozhlas a televizní pořady:
Kyjov. Archeologové našli u muzea středověké jámy. Redaktor: Z. Šmíd. Kamera: P. Hodes. Televize
Slovácko [18. 7. 2014].
Mutěnice. Archeologové našli hroby z období Velké Moravy. Redaktor: Z. Šmíd. Kamera: P. Hodes.
Televize Slovácko [22. 7. 2014].
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Příloha č. 12
Propagace Vlastivědné muzeum Kyjov
E. Vratislavská:


Tiskové zprávy k výstavám Moje pravé já; Svaté obrázky








Rozhovory do kabelové televize Slovácko, představení muzejní piaristické knihovny
Moje pravé já: Módní salon. In: Slovácko č. 6/2014, str. 8
Badatelé nahlédnou do tajů starých knih. V rukavičkách. In: Slovácko č.8/2014, str. 11
Půvab dámských kabelek. In: Slovácko č. 13/2014, str. 3
Noc literatury zažila svou premiéru v Kyjově. In: Nové Slovácko, 20. 5. 2014, str. 6
Muzeum nabízí badatelům čtení ve vzácných knihách po piaristech. In: Kyjovské noviny 2/2014,
str. 5
Otevřete oči, přicházím. In: Kyjovské noviny 3/2014, str. 14
Brána depozitářů otevřená. In: Malovaný kraj 1/2014, str. 29
Prezentace kyjovských autorů. In: Malovaný kraj 5/2014, str. 30
Tajemství lásky. In: Malovaný kraj 6/2014, str. 28
Pod pokličkou aneb zápisky z historikovy kuchyně. In: Věstník Historicko‐vlastivědného kroužku v
Žarošicích 23, str. 45‐46







B. Pokorná:





Tisková zpráva k výstavě Velká válka
Spolupráce s Českou televizí Praha – natáčení reportáže Ruské letáky na Kyjovsku, zasílání
obrazových materiálů – podklady pro reportáž
(http://www.ceskatelevize.cz/porady/10877203125‐nase‐velka‐valka/214411033220010/)
Podklady pro propagační články na webových stránkách muzea
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134

135
tvorba

Podpis:

příděl do fondu na vrub nákl.
peněžní dary
jiná tvorba
225 celkem tvorba

stav k 1.1.

plán

plán

0

0

131
125
131

plán

0
94
100

plán

plán

131
125
131

skutečnost

94
94

skutečnost

0

skutečnost

3349
0
2232
-492
5188

skutečnost
99
99
0
0

3349
0
2232
-492
5188

plán

Jméno ředitele: Mgr. Irena Chovančíková
Podpis ředitele:

čerpání
skutečnost
98
98 pořízení DHM
úhrada potřeb zaměstnanců
z toho záv. stravování
98
98 celkem čerpání

čerpání
skutečnost
30
30 odměny zaměstnancům
překročení prostředků na platy
30
30 celkem čerpání

rekonstrukce a modernizace
údržba a opravy majetku
odvod do rozpočtu kraje
jiné použití
celkem čerpání

tvorba

příděl ze zlepš. výsl. hospod.
ostatní
73 celkem tvorba

stav k 1.1.

-23

854
0
0
0
3681

čerpání
plán
skutečnost
122
122 další rozvoj své činnosti
časové překlenutí dočasného
nesouladu mezi výnosy a
náklady
úhrada případných sankcí
úhrada ztráty za předchozí léta
převod do fondu investičního
použití peněžních darů
čerpání nespotřebované
dotace dle § 28 odst. 3 zák. č.
250/2000 Sb.
122
122 celkem čerpání

854
0
0
0
3681

-23

plán
skutečnost
2485
2485 pořízení dlouhodobého maj.
342
342 úhrada investičních úvěrů

čerpání

tvorba

příděl ze zlepš. výsl. hospod.
převod nespotřebované
dotace kryté z rozpočtu EU, a
z fin.mechanismu EHP,
Norska a z progr. švýcarskočeské spolupráce dle § 28
odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.
peněžní dary

1375 celkem tvorba

stav k 1.1.

Zpracoval dne: 29. 1. 2015
Jméno: Antonín Káčerek

FKSP

účet 412

Fond odměn

účet 411

Fond rezervní

účet 413+414

Fond investiční

účet 416

… z toho vratka z roku 2013

příděl z odpisů z DHM a DNM
dotace z rozpočtu kraje

investiční dotace ostatní
výnos z prodeje DHM (vlastního)
převod z fondu rezervního
dary a ostatní
2450 celkem tvorba

stav k 1.1.

tvorba

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2014

Příloha č.14 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

192 ano

stav k 31. 12. bankovní krytí

9 ano

stav k 31. 12. bankovní krytí

1497 ano

stav k 31. 12. bankovní krytí

943 částečně

stav k 31. 12. bankovní krytí

v tis. Kč

MASARYKOVO MUZEUM v HODONÍNĚ
příspěvková organizace
Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín

Směrnice ředitelky č. 2/2009
Kritéria pro hodnocení hospodárného, efektivního
a účelného výkonu veřejné správy
Systém řízení rizik
Obsah:
1. Kritéria pro hodnocení hospodárného, efektivního a účelného výkonu
veřejné správy
1.1. Základní pojmy
1.2. Nastavení kritérií
2. Systém řízení rizik
2.1. Obecná definice rizika
2.2. Identifikace rizik
2.3. Určení míry, významnosti rizika
2.4. Postup při řízení rizik
3. Závěrečná ustanovení
Příloha č. 1: Seznam rizik

Vydáno dne: 2. ledna 2009
Účinnost: 1. ledna 2009

Mgr. Irena Chovančíková
ředitelka Masarykova muzea

Příloha č. 1 – Seznam rizik
Oblast: 1. Správa a ochrana majetku
č.

Riziko

Pravděpodobnost
výskytu
1

Závažnost

1

Zajištění ochrany majetku (pojištění,
zabezpečovací systémy, …)

2

1

1

1
1

1
1

5

Zneužití prostředků muzea – pokladna,
kancelářské potřeby, čisticí prostředky,
pohonné hmoty
Ztráta elektronicky zpracovaných dat
Zneužívání majetku muzea pro soukromé
účely
Chyba při vyplácení peněz z pokladny

1

1

6

Krádež hotovosti, cenin

1

1

7

Krádež hotovosti při přepravě z banky do
pokladny muzea
Ztráta/krádež předmětů svěřených
zaměstnancům

1

1

1

1

3
4

8

3

Preventivní opatření
Uzavřeny pojistné smlouvy na následující druhy pojištění:
pojištění budovy, služebních automobilů, transportů,
vystavených exponátů během výstav.
Muzeum vybaveno EZS, EPS a CCTV.
Pravidelné i namátkové kontroly hotovosti v pokladně.
Uzavření dohod o odpovědnosti.
Zálohování dat.
Průběžná kontrola stavu majetku. Kontrola náplně pracovní
doby zaměstnanců.
Kontrola pokladny každý den na konci pracovní směny
pověřeným pracovníkem, namátkové kontroly 12 krát ročně
vedoucí poboček
Je stanoven limit pokladní hotovosti a peníze nad limit jsou
okamžitě převedeny do banky. Peníze i ceniny (stravenky,
známky) jsou uloženy zásadně v trezoru. Trezor musí být vždy
uzamčený.
Omezení hotovostních operací. Po výběru hotovosti míří
pověřená osoba nejkratší cestou do zaměstnání.
Uzavření dohod o odpovědnosti.

Oblast: 2. Účetnictví
č.

Riziko

1

Zneužití přístupových dat k elektronickému
bankovnictví
Dodržování okamžiku účetního případu,
tzv. časová souvislost hospodářského a
účetního případu, časové rozlišení apod.
Průkaznost účetních dokladů
Použití správných účetních metod

2
3
4
5

8

Zda účetní závěrka podává věrný a poctivý
obraz účetnictví a finanční situace muzea
Zda obsah položek účetní závěrky
odpovídá skutečnému stavu. Správnost
vykazování informací v příloze účetní
závěrky.
Hospodaření s majetkem (vyřazování
majetku, oceňování majetku v účetnictví,
stanovování odpisů, inventarizace majetku a
závazků)
Hospodaření s pohledávkami

9

Hospodaření se závazky

6

7

Pravděpodobnost
výskytu
2

Závažnost

Preventivní opatření

3

Omezení okruhu oprávněných osob.

1

3

Pravidelné proškolování odpovědného pracovníka.

1
1

3
3

1

4

1

4

Pravidelné proškolování odpovědného pracovníka.
Pravidelné proškolování odpovědného pracovníka. Metodická
pomoc od zřizovatele.
Pravidelné proškolování odpovědného pracovníka. Metodická
pomoc od zřizovatele.
Pravidelné proškolování odpovědného pracovníka. Metodická
pomoc od zřizovatele.

1

3

Pravidelné proškolování odpovědného pracovníka. Metodická
pomoc od zřizovatele.

1

1

1

1

Jejich včasné vymáhání a uplatnění všech potřebných kroků,
zejména právních.
Včasnost úhrady, zamezení platby penále.

Oblast: 3. Mzdové účetnictví
č.

Riziko

1

Zařazování zaměstnanců do platových tříd

2
3

Opožděné předávání platových výměrů
Chybné odvody sociálního a zdravotního
pojištění
Překročení závazných limitů na mzdy

4

Pravděpodobnost
výskytu
1

Závažnost
1

Preventivní opatření

1
1

1
1

Proškolení odpovědného zaměstnance na seminářích
zabývajících se touto problematikou.
Namátková kontrola termínů platových postupů.
Namátková kontrola termínů pro odvody pojistného.

1

3

V odůvodněných případech použití fondu odměn.

Oblast: 4. Rozpočtování
č.

Riziko

1
2

Kvalita sestavení rozpočtu
Dodržování závazných ukazatelů rozpočtu

Pravděpodobnost
výskytu
1
1

3

Čerpání běžných výdajů v souladu s plánem

1

Závažnost
4
4

Preventivní opatření
Každý měsíc je provedena uzávěrka hospodaření, muzeum má
tedy 12x ročně poměrně přesný obraz o svém hospodaření;
čtvrtletně je prováděna mezitímní uzávěrka pro zřizovatele;
k 31. 12. je provedena roční účetní závěrka, kde je vyčíslen
výsledek hospodaření.

2

Oblast: 5. Pracovně právní vztahy, personalistika
č.

Riziko

1

Porušení ochrany osobních údajů

2
3

Konflikty na pracovišti
Špatná koordinace činnosti uvnitř muzea

Pravděpodobnost
výskytu
1
2
1

Závažnost
1
1
1

Preventivní opatření
Souhlas se zpracováním osobních údajů, zajištění personální
dokumentace.
Vytvořit příznivou pracovní atmosféru.
Upřesňovat pracovní náplně vedoucích zaměstnanců, dělba
kompetencí. Pravidelná kontrolní činnost.

Oblast: 6. Provoz galerie, BOZP, PO
č.

Riziko

1

Vznik požáru

2

Možnost pracovního úrazu zaměstnanců

Pravděpodobnost
výskytu
1
1

Závažnost
4
1

Preventivní opatření
Pravidelná kontrola prostor muzea. Pravidelné proškolování
zaměstnanců z hlediska PO. Revize elektrospotřebičů.
Proškolení zaměstnanců o BOZP. Pravidelná kontrola prostor
muzea z hlediska BOZP. Kontrola používání OOPP.

Oblast: 7. Ostatní
č.
1
2
3

4

Riziko
Zadávání veřejných zakázek v souladu se
zákonem
Legislativní změny (účetnictví, mzdové
účetnictví, zákoník práce, evidence sbírek
apod.)
Účinnost vnitřního kontrolního systému.
Sledování hlediska hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti v souladu
s vnitřními předpisy muzea
Politická rizika – změny ve volených
orgánech zřizovatele

Pravděpodobnost
výskytu
3

Závažnost

Preventivní opatření

3

Řešeno dodavatelsky, odborně způsobilými firmami.

3

1

Průběžné vzdělávání pověřených pracovníků, využití služeb
odborníků (znalců, daňových poradců apod.)

2

3

Sestavování plánu kontrolní činnosti. Provádění pravidelných
kontrol.

2

2

Pořizovat záznamy z jednání, stanovit písemně zásady
vzájemných finančních vztahů, zásady pro čerpání příspěvku
zřizovatele a pro správu majetku. Rozhodnutí a pokyny
zřizovatele vyžadovat v písemné formě, ve sporných otázkách
požádat o písemné vyjádření.
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Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.; IČO 00090352; Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
sestavena k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 5.2.2015 v 09:56
1
Název položky

2
3
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
KOREKCE
NETTO

SU
BRUTTO

4

MINULÉ

AKTIVA CELKEM

164 171 422,33

59 945 129,62

104 226 292,71

104 701 763,81

A. Stálá aktiva

156 201 054,89

59 945 129,62

96 255 925,27

95 784 501,20

255 019,00

255 019,00

0,00

0,00

255 019,00

255 019,00

155 946 035,89

59 690 110,62

I. Dlouhodobý nehmotný majetek
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

II. Dlouhodobý hmotný majetek

96 255 925,27

95 784 501,20

1. Pozemky

031

6 569 630,00

6 569 630,00

6 569 630,00

2. Kulturní předměty

032

2 734 601,00

2 734 601,00

2 734 601,00

3. Stavby

021

116 544 268,50

34 851 527,80

81 692 740,70

79 936 966,20

4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí

022

21 281 664,00

16 214 173,00

5 067 491,00

5 947 314,00

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

8 624 409,82

8 624 409,82

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

191 462,57

595 990,00

9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

III. Dlouhodobý finanční majetek
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

IV. Dlouhodobé pohledávky
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí

468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby
1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

191 462,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 970 367,44

0,00

7 970 367,44

8 917 262,61

140 616,00

0,00

140 616,00

83 910,00

140 616,00

83 910,00

140 616,00

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II. Krátkodobé pohledávky

3 229 379,24

0,00

3 229 379,24

3 947 549,84

1. Odběratelé

311

249 956,00

249 956,00

71 271,85

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

140 039,00

140 039,00

141 043,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

308,00

308,00

9. Pohledávky za zaměstnanci

335

10. Sociální zabezpečení

336

11. Zdravotní pojištění

337

12. Důchodové spoření

338

13. Daň z příjmů

341

14. Jiné přímé daně

342

15. Daň z přidané hodnoty

343

16. Jiné daně a poplatky

344

17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi

346

18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi

348

27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí

371

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

29. Náklady příštích období

381

30. Příjmy příštích období

385

31. Dohadné účty aktivní

388

32. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

III. Krátkodobý finanční majetek

164 716,44

3 692,00

3 692,00

500,00

2 835 384,24

2 835 384,24

3 570 018,55

4 600 372,20

4 885 802,77

4 600 372,20

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

0,00

9. Běžný účet

241

4 357 556,44

4 357 556,44

4 606 280,42

10. Běžný účet FKSP

243

187 334,31

187 334,31

225 316,55

15. Ceniny

263

34 875,00

34 875,00

16 275,00

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261

20 606,45

20 606,45

37 930,80

1
2
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky

SU

PASIVA CELKEM

BĚŽNÉ

MINULÉ

104 226 292,71

104 701 763,81

C. Vlastní kapitál

98 774 615,95

98 987 336,58

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

95 945 208,14

94 712 145,59

1. Jmění účetní jednotky

401

79 005 429,41

79 393 526,61

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

16 939 778,73

15 318 618,98

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy minulých období

408
2 640 522,19

4 122 745,56

8 636,00

73 090,00

II. Fondy účetní jednotky
1. Fond odměn

411

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

191 785,67

225 355,67

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

1 424 279,05

1 301 833,62

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

72 937,32

72 937,32

5. Fond reprodukce majetku,investiční fond

416

942 884,15

2 449 528,95

188 885,62

152 445,43

188 885,62

152 445,43

5 451 676,76

5 714 427,23

0,00

0,00

2 941 065,22

3 929 432,03

2 803 845,70

3 446 089,40

III. Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje
I. Rezervy
1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky
1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky

137 219,52

483 342,63

2 510 611,54

1 784 995,20

731 687,44

293 777,47

706 808,00

1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

10. Zaměstnanci

331

868 706,00

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

1 540,00

1 222,00

12. Sociální zabezpečení

336

345 847,00

404 986,00

13. Zdravotní pojištění

337

148 562,00

14. Důchodové spoření

338

1 290,00

15. Daň z příjmů

341

16. Jiné přímé daně

342

17. Daň z přidané hodnoty

343

18. Jiné daně a poplatky

344

19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

21. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí

372

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

44 764,15

48 974,23

35. Výdaje příštích období

383

15 432,00

29 862,60

36. Výnosy příštích období

384

37 632,00

38 400,00

37. Dohadné účty pasivní

389

177 420,95

178 125,90

38. Ostatní krátkodobé závazky

378

7 702,00

124 807,00

82 839,00

5 221,00

Odesláno dne:
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I. Hlavní činnost organizace
1. Sbírkotvorná činnost
Sbírkotvorná činnost jednotlivých pracovišť
Selekce – akvizice
Sbírkotvorná činnost muzea byla v uplynulých letech omezována ekonomickou situací muzea
a nedostatkem depozitárních prostor. Pracovníci tak doplňovali sbírkový fond především vlastním
sběrem a dary, v případě archeologie nálezy ze záchranných výzkumů. V roce 2014 ekonomická
situace muzea umožnila uskutečnit jednání poradenského sboru pro sbírkotvornou činnost (tzv.
nákupní komise) 3. října (etnografie) a 28. listopadu (historie), přičemž nákupy předmětů z oboru
etnografie tvořily především kolekce výrobků od jednotlivých Mistrů tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje. Nejasná situace ohledně zdaňování darů v důsledku novely zákona o dani
z příjmů vedla k pozastavení přijímání darů do vyřešení situace. Archeologické pracoviště získává
každým rokem sbírkové předměty především z vlastních výzkumů ‐ došlo k získání archeologických
nálezů z 21 nových archeologických výzkumů. Dále přibyly artefakty získané povrchovou prospekcí
archeologického oddělení MM v Hodoníně v počtu 1 souboru a předáním archeologických nálezů
nálezci z řad fyzických osob v počtu 14 souborů. Pracovníci muzea jsou členy poradenských sborů pro
sbírkotvornou činnost i v jiných muzeích a zúčastňují se jejich jednání dle potřeby. V roce 2014 se
zúčastnili jednání těchto sborů ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, v Jihomoravském muzeu ve
Znojmě, dvakrát v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici, dále v Muzeu a galerii Břeclav
a Muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodu. Seznam akvizic – viz Příloha č. 1, s. 98
Hodonín
Historie – v roce 2014 bylo získáno 137 předmětů
Etnografie – v roce 2014 byl získán 1 předmět
Archeologie ‐ v roce 2014 bylo zapsáno 4 301 ks předmětů do fondu Kyjov
Kyjov
Historie ‐ v roce 2014 bylo získáno 97 předmětů
Etnografie ‐ v roce 2014 bylo získáno 139 předmětů
Veselí nad Moravou
Historie ‐ v roce 2014 nebyl získán žádný předmět
Etnografie ‐ v roce 2014 bylo získáno 161 předmětů
Celkem Masarykovo muzeum v Hodoníně v roce 2014 získalo do svých sbírek 4 836 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. 2014 je 9 690
4

Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapsaných k 31. 12. 2014 v elektronickém evidenčním
systému je 13 500
Počet vyřazených evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2014 (k 31. 12.) je 0
Počet nově zapsaných evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2014 (k 31. 12.) je 139
Katalogizace II. stupně
Historie
1.

Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – nové přírůstky – 21 ks

2.

Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – staré sbírky ‐ 23 ks

3.

Hlášení změn v CES v zákonných termínech – bylo provedeno

4.

Fotofond H – digitalizace a aktualizace karet ve II. st. systému BACH – pokračovala digitalizace
fotofondu Hb a Hc v počtu 80 fotografií

5.

Dokončení fotofondu S, fotofond F ‐ digitalizace a přiřazování obrázků ke kartám v systému
BACH ‐ dokončena digitalizace fotofondu S a následně začala digitalizace fotofondu Fe. Celkem
bylo digitalizováno 4146 fotografií

6.

Tisk nevytištěných karet H, S, D, F, jejich zařazení do kartoték – probíhalo v průběhu roku

7.

Fond H písemnosti – aktualizace karet a digitalizace ‐ probíhala většinou v souvislosti
s připravovanými výstavami. Byla provedena digitalizace u 46 písemností

8.

Fond S písemnosti – aktualizace karet a digitalizace ‐ bylo zpracováno 50 inventárních jednotek

9.

Fond numismatika ‐ katalogizace ve II. st. v systému BACH, aktualizace karet, digitalizace – bylo
zpracováno 90 inventárních jednotek

10. Digitalizace a aktualizace karet v systému BACH svěřených fondů – provedeno u 256 předmětů
z fondů numismatika, faleristika, předměty soukromé povahy, písemnosti H a S a fotofondu
Etnografie
1.

Katalogizace ve II. st. dokumentace v systému BACH – nové přírůstky – vzhledem k rozsáhlé
autorské činnosti omezeny katalogizační práce na minimum, úkol trvá

2.

Digitalizace fondu zemědělské nářadí – fond je uložen v depozitáři na bývalých malých
kasárnách, k předmětům je ztížený přístup – odloženo na rok 2015

Archeologie
1.

Katalogizace ve II.st. dokumentace archeologických nálezů ze záchranných výzkumů ‐ v roce
2014 byl zapsán v rámci chronologické evidence do fondu Kyjov jeden přírůstek č. P1/2014
čítající 4301 kusů předmětů s inventárními čísly P3887‐P4142. Jedná se o artefakty získané při
záchranném archeologickém výzkumu v Dambořicích – Farní, Nad školou, přístavba základní
školy na st. p. č. 531 (č. výzkumu A‐2922).
Systematické evidenci byl podroben jeden přírůstek č. ar2/2009 (lokalita Hrubá Vrbka – Sedliště,
povrchový sběr). Jedná se o 55 sbírkových předmětů (inv. č. A893‐A947), které prošly zápisem
do elektronického evidenčního systému.

2.

Terénní prospekce, sběr materiálu a dokumentace starších i nových archeologických lokalit
Kyjovska a Veselska a jejich chronologické ověření ‐ prováděna terénní prospekce v souvislosti
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s jednotlivými záchrannými archeologickými výzkumy (Příloha č. ), ale také lokalit ohrožených
nelegálními detektorovými sběry v k.ú. Dražůvky, Milotice, Žarošice, Strážnice, Hrubá Vrbka,
Veselí nad Moravou, Blatnice, Radějov
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 (Příloha 4, 5) a dále na ZSO Potvorovice
(k.ú. Nový Poddvorov)

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 materiálu ze sběrů fyzických osob
v následujících obcích: Radějov, Veselí nad Moravou, Dražůvky, Sobůlky, Strážovice, Kyjov,
Ždánice, Hrubá Vrbka, Bzenec, Milotice, Hroznová Lhota, Kněždub, Ostrožská Lhota

5.

Heuristika pramenů a předmětů hmotné kultury z vlastních rešerší i soukromých sběratelů
archeologických lokalit na Hodonínsku ‐ proběhla digitalizace nových archeologických nálezů
a nálezových zpráv ze sbírek fyzických osob v následujících obcích: Dolní Bojanovice, Dubňany,
Hodonín, Vnorovy

6.

Fotografická a kresebná dokumentace, digitalizace archeologických nálezů ‐ provedena fotogra‐
fická dokumentace cca 1100 hmotných artefaktů, zahrnující předměty povrchových
a detektorových sběrů, zejména na Kyjovsku a Veselsku. Taktéž provedena fotodokumentace
řady keramických artefaktů z aktuálních i starších výzkumů

7.

Dohledání předmětů staré sbírky a jejich evidence ‐ průběžná fotodokumentace a evidence
Konečného sbírky, pokračování v roce 2015

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 Kapanice (k.ú. Mutěnice), les Chrástovec, trať Padělky, Grýnová
a intravilán (vše k.ú. Dražůvky), les Skařiny (k.ú. Mikulčice)

Kyjov
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k 31. 12. 2014 je 25 560
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapsaných k 31. 12. 2014 v elektronickém evidenčním
systému je 23 543 (číslo vyjadřuje počet záznamů v elektronickém evidenčním systému – některá
evidenční čísla mají více záznamů)
Počet vyřazených evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2014 (k 31. 12.) je 5
Počet nově zapsaných evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2014 (k 31. 12.) je 236
Katalogizace II. stupně
Historie
1.

Katalogizace ve II. st. dokumentace ‐ nové přírůstky – 23 karet

2.

Katalogizace ve II. st. dokumentace ‐ staré sbírky – 239 karet, aktualizováno 6 483 karet

3.

Hlášení změn do CESu bylo provedeno

4.

Digitalizace sbírkových předmětů – pořízeno celkem 451 obr. souborů
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5.

Zálohování obrazových souborů ke kartám na záložní média – 359 souborů

6.

Doplňování chybějících karet na základě odstraňování závad z revizí ‐ bylo vytvořeno nebo
doplněno 4 071 karet

7.

Autentizace karet II. stupně evidence revidovaných sbírkových předmětů ‐ prováděno
průběžně

8.

Výběr 50 fotografií sbírkových předmětů opatřených názvem a stručným popisem sbírkového
předmětu – bylo provedeno

Etnografie
1.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky – 505 inv. č., z toho viz body 2 a 3 níže

2.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – přírůstky z nákupní komise 18. 12. 2013 – 137 inv. č.

3.

Dokumentace II. st. nově získaných kraslic z grantu 2012 – 368 inv. č.

4.

Digitalizace sbírek z nákupní komise 2013 a kraslic z grantu 2012 – digitalizováno 505 inv. č.

5.

Digitalizace revidovaných sbírek v termínu revizí ‐ digitalizováno 775 inv. čísel – 921 ks předmětů
revidovaných sbírek

6.

Aktualizace zápisů na kartách ‐ celkově bylo za rok 2014 zaktualizováno 3 395 karet

7.

Výběr 50 fotografií + 3 fotografie depozitářů pro CES – bylo provedeno

8.

Tisk karet revidovaných sbírek roku 2013 – prováděno průběžně

Veselí nad Moravou
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k 31. 12. 2014 – 13 193
Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapsaných k 31. 12. 2014 v elektronickém evidenčním
systému 7 530
Počet vyřazených evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2014 (k 31. 12.) ‐ 0
Počet nově zapsaných evidenčních čísel sbírkových předmětů v roce 2014 (k 31. 12.) ‐ 161
Katalogizace II. stupně
Historie
1.

Katalogizace v II. st. dokumentace – nové přírůstky, staré sbírky ‐ systému BACH nově zapsáno
450 karet, aktualizováno a doplněno 1271 karet

2.

Autentizace evidenčních záznamů ‐ všechny karty (v systému BACH i staré papírové karty) jsou již
autentizovány

3.

Hlášení změn v CES – z důvodu pozdního (nezaviněného) dodání aktualizačního souboru
z posledního hlášení přeloženo na únor 2015

4.

Digitalizace sbírkových předmětů – staré sbírky ‐ zdigitalizováno 135 inv. čísel

5.

Digitalizace sbírkových předmětů – nové přírůstky – nebyly nové přírůstky (žádná nabídka ke
koupi, přijímání darů bylo dočasně pozastaveno)
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Etnografie
1.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – nové přírůstky ‐ popsáno 115 ks sbírkových předmětů
získaných v rámci grantu na dokumentaci zpracování kukuřičného šustí
‐ dále zapsáno 5 nových karet lidových řemeslníků, 13 karet aktualizováno

2.

Katalogizace ve II. st. dokumentace – staré sbírky ‐ aktualizováno 293 karet

3.

Autentizace evidenčních záznamů – všechny karty vytištěny a autentizovány

4.

Digitalizace sbírkových předmětů – staré sbírky ‐ digitalizováno 118 ks sb. předmětů (306
fotografií), vybrány fotografie pro vizualizaci CESu; zpracován soupis digitalizací od roku 2004

5.

Digitalizace sbírkových předmětů ‐ nové přírůstky ‐ digitalizováno 115 ks nových sbírkových
předmětů (267 fotografií)

6.

Fotodokumentace folklorních akcí ve městě a okolí ‐ Tříkrálový průvod ve Veselí nad Moravou
(5. 1.), Fašank (1. 3.), Velikonoční předváděcí akce, Bartolomějský jarmark, práce lesních dělníků
– „sáhárů“ na Nové Lhotě (videodokumentace), Vánoční předváděcí akce

Revize sbírkového fondu dle jednotlivých pracovišť
Hodonín
Historie
1.

Písemnosti H – Ha, Hb, Hf ‐ bylo zkontrolováno 414 předmětů. Bylo zjištěno, že 149 předmětů
nemá kartu. Bylo nalezeno 12 dvojic a 1 trojice předmětů se stejným číslem uložení, ale jiným
inventárním číslem

2.

Písemnosti S – pokračování ‐ pokračovalo dohledávání jednotlivých písemností ve vztahu
k Hodonínu a Hodonínsku. Revize provedena u 50 jednotlivin. Zjištěny nedostatky u 3
jednotlivin. Konzultace s pamětníky v rámci univerzity třetího věku, kterou navštěvují hodonínští
senioři
V případě obou revizí byly drobné formální nedostatky odstraněny ihned, chybějící karty budou
doplněny během roku 2015

Etnografie
1.

Fond zemědělské nářadí, nástroje a řemeslo – tkalcovství ‐ vzhledem k tomu, že fond je uložený
v depozitáři na malých kasárnách v jedné místnosti a je k nim těžký přístup, nebylo možné zatím
revizi provést. Z výše uvedených důvodů se odkládá na příští rok

2.

Fond kraslice ‐ celkem bylo zkontrolováno 523 kraslic od 58 maléreček vajíček. Z toho 43 ks
kraslic bylo bez čísla a u 166 ks kraslic nebyla provedena evidence 2. stupně. Zjištěné nedostatky
budou odstraněny v r. 2015

Zrevidováno celkem: 987 předmětů
Kyjov
Historie
1.

Během roku proběhla revize další části historické sbírky, fondu starých tisků a fotodokumentace.
Celkově bylo zrevidováno 4 005 inv. č., tj. 12 938 ks sbírkových předmětů
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Při revizi historik byly zjištěny tyto skutečnosti:
chybí G 5150 a G 5151 – vánoční ozdoby; opatření: budou se dohledávat
chybí ST 1217 a ST 1231 – staré tisky; opatření: budou se dohledávat
U inv. č. S 454, 460, 461, 462, 474, 576, 636, 833, 834, 924, 941, 942, 953, 954, 955, 957, 958,
959, 960, 963, 964, 965, 966, která obsahují vždy několik kusů, chybí některé kusy. Opatření:
chybějící kusy (fotografie a negativy) se budou dohledávat
Etnografie
1.

Fond H – podskupina obuv ‐ 63 inv. čísel – 63 ks sbírkových předmětů

2.

Fond H – podskupina šátečky ‐ 28 inv. čísel – 28 ks sbírkových předmětů

3.

Fond H – podskupina haleny ‐ 3 inv. čísla – 3 ks sbírkových předmětů

4.

Fond H – podskupina kojenecké prádlo ‐ 33 inv. čísel – 34 ks sbírkových předmětů

5.

Fond H – podskupina dětský oděv ‐ 4 inv. čísla – 6 ks sbírkových předmětů

6.

Fond H – podskupina Vesna ‐ 11 inv. čísel – 11 ks sbírkových předmětů

7.

Fond H – podskupina punčochy ‐ 6 inv. čísel – 9 ks sbírkových předmětů

8.

Fond H – podskupina kadle ‐ 27 inv. čísel – 27 ks sbírkových předmětů

9.

Fond H – podskupina výšivky, vzorníky ‐ 66 inv. čísel – 168 ks sbírkových předmětů

10. Fond H – podskupina nohavice, třaslavice ‐ 43 inv. čísel – 43 ks sbírkových předmětů
11. Fond E – skupina lidová výroba ‐ 27 inv. čísel – 33 ks sbírkových předmětů
12. Fond E – skupina řemesla ‐ 39 inv. čísel – 82 ks sbírkových předmětů
13. Fond E – skupina etnografie ‐ 167 inv. čísel – 204 ks sbírkových předmětů
14. Fond E – podskupina malovaný ornament ‐ 54 inv. čísel – 79 ks sbírkových předmětů
15. Fond H – podskupina kraslice, Grant 2012 ‐ 368 inv. čísel – 368 ks sbírkových předmětů
V rámci etnografie bylo zrevidováno 969 inventárních čísel, respektive 1158 ks sbírkových
předmětů
Při revizi etnografik byly zjištěny tyto skutečnosti:
chybí H 1009, 2539, 1643, u inv. č. H 1120 chybí 6 ks fotografií; opatření: chybějící inv. č. nebo
jejich části se budou dohledávat
U všech revidovaných inv. č. historie i etnografie byly doplněny záznamy v kartách systematické
evidence jak ve fyzické, tak v elektronické podobě, většina z nich byla digitalizována
Zrevidováno celkem: 4974 inv. č., tj. 14 096 předmětů
Veselí nad Moravou
Historie
1.

Revize fondu Hvf ‐ zrevidováno 57 inv. čísel (HVf 1 – HVf 57)

2.

Revize fondu HVg ‐ zrevidováno 343 inv. čísel (HVg 1 – HVg 343)

3.

Revize videonosičů VHS‐c, VHS, CD, DVD. Digital8, MiniDV ‐ DVD (224kusů), VHS (58), VHS‐c (2),
CD‐foto (12), Digitál 8 (12), Mini DV (25), záznam na externí disk (48)
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Etnografie
1.

Revize fondů EVt – zrevidováno 1722 inv. čísel (EVt 1 – Evt 1722)

V průběhu plánovaných revizí byly zjištěny nedostatky formálního charakteru, které byly neprodleně
odstraněny
MIMOŘÁDNÁ REVIZE
Vzhledem ke změně pracovnice na postě dokumentátorky a správkyně depozitáře probíhá od března
2014 mimořádná inventarizace sbírek. Prozatím byly zkontrolovány části sbírky: EVa, EVb, EVc, EVd,
EVe, EVf, EVg, EVh, EVi, EVj, EVk, EVm, EVo, EVr, EVs v rozsahu invent. čísel:
EVa 1 ‐ EVa 34, tj. u celkového počtu 34 kusů sbírkových předmětů
EVb 1 ‐ EVb 63, tj. u celkového počtu 85 kusů sbírkových předmětů
EVc 1 ‐ EVc 52, tj. u celkového počtu 52 kusů sbírkových předmětů
EVd 1 ‐ EVd 111, tj. u celkového počtu 112 kusů sbírkových předmětů
EVe 1 ‐ EVe 55, tj. u celkového počtu 55 kusů sbírkových předmětů
EVf 1 ‐ EVf 83, tj. u celkového počtu 83 kusů sbírkových předmětů
EVg 1 ‐ EVg 14, tj. u celkového počtu 14 kusů sbírkových předmětů
EVh 1‐ EVh 25, tj. u celkového počtu 25 kusů sbírkových předmětů
EVi 1 ‐ EVi 29, tj. u celkového počtu 52 kusů sbírkových předmětů
EVj 1 ‐ EVj 12, tj. u celkového počtu 14 kusů sbírkových předmětů
Evk 1 ‐ Evk 82, tj. u celkového počtu 82 kusů sbírkových předmětů
EVm 1 ‐ EVm 12, tj. u celkového počtu 12 kusů sbírkových předmětů
EVo 1 ‐ EVo 161, tj. u celkového počtu 176 kusů sbírkových předmětů
Evr 1 ‐ EVr 84, tj. u celkového počtu 84 kusů sbírkových předmětů
Evs 1 ‐ EVs 439, tj. u celkového počtu 564 kusů sbírkových předmětů
Evt 1 ‐ Evt 1635, tj. u celkového počtu 1725 kusů sbírkových předmětů
Během inventarizace byl ověřen soulad evidenčních záznamů jednotlivých sbírkových předmětů se
skutečným fyzickým stavem a počtem předmětů porovnáním inventarizovaných sbírkových
předmětů s příslušnými záznamy ve sbírkové evidenci, tj. na evidenčních kartách, v přírůstkové knize
a v počítačové evidenci v Bachu, posouzení stavu, potřeby preparace, konzervace nebo restaurování,
způsobu uložení a kontrola prostředí, v němž jsou sbírkové předměty uloženy. Provedení
inventarizace bylo označeno do evidenčního záznamu ‐ na tištěné evidenční karty a do počítačové
databáze v Bachu do kolonky "Revize" uvedením roku 2014. U řady předmětů byly zjištěny chybějící
nebo mylné údaje o uložení na evidenčních kartách, u několika předmětů chyběly evidenční karty.
U všech zrevidovaných předmětů byly opraveny a doplněny údaje o uložení sbírkových předmětů na
evidenčních kartách, chybějící evidenční karty byly dopsány.
V rámci mimořádné revize probíhá i částečná reorganizace depozitáře. Sbírkové předměty podsbírky
EVa (kabáty, lajble) byly opatřeny zalaminovanými štítky na ramínka pro snadnější vyhledávání.
Sbírkové předměty podsbírky EVb (límce, obojky) byly seřazeny vzestupně dle inventárních čísel pro
snadnější vyhledávání. U sbírkových předmětů podsbírky EVc (košile) bylo v rámci jednotlivých polic
změněno uložení tak, aby číselná řada inventárních čísel na sebe navazovala a košile byly seřazeny a
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uloženy vzestupně dle inventárních čísel pro snadnější vyhledávání. Sbírkové předměty podsbírky EVe
(prádlo) byly seřazeny vzestupně dle inventárních čísel pro snadnější vyhledávání. Sbírkové předměty
podsbírky EVf (kordulky) byly seřazeny vzestupně dle inventárních čísel pro snadnější vyhledávání.
Sbírkové předměty podsbírky EVg (kožuchy) byly opatřeny zalaminovanými štítky na ramínka pro
snadnější vyhledávání. Sbírkové předměty podsbírky EVh (nohavice, gatě, třaslavice) byly seřazeny
vzestupně dle inventárních čísel pro snadnější vyhledávání. Sbírkové předměty podsbírky EVo (šátky,
pokrývky hlavy) byly seřazeny vzestupně dle inventárních čísel pro snadnější vyhledávání, uvázané
horňácké šátky byly uloženy do krabic. Sbírkové předměty podsbírky EVf (kordulky) byly seřazeny
vzestupně dle inventárních čísel pro snadnější vyhledávání. Některé sbírkové předměty podsbírky EVs
(výšivky) byly uloženy do obálek s inventárními čísly pro snadnější vyhledávání. Sbírkové předměty
podsbírky EVt (zvykosloví, kraslice) byly uloženy do krabiček pro jejich bezpečnější uložení.
Přestěhování bust do nového depozitáře č. 5 a zápis změny uložení do přírůstkové knihy.
Zrevidováno celkem: 5 346 inv. č. (tj. 5 624 předmětů)
Péče o sbírky ‐ uložení sbírek – stav depozitářů, konzervátorská, restaurátorská a preparátorská
činnost
Odborná správa sbírek
Hodonín
Historie
1.

Dodržování depozitárního režimu, týdenní písemná kontrola vlhkosti a teploty, udržování
pořádku ‐ kontrola depozitářů v zámečku a v kasárnách probíhala pravidelně v průběhu celého
roku 2014

2.

Příprava a případná realizace nákupní komise historické sekce MMH ‐ příprava protokolů
nákupní komise proběhla v listopadu 2014, nákupní komise historická se uskutečnila 28. 11.
2014 ve Vlastivědném muzeu v Kyjově

3.

Účast v nákupních komisích vlastních a jiných muzeích – pracovníci se zúčastnili jednání komise
historické sekce MMH, v jiných muzeích nebyla požadována

4.

Odborná správa svěřené části sbírky ‐ v rámci správy svěřených fondů je prováděna fyzická
kontrola stavu sbírky. Průběžně byly v roce 2014 kontrolovány hlavně fotografie, některé
fotografie fotofondu H byly uloženy do nových obálek, dále chladné zbraně, numizmatika
a faleristika, aby nedošlo k jejich degradaci. Případné změny konzultovány s konzervátorkou,
vybrané předměty byly předány ke konzervaci

7.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti byly odevzdávány měsíčně

Etnografie
1.

Odborná správa etnografické sbírky Hodonín – průběžně byla prováděna fyzická kontrola stavu
sbírky, případné změny konzultovány s konzervátorkou

2.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti byly odevzdávány měsíčně

Archeologie
1.

Odborná správa archeologických sbírek – podsbírky Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou ‐
archeologické pracoviště v roce 2014 realizovalo celkem 2 zápůjčky. Dále byly provedeny dílčí
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úpravy databáze, aktualizace karet, zkvalitnění popisu a pravidelné zálohování karet v databázi
BACH ‐ podsbírka archeologie (fond A, P, G), pravidelně probíhá kontrola fyzického stavu sbírky
2.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti byly odevzdávány měsíčně

Kyjov
Historie
1.

Odborná správa svěřené části sbírek ‐ v rámci správy svěřených fondů je prováděna fyzická
kontrola stavu sbírky, případné změny konzultovány s konzervátorem, vybrané předměty
odevzdávány ke konzervaci

2.

Dodržování depozitárního režimu ‐ kontroly v depozitářích byly průběžně zapisovány do
depozitárních knih

3.

Účast v historické nákupní komisi MMH a Slováckého muzea v UH ‐ komise MMH se uskutečnila
28. 11. 2014, Slovácké muzeum UH nevzneslo požadavek

4.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti byly odevzdávány měsíčně

Etnografie
1.

Odborná správa svěřené části sbírek ‐ v rámci správy svěřených fondů je prováděna fyzická
kontrola stavu sbírky, případné změny konzultovány s konzervátorem, vybrané předměty
odevzdávány ke konzervaci

2.

Dodržování depozitárního režimu, týdenní písemná kontrola vlhkosti a teploty, udržování
pořádku ‐ v týdenních cyklech probíhala písemná kontrola vlhkosti a teploty, udržování pořádku

3.

Účast v etnografické nákupní komisi Slováckého muzea v Uherském Hradišti a NÚLK ve Strážnici ‐
nákupní komise ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, nákupní komise Jihomoravského
muzea ve Znojmě a dvou nákupních komisí v NÚLK ve Strážnici

4.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti byly odevzdávány měsíčně

Veselí nad Moravou
Historie
1.

Odborná správa svěřené části sbírky ‐ probíhá formou průběžného studia odborné literatury
a prostřednictvím konzultací s kolegy z poboček i jiných institucí, pravidelná týdenní kontrola
stavu depozitáře, pravidelné konzultace s muzejním konzervátorem (alespoň 1x za měsíc)

2.

Účast v historické nákupní komisi ‐ proběhlo 28. 11. 2014 ve Vlastivědném muzeu v Kyjově

3.

Účast v nákupní komisi Muzea a galerie Břeclav ‐ proběhlo 14. 11. 2014

4.

Měsíční výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti ‐ výkazy sbírkotvorné a dokumentační
činnosti byly odevzdávány měsíčně

Etnografie
1.

Odborná správa svěřené části sbírky ‐ studium literatury, kontroly stavu v depozitáři společně se
správkyní depozitáře, konzultace s konzervátorem

2.

Účast v etnografické nákupní komisi MMH ‐ nákupní komise se konala v říjnu, neúčast pro
nemoc, ale všechny podklady včas předány
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3.

Účast v nákupní komisi Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodu – uskutečnilo se 27. 3. a 30. 10.
2014

4.

Měsíční výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti ‐ výkazy sbírkotvorné a dokumentační
činnosti byly odevzdávány měsíčně

Konzervace
Hodonín
1.

Konzervace sbírek z depozitáře dle výběru kurátorů sbírek ‐ je prováděna průběžně dle
časových možností, v roce 2014 byly však konzervovány především předměty vystavované na
konané výstavy. Celkem bylo zakonzervováno 41 předmětů z depozitářů

2.

Konzervace vybraných sbírkových předmětů k výstavám ‐ k výstavám byly konzervovány jak
předměty z vlastního depozitáře, tak i předměty zapůjčené. V měsíci únoru a dubnu byly ve
velké míře konzervovány předměty z pobočky v Kyjově v souvislosti s výstavou Velká válka

3.

Konzervace významnějších nálezů ze záchranných archeologických výzkumů ‐ rok 2014 byl na
archeologické výzkumy a s tím spojené nálezy velmi bohatý. Z významných nálezů bylo
zakonzervováno 110 předmětů

4.

Roční kontrola depozitářů ve spolupráci s kurátory sbírek a výběr předmětů na přednostní
konzervaci ‐ probíhá průběžně při vyzvedávání předmětů vybraných ke konzervaci, a to v hlavní
budově i v depozitáři archeologů

5.

Výroba pomůcek k doprovodným programům – dle možností ‐ pomůcky k doprovodným
programům byly vyráběny k akcím dle požadavků realizátorů

6.

Výkazy sbírkotvorné a dokumentační činnosti byly měsíčně odevzdávány

7.

Konzervace vybraných sbírek z pobočky Slovanské hradiště v Mikulčicích ‐ konzervovány
předměty z expozice na Slovanském hradišti v Mikulčicích v počtu 20 kusů

8.

Pomoc při instalaci a deinstalaci výstav – byla prováděna dle potřeb a požadavků realizátorů
výstav

Kyjov
1.

Konzervace sbírek z depozitáře dle výběru kurátorů sbírek ‐ roku 2014 bylo zkonzervováno 184
předmětů

4.

Roční kontrola depozitářů (Kyjov) ve spolupráci s kurátory sbírek a výběr předmětů na
přednostní konzervaci – uskutečňuje se čtvrtletně

5.

Kontrola depozitářů (Veselí) ve spolupráci s kurátory sbírek a výběr předmětů na přednostní
konzervaci – uskutečňuje se čtvrtletně

6.

Výroba pomůcek k doprovodným programům – uskutečňuje se dle požadavků a potřeby
realizátorů výstav

7.

Výkazy dokumentační činnosti byly měsíčně odevzdávány

8.

Pomoc při instalaci a deinstalaci výstav, hlavně montáž vitrín – probíhá dle požadavků a potřeby

Veselí nad Moravou
1.

Konzervace vybraných sbírkových předmětů k výstavám ‐ v průběhu roku nepožadováno

2.

Záchranná konzervace ‐ provedena u 37 inventárních čísel (koroze, plíseň, aktivní červotoč)
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3.

Konzervace starých sbírek dle výběru kurátora ‐ ke konzervaci předáno 26 kusů sbírkových
předmětů

4.

Kontrola stavu sbírek v depozitářích ‐ dokumentátorka průběžně při práci v depozitáři se
sbírkovými předměty kontroluje jejich stav a zaznamenává si čísla předmětů, které podle jejího
názoru potřebují konzervátorský zásah. Při kontrole depozitáře s konzervátorem byly
přednostně zkontrolovány tyto sb. předměty, které byly případně ošetřeny na místě (např.
paroží z fondu HVf, kožichy aj.) nebo po sepsání protokolu byly předány konzervátorovi k zásahu
v jeho dílně na pobočce v Kyjově. Zkontrolovány i sb. předměty v expozici – v archeologii
vybrány 2 sb. předměty ke konzervátorskému zásahu v brzké budoucnosti
Exkurze konzervátorky z Hodonína a tamní praktikantky – seznámení s depozitářem a uložením
sb. předmětů, konzervátorský zásah na 2 sb. předmětech. Do konzervátorské dílny v Hodoníně
odvezen 1 sb. předmět ke konzervátorskému zásahu po předchozí domluvě s kyjovským
konzervátorem

Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Kontrola a konzervace archeologických terénů v expozici pavilonu II (březen) ‐ autentické
archeologické terény v pavilonu II byly před hlavní sezónou odborně zajištěny proti prašnosti
nástřikem chemického roztoku pracovníkem pobočky AÚ AV ČR, byla provedena odborná údržba
částečně uvolněných stavebních částí, kontrola úprava hrobů a kosterních pozůstatků

2.

Prověření stavu kopií sbírkových předmětů v expozicích konzervátorem (únor/březen) ‐ kopie
sbírkových předmětů expozici v Pavilonu II památníku v Mikulčicích byly před začátkem
návštěvnické sezóny kontrolovány a byly konzervovány šperky vystaveny ve skleněných
tubusech. U ostatních předmětů nebyla nutná jejich odborná konzervace

Zápůjčky sbírkových předmětů
Hodonín
1. Zápůjčky sbírkových předmětů: 5 institucí, 1 soukromá osoba, 67 sbírkových předmětů
2. Výpůjčky od institucí či jednotlivců: 18 institucí, 2 jednotlivci, 839 předmětů
Kyjov
1. Zápůjčky sbírkových předmětů: 4 instituce,
2. Výpůjčky od institucí či jednotlivců: 2 instituce,
Veselí nad Moravou
1. Zápůjčky sbírkových předmětů: 2 instituce, 103 předmětů
2. Výpůjčky od institucí či jednotlivců: 11 institucí, 192 předmětů
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1. Zápůjčka sbírkových předmětů: 1 instituce, 16 předmětů
Podrobněji viz Příloha č. 2, s. 103
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2. Prezentace (expozice, výstavy)
Hodonín
Zámeček
Název výstavy
1. Svět hraček

2.

termín
11. 12. 2013 ‐ 16. 2. 2014

Velká válka

7. 3. ‐ 18. 5. 2014
z toho vernisáž 6. 3. 2014
3. Cechy a řemesla hodonínsko‐holíčského panství
30. 5. – 31. 8.
z toho vernisáž 29. 5.
4. QRZ? – Kdo mě volá?
19. 9. – 30. 11.
z toho vernisáž 18. 9.
5. Pravoslaví v českých zemích
12. 12. 2014 – únor 2015
z toho vernisáž 11. 12.
Expozice T. G. Masaryk a rodný kraj
Národní tř. 21, Hodonín
1. Rytířské řády

2.
3.
4.

5.
6.

do 23. 2.

Vajíčko malované…

14. 3. – 11. 5.
z toho vernisáž 13. 3.
19. 5. – 4. 6.
Maturanti vystavují
Etnograf Antonín Václavík Zrnko k zrnečku
19. 6. – 14. 9.
z toho vernisáž 18. 6.
Čarovné barvy země
26. 9. – 28. 10.
z toho vernisáž 25. 9.
14. 11. – 25. 1. 2015
Mistři tradiční rukodělné výroby

Sál Evropa
1. Velikonoce se blíží
2. Vánoce se blíží

9. 4. – 11. 4.
10. 12.‐12. 12.

Celkem

návštěvnost
2013:
404
2014: 1 126
celkem: 1 530
1 2015
72
1 614
47
223
42
2014:
93
72
1 950
2013:
279
2014:
126
celkem: 405
730
62
71

2014:

72
30
111
9
224
597
488
7 756

Výstavní aktivity mimo plán úkolů:
1. Spolupráce na výstavě: Jiří Hiršl k smíchu. Kresba, malba, grafika, texty a jiné vykopávky...
Regionální centrum města Hodonína (14. 8.‐20. 9. 2014)
2. Spolupráce při realizaci stálé expozice: Zaniklý cisterciácký klášter Pomuk, Městské muzeum
a galerie v Nepomuku a v obci Klášter
Kyjov
1. Betlémy stále živé (výstava přecházela z r. 2013)
1. 1. – 19. 1.
2. Moje pravé já
3. 2. ‐ 11. 5.
3. Velká válka
1. 6. – 17. 8.
15

162
775
827

4.

Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje
25. 8. ‐ 2. 11.
5. Svaté obrázky
18. 11. – 31. 12.
Počet návštěvníků v expozicích mezi výstavami
Celkem

531
749
169
3 213

Veselí nad Moravou
1. „CHORYNŠTÍ Z LEDSKÉ“ (z roku 2013)
2. „VESELSKÉ PŘEDMĚSTÍ“
3.
4.

„FIGURKY ZE ŠUSTÍ – KRASLICE“
„PAVEL POPELKA – FOTOGRAFIE“

5.

„VELKÁ VÁLKA 1914 – 1918“

do 26. 1.
17. 2. – 23. 3.
Vernisáž: 16. 2. v 15 hod.
7. 4. – 8. 6.
23. 6. – 24. 8.
Vernisáž: 22. 6. v 15:00 hod.
8. 9. 2014 – 4. 1. 2015
Vernisáž: 7. 9. v 15:00 hod.

76
438
1 066
155
1 254

Počet návštěvníků v expozicích mezi výstavami

174

Celkem
Výstava mimo plán úkolů:
1. „Vánoce v proměnách času“ (Městská galerie Panský dvůr)
30. 11. – 11. 1. 2015

3 163

1 480

Slovanské hradiště v Mikulčicích
Návštěvnost expozic v pavilonech I a II není samostatně evidována. Pavilon I byl v roce 2014 z důvodu
probíhající rekonstrukce návštěvnického centra uzavřen. Pokladnou památníku bylo v hodnoceném
roce evidováno 15 607 návštěvníků.
Putování výstavy Čarovné barvy země
DATUM

POČET OSOB

ODKUD/KDO

(6. 12. 2013) 1. 1. – 10. 2.
2014

850

ZŠ J.A. Komenského Kyjov

13. 2. – 7. 3. 2014

490

Purkyňovo gymnázium Strážnice

11. 3. – 4. 4. 2014

280

Střední škola Strážnice

17. 6. – 2. 8. 2014

2400

Konírna Zámku Milotice

30. 8. 2014 – 20. 9. 2014

15000

Dětská fakultní nemocnice Brno

26. 9. 2014 – 28. 10. 2014

99

Masarykovo muzeum v Hodoníně – sál
Evropa

31. 10. 2014 – 24. 11. 2014

120

Základní škola Moravské Knínice

3. 11. 2014 – 26. 11. 2014

450

Základní škola Mládeže 3, Znojmo

27. 11. 2014 – 31. 12. 2014

450

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žer.
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(5. 1. 2015)

nám. 3, Brno

28. 11. 2014 – 19. 12. 2014

130

Základní škola Hardeg‐Pleissing, Rakousko

Celkový počet:

osob

výstav

20269
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V roce 2014 byla rozšířena propagace soutěže a vytipována nové místa na výstavy, které navštívilo
větší množství návštěvníků. U všech výstav proběhly i vernisáže v hojném počtu veřejnosti.
DATUM

POČET OSOB

ODKUD/KDO

17. 6. – 2. 8. 2014

2400

Konírna Zámku Milotice

30. 8. 2014 – 20. 9. 2014

15000

Dětská fakultní nemocnice Brno, Mateřská
škola při FN Brno

26. 9. 2014 – 28. 10. 2014

99

Masarykovo muzeum v Hodoníně – sál
Evropa

27. 11. 2014 – 31. 12. 2014
(do 5. 1. 2015)

450

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žer. nám.
3, Brno

V průběhu roku 2014 proběhly ve školách zapojených do soutěže tyto výstavy:
DATUM

POČET OSOB

ODKUD/KDO

(6. 12. 2013) 1. 1. – 10. 2. 2014

850

ZŠ J. A. Komenského Kyjov

13. 2. – 7. 3. 2014

490

Purkyňovo gymnázium Strážnice

11. 3. – 4. 4. 2014

280

Střední škola Strážnice

31. 10. 2014 – 24. 11. 2014

120

Základní škola Moravské Knínice

3. 11. 2014 – 26. 11. 2014

450

Základní škola Mládeže 3, Znojmo
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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. Výstava Velká válka – doprovodný program, spolupráce s ČSOL a kluby vojenské historie ‐
samoobslužné materiály k výstavě, pracovní listy, výtvarný koutek s tematickými omalovánkami
a výtvarnými úkoly, puzzle s vojenskou tématikou, tematický úkol na magnetickou tabuli,
přednášky pro školy a veřejnost ‐ doprovodný program zahrnoval tematické pexeso, puzzle
s mapou Evropy před vypuknutím války, úkol na magnetické tabuli s poznáváním portrétů
panovníků a prezidentů období války, puzzle z dobových pohlednic, samoobslužný materiál
s tematikou vojenské techniky (omalovánky) a legií (bludiště). Žákům II. stupně ZŠ a studentům
SŠ byl nabídnut autorský pracovní list vážící se ke konkrétním vystavovaným artefaktům
s označením dvou úrovní obtížnosti. Pro velké návštěvníky byla připravena tajenka
2.

Muzejní noc – Zahrajem si na vojáky ‐ příprava a organizace, ve spolupráci s DK Hodonín, ZUŠ
Hodonín, SOkA Hodonín, městem Hodonín, Československou obcí legionářskou, kluby vojenské
historie ‐ Muzejní noc probíhala ve spolupráci s kluby vojenské historie – 19. prapor SOS
Hodonín, Enzian, 53. přěší pluk Brno. Kolem zámečku byly připraveny hry a soutěže pro děti
(střílení ze vzduchovky na terč, hod gumovým granátem, trefa tenisákem do ešusu, stezka
nepřátelským územím), v předsálí byla vybudována výtvarná dílna s možností tvorby vojáčků.
Hlavní prostor nádvoří nabízel válečné ležení s vojenskou polní kuchyní s dobovou přípravou
pokrmů, stan s ošetřovnou‐polní nemocnice s dobovým lékařským vybavením, ukázky zbraní
používaných v průběhu první světové války. Prostory pokladny byly využity pro umístění
dobového fotoateliéru s možností zhotovení fotografií v historickém oděvu s doplňky. V průběhu
celé akce byla nabídnuta možnost volné prohlídky výstavy a stálé expozice

3.

Výstava Cechy a řemesla hodonínsko‐holíčského panství – doprovodný program ‐ program pro
školy s povídáním a plněním úkolů, pracovní list, výtvarný koutek s tematickými omalovánkami
a výtvarnými úkoly, puzzle s řemeslnou tématikou, tematický úkol na magnetickou tabuli ‐
výstava vznikla v rámci projektu přeshraniční spolupráce „V zámku a podzámku...“. Doprovodný
program navazoval na téma řemesel v 18. století. Jednotlivá řemesla byla v doprovodném
programu představena pomocí fotokopií obrázků řemeslníků s popisy nástrojů a vysvětlením
jejich činnosti. Větší pozornost byla věnována tkalcovskému řemeslu, které bylo odborně
konzultováno s nositelem titulu Mistr tradiční rukodělné výroby JMK pro tuto činnost, panem
Miroslavem Urbanem. Pro starší děti a dospělé návštěvníky byl připraven úkol s poznáváním
textilních surovin ze vzorníku a poznáváním různých typů textilních vazeb na vzornících
v nadživotních velikostech zhotovených do rámů. Pro mladší děti bylo připraveno přiblížení
řemesla pomocí příběhu ze známé animované pohádky. Návštěvníci si mohli pod dohledem
proškolených průvodkyň vyzkoušet tkaní na malém tkalcovském stavu a skaní na kolovratu. Byl
připraven samoobslužný materiál (omalovánky, doplňovačky, dokreslování...) a puzzle
s tematikou cechovních znaků. Součástí byla i dobová garderóba (šaty, košile, pokrývky hlavy).
V průběhu doprovodných kulturních aktivit (hudební večery, cechovní jarmark, vojenské
historické ležení) byla ve výstavě pro návštěvníky zajištěna ukázka předení, skaní a tkaní
s možností vyzkoušet si uvedené činnosti
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4.

Výstava Vajíčko malované… ‐ doprovodný progrogram navazoval na záměr samotné výstavy –
pomocí terénního výzkumu představit techniky zdobení kraslic. Byl vytvořen výtvarný koutek,
kde bylo možné do papírových obrysů vajíček nanášet různými technikami, napodobujícími
zdobení skutečných kraslic, barvy. Pro mladší návštěvníky byly připraveny omalovánky
s velikonoční tematikou. Tradiční techniky zdobení kraslic byly také tématem vytvořené tajenky.
V návaznosti na jeden z informačních panelů výstavy, který vysvětloval velikonoční zvyky, byl
vytvořen obrázkový pracovní list určený k rozpoznání symbolů a tradic Velikonoc. Během výstavy
bylo možné zhlédnout filmový dokument Malérečky na Hodonínsku

5.

Výstava Etnograf Václavík ‐ doprovodný program ‐ pracovní listy k výstavě, výtvarný koutek
s tematickými omalovánkami a výtvarnými úkoly, puzzle s danou tématikou, tematický úkol na
magnetickou tabuli ‐ byl vytvořen pracovní list určený pro starší děti a rodiny s dětmi. Jednotlivé
úkoly směřovaly k možnosti vyzkoušet si práci etnografa. List zahrnoval část vědomostní a část
výtvarnou. Pro menší děti byl připraven samoobslužný materiál (omalovánky, doplňovačky...)

6.

Výstava Rádia a vysílačky (přesný název QRZ? ‐ Kdo mě volá? Minulost, přítomnost a budoucnost
amatérského vysílání) – doprovodný program, spolupráce s kyjovským radioklubem OK2KYK ‐
pracovní listy k výstavě, výtvarný koutek s tematickými omalovánkami a výtvarnými úkoly,
tematický úkol na magnetickou tabuli ‐ doprovodný program tvořily zábavné elektrovýrobky
a aktivity s Morseovou abecedou a puzzle mapy světa prověřující zeměpisné znalosti
radioamatéra. K výstavě byl zhotoven také pracovní list ve dvou variantách (4. ‐ 7. třída ZŠ
a 8. třída – SŠ). K výstavě byly uspořádány dvě podvečerní besedy nazvané Kouzlo amatérského
vysílání I, II. První z nich se konala ke Dni seniorů 1. 10., druhá 5. 11. k výročí 90 let od prvního
radiového spojení v ČSR uskutečněného Pravoslavem Motyčkou. Na besedách vystoupili
s příspěvky radioamatéři hodonínského a břeclavského okresu. V rámci besed byly promítány
dva filmy z radioamatérských expedic
Čarovné barvy země ‐ spolupráce na přípravě soutěže a výstavy se Slovanským hradištěm
v Mikulčicích ‐ 1. 10. byla výstava podpořena doprovodným programem ke dni seniorů –
výtvarným workshopem určeným veřejnosti především z řad seniorů

7.

8.

Výstava Mistři tradiční rukodělné výroby – doprovodný program, workshop ‐ pracovní listy
k výstavě, výtvarný koutek s tematickými omalovánkami a výtvarnými úkoly, puzzle s řemeslnou
tématikou, tematický úkol na magnetickou tabuli ‐ doprovodný program putovní výstavy
věnované nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby JMK byl vytvořen se zaměřením na
jednotlivé prezentované činnosti. V rámci výtvarného koutku byly připraveny obrysy předmětů
(keramika, kraslice, výšivková mřížka) k dokreslení dekorů, výrobu starodávného perníku
zastupovalo protlačování modelíny do reliéfních forem, tkaní si mohli návštěvníci vyzkoušet na
malém tkalcovském stavu, zpracování textilních surovin doplňoval úkol se seřazením obrázků
s postupem zpracování. 19. 11. byla výstava podpořena předváděcí akcí pro školy i veřejnost
s nositeli titulu, kde si mohli návštěvníci prezentované techniky prohlédnout a částečně také
sami vyzkoušet

9.

Výstava Pravoslaví – doprovodný program‐ přednášky pro školy, pracovní listy k výstavě,
výtvarný koutek s tematickými omalovánkami a výtvarnými úkoly, puzzle s danou tématikou,
tematický úkol na magnetickou tabuli ‐ jednotlivé převážně vizuální prvky doprovodného prvku
se zaměřili na vysvětlení zvyků, svátků, uspořádání chrámu, obřadních oděvů a předmětů
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používaných během bohoslužeb. Byl vytvořen kalendář nejdůležitějších svátků. V návaznosti na
historickou linii výstavy byly předloženy typy písem hlaholice a cyrilice s latinskou transkripcí;
k tomu vytvořen úkol s dešifrováním textu psaného hlaholicí. Součástí byl také výtvarný koutek
s omalovánkami pravoslavných ikon a výjevů ze života pravoslavných světců a puzzle
s tematikou sakrálních pravoslavných památek
10. Komunikace se školami ‐ vedení kartotéky pedagogů dle vyplněných dotazníků ‐ adresář škol byl
průběžně aktualizován, nejčastějším typem komunikace byl direct mail. K výstavám byla
vytvářena speciální pozvánka zacílená na školy a jejich výchovně vzdělávací potřeby se
zohledněním na provázanost sdělení konkrétní výstavy a Rámcového vzdělávacího programu
11. Editace webových stránek ‐ vkládání informací o výstavách a akcích, zveřejňování novinek,
článků odborných pracovníků aj. ‐ na webových stránkách byly zveřejňovány aktuality (změny
otevírací doby, prezentace muzea v médiích ad.) a plánované akce vč. dodaných tiskových zpráv
a plakátů. Byl optimalizován způsob zobrazování fotografií ve Fotogalerii a tato rubrika průběžně
aktualizována
12. Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelový sál Evropa – příprava a realizace
národopisného pásma ‐ doprovodný program s názvem O vrbovém proutku byl vystavěn jako
příběh o tajemství ukrytém ve staré vrbě, které vydá vrbový proutek, a jeho odhalení dovede
děti k pokladu. Na každém stanovišti po splnění úkolu obdržela třída "dílek mozaiky" (ZŠ textu
říkadla o Moraně/MŠ obrázek); teprve složení všech dílků dohromady jim pomohlo zlomit zlé
kouzlo Morany (moc zimy), a ta jim ukázala cestu k pokladu. Pokladem bylo v závěru perníkové
vajíčko, vajíčko jako symbol nového života, který je tím největším pokladem lidstva. V průběhu
akce byly rozdávány evaluační anketní lístky. Na závěr byla akce na pracovní schůzce
vyhodnocena na základě vrácených lístků i z pohledu samotných pracovníků
13. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel – víceúčelová sál Evropa – příprava a realizace
národopisného pásma ‐ cílem pásma s názvem Putování za betlémskou hvězdou bylo seznámit
žáky na 7 stanovištích se smyslem a významem tradičních předvánočních a vánočních zvyků
(konzumace kapra a dalších pokrmů, zimní práce, obcházení Lucky, adventní zvyky, výklad
příběhu o narození Ježíše Krista, věštící techniky a další). Byly zajištěny kulisy a rekvizity (loďka
porybného, kulisa pece, kolovrat, stůl, židle...) a předměty štědrovečerního stolování (nádobí,
příbory, svícen ad.) zapůjčené z muzea v Lužicích a divadla z Dolních Bojanovic. V průběhu akce
byly rozdávány evaluační anketní lístky. Na závěr byla akce na pracovní schůzce vyhodnocena na
základě vrácených lístků i z pohledu samotných pracovníků
14. Cechovní jarmark – akce v rámci přes hraničního projektu „V zámku a podzámku…“ na nádvoří
zámečku ‐ dvoudenní akce pořádaná v rámci projektu přeshraniční spolupráce „V zámku
a podzámku...“ se uskutečnila na nádvoří zámečku a v předsálí Masarykova muzea v Hodoníně,
druhý den akce byl spojen s akcí Vodní království. Na akci představil své řemeslo kovář, keramik,
řezbář, tkadlec, modrotiskař, sudořezbář, přadlena, perníkářky, včelař a výrobce došků. Mnohé
z prezentovaných činností si mohli sami návštěvníci vyzkoušet.
15. V zámku a podzámku – kulturní akce projektu ‐ v rámci projektu "V zámku a podzámku…"
z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR ‐ ČR 2007‐2013 se uskutečnily tři kulturně
historické akce na nádvoří zámečku:
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Hudební večer z podzámčí, 13. 6. ‐ na nádvoří zámečku vystoupil soubor Demižón
s cimbálovou muzikou Rúbanica ze Strážnice, zúčastnilo se 36 návštevníků
Historické vojenské ležení, 12. 7. ‐ nNa nádvoří zámečku se uskutečnilo půldenní setkání
se Šermířskou a divadelní společností Memento mori a kejklířem Křupínem s účastí 481
osob
Hudební večer ze zámku, 15. 8. ‐ na nádvoří zámečku vystoupil soubor historického
tance a hudby Reminiscencie ze Skalice, v předsálí bylo možné zhlédnout filmový
dokument Masarykova muzea v Hodoníně s názvem Cechy a řemesla hodonínsko‐
holíčského panství. Účast 102 návštěvníků

16. Vodní království – uskutečňováno ve spolupráci s DK Hodonín v rámci přeshraničního projektu
V zámku a v podzámčí, 31. 5. ‐ akce se uskutečnila na nádvoří a kolem zámečku a byla spojena
s cechovním jarmarkem (obojí v rámci projektu přeshraniční spolupráce „V zámku
a podzámku...“). Pracovníci muzea se podíleli na tvorbě programu akce, jak během přípravy, tak
kostýmovanou účastí během akce
17. Spolupráce na projektu Dotkni se 20. století ‐ v součinnosti s Národním muzeem a dalšími
institucemi ‐ v roce 2014 došlo k dokončení a závěrečným korekturám pracovního listu k expozici
T. G. Masaryk a rodný kraj. Bylo realizováno výběrové řízení na tisk pracovních listů a jeho
objednávka. Na to navázala pilotáž pracovních listů: byly osloveny školy a pozvány k návštěvě
expozice, během její prohlídky žáci s listem pracovali a vyplňovali evaluační dotazníky, které byly
pro pilotáž vypracovány. 27. 3. se v sále Evropa uskutečnil seminář s názvem Volný čas ve 20.
století, určený pedagogům ZŠ, SŠ (aprobace dějepis, základy společenských věd, ostatní po
domluvě). Semináři předcházela účast na jeho přípravě a zpracování podkladů. Program byl
zajištěn ve spolupráci s Národním muzeem v Praze. Na semináři bylo předneseno 10 příspěvků,
řádně přihlášených účastníků bylo 35. Ze strany Masarykova muzea v Hodoníně byla zajištěna
koordinace a komunikace mezi účastníky a organizátory
18. Vinařův rok ‐ sezónní program pro školy o pěstování a zpracování vinné révy, tradiční plodiny
našeho regionu ‐ na nádvoří zámečku, 6. – 7. 10. ‐ akce sestávala ze 4 stanovišť v prostorách
pokladny, muzejního vinohradu, nádvoří zámečku a muzejního sklepa. První nabídlo dětem
úvodní seznámení s vinnou révou, na druhém stanovišti byly děti seznámeny se základními
pracovními úkony ve vinohradu, třetí stanoviště představilo zpracování hroznů (presování),
poslední stanoviště ukázalo kvašení a skladování vína. Zúčastnilo se 202 návštěvníků
Archeologie
1. Prezentace archeologie pro děti MŠ a ZŠ v Hodoníně a okolí ‐ archeologie byla prezentována při
jedné akci (14. 8. 2014) v rámci příměstského tábora s podtitulem „Ten dělá to a ten zas tohle“ si
mohly děti ve Svatobořicích – Mistříně vyzkoušet práci archeologa. Součástí prezentace bylo
i experimentální stanoviště
2.

Spolupráce při kulturních akcích na SHM
Archeologické pracoviště spolupracovalo při pěti kulturních akcích pořádaných SHM:
‐
Den s archeologem (21. 5. 2014). Program pro děti ze ZŠ
‐
Velkomoravský den s archeologem (23. 5. 2014). Program pro děti ze ZŠ
‐
Program slavnostního vyhlášení výsledků IV. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy
země. Program pro děti „Jak pracuje archeolog“ (12. 6. 2014)
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‐
‐

Den s archeologem (16. 10. 2014). Program pro děti ze ZŠ
Velkomoravský den s archeologem a se skupinou Styrke (17. 10. 2014). Program pro děti
ze ZŠ

Přednášková a publikační činnost
Muzeum má stálou nabídku přednášek, uvádíme jen přednášky, které se uskutečnily:
1. Cyklus přednášek Marka Vařeky pro Univerzitu volného času (Městská knihovna Hodonín) o
dějinách českých zemí 1400‐1700 ‐ v jarní části (únor – květen) se přednášelo o problematice 15.
až 16. století. Důraz byl kladen na dějiny českých zemí se zaměřením na Hodonín a Hodonínsko v
této dějinné epoše. Vykonán zájezd na střední Moravu na zámek Plumlov a faru v Určicích. Na
podzimním termínu (říjen – prosinec) se probírala problematika českých dějiny v 16. století, opět
ve vztahu k Hodonínu a Hodonínsku. Podzimní výlet byl uskutečněn na zámek Červený Kameň
2.

Přednášky na Škole muzejní propedeutiky při AMG – uskutečnily se přednášky Ireny
Chovančíkové
Základní kurz, cca 30 posluchačů:
2. 4. Nové trendy muzejního výstavnictví
Aktivizace návštěvníků
Propagace a popularizace
9. 4. Nové trendy muzejního výstavnictví
Aktivizace návštěvníků
Propagace a popularizace
23. 4. Muzeum jako instituce
Nástavbový kurz, cca 30 posluchačů:
8. 10. Problematika kritiky muzejního výstavnictví
Prezentace muzejních výstav v ČR

3.

Články do dlouhodobého seriálu s názvem Na výstavu do muzea v Hodonínském deníku –
odborní pracovníci publikovali v seriálu dle dohody s redakcí, seznam článků včetně další
publikační činnosti v Příloze č. 3, s. 105

4.

Články do Muzejního občasníku ‐ články jsou připraveny a budou předány dle požadavku
šéfredaktora

5.

Vydání Muzejního občasníku 2007‐2010 – elektronická podoba na webových stránkách muzea ‐
připravené texty po korektuře odevzdány v prosinci 2014

6.

Lichtenštejnská panství na Moravě do Bílé hory (Liechtenstein Herrschaft in Mähren bis Weissen
Berg) – přepracování disertační práce v českém a německém jazyce s uvedením nové literatury
a pramenů z nových poznatků a bádání ve Vídni a Brně. Rozsah práce 300 stran. Mezi vydavateli
bude uvedeno Masarykovo muzeum v Hodoníně ‐ rukopis odevzdán nakladateli. Nakladatel
připravuje k tisku. Autor pracuje na rejstřících. Koncem roku provedena poslední korektura

7.

Aktivní účast na XXXII. Mikulovském sympoziu s názvem Voda v dějinách Moravy ‐ 22. 10. byl
přednesen společný příspěvek Hany Sýkorové a Galiny Rucké (SOkA Hodonín) s názvem Zmizelá
řeka Morava na fotografiích a v dokumentech

8.

Čtyřka v letopočtu v historii Hodonína – přednášky v Městské knihovně Hodonín ve spolupráci se
SOkA Hodonín v rámci projektu Velká válka 1914‐1918 ‐ přednášky proběhly 22. a 24. 4.
dopoledne pro školy a 22. 4. odpoledne pro veřejnost
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9.

Seminář Moderní člověk a náboženství ve dnech 26. – 27. 11. – pořadatelé Masarykovo muzeum
v Hodoníně, Masarykův ústav a archiv AV ČR v. v. i., Kabinet pro studium díla T. G. M. při katedře
filozofie FF MU Brno a Historický ústav FF MU Brno

Další aktivní účast na konferencích či přednáškách
1. Tvorba interdisciplinárního paradigmatu na příkladu modernizace regionu (Rakouského Slezska)
Ostrava 20. 11., přednesen příspěvek
Vařeka, Marek: Role učených společností v procesu modernizace zemědělství v Rakouském
Slezsku 1742‐1848
2.

K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku III. Od konce 18. století do roku 1918.
Technické muzeum v Brně, 29.‐30. 10, přednesen příspěvek
Vařeka, Marek: Modernizační tendence rakouské vlády na přelomu 18. a 19. století ve slezském
zemědělství

3.

Opavsko mezi Moravou a Slezskem ‐ identita regionu a její proměny. Opava, 26. 9., přednesen
příspěvek
Vařeka, Marek: Ekonomické aspekty zisku knížecího diadému a Opavska Karlem z Lichtenštejna

4.

Sýkorová, Hana, Rucká, Galina (SOkA Hodonín): Příběhy hodonínských domů. Přednáška pro
studenty Gymnázia Hodonín 5. 5.

5.

Sýkorová, Hana, Rucká Galina (SOkA Hodonín): Zmizelá řeka. Den otevřených archivů, SokA
Hodonín, přednáška 8. 6.

6.

Sýkorová, Hana, Rucká Galina (SOkA Hodonín): Od štamprle po půllitr. Beseda a představení
kalendáře města Hodonína 2015, SokA Hodonín, 9. 12.

7.

Úvodní slovo na vernisáži výstavy TGM a armáda – Irena Chovančíková, 19. 11. na krajanské
škole ve Vídni, pořadatel ČsOL Valtice

8.

VIII. celorepublikové kolokvium Muzeum a proměny společnosti v Brně 4. – 5. 11., pořadatelé
AMG ve spolupráci s ČV ICOM a Mendelovým muzeem MU a oddělením muzeologie Ústavu
archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, moderování bloku 200 let
českého muzejnictví, 25 let AMG a 20 let Českého výboru ICOM (Irena Chovančíková)

Archeologie
Přednášky uvedené ve stálé nabídce nebyly požadovány. Přednášky a aktivní účast odborných
pracovníků na konferencích a seminářích:
 Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad Špilberk 23. – 24.
dubna 2014.
 26. internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im
mittleren Donauraum. Wandel durch Migration? Straubing 3.–7. 12. 2014.
 Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad Špilberk 23. – 24.
dubna 2014.
 5 rokov archeologického výskumu osady Maďarovském kultury v Budmericiach. Budmerice
15. 8. 2014.
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Přednášky a referáty:
1.

Šmerda, J.: Výsledky výzkumu starobronzového pohřebiště v Hroznové Lhotě. Archeologické
výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad Špilberk 23. – 24. dubna 2014.

2.

Šmerda, J.: The new Lombard burial site in Kyjov in Moravia and its position
in the development of the 6 th century. 26. internationales Symposium Grundprobleme der
frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Wandel durch Migration? Straubing
3.–7. 12. 2014.

3.

Kostrouch, F. – Kozinová, M. Archeologický výzkum u kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Mikulčicích. Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad Špilberk
23. – 24. dubna 2014.

4.

Kostrouch, F. Templářská komenda, tvrz a zámek Čejkovice. Čaj o páté. Klub seniorů Čejkovice –
Orlovna. 6. 5. 2014.

5.

Kostrouch, F. – Kovář, M. – Krček, J. – Široký, R. Medieval Brick Architecture of the Defunct
Cistercian Monastery in Pomuk. Forum Urbes Medii Aevi XIII. „Bricks and building ceramics in
medieval and modern urban architecture of Central Europe“, 22. až 24. září 2014 Wrocław
(Polsko).

6.

Kostrouch, F. Archeologické nálezy ve sbírkách Masarykova muzea v Hodoníně. Hodonín – sál
Evropa, 1. 7. 2014. Přednáška pro klienty Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

Sál Evropa
3.

Tradiční akce sálu Evropa
Cyklus hudebních čtvrtků
V sále Evropa bylo uspořádáno hned několik koncertů v rámci cyklu Hudebních čtvrtků:
 8. ledna 2014 ‐ Moravské klavírní trio, organizátorem koncertu bylo Město Hodonín a DK
Hodonín
 13. února 2014 ‐ Korgold quartet, organizátorem koncertu byl HSO‐SPS
 9. března 2014 ‐ pěvecký sbor PSMU, organizátorem koncertu byl HSO‐SPS
 24. dubna 2014 ‐ Komorní orchestr Jana Noska ZUŠ Hodonín, organizátorem byl HSO‐SPS
 19. června 2014 ‐ Barbastella, sbor Gymnázia Hodonín, organizátorem akce bylo Masarykovo
muzeum v Hodoníně
 11. září 2014 ‐ koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha,
organizátorem akce byl HSO‐SPS a Město Hodonín
 13. listopadu 2014 ‐ Panochovo kvarteto, organizátorem koncertu byl HSO‐SPS
Další koncerty a programy, na kterých se Masarykovo muzeum dramaturgicky podílelo:
 26. března 2014 v rámci cyklu „Vítání jara s…“ ‐ Rudy Linka & Tina Prindle, organizaci
koncertu zajišťoval ve spolupráci Dům kultury Hodonín společně s Masarykovým muzeem
v Hodoníně
 16. října 2014 v rámci cyklu „Jazzové královny“ ‐ seskupení Hot sisters, organizátorem
koncertu bylo Masarykovo muzeum v Hodoníně
 opakující se akcí v sále Evropa byla„Muzikoterapeutická relaxace pro dospělé“, která využívá
nejen skvělé akustiky sálu, ale především zkušeností lektorky Mgr. Aleny Vlkové, se kterou
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muzeum úzce spolupracuje i na programech pro děti. Relaxace se uskutečnila v termínech:
28. 1. 2014, 12. 2. 2014, 12. 3. 2014, 9. 4. 2014
4.

Spolupráce s dalšími pracovišti muzea
 3. února 2014 ‐ „Seminář tvůrčího psaní“ – spolupráce Slovanského hradiště v Mikulčicích
a Památníku písemnictví v Rajhradě
 4. února 2014 ‐ Malujeme barvami země ve spolupráci s pobočkou – Slovanské hradiště
v Mikulčicích
 27. března 2014 se uskutečnil v sále Evropa seminář k projektu „Dotkni se 20. století“ ve
spolupráci s Národním muzeem Praze.
 26. až 27. listopadu 2014 byl technicky zajišťován Masarykovský seminář, jehož pořadatelem
se stalo odd. společens. věd Masarykova muzea v Hodoníně.
Programy pro děti, především pro mateřské školy:
 9. až 11. dubna 2014 ‐ „Velikonoční předváděcí akce“ se setkaly se zájmem celkem 597
dětských i dospělých návštěvníků. 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
 28. 7. až 1. 8. 2014 v sále Evropa spolupořádalo Masarykovo muzeum ve spolupráci s Mgr.
Alenou Vlkovou 5 celodenních dílen pro děti – „Léto se šamanem“
 6. až 7. října – „Vinařův rok“ – program pro děti navštívilo celkem 202 dětských i dospělých
návštěvníků
 10. až 12. prosince 2014 programy pro děti MŠ, ZŠ a SŠ již tradičně uzavřely vánočními
předváděcími akcemi s názvem „Vánoce se blíží“, které vykázaly návštěvnost 488 dětských
i dospělých návštěvníků.

3.

Technické zajišťování akcí Jihomoravského kraje a Města Hodonína
Jihomoravský kraj:
 14. března 2014 to bylo „Setkání starostů Jihomoravského kraje“
 27. srpna 2014 byla v sále Evropa pro JMK zajištěna akce „Společná strategie – projektové
aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje“
 20. listopadu 2014 se v sále Evropa konala „Porada ekonomů obcí Jihomoravského kraje“
 9. prosince 2014 se opět v sále Evropa „Setkání starostů Jihomoravského kraje“
s představiteli vedení JMK
Město Hodonín a jeho organizace:
 12. září 2014 ‐ „Královský košt vín“
 7. listopadu 2014 v sále Evropa uspořádal již tradičně svou akci Studentský parlament v rámci
oslav „Oslav studentstva“

2.

Programy ve spolupráci s dalšími partnery
 21. ‐ 22. 3. 2014 „Valná hromada Asociace českých filmových klubů“
 1. prosince 2014, 14. prosince 2014 ‐ DK Hodonín vzhledem k pořádání vlastních akcí ve svém
sále do sálu Evropa přesunul několik kurzů tanečních pro studenty – v termínu 1. 12. 2014
a pro dospělé – v termínu 14. 12. 2014 pro studenty

3.

Technické zajišťování akcí objednavatelů a pronájmy
 17. ledna 2014 ‐ Tvarbet Moravia si vybralo sál Evropa pro svou akci
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 2. května 2014 ‐ Volební Hnutí ANO v rámci své předvolební kampaně využilo sálu Evropa k
„předvolební debatě s veřejností“
 9. května 2014 – sál Evropa hostil „Módní show“ firmy DUFI Lenky Dufkové
 21. května 2014 ‐ Nemocnice T.G.M. Hodonín pořádala „Den sester“
 24. května 2014 ‐ Středisko volného času uspořádalo taneční soutěž „Cenu SVČ a Města
Hodonína“
 13. září 2014 ‐ Evropský polytechnický institut v sále Evropa také již tradičně pro své studenty
připravil „Slavnostní imatrikulaci“
6.

Další činnost
 V roce 2014 byl zpracováván heslář 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
 31. 5. 2014 byly v rámci areálu zámečku a Masarykova muzea v Hodoníně a prostranství
u jalového ramene řeky Moravy pořádány oslavy Vodního království, kterého se zúčastnili
v kostýmech také pracovníci sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně (součást projektu
V zámku a podzámku)
Následující den v neděli 1. 6. 2014 se akce uskutečnila v rámci projektu v areálu zámku
v Holíči na Slovensku

Přehled akcí viz Příloha č. 4, s. 107
Kyjov
1.
4.
3.
4.
5.
6.

Velikonoční předváděcí akce
9.‐11. 4.
460
Muzejní noc a vernisáž výstavy Velká válka
1. 6.
280
Vernisáž výstav Mistři rukodělné výroby 7. 9. v 15 hod.
98
Ukázky lidových řemesel – doprovodný program k výstavě Mistři rukodělné výroby
11. 9.
140
Předvánoční bleší trh
23. 11.
489
Vánoční předváděcí akce
10.‐12. 12.
637

Akce mimo prostory muzea:
1. Komponované pásmo k jízdě králů na ZŠ Komenského ve spolupráci se ZŠ Seifertova ‐ realizován
společný projekt Letnicový zvyk jízdy králů. Byla realizována 2. 5. přednáška pro 3. – 5. třídy,
která děti seznámila s tím, co to jsou letnice a samotný zvyk jízdy králů. Doplněna byla o
14minutový film Jízda králů na Slováckém roce 2011 z produkce Masarykova muzea v Hodoníně
a ukázkou oblékání a drúžení krále, který byl vybrán z obecenstva. Ve druhé části projektu se ve
3. třídách uskutečnila praktická výuka výroby papírových ozdob na koně: 6. května výroba
srdcat, 7. května výroba růží, mašlí a třásní. Třetí a čtvrtá část projektu proběhla v 5. třídách v
hodinách výtvarné výchovy a češtiny, kde děti malovaly obrázky s tématikou jízdy králů, psaly
slohovou práci na téma jízdy králů a skládaly vyvolávání. Účast: 179 dětí
2.

Ukázka lidových řemesel v rámci výstavy Mistři tradiční rukodělné výroby JmK (Hodonín) – 19.
11., účast 127 osob
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3.

Kraslice z jezerní sítiny ‐ ZŠ Joklíka – výuka zdobení kraslic jezerní sítinou: seznámení se
s technologií výroby, přírodním materiálem, jeho zpracováním a zvládnutí základních vzorů na
kraslici. Kurz proběhl formou čtyř dvouhodinových vyučovacích celků vždy ve středu v listopadu.
Účast: 12 žáků

4.

Plochá výšivka na kapesníčku – ZŠ Joklíka, kurz proběhl ve čtyřech dvouhodinových výukových
celcích vždy ve středu v listopadu, bude pokračovat i v r. 2015, účast 13 žákyň

5.

Propagační články k prezentaci a kulturně výchovné činnosti – viz Příloha č. 12, s. 132

Přednášková činnost
1. Historie Kyjova a historické budovy v Kyjově, 7. 4., 21 studentů Klvaňova gymnázia
2. Pomocné vědy historické, 10. 2., 24 studentů Klvaňova gymnázia
3. Práce muzejníkova, exkurze po pracovištích muzea, 12. 5., 8 žáků
4. Osobnosti Kyjovska, 31. 3., 22 žáků
5. Lidový kroj na Kyjovsku, 9. 4., 23 dětí
6. Půvab dámských kabelek (PhDr. Ludmila Růženecká), 26. 3., 20 posluchačů
7. Autorské čtení ke Dni knihoven ‐ Městská knihovna v Kyjově, 13. 5., 45 posluchačů)
8. Historie Čtenářského spolku v Kyjově ‐ Městská knihovna v Kyjově, 8. 10., 112 posluchačů
9. První světová válka a legionáři na Kyjovsku – Kostelec, 22. 9., 48 posluchačů
10. Jízda králů, Skoronice 17. 4., 29 dětí
Mimo plán:
Spolupráce s o. s. Kyjovské Slovácko v pohybu na projektu Tradície netradične – Česko‐Slovenská
spolupráca v edukácii, udržaní a zviditeľnení tradičných remesiel a ľudových zvykov regiónov
prihraničia (vypracování metodiky k výuce předkreslené severokyjovské výšivky, která se bude v
rámci pracovního vyučování vyučovat na ZŠ, příprava materiálů pro výuku /vzor pro výšivku,
příprava vyšívacího podkladu/, výuka přímo v ZŠ Dr. Joklíka v Kyjově ‐ čtyři dvouhodiny). Projektu
se zúčastnilo 15 žákyň 7. ročníku
Veselí nad Moravou
1.
2.
3.
4.
5.

Doprovodná akce k výstavě „FIGURKY ZE ŠUSTÍ ‐ KRASLICE“ – v době výstavy byly uspořádány
velikonoční předváděcí akce – viz níže bod 3
Doprovodné akce k výstavě „VELKÁ VÁLKA“ ‐ vystoupení členů 19. praporu Stráže obrany státu
Hodonín o.s. na vernisáži 7. 9., vědomostní testy, puzzle, vystřihovánky, pexeso
Velikonoční předváděcí týden lidových řemesel – 8. – 10. 4., návštěvnost 426 osob
Muzejní noc – uskutečnila se 22. 5., ukázky tradičních řemesel, návštěvnost 109 osob
Projekt „NAŠE MĚSTO“ pro ZŠ (všechny stupně)
 II. SVĚTOVÁ VÁLKA ‐ 9. 6. ‐ ZŠ Hutník – dějepisné praktikum ‐ 13 dětí
 HISTORICKÁ EXKURZE PO MĚSTĚ VESELÍ NAD MORAVOU ‐ 19. 5. – Ostravská univerzita –
Katedra geografie – 24 osob
 I. SVĚTOVÁ VÁLKA:
o 31. 10. ‐ ZŠ Kuželov – 48 dětí
o ZŠ Hutník (4. 11, 10. 11., 11. 12., 17. 12., 18. 12.) – 108 dětí
o ZŠ Církevní (12. 11, 13. 11, 2. 12, 3. 12, 16. 12, 17. 12, 18. 12) – 182 dětí
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6.

Spolupráce s Veselským kulturním centrem při přípravě dětských zpěváků ‐ realizováno od
ledna do dubna 2014 – výběr dětí, příprava, nácvik, koncert
7. Vánoční předváděcí týden lidových řemesel ‐ proběhlo 16. – 18. 12. 2014 – návštěvnost: 413
osob
10. Fotodokumentace akcí pořádaných muzeem – probíhá průběžně dle potřeby
11. Videodokumentace akcí pořádaných muzeem – probíhá průběžně dle potřeby
12. Tvorba videodokumentů dodaných nebo samostatně natočených výstav, vernisáží, koncertů,
literárních soutěží, … ‐ probíhá průběžně dle potřeby, seznam dokumentů v Příloze č. 5, s. 112
Přednášková činnost
1.

Dějiny města Veselí nad Moravou ‐ historické jádro města Veselí, „městský ostrov“, vodní
elektrárna, zámek, zámecký park, …
 19. 5. – Ostravská univerzita – Katedra geografie – 24 osob
 historie města muzea a zámku pro 2 individuální zájemce
2. Historie muzea a nemovité kulturní památky ve Veselí nad Moravou ‐ důchodci z Technického
muzea Brno
3. Šlechtické rody na Veselsku ‐ ROD HRABAT CHORYNSKÝCH Z LEDSKÉ A JEJICH PAMÁTKY VE
VESELÍ NAD MORAVOU‐ 15. 4. – Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně – 25
osob
4. Výroční obyčeje, kraslice a zprac. šustí (lid. řemesla) – 4x pro ZŠ
Slovanské hradiště v Mikulčicích
V pořadí 54. návštěvnická sezóna 2014 se uskutečnila v roce 60. výročí zahájení archeologických
vykopávek a bádání v lokalitě Mikulčice – Valy. Byla vedena v době celkové rekonstrukce pavilonu I
z náhradních provizorních prostor pro poskytování služeb návštěvníkům upravených z bývalých
stavebních buněk v zahradě za stavbou. Plán obsahoval celou řadu stálých programových aktivit a i s
ohledem na omezené prostory a nedostatečné zázemí se nakonec většinu z plánovaných cílů podařilo
úspěšně realizovat, přestože se pracovníci pobočky během roku plně soustředili především na
zajištění základních návštěvnických služeb (provázení v náhradním prostoru, zajištění občerstvení,
sociálního zázemí a nejvýznamnějších programových úkolů) a na spolupráci a koordinaci prací
spojených se stavbou nového pavilonu.
Vzhledem k výše popsaným okolnostem považujeme – z pohledu počtu návštěvníků se vstupenkou
i volně v areálu ‐ návštěvnickou sezónu za úspěšnou, která nevybočila – byť vedena z náhradních
prostor a s programovým omezením ‐ z trendu posledních pěti let.
Pracovníci památníku vedou poměrně podrobnou statistiku návštěvnosti, kterou pak dále využívají
pro svou práci. Během sezóny navštívilo Slovanské hradiště v Mikulčicích 15.607 hostů evidovaných
na pokladně a další tisíce, které areál navštívili, aniž prošli recepcí. Evidováno bylo 43 autobusových
turistických zájezdů a školních zájezdů 80, jež jejich průvodci/učitelé předem objednali e‐mailem
nebo telefonicky. Počet školních skupin tvoří 65 % všech zájezdů. Děti a mládež tvořili v roce 2014 24
% všech hostů z celkové návštěvnosti. Byť programová nabídka byla oproti minulým letům (s
ohledem na náhradní provoz) menší, tak došlo k nárůstu dětských návštěvníků u organizovaných
skupin, zejména u škol, které navštívily doprovodné programy a to o 100% oproti roku 2013.
Zaznamenán byl také větší zájem o návštěvu kulturních akcí, u kterých byl kladen větší důraz na
propagaci a na pestrost nabídky.
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1.

Provázení návštěvníků v zimním období a v hlavní návštěvnické sezóně ‐ v pořadí 54. návštěvní
sezóna byla realizována v náhradních prostorech a v určitém omezení s vazbou na jednu stálou
expozici z důvodu právě probíhající rekonstrukce návštěvnického centra

2.

Příprava hlavní návštěvní sezóny ‐ příprava budovy pavilonu II spočívala v celkovém úklidu
vnitřní části expozice koncem měsíce března. Pravidelná údržba a úklid expozice byly pak
prováděny průběžně po celou dobu provozu. Byl zkontrolován počítačový program
a mechanismy. To vše vedlo k minimální poruchovosti během zbývající části sezóny. Po celou
sezónu bylo dbáno na kvalitní provádění návštěvníků sezónními průvodci i brigádníky

4.

Spolupráce při akci ochránců přírody ‐ Den země (26. 4.) – uskutečnila se

5.

Příprava a realizace cyklu besed Klubu přátel SHM i veřejnost ‐ původní plán přednášek Klubu
přátel památníku nebyl zcela naplněn. Uskutečnila se 31. května v rámci muzikoterapeutického
víkendu přednáška dr. L. Holzera na téma Slovanští bohové a slovanská mystika – viz níže bod 6
Ve výroční den 60. výročí zahájení archeologických výzkumů ‐ 16. srpna – pak komponovaný
vzpomínkový program s četbou z knihy prof. J. Poulíka Pevnost v lužním lese (četl J. Navrátil),
vzpomínkami pamětníků (dr. B. Kavánová, dr. R. Jiříček, S. Rutar) a koncert staroslověnských
a středověkých skladeb a moravských lidových písní. Závěr odpoledne zajistila Neoveská
cimbálová muzika

6.

Příprava a zajištění akce Muzejní noc kostelů a muzikoterapie (31. 5. – 1. 6.) ‐ Velkomoravská
muzikoterapie s Dr. Holzerem a Slovanští bohové, Mikulčice ‐ ve dnech 31. 5. a 1. 6. 2014 bohatý
program v rámci Muzejní noci kostelů a Mezinárodního dne dětí. Akce byla připravena ve
spolupráci s Muzikoterapeutickou asociací České republiky se uskutečnila v duchu
velkomoravské muzikoterapie a představila špičkové odborníky v tomto oboru. Byly připraveny
muzikoterapeutické relaxace v plenéru, dílny a přednáška dr. Lubomíra Holzera na téma
Slovanští bohové a slovanská mystika. Muzejní noc přinesla koncert muzikoterapeutického sboru
muzikoterapeutů z celé ČR s názvem „Perun a Mokoš“ a rekonstrukci pohanského obřadu
stvoření „ Svarog a Lada“. Nedělní odpoledne na Slovanském hradišti v Mikulčicích patřilo
Mezinárodnímu dnu dětí. Pro děti byly připraveny naučné a tvořivé dílny – dílna na výrobu
jednoduchých hudebních nástrojů a dílna na interaktivní seznámení s muzikoterapeutickým
instrumentářem s poutavým výkladem, kvízem a bubenickou pohádkou. Pro dospělé
muzikoterapie v plenéru a na závěr odpoledne je pro všechny návštěvníky muzikoterapeutický
koncert dětí z okolních mateřských a základních škol a muzikoterapeuty pod názvem Zázraky
světa

7.

Příprava a zajištění soutěže Čarovné barvy země (průběžně) ‐ realizován čtvrtý ročník, výtvarné
soutěže Čarovné barvy země se zúčastnilo 32 škol v čtyřech kategoriích, jejichž žáci (celkem se
zapojilo 350 dětí) v týmové spolupráci připravili 122 (110 soutěžních a 12 nesoutěžních)
kolektivních výtvarných děl
V měsících lednu a únoru proběhly výtvarné semináře pro pedagogy zaměřené 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 pedagogy. Semináře proběhly v těchto termínech a místech:
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DATUM

POČET OSOB

KDE

28. 1. 2014

11

Lažánky

4. 2. 2014

14

Hodonín

21. 10. 2014

10

Hodonín

6. 11. 2014

19

Moravské Knínice

20. 11. 2014

11

Znojmo

Celkový počet:

osob

skupin

65

7

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.
Všechna soutěžní díla vyhodnotila odborná porota v čele s předsedou poroty Mgr. Josef
Fanturou, ředitelem Galerie výtvarného umění v Hodoníně. Porota byla dále ve složení Ing. arch.
Aleš Navrátil, Mgr. Lucie Turanová, Jarmila Uhrovičová a akad. mal. Pavel Vavrys.
V I. kategorii (4‐7 let) na téma Svět kolem nás (Otisk přírody) soutěžilo 48 děl. 1. místo získala
malba SNÍDANĚ U ČÁPŮ, Mateřská škola Říčany u Brna, 2. místo práce CO SE SKRÝVÁ POD
HLADINOU, Mateřská škola Mikulov Pod Strání a 3. místo dílo KRTEK NA ZAHRÁDCE, Mateřská
škola Hodonín Družstevní čtvrť.
V II. kategorii (7‐11 let) na téma Okouzlení přírodou (Pramen života) se přihlásilo do soutěže
35 děl a porota jako nejlepší ohodnotila dílo U KRMÍTKA, Základní škola Lažánky Brno‐venkov, 2.
místo VÝZNAM LÁSKY, Základní umělecká škola Bučovice a 3. místo obsadila práce AFRICKÁ
PŘÍRODA ‐ BEZ VODY BY NEBYL ŽIVOT, Základní škola Moravské Prusy.
Ve III. kategorii (12–15 let) Půda jako kronika (60 let archeologických výzkumů v Mikulčicích)
soutěžilo 20 děl. 1. místo získala práce I HRAČKY CHODÍ DO NEBE, Základní umělecká škola
Bučovice, 2. místo VÍRA, Základní umělecká škola Bučovice a 3. místo VYKOPÁVKY ‐ NÁDOBY
A ŠPERKY, Základní škola Znojmo Mládeže 3.
Ve IV. kategorii (16–19 let) Obrazy z dějin (Magnae Moraviae) namalovali studenti 7 obrazů.
1. místo obsadilo dílo ŠPERK ‐ VĚČNÁ KRÁSA, Střední škola Strážnice, 2. místo CESTA ZA
POZNÁNÍM, Purkyňovo gymnázium Strážnice a 3. místo KŘESŤANSTVÍ VÍTĚZÍ, Purkyňovo
gymnázium Strážnice.
Ocenění vítězných obrazů proběhlo dne 12. června 2014 na Slovanském hradišti
v Mikulčicích. Cenu publika získala práce Purkyňova gymnázia Strážnice DVOJÍ TVÁŘ.
8.

Příprava a realizace programových dnů pro MŠ, ZŠ a SŠ v termínech dle zájmu ‐ práce se školami
byla vedena v několika rovinách. První z nich je soutěž Čarovné barvy země a spoluorganizace
soutěže Skrytá paměť Moravy. Druhou rovinu tvoří využití nabídkových programů, které
sestávají z prohlídky areálu s průvodcem, doplněnou tematickým programem dle nabídkového
balíčku (různé interaktivní pořady, soutěže, zábava) a třetí je prohlídka areálu s průvodcem bez
nadstavbového programu. V roce 2014 vzhledem k rekonstrukci návštěvnického centra
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s expozicí došlo k omezení nabídek pro školy, pro které byla expozice s přednáškovým sálem
využívána. Pracovníci se více zaměřili na propagaci a organizaci větších akcí pro školy jako je
Velkomoravský den, na který je možné pozvat více škol a který byl plně obsazen. 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. Dle statistiky vedené památníkem se zúčastnilo prohlídek s programem 46%
škol, při přepočtu na skupiny dokonce 55%
9.

Příprava a realizace programových dnů s archeologem pro základní školy ve spolupráci
s archeologickým pracovištěm muzea
 Den s archeologem (21. 5. 2014). Program pro děti ze ZŠ
 Velkomoravský den s archeologem (23. 5. 2014). Program pro děti ze ZŠ
 Program slavnostního vyhlášení výsledků IV. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy
země. Program pro děti „Jak pracuje archeolog“ (12. 6. 2014)
 Den s archeologem (16. 10. 2014). Program pro děti ze ZŠ
 Velkomoravský den s archeologem a se skupinou Styrke (17. 10. 2014). Program pro
děti ze ZŠ

10. Příprava a zajištění soutěže O Mojmírův poklad (27. – 30. 5. a 7. – 10. 10.) ‐ program je určen
školním třídám druhého stupně základních škol. Žáci soutěží ve skupinách po cca 10 dětech;
úkolem je co nejlépe a v nejkratším čase vypracovat pracovní list. Soutěž podněcuje žáky
k aktivnímu vyhledávání informací a učí je orientovat se v areálu, konkrétně po prostoru celého
hradiště. Při soutěži děti navštíví stálou expozici a prohlédnou si repliky půdorysů
velkomoravských kostelů na akropoli i předhradí. V letošní návštěvnické sezóně byla pro školy
připravena sportovně‐dějepisnou soutěž O Mojmírův poklad v termínech 27. ‐ 30. 5. 2014 a 7. ‐
10. 10. 2014. Celkově se soutěže zúčastnilo 7 škol s počtem 206 žáků
11. Speciální akce a programy pro veřejnost – vlastní – např. Velkomoravské dny, Rasticovo město
a akce pořádané v součinnosti (poutě, Den Bulharů, závody
DATUM

POČET OSOB

ODKUD/KDO

12. 4. 2014

310

Běh Velká Morava

26. 4. 2014

150

Jaro v RMM: Den Země

10. 5. 2014

180

Den Bulharů
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24. – 25. 5. 2014

250

Pravoslavná pouť,
Velkomoravské dny

31. 5. 2014

150

Muzejní noc

1. 6. 2014

210

Den dětí

14. 6. 2014

250

Pohansko IV. – Bitva Styrke

4. – 6. 7. 2014

1800

Léto v Rasticově městě Morava

16. 8. 2014

70

60. výročí výzkumů SHM

26. 9. 2014

250

Podzim v RMM: Akropole Cross

27. 9. 2014

150

Podzim v RMM: Velkomoravský
den, drakiáda

28. 9. 2014

50

Podzim v RMM: Den české
státnosti

18. – 19. 10. 2014

250

Velkomoravské dny

Celkový počet:

osob

akcí

4070

13

12. Vyhlášení výsledků 8. roč. soutěže Skrytá paměť Moravy (13. 6.) ‐ téma VIII. ročníku soutěže
Okamžik štěstí přimělo k psaní nebývalé množství žáků a studentů mezi 12 a 19 lety. Porota
celkem hodnotila 154 textů od soutěžících z celé republiky, nejvíce jich však dorazilo do
Památníku písemnictví na Moravě z Jihomoravského kraje, Vysočiny a kraje Moravskoslezského.
Ve spolupráci s Muzeem Brněnska a jeho pobočkou Památníkem písemnictví na Moravě bylo
připraveno a zorganizováno slavnostní vyhlášení výsledků VIII. ročníku literární soutěže Skrytá
paměť Moravy. Slavnostní vyhlašování se uskutečnilo 13. června v areálu Slovanského hradiště
v Mikulčicích, kde byl pro všechny účastníky soutěže s jejich rodinami a pedagogy připraven
kulturní doprovodný program s vystoupením hudební skupiny Šroti, jehož součástí byla také
prohlídka expozic a areálu i výstavy prací výtvarné soutěže Čarovné barvy země
13. Cyrilometodějská pouť Podluží (5.7.) ‐ tradiční největší cyrilometodějská pouť byla uspořádána
5. 7. s obvyklým scénářem a vysokým zájmem poutníků, jichž přišlo kolem 2.000. Na přípravě
poutní mše svaté a programového odpoledne se výrazně podílela Obec Mikulčice. Bohatý poutní
program byl doplněn dalšími programovými aktivitami, z nichž poutníky i početné návštěvníky
především zaujal promenádní koncert dechové hudby Vracovjáci
14. Programy V Rasticově městě Morava (26.‐27. 4., 4.‐6. 7., 26.‐28. 9.) – realizováno, viz tabulka
návštěvnosti výše
15. Příprava programového dne k jubileu 60 let zahájení výzkumů (16.8.) ‐ realizováno, viz tabulka
návštěvnosti výše
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16. Soutěžní odpoledne pro děti ‐ Drakiáda (27.9.) ‐ realizováno, viz tabulka návštěvnosti výše
17. Volný vstup pro děti a mládež do 20 let vždy 16. dne měsíce – uskutečněno s různě velkým zájem
návštěvníků
18. Otevření památníku v den státních svátků, vstup zdarma ‐ uskutečněno
Přednášková činnost
S ohledem na omezené prostorové možnosti realizace sezóny v náhradních prostorách nebyly v rámci
kulturních a doprovodných akcí v letošním roce realizovány žádné z každoročně nabízených témat
přednášek a besed s pozvanými hosty. Některá témata byla přednášena žákům nebo studentům
v rámci tzv. balíčků pro školy. Archeologové průběžně podávali stručné informace o nových
poznatcích z výzkumů, propagace památníku v místním tisku (Zpravodaj obce Mikulčice) probíhala
dle plánu, byly připraveny dva příspěvky o činnosti Slovanského hradiště v Mikulčicích v roce 2014
s vazbou na 60. výročí zahájení archeologických výzkumů v Mikulčicích
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4.

Návštěvnost
Název příspěvkové organizace
Hodonín
zámeček

Hodonín
Národní
třída

6339

1417

3213

za vstupné základní

621

122

429

za vstupné snížené

1942

152

2226

za vstupné zvýšené za speciální služby

0

0

0

z toho za služby cizincům

0

0

0

za rodinné vstupné,

0

0

0

držitelé seniorpasů

672

110

13

3104

1033

545

1511

736

306

164

892

2170

0

137

0

38

29

9

1584

0

0

8125

2475

5392

6541

2446

5392

z toho

1. Počet návštěvníků expozic a výstav organizace

z toho

neplatících

Kyjov

2.

Počet účastníků speciálních doprovodných
programů k výstavám a expozicím (vážících
se k probíhajícím výstavám a expozicím),
popř. kulturně výchovných akcí, kteří jsou
evidováni zároveň jako návštěvníci těchto
výstav a expozic
Počet návštěvníků dalších kulturně výchovných
akcí a akcí pro veřejnost, jichž je muzeum (galerie)
pořadatelem, popř. doprovodných programů k
výstavám a expozicím, kteří nejsou evidováni jako
návštěvníci výstav a expozic (např. přednášky,
předváděcí akce, koncerty, divadelní představení
ad. pořádané uvnitř muzea a akce realizované
mimo prostory muzea ‐ ve školách, exkurze atd.)
Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů

3. (pořádaných muzeem, galerií)
4. Badatelé

Návštěvníci výstav (akcí, projektů ad.) pořádaných

5. pro jiné instituce
Návštěvnost celkem

Z toho návštěvnost za položky 1. ‐ 4.
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Veselí
n/M.

Slovanské
hradiště v
Mikulčicích

Celkem za
organizaci

3163

15607

29739

167

4832

6171

962

4517

9799

24

0

240

0

0

0

0

52

52

35

92

922

1975

6114

12771

867

5261

8681

24

0

3250

0

65

202

87

0

163

1480

20269

23333

4754

35941

56687

3274

15672

33325

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

Dokumentační a informační centrum TGM ‐ byla provedena fotodokumentace busty TGM v obci
Nižbor (okres Beroun). Studiem tisku byly nalezeny další dva pomníky TGM okresu Břeclav
(Ladná, Velké Bílovice)

2.

Studium pramenů a literatury k tématu velké války v Hodoníně a okolí – příprava na výstavu ve
spolupráci se Státním okresním archivem Hodonín, výstava se uskuteční v březnu až květnu 2014
a je součástí projektu Velká válka 1914 – 1918: Byly studovány kronikářské zápisy z Pamětní
knihy města Hodonína a procházen dobový tisk, vybírány předměty z muzea a 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 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 tématu židé na Hodonínsku ‐ příprava na výstavu ve spolupráci
se Státním okresním archivem Hodonín, výstava se uskuteční v březnu až květnu 2015 ‐ studium
proběhlo v SOkA Hodonín i v muzeu (knihovní fond, sbírkový fond). Byly vybrány předměty na
výstavu a dohodnuta druhá výstava do předsálí s židovskou tematikou (Pavel Holeka – Hebrejská
abeceda). Účast na konferenci Židé a Morava 12. 11. v Kroměříži

5.

Studium pramenů a literatury k dějinám města Hodonína ‐ v rámci heuristiky studovány
prameny k Hodonínu a Hodonínsku v těchto archivech: Moravský zemský archiv v Brně, fond F 5,
Velkostatek Hodonín, Národní archiv Praha, fond: Morava, Zemský archiv Opava, fond
Oppersdorfové
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.
Štefánikova, Zámecké nám., ul. Brandlova, ul. J. Suka, ul. Rybářská, ul. Měšťanská, ul. Horní
Plesová, ul. U Červených domků, zahrádkářská osada pod hřbitovem a Štěpnice

6.

Libreto výstavy. Cechy a řemesla na hodonínsko‐holíčském panství ‐ libreto bylo odevzdáno a s
grafičkou proběhly konzultace ohledně celkového grafického ztvárnění výstavy

7.

Hesla pro Encyklopedii Hodonína ‐ v důsledku technických problémů, které se vyskytly na
stránkách Encyklopedie, byla vytvořena pouze dvě hesla

8.

Dlouhodobá spolupráce s Ing. Kučerou, autorem internet. stránek Nostalgický Hodonín ‐ v roce
2014 nebyly poskytnuty na internetové stránky Nostalgický Hodonín žádné fotografie, byl
předán digitalizovaný tisk vztahující se k náletu na Hodonín v roce 1944 a průběžně probíhala
kontrola správnosti určení a datace fotografií na webových stránkách
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9.

Spolupráce s oborovými komisemi AMG ‐ pracovníci se v roce 2014 pravidelně zúčastňovali
seminářů příslušných oborových komisí

10. Vyřizování badatelských požadavků ‐ badatelské požadavky byly vyřizovány průběžně dle
požadavků po celý rok 2014, v rámci telefonických dotazů, emailových zpráv nebo osobních
konzultací bylo vyřízeno 40 požadavků
11. Odborné konzultace a studentské praxe ‐ v roce 2014 absolvoval na konzervátorském 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 ‐ dokumentace probíhala okrajově v Hodoníně,
Dolních Bojanovicích, Prušánkách

2.

Zpracování ‐ finalizace grantu Řezbáři 2013 ‐ v rámci finalizace řezbářského grantu za rok 2013
bylo úspěšně dokončeno zpracování 3 řezbářských osobností na 3 samostatných DVD ‐ řezbář ze
Šitbořic (2 hod. dokument), z Kyjova (1,5 hod.) a výroba betlémů (1 hod.)

3.

Scénář k výstavě Masky, uskuteční se v roce 2015 – uskutečnila se jednání s kolegy v Hlinsku
(fotodokumentace tamější expozice masek), v Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, jednání
v terénu – Nová Lhota, Ždánice o zapůjčení masopustních masek, jednání s keramiky, řezbáři
o zapůjčení masek. Bylo dojednáno zapojení SŠ lesnické ve Bzenci do výstavy. Probíhalo také
studium literatury a byl vypracován scénář

4.

Scénář k výstavě Vajíčko malované… ‐ vypracován společně s Vlastivědným muzeem Kyjov. Pro
Hodonín byl doplněn zápůjčkami z Masarykova muzea v Hodoníně, Vrbasova muzea v Ždánicích
a od 3 soukromých osob

5.

Výzkum a sběr materiálů k výstavě Cechy a řemesla na hodonínsko‐holíčském panství –
fotodokumentace, videodokumentace řemeslníků ‐ fotodokumentace 9 řemeslníků – kovář,
sudořezbář, švec, keramik, výroba slaměných došků, výroba holíčské fajáns a výroba modrotisku.
Poté byla zpracována videodokumentace ve filmovém dokumentu 1h30 min. na DVD Cechy
a řemesla hodonínsko‐holíčskeho panství v minulosti a dnes

6.

Terénní výzkumy – dokumentace lidového řemesla, obřadů, obyčejů, slavností v určených obcích
bývalého okresu Hodonín:
V rámci dokumentace lidového řemesla bylo kamerou natočeno 9 řemeslníků a zároveň
proběhla také jejich fotodokumentace ‐ sudořezbář, švec, keramik, výroba slaměných došků,
výroba holíčské fajáns, výroba modrotisku, tkalcovství a předení na kolovrátku
Při pracovním workshopu pro školy a veřejnost, 19. 11. 2014, bylo fotograficky zdokumentováno
8 řemeslníků (pletení z orobince, lidová výšivka, bednář, lidová keramika, kraslice, zpracování
ovčí vlny, tkadlec z Malé Vrbky, výroba perníku
Na akci Velikonoce se blíží bylo zdokumentováno 8 maléreček vajíček (blatnické kraslice, kraslice
olepované slámou, zelové a kostelové kraslice, dírkované kraslice, vnorovské kraslice, kraslice
velické, odrátované kraslice a gravírované kraslice. Dále 3 perníkářky a řezbář
V rámci strážnického folklórního festivalu proběhla fotodokumentace 3 řemeslníků ‐ výroba
dřevěných hraček, výroba dlabané vařečky, výroba štípané holubičky
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V rámci akce Vánoce se blíží bylo zdokumentováno 10 řemeslníků (řezbář, vyřezávání dřevěných
ozdob, paličkování, perníkářka, odrátovaná keramika, výrobky z kukuřičného šustí, vizovické
pečivo, obháčkované ozdoby, keramika, včelař, výroba betlému z formy)
Na strážnickém folklórním festivalu proběhla fotodokumentace 3 řemeslníků (výroba dřevěných
hraček, výroba dlabané vařečky, výroba štípané holubičky)
V rámci grantu MK ČR byly zpracovány na 3 DVD: řezbář ze Šitbořic (2 hod. dokument), řezbář
z Kyjova (1,5 hod.) a výroba betlémů (1 hod.). Dále mimo grant MK ČR bylo fotodokumentováno
dalších 6 řezbářů. Celkem bylo v hodnoceném roce zdokumentováno 9 řezbářů, z toho v rámci
grantu MK ČR 3 řezbáři
Při výzkumu obřadů, obyčejů, slavností proběhla: fotodokumentace Tříkrálová obchůzka ve
Strážnici 11. 1. 2014, fotodokumentace Smrtnica, Josefov, 6. 4. 2014, ve spolupráci
s kameramanem S. Loveckým byl natočen také filmový dokument o tomto obyčeji, Velikonoční
hrkání – Dolní Bojanovice a Josefov, 18. 4. 2014, Krojovaná pouť na Žerotín 22. 6. 2014,
Strážnice, MFF, 28. ‐ 29. 6. 2014, Vinobraní ve Strážnici, 13. 9. 2014
Další dokumentace: Perníkářka Anna Búřilová, staročeský perník, přepis výzkumu, nominace,
nejstarší vyšívačka p. Růžena Komosná (94 let) Dolní Bojanovice výzkum – 1h nahrávaný
rozhovor, fotodokumentace, fotodokumentace vyšívačky p. Poláchové z Velké nad Veličkou,
naivní malíř Alois Sikora, Hodonín, fotodokumentace, výrobce hrkačů Josef Netík, Josefov, otec a
syn, fotodokumentace, největší výrobce hrkačů a klepačů u nás, L. Jurčík, Zlín, fotodokumentace,
Ludmila Kočišová a Zdena Pavková, výroba figurek z kukuřičného šustí, Vnorovy,
fotodokumentace, přepis výzkumu Slavomíra Foretová, 2004, 9 stran – podklady pro článek
Slavomíra Foretová a její písničky malované na skle, napsáno ve spolupráci s J. Kamenskou,
článek vyjde v Malovaném kraji 1/2015
7.

Příprava programu velikonočního předváděcího týdne ‐ po konzultacích s řemeslníky byl
vypracován program akce Velikonoce se blíží… Kyjov (9.4.‐11.4.) a Hodonín (9.4.‐11.4. ). Akce se
v Hodoníně během 3 dnů účastnilo 28 řemeslníků, návštěvnost 597 osob

8.

Příprava programu vánočního předváděcího týdne ‐ program akce Vánoce se blíží… Kyjov (10.
12. ‐ 12. 12.) a Hodonín (10. 12. ‐ 12. 12.). Akce se v Hodoníně během 3 dnů účastnilo 22
řemeslníků, návštěvnost 485 osob

9.

Studium odborné literatury ‐ probíhalo během celého roku 2014 se zaměřením na betlémy,
hračky, kraslice, řezbáře, řemesla, na osobnost etnografa Antonína Václavíka a masky

10. Spolupráce s Etnografickou komisí AMG ‐ účast na obou pracovních setkáních (Hlinsko, Uherské
Hradiště)
11. Poskytování odborných konzultací, vedení praxí studentů etnologie a muzeologie ‐
neuskutečnila se žádná studentská praxe
Regionální pracoviště pro lidovou kulturu
1.

Spolupráce s odb. kultury Jihomoravského kraje na hodnocení nominací na udělení titulu Mistr
tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje a na oceňování laureátů ‐ administrativně
zpracovány tři zaslané nominace na titul, z nichž dvě nominace připravilo Masarykovo muzeum
v Hodoníně:
 Věra Šmídová, Veselí nad Moravou, výřezová výšivka – PhDr. Vít Trachtulec
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Iva Novotná, Hodonín, zpracování ovčí vlny – Mgr. Taťjana Martonová
Nominaci Marie Čihákové, Blatnice, blatnické kraslice připravilo Sdružení lidových
řemeslníků a výrobců
Všechny tři nominace projednala Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje
a všechny byly schválené. Slavnostní předání titulů proběhlo 8. 6. 2014 v Kunštátě.
V roce 2014 byly dále schváleny obě celostátní nominace na titul Nositel tradice lidových
řemesel, které podávalo Masarykovo muzeum v Hodoníně:
 Růžena Kozumplíková, Blatnice, pletení z orobince – PhDr. Vít Trachtulec
 Miroslav Urban, Malá Vrbka, ruční tkadlec – Mgr. Taťjana Martonová
Slavnostní předání celostátního ocenění proběhlo 6. 9. 2014 v Opavě v rámci zahájení Dnů
evropského kulturního dědictví.
2.

Spolupráce s odb. kultury Jihomoravského kraje na hodnocení případných nominací do Seznamu
nemateriálních statků Jihomoravského kraje ‐ v rámci tohoto úkolu byl projednán postup
přípravy nominací v následujících třech letech tak, aby vzhledem k časové náročnosti zpracování
nominace byla v každém roce zpracována a podána jedna nominace. Byl vypracován časový
harmonogram:
 2015 Honění Jidáše, zpracovává Mgr. Palowská, bývalá pracovnice Muzea Vyškovska
 2016 Saharé v Nové Lhotě, zpracovává PhDr. Vít Trachtulec, Masarykovo muzeum
v Hodoníně
 2016 Vynášení smrtnice v Josefově, zpracovává Mgr. Tomáš Gronský, Masarykovo
muzeum v Hodoníně
 2017 sypání chodníčků a pálení ohňů, zpracovává PhDr. Irena Ochrymčuková,
pracovnice Muzea Brněnska
Dále byl připraven harmonogram schůzek s etnografy muzeí zřizovaných Jihomoravským krajem,
kde se projednává problematika spojená s vyhledáváním vhodných jevů. Proběhly schůzky
s kolegy z Muzea Brněnska, z Jihomoravského muzea ve Znojmě a z Městského muzea
v Hustopečích, jejichž výsledky vedly k dohodám o nominacích dle možností pracovníků
a s ohledem na náročnost dokumentace vytipovaných nominací. Další nominaci zpracovává
Masarykovo muzeum v Hodoníně – válání dyní v Žádovicích

3.

Vedení a administrace Seznamu nemateriálních statků Jihomoravského kraje ‐ byl zřízen Seznam
nemateriálních statků Jihomoravského kraje, kam byly automaticky převedeny jevy
z celostátního Seznamu, které se týkají Jihomoravského kraje. Tak byly zapsány následující jevy
pod čísly:
1/2013 Slovácký verbuňk
2/2013 Jízda králů na Slovácku ‐ ve Skoronicích na Hodonínsku

4.

Spolupráce s muzei na vyhledávání vhodných kandidátů na udělení titulu Mistr tradiční
rukodělné výroby Jihomoravského kraje 2015 a vhodných jevů tradiční lidové kultury pro
přípravu nominací na Seznam nemateriálních statků Jihomoravského kraje ‐ rámci vyhledávání
vhodných jevů do Seznamu nemateriálních statků JmK byly konzultovány i případné návrhy na
udělování titulu Mistr s negativním výsledkem. Údajně v jejich okrese podmínky na udělení
Titulu nikdo nesplňuje. Dále byla projednána problematika udělování Titulu s odbornou
pracovnicí Moravského zemského muzea v Brně, rovněž s negativním výsledkem
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5.

Vypracování nominací na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje
pro rok 2015 ‐ Masarykovo muzeum v Hodoníně zpracovalo dvě nominace:
 Marie Žáková, Vnorovy, batikované kraslice – PhDr. Vít Trachtulec
 Anna Búřilová, Hodonín, staročeský perník – Mgr. Tomáš Gronský
Navrhovaná nominace (Mgr. Taťjana Martonová) sedláře Libora Kůra byla stažena a odložena.
Mgr. T. Martonová administrativně zpracovala celkem tři nominace pro rok 2015. Třetí nominaci
opět podalo Sdružení lidových řemeslníků a výrobců, které připravilo nominaci:
 Zdeňka Zábojová, Sebranice u Boskovic, ruční tkadlena

6.

Vypracování nominací na udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel 2015 ‐ byl podán jeden
návrh na udělení celostátního titulu: Věra Šmídová, Veselí nad Moravou, výřezová výšivka –
zpracoval PhDr. Vít Trachtulec

7.

Koordinace úkolů v rámci pracoviště s jednotlivými odbornými pracovníky odd. – schůzky
proběhly v termínech 12. 2. 2014, 25. 3. 2014, 22. 5. 2014 a 4. 9. 2014. Probíraly se úkoly
pracoviště a z každé schůzky byl vypracován a rozeslán zápis

8.

Pokračování videodokumentace a fotodokumentace vybraných řezbářů ‐ bylo úspěšně
dokončeno zpracování 3 řezbářských osobností na 3 samostatných DVD – viz výše Etnografie
bod 2

9.

Plnění grantu MK ČR v kategorii TKL/A Prezentace Mistrů tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje:
 Příprava textu a fotografií pro katalog ‐ připraveny texty a vybrány fotografie pro
každého Mistra na samostatný list v katalogu. Katalog koncipován jako otevřený
s možností přitištění informací o nových Mistrech 2015
 Videodokumentace technologických postupů jednotlivých „Mistrů“ a zpracování
videozáznamů a střih reprezentativního DVD ‐ videodokumentace proběhla u všech
Mistrů. Pořízeno 180 minut záznamu, ze kterého byl sestříhán film o délce 77 minut
 Zadání katalogu do tisku ‐ z poptávkového šetření vybrána Tiskárna ŠIKI Kyjov, katalog
vyšel nákladem 1000 ks
 Příprava textů a fotografií na výstavní panely ‐ zpracovány texty i výběr fotografií, které
byly graficky připraveny pro tisk. Každý Mistr má věnovaný samostatný ROLL‐UP 80 x
200 cm
 Zadání tisku výstavních panelů – z poptávkového šetření byla vybrána firma Bono Art
Praha
 Nákup reprezentativní kolekce od „Mistrů“ ‐ nákup realizován v rámci nákupní komise
Masarykova muzea v Hodoníně – viz akviziční činnost
 Propagace ‐ proběhla v tisku, kabelových televizích, web. stránkách, výlepem plakátů
 Instalace výstavy v muzeu Kyjov a první workshop ‐ výstava byla koncipovaná jako
putovní, první byla realizována ve dvou sálech Vlastivědného muzea Kyjov. Vernisáž
proběhla 24. 8. 2014 za účasti zástupců odboru kultury Jihomoravského kraje a radní pro
kulturu Jihomoravského kraje. V rámci výstavy byl 11. 9. 2014 realizován workshop pro
školy a veřejnost za účasti všech Mistrů. Návštěvnost: 140 lidí
 Instalace výstavy v muzeu Hodonín a druhý workshop ‐ instalace výstavy v muzeu
Hodonín a druhý workshop: V listopadu byla výstava přesunuta a znovu instalována ve
39

dvou výstavních sálech Sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně na Národní třídě.
V rámci výstavy byl 19. 11. 2014 realizován druhý workshop pro školy a veřejnost za
účasti všech Mistrů. Návštěvnost: 127 lidí
10. Vedení kalendária – kalendárium vedeno a týdně aktualizováno
11. Spolupráce regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK Strážnice ‐ probíhala průběžně
podle plněných úkolů. V rámci spolupráce účast na jednáních Sboru pro jízdu králů
12. Spolupráce s ministerstvem kultury na plnění Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu
a účast na setkání zástupců regionálních pracovišť ČR ‐ plněno průběžně podle požadavků MK,
setkání proběhla na jaře v Praze v Nosticově paláci a na podzim v NÚLK ve Strážnici
13. Účast na jednáních Národní rady pro lidovou kulturu MK ČR ‐ první kolo projednávání nominací
do celostátního Seznamu nemateriálních statků proběhlo 11. 6. 2014 v Praze na ministerstvu
kultury. Bylo nominováno České loutkářství, Technologie výroby modrotisku a Tradiční
vodoléčebné procedury a odkaz Vincenze Priessnitze. Nominace byly rozeslány všem členům
Národní rady, které se musely prostudovat a po návrhu nezbytnosti vypracování odborných
posudků byly postoupeny do druhého kola. To proběhlo v listopadu e‐mailovou formou, kdy byly
zaslány odborné posudky k prostudování s žádostí o zpracování odůvodnění souhlasu či
nesouhlasu s nominací. Ty byly postoupeny ministrovi kultury k podpisu
14. Účast v grantové komisi MK ČR na hodnocení podaných projektů ‐ grantová komise, které je
členkou Mgr. T. Martonová, se poprvé sešla 13. 2. 2014 na projednávání 23 grantů regionálních
pracovišť pro rok 2014. Podruhé se grantová komise sešla 26. 11. 2014, kde se projednávalo 21
podaných grantů regionálních pracovišť na rok 2015
Archeologie
1. Záchranné archeologické výzkumy na území bývalého okresu Hodonín dle uzavřených smluv ‐
záchranné archeologické výzkumy byly provedeny celkem u 78 nových akcí. 62 z nich bylo
smluvně vázaných (viz Příloha č. 6, s. 116) a 16 smluvně nevázaných neinvestorských akcí (viz
Příloha č. 7, s. 118). U 21 terénních akcí došlo k pozitivním archeologickým nálezům, které
přispěly k poznání regionu v pravěkém až raně novověkém období (viz Příloha č. 1, s. 102)
Výsledky těch nejvýznamnějších:
 Výzkum dalšího pravěkého osídlení v prostoru již dříve zkoumaných lokalit v Miloticích‐Drahy
a Žarošicích‐Újezdky potvrdil hustotu sídlišť od neolitu až po středověk. V prvním případě od
nejstarších neolitických zemědělců, v době bronzové, ve slovanském období a nově i v době
laténské. Ve druhém případě máme doklady nejen o osídlení v době bronzové a halštatu, ale
nově také o kultuře s lineární keramikou a mladší době římské. Dlouhodobá terénní
prospekce a menší plošný výzkum v Dražůvkách ve spojení archeologického
a přírodovědeckého sběru dat, tj. environmentálního průzkumu a výkopových prací,
zahrnovaly zejména kompletní geofyzikální a detektorový průzkum předem vytypovaných
tratí s pozůstatky lidských aktivit od pravěku až po novověké období. Drobná sondáž ve
Strážnici‐Patery hony byla zacílena na ověření nálezových okolností významného souboru
bronzových nádob ze starší doby římské na nově objevené polykulturní lokalitě.
V Hovoranech‐Díly za humny bylo potvrzeno prostorové pokračování sídliště kultury
s moravskou malovanou keramikou, výzkum zde bude pokračovat i v roce 2015.
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 Výzkum v Hodoníně přinesl nové poznatky k vývoji dvou původně středověkých parcel
v Rybářích. V blízkosti hodonínského zámečku se podařilo objevit mohutnou středověkou pec
a raně středověké kostrové hroby. Z pravěkého osídlení Hodonína lze zmínit objev, na nálezy
bohatého, sídlištního objektu z doby bronzové v zahrádkářské kolonii pod hřbitovem.
K detailnímu poznání dvou původně středověkých ulic došlo v centru Kyjova a ve Strážnici. Tři
velkomoravské hroby se podařilo zachytit na okraji Mutěnic. V Petrově byla odkryta část
osady z 13. století a na strážnickém zámku bylo zkoumáno západní křídlo původního hradu.
Na Babím lomu u Strážovic došlo k průzkumu a zaměření neznámé štoly, která je součástí
rozsáhlého areálu s doklady historické těžby železných rud
2.

Zajišťování a příprava návrhů smluv na archeologické výzkumy ‐ při jednáních se zástupci
investorů a stavebníků bylo uzavřeno celkem 62 smluv a objednávek ke stavebním akcím
smluvně vázaných s archeologickým výzkumem (viz Příloha č. 6, s. 116)

3.

Agenda odborných vyjádření k jednotlivým stavebním akcím ‐ realizováno 6 písemných vyjádření
a další jednotlivá jednání související se zajištěním smluvně vázaných i ostatních nesmluvních,
tedy neinvestorských, resp. ze zákona státem hrazených akcí

4.

Zpracování nálezových zpráv ze záchranných archeologických výzkumů ‐ vyhotoveno celkem 59
nálezových zpráv (viz Příloha č. 8, s. 119), z toho 15 s pozitivním a 44 s negativním zjištěním.
Průběžně byla prováděna digitalizace dokumentace terénních výzkumů, která slouží jako
podklad k vyhotovení jednotlivých nálezových zpráv

5.

Zpracování dat o archeologických akcích pro systém Megalit ‐ připraveny podklady k archivaci
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 konferencích odborného a popularizačního charakteru:
 Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad Špilberk 23. – 24.
dubna 2014
 26. internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im
mittleren Donauraum. Wandel durch Migration? Straubing 3.–7. 12. 2014
 Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad Špilberk 23. – 24.
dubna 2014
 5 rokov archeologického výskumu osady Maďarovském kultury v Budmericiach. Budmerice
15. 8. 2014
Předneseno 6 přednášek a referátů odborného i popularizačního charakteru:
 Šmerda, J.: Výsledky výzkumu starobronzového pohřebiště v Hroznové Lhotě. Archeologické
výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad Špilberk 23. – 24. dubna 2014
 Šmerda, J.: The new Lombard burial site in Kyjov in Moravia and its position in the
development of the 6 th century. 26. internationales Symposium Grundprobleme der
frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Wandel durch Migration?
Straubing 3. – 7. 12. 2014
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 Kostrouch, F. – Kozinová, M. Archeologický výzkum u kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Mikulčicích. Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, Brno – hrad
Špilberk 23. – 24. dubna 2014
 Kostrouch, F. Templářská komenda, tvrz a zámek Čejkovice. Čaj o páté. Klub seniorů
Čejkovice – Orlovna. 6. 5. 2014
 Kostrouch, F. – Kovář, M. – Krček, J. – Široký, R. Medieval Brick Architecture of the Defunct
Cistercian Monastery in Pomuk. Forum Urbes Medii Aevi XIII. „Bricks and building ceramics in
medieval and modern urban architecture of Central Europe“, 22. až 24. září 2014 Wrocław
(Polsko)
 Kostrouch, F. Archeologické nálezy ve sbírkách Masarykova muzea v Hodoníně. Hodonín – sál
Evropa, 1. 7. 2014. Přednáška pro klienty Psychiatrické nemocnice v Kroměříži
8.

Účast na komisích k terénním archeologickým výzkumům ‐ návštěvy archeologických výzkumů
a komisí: Zámek Valtice (Archaia Brno), SH Mikulčice (AÚ AV ČR), Petrov (Archaia Brno)

9.

Studium odborné literatury regionálního a nadregionálního charakteru ‐ průběžné studium
dostupné literatury související s archeologií v knihovně archeologického oddělení MM
v Hodoníně, méně dostupná odborná literatura zapůjčována také z jiných knihoven ČR
(Archeologický ústav Brno, Břeclav). 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 (Hodonín – Rybáře býv. čp. 61 a 62, Hodonín – Nádražní
řádek 2231/27)
11. Vědecké vyhodnocování terénních archeologických výzkumů ‐ průběžné zpracovávání
a vyhodnocování výsledků terénních výzkumů a jejich příprava pro publikování. Vyhotoveno
celkem 15 nálezových zpráv s pozitivním výsledkem, z nichž budou následně publikovány články
Články a studie:




Šmerda, J.: K nejnovějšímu archeologickému objevu v Žarošicích. Věstník Historicko‐
vlastivědného kroužku v Žarošicích 23. Žarošice 2014, 30‐34.
Šmerda, J.: Předběžné poznámky k počátku a konci pohřbívání na nekropoli z mladší fáze
doby stěhování národů v Kyjově, sb. pro J. Tejrala, v tisku.
Kostrouch, F. – Kozinová, M.: Archeologický výzkum u kostela sv. Martina ve Strážnici.
Okolo Strážnice. Sborník Městského muzea ve Strážnici. Strážnice 2014, 45‐64.

12. Vyřizování badatelských požadavků ‐ za sledovaný rok vznesli požadavky 4 badatelé s tématy ‐
neolitické nálezy na Hodonínsku, včetně BI a ŠI z Milotic, nálezy z doby římské ze Strážnicka
a Kyjovska, hrobové nálezy ŠI ze starší doby bronzové z Hroznové Lhoty, eneolitické nálezy
z Nechvalína a Veselí n. M
13. Odborné konzultace a studentské praxe ‐ konzultace k archeologické činnosti poskytnuta 25
osobám
14. Správa internetových stránek archeologického pracoviště ‐ správa stránek archeologického
oddělení MM v Hodoníně http://www.masaryk.info/
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15. 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 informací o připravovaných stavebních akcích,
u kterých byl následně realizován záchranný archeologický výzkum
16. Plavení environmentálních vzorků z archeologických výzkumů ‐ proplaveny zbylé vzorky ze
starších archeologických výzkumů Kyjov – Od Svatoborska, výstavba obch. centra Kaufland
a Hroznová Lhota‐Přední čtvrtky od Žabince, ZTV a výstavba RD. Vedle archeobotanických
makrozbytků získány i drobné artefakty
17. Výroba replik pravěkých nástrojů – oprava poškozených replik
18. 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
19. Mytí a lepení keramických nádob ‐ v průběhu roku 2014 bylo umyto cca 3000 keramických
zlomků Milotice‐Drahy, výstavba ČOV a slepeno asi 5 ks keramických nádob a keramických torz z
lokalit Milotice‐Drahy, výstavba ČOV a Hroznová Lhota‐Přední čtvrtky od Žabince, ZTV a výstavba
RD. Dokončení plánováno v roce 2015
Kyjov
Historie
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Studium odborné literatury a pramenů ke správě svěřených fondů ‐ probíhalo podle potřeby
Studium v archivech a knihovnách ‐ studium v Moravském zemském archivu v Brně k dějinám
obce Dražůvky
Mapování činnosti českých bratří na Ždánicku – pokračuje v dalším roce
Spolupráce s obcí Dražůvky na realizaci projektu
„Nevíme, po čem chodíme, aneb i malé dědiny měly velké dějiny“
archivní rešerše, studium odborné literatury, práce s prameny
‐ uskutečnila se, vypracována závěrečná zpráva
Konzultace k ročníkovým a dipl. pracím – nebyl vznesen požadavek
Vedení studentů při praxi v muzeu ‐ praxi vykonala 1 studentka FF MU Brno
Vyřizování badatelských požadavků ‐ během roku bylo vyřízeno 9 badatelských požadavků
Scénář výstavy Velká válka ‐ byl zpracován, výstava byla realizována
Scénář výstavy Svaté obrázky – byl zpracován, výstava byla realizována

Etnografie
1.
2.
3.

4.

Scénář výstavy Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje – scénář zpracován,
výstava realizována
Scénář výstavy Svaté obrázky – spolupráce na výběru a zajištění vystavovaných předmětů
Příprava a zpracování nominace na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje 2014 ‐ studium problematiky lidových řemesel a sedlářství, příprava
nominace byla odložena na žádost nominovaného
Zpracování videodokumentace jízdy králů ve Skoronicích 2013 ‐ videodokumentace byla stažena
a upravena do dokumentační verze
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5.

Studium odborné literatury regionálního i celorepublikového charakteru k problematice
rukodělné práce a svatých obrázků ‐ probíhalo podle potřeby
6. Účast na jednáních Etnografické komise AMG – účast na jarní komisi v Hlinsku a podzimní
v Uherském Hradišti
7. Vyhledávání vhodného kandidáta na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje
2016 ‐ vytipován výrobce reliéfních kraslic ze Strážovic
8. Vedení studentů při odborné praxi v muzeu – nebyl požadavek
9. Článek do Muzejního občasníku – Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje –
zpracován a odevzdán
10. Vyřizování badatelských požadavků – průběžně zodpovídány drobné dotazy
Další aktivity:
11. Fotodokumentace ostatků v Ježově
12. Fotodokumentace velikonočního hrkání ve Skoronicích
13. Záchovná opatření za uchování jízdy králů
V rámci záchovných opatření za uchování a udržení jízdy králů byly realizovány tyto akce:
1) Malování ve Skoronicích pro děti ze Skoronic. Šlo o druhý ročník malování na motivy jízdy
králů, který se uskutečnil 17. 4. 2014. Výkresy budou společně s loňskými pracemi vystaveny
v rámci výstavy na Slovácký rok 2015
2) Komponované pásmo k jízdě králů ve spolupráci se ZŠ Seifertova – viz kulturně výchovná
činnost
3) Dokumentace slavnostní mše za jízdu králů v Blatnici pod sv. Antonínkem dne 4. 5. 2014
4) Dokumentace jízdy králů v Hluku dne 6. 7. 2014
Veselí nad Moravou
Historie
1.

Dějiny města a panství Veselí nad Moravou – studium pramenů a literatury – probíhalo
průběžně podle potřeby

2.

Chorynští z Ledské – od Bílé hory po příchod na Veselí – cesta zpátky na vrchol ‐ pokračuje
postupná digitalizace vybraných částí fondů G 144, G 194, G 367, G 436

3.

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:
‐ Ottův slovník naučný XII.; 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; von Kadich, H. ‐Blažek, C.: Der Mährische Adel (J. Siebmachers's großes Wappenbuch,
Band 4, Abt. 9). Nürnberg 1899, s. 19. Pilnáček, J.: Staromoravští rodové. Vídeň 1930; Pokluda,
Z.: Chorynští. In: Malovaný kraj 31, 1995, č. 4, s. 8. Stibor, J.: Chorynští z Ledské; Domluvil, E.: Val.
Meziříčský okres. Vlastivěda moravská; Hosák, L.: Historický místopis země moravskoslezské;
Musil, F. ‐ Svoboda,L.: Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou; Schwoy, F. J.:
Topographie vom Markgrafthum Mähren. Dritter Band. Prerauer‐Znaymer‐ und Iglauer Kreis
‐ mapování lokalit: zámek Lysice, zámek Choryně, zámek Lešná (Valašské Meziříčí)
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4.

Lenní dvůr Kroměříž III. (ZAO, pobočka Olomouc) – lenní knihy 1364 – 1888 ‐ pokračuje analýza
fondu – seznámení s obsahem – výběr materiálu souvisejícího s činností příslušníků rodu
Chorynských z Ledské – následovat bude digitalizace vybraných listin a jejich následné
zpracování

5.

Lenní dvůr Kroměříž IV. (ZAO, pobočka Olomouc) – Spisy. Knížecí arcibiskupská lenní dvorská
kancelář (1274) 1529 ‐ 1883 (1929) ‐ pokračuje analýza fondu – seznámení s obsahem – výběr
materiálu souvisejícího s činností příslušníků rodu Chorynských z Ledské – následovat bude
digitalizace vybraných listin a jejich následné zpracování

6.

Lenní dvůr Kroměříž V. (ZAO, pobočka Olomouc) ‐ Spisy lén olomouckých biskupů a arcibiskupů ‐
pokračuje analýza fondu ‐ LDK díl V. Spisy lén olomouckých biskupů a arcibiskupů. Svazek 9.
Lenní statek Choryně 1563 – 1872 – zahájena digitalizace vybraných materiálů souvisejících s
činností příslušníků rodu Chorynských z Ledské

7.

Fond A3 – Stavovské rukopisy ‐ studovány a digitalizovány vybrané části inv. č. 295 a 296 –
nevydané svazky Moravských zemských desek na mikrofilmech

8.

Velkostatek Veselí nad Moravou (MZA Brno‐ fond F95) ‐ digitalizována inv. č. 147, 148, 156, 262

9.

Rodinný archiv Vrbnů a Rottálů (MZA Brno‐ fond G361) ‐ ‐ digitalizováno inv. č. 73, 446

10. Rodinný archiv Magnisů (MZA Brno – fond G146) ‐ digitalizováno inv. č. 17, karton 62
11. Rodinný archiv Chorynských (MZA Brno – fond G144) ‐ digitalizována inv. č. 14, 66, 72, 110, 370,
397, 405, 410
12. Rybníkářství na Veselsku – seznámení s tématem – prameny, literatura ‐ ‐ digitalizováno inv. č.
533 (karton115)
13. Drobná šlechta na Veselsku a její sídla – přehled rodů heraldika, genealogie – studium literatury
a pramenů, rozpracovány rody: ze Stehelčevsi, z Drhonic, Jiskra z Únětic, Zúňský ze Zúně,
Šobišovský ze Šinovic
14. Spolupráce s obcí Dražůvky na realizaci projektu „Nevíme, po čem chodíme aneb i malé dědiny
měly velké dějiny“ – archivní rešerše, studium odborné literatury, práce s prameny ‐ společně s
kolegyní z Vlastivědného muzea Kyjov ‐ digitalizovány fondy D 12 (inv. č. 498), D 22 (mapa
č. 363) a G 436 (inv. č. 938 a 3180) – výsledky bádání zapracovány do závěrečné zprávy pro
Obecní úřad v Dražůvkách – spolupráce bude pokračovat i v následujícím roce
15. Spolupráce s Veselským kulturním centrem na vydávání publikací o historických a jiných
zajímavostech města Veselí nad Moravou – redakční práce, korektury, předtisková příprava, … ‐
publikace VESELSKÉ KOSTELY A DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY – vypracovány a odevzdány texty:
Náboženský život ve Veselí do zrušení kláštera servitů, Zarazické Kostelíky, Kostel Panny Marie,
Kostel sv. Bartoloměje, Krypta pod kostelem sv. Andělů strážných, provedeny redakční práce,
výběr fotografií, korektury textů
16. Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu – probíhalo průběžně podle
potřeby
17. Článek do Muzejního občasníku – zpracován článek Vladykové z Vojslavic na Veselí
18. Konzultace studentských prací – nebyl požadavek
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19. Spolupráce s komisí regionálních historiků ‐ jednání ve Zlíně (28. 5.), podzimní zasedání v Novém
Jičíně (1. – 3. 10.) a v Olomouci (8. 12.)
20. Badatelské požadavky ‐ 60 badatelských požadavků: heraldika, genealogie (šlechtická
i občanská), orientace v archivních fondech, matriky, stabilní katastr, šlechtické rody, regionální
dějiny
Etnografie
1.

Práce regionálního pracoviště pro lidovou kulturu – probíhá dle plánu činnosti regionálního
pracoviště, viz výše

2.

Vypracování harmonogramu videodokumentace ‐ zpracován v termínu, termíny upravovány
podle možností řemeslníků

3.

Video a fotodokumentace v terénu – probíhá především pro regionální pracoviště ve spolupráci
s dokumentátorem

4.

Doplňování etnomuzikologického fondu ‐ získán zpěvník lidových písní z přehlídky dětských
zpěváků ve Veselí nad Moravou

5.

František Pavlica – dokumentace činnosti ‐ proveden videozáznam opravy střechy lidového
stavení v obci Lopeník

6.

Studium hudební pozůstalosti Martina Zemana ‐ probíhá v souvislosti s přípravou žádosti o grant
pro Masarykovu univerzitu v Brně společně s doc. Kučerovou. Dále pro přípravu pořadu na
Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou (p. Rychlík a Mička), pro přípravu TV pořadu Folklorika
(režie Monika Rychlíková)

7.

Článek do Muzejního občasníku ‐ ‐v lednu předán do Muzejního občasníku článek o paní Růženě
Kozumplíkové (výrobky z orobince). Do regionálního a místního tisku předány články o PhDr.
Pavlu Popelkovi, CSc.
‐ dále článek o paní Kozumplíkové do časopisu Krajem sv. Antonínka a do Slovácka (ve Slovácku
nevytištěn). Připraveny další články o lid. výrobcích pro publikaci v Muzejním občasníku –
Dagmar Čechová (perník z formy), Věra Šmídová (lidová výšivka)

8.

Studium odborné literatury za účelem správy svěřeného fondu ‐ probíhá, zejména se zaměřením
na výroční zvykosloví a řemesla. Kroje horňácké obce Velká nad Veličkou, Moravské Slovensko,
Horňácko, Veselsko, Čtení o Horňácku, Výroční obyčeje a lidové umění, lidová architektura na
Moravě a ve Slezsku, monografie obcí Blatnice, Lipov, Hroznová Lhota, Veselí nad Moravou.
Vlastivěda moravská, lidová kultura na Moravě. Dále publikace o kraslicích a lidové výšivce.
Například Moravská lidová výšivka, Malujeme kraslice, Nejkrásnější kraslice, Kraslice na Moravě
a další

9.

Konzultace studentských prací ‐ Harmonizace lidové písně – telefonicky (Masarykova univerzita
Brno – konzultace), praxe studentky SŠ z Uherského Hradiště (1 x za 14 dní)

10. Badatelské požadavky – 19 badatelských požadavků
11. Spolupráce na přípravě a realizaci (pokud bude schválen) mezinárodního grantu na podporu
hudební tvořivosti mládeže – Masarykova univerzita Brno ‐ proběhly přípravné práce
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a konzultace – Masarykova univerzita a ZŠ Lipov – Grant zpracován doc. Kučerovou a univerzitě
přidělen (viz bod 6)
Regionální pracoviště pro lidovou kulturu – mimo hodnocení výše
1. Videodokumentace v terénu
‐ videodokumentace lidových řemesel – perník z formy, lidová výšivka, výrobky z orobince,
kraslice. Videodokumentace realizována a společně zpracována, doplněna popisy, texty
a hudbou;
‐ „sáháré“ z Nové Lhoty. Projednáno na schůzce RP. Uskutečněn videozáznam jejich práce v obci
Nová Lhota
2. Videodokumentace krasličářek ‐ Blatnice pod sv. Antonínkem, Velikonoční převáděcí akce
v Městském muzeu, Žeraviny, Veselí nad Moravou
3.

Fotodokumentace v terénu ‐ lidová řemesla – výšivka, perník, kraslice, pamětní kříž v Milokošti

4.

Studium literatury a dalších pramenů k drobným sakrálním památkám ‐ probíhá průběžně ‐
Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku, Nemovité kulturní památky okresu Hodonín,
Veselsko, Vlastivěda Moravská, Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, Veselí nad
Moravou, internetové články

5.

Doplňování (aktualizace) fotodokumentace drobných sakrálních staveb ‐

6.

Spolupráce regionálního pracoviště pro lidovou kulturu s NÚLK Strážnice ‐ probíhá
prostřednictvím vedoucí pracoviště a dokumentátora, dále na NÚLK posílány nominace lidových
řemeslníků na krajské nebo celostátní ocenění

7.

Katalogizace v 1.st. dokumentace drobných sakrálních staveb do programu BACH ‐
zdokumentován opravený pamětní kříž na rodinném domě v Milokošti. Se starostou obce
Hroznová Lhota domluvena aktualizace popisů drobných sakrálních památek farnosti Hroznová
Lhota. Zjištěny opravy některých památek na Nové Lhotě

8.

Vedení kalendária kulturních akcí na www.masaryk.info – týdně aktualizováno

9.

Příprava návrhu ocenění paní Šmídové na celostátní ocenění – Nositel tradice lidových řemesel
(pokud dostane v roce 2014 krajské ocenění) – návrh zpracován a předán

10. Příprava výstavy kraslic a výrobků z kukuřičného šustí – prezentace sběrné činnosti v rámci
grantů za rok 2012 a 2013 – výstava realizována
11. Článek o navrhovaných, případně oceněných lidových řemeslnících ‐ v lednu předán
aktualizovaný článek o paní Kozumplíkové z Blatnice (výrobky z orobince), připraveny
články
o paní Šmídové (výřezová výšivka) a paní Čechové (perníkové pečivo z formy)
Videodokumentace
1. Videodokumetace v terénu – filmování, stažení videozáznamu do PC, střih, titulky, vložení foto,
ozvučení, grafická úprava, renderování, přepis z PC na DVD, výroba přebalu na DVD, potisk DVD
– prováděna dle potřeby a požadavků – viz Příloha č. 5, s. 113
2. Zpracování videodokumentace vyplývající z činnosti Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu
– filmování, stažení videozáznamu do PC, střih, titulky, vložení foto, ozvučení, grafická úprava,
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renderování, přepis z PC na DVD, výroba přebalu na DVD, potisk DVD – probíhá dle potřeby – viz
Příloha č. 5, s. 113
3. Videodokumentace muzejních akcí ‐ viz Příloha č. 5, s. 114
4. Digitalizace, popis a třídění starších analogových nahrávek – probíhá průběžně podle potřeby
5. Zálohování na média – VHS, DVD – probíhá průběžně
6. Spolupráce s odbornými pracovníky při dokumentaci lidové kultury – probíhá dle požadavků
odborných pracovníků
7. Zpracování dodaného videomateriálu z muzejních akcí v MMH ve spolupráci s odbornými
pracovníky (digitalizace, střih, titulky, ozvučení, grafická úprava, renderování, výroba a tisk
přebalu na DVD, potisk DVD) – probíhá dle potřeby a požadavků odborných pracovníků – viz
Příloha č. 5, s. 112
8. Popis a archivace médií – probíhá podle potřeby
10. Sledování a záznam aktuálních zpráv z kabelové televize Slovácko – uskutečňuje se dle potřeby
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Podíl na realizaci návrhu na zápis SHM na Listinu UNESCO – úkoly spojené s nominací
společného česko‐slovenského kulturního statku s názvem „Památky Velké Moravy. Slovanské
hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Margity Antiochijské“ ze strany pobočky Masarykova muzea
plně realizovány. V této souvislosti byla také rozvíjena spolupráce se všemi institucemi, které se
přípravou nominace zabývaly. Dne 9. 9. se uskutečnila na základně Archeologického ústavu AV
ČR Brno v. v. i. pracovní konzultace svolaná oddělením UNESCO odboru mezinárodních vztahů
MK ČR k posudku ICOMOS nominovaného kulturního statku, jejímž účelem bylo vyhodnocení
závěrů z posudku pro další činnost související s nominací, ať již pro činnost vědeckou či pro další
pokračování revitalizace areálu

2.

Spolupráce s NPÚ Praha, AÚ AV ČR, obcí Mikulčice ad. – spolupráce se jmenovanými institucemi
probíhala především v souvislosti s plněním bodu 1 v rámci činnosti Pracovní skupiny pro
Archeopark Mikulčice‐Kopčany jmenované Jihomoravským krajem a jednotlivě při spolupráci na
konkrétních projektech realizovaných v areálu. Pracovní skupina pro Archeopark Mikulčice‐
Kopčany v roce 2014 jednala 25. 6. a 28. 11. Hlavními body jednání byly hlavně informace
o posudku ICOMOS na projekt „Památky Velké Moravy. Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel
sv. Margity Antiochijské“, jednak informace o stavu realizovaných projektů včetně posledního,
jímž je Studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice‐Kopčany a následně závěry pro další
činnost skupiny a jejích jednotlivých subjektů při revitalizaci areálu a dalších krocích souvisejících
s nominací

3.

Obměna a aktualizace průvodcovských textů – splněno v termínu

4.

Překlad průvodcovských textů do ruštiny, francouzštiny – úkol trvá

5.

Pokračování v přípravě záměru archeoskanzenu u VII. kostela – úkol trvá

6.

Rozvaha záměru dětského muzea jako „malého hradiště“ –úkol trvá

7.

Pokračován v rozvíjení kontaktů s odbornými pracovníky na pracovištích Kyjov, Pohansko, Staré
Město, Modrá, Uh. Hradiště, AÚ AV ČR Brno, Kopčany ‐ bylo dle možností plněno v souladu
s jednotlivými cíli ve spolupráci s uvedenými partnery. Jde o úkoly dlouhodobé, které jsou
rozvíjeny průběžně a mají trvalou hodnotu a význam pro hradiště
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8.

Rozvíjení spolupráce mezi archeologickými lokalitami Znojmo ‐ Pohansko‐ Mikulčice ‐ Staré
Město, vytváření společných projektů a služeb, výměna zkušeností ‐ bylo dle možností plněno
v souladu s jednotlivými cíli ve spolupráci s uvedenými partnery. Jde o úkoly dlouhodobé, které
jsou rozvíjeny průběžně a mají trvalou hodnotu a význam pro hradiště

9.

Rozvíjení spolupráce mezi turistickými cíli Mikulčice ‐ Milotice ‐ Hodonín ‐ Petrov, tvorba
společných služeb, vzájemná podpora ‐ bylo dle možností plněno v souladu s jednotlivými cíli ve
spolupráci s uvedenými partnery. Jde o úkoly dlouhodobé, které jsou rozvíjeny průběžně a mají
trvalou hodnotu a význam pro hradiště

10. Spolupráce s turistickými cíli v rámci Top výletní cíle JMK ‐ bylo dle možností plněno v souladu
s jednotlivými cíli ve spolupráci s uvedenými partnery. Jde o úkoly dlouhodobé, které jsou
rozvíjeny průběžně a mají trvalou hodnotu a význam pro hradiště
11. Spolupráce s CCR JM a CCR VM ‐ spolupráce s Centrálami CR Jižní Moravy (projekt Top Výletní
Cíle) a Východní Moravy (projekt Cyrilometodějské poutní stezky) doznala dalšího rozvoje a v
jejím rámci byly z naší strany partnersky podporovány především propagační a tiskové výstupy
(mapy. Letáky, katalog poutních stezek ad.).
12. Rozvíjení spolupráce s Infocentrem Mikulčice, akce Girobus Rosťa, rozvíjení zážitkové turistiky –
průběžně plněno v rámci možností
13. 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
14. Fotodokumentace akcí a sběr snímků pro tisky a materiály – průběžně plněno
15. Videodokumentace vybraných akcí a zpracování záznamů (průběžně) – průběžně plněno
16. Studium a excerpce pramenů a literatury k Velké Moravě ‐ ve volnějších chvílích byla studována
odborná literatura nejen průvodci, ale také odbornými pracovníky památníku, s cílem, zlepšit
poskytované služby a přípravu vydávaných materiálů
17. Spolupráce s badateli, praktikanty a studenty – realizováno 7 exkurzí studentů archeologie
s účastí celkem 183 osoby, především z univerzit v Olomouci, v Bratislavě a v Hradci Králové
18. Pokračování v práci na studii o historie památníku – plnění pokračuje v roce 2015
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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 je průběžně
doplňována a vedena, Region ‐ 4 ks, TGM – 10 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 Pomocného matriálu je průběžně
doplňována a vedena

5.

Pořizování bibliografií a rešerší – plnilo se dle požadavků

6.

Počítačová evidence knihovny dle pravidel AACR2 – byla vedena – zkatalogizováno 91 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 ‐ plní se měsíčně, 149
knižních přírůstků, čtenářů 33, výpůjček 257 ks

9.

Evidence speciálních druhů dokumentů – DVD, CD ‐ evidence je vedena. Celkově je 71 ks CD či
DVD

10. Evidence článků v periodikách o MMH ‐ je vedena podrobná evidence, článků za rok 2014 je 86
od 9 autorů z pracovníků MM
11. MVS – spolupráce mezi muzejními a veřejnými knihovnami ‐ za rok 2014 byly MVS vypůjčené
jednotky v počtu 2ks z MZK v Brně
12. Poskytování informačních služeb tělesně postiženým občanům ‐ v roce 2014 nebylo požádáno
o informační služby tělesně postiženými občany
13. Péče o stav knih – o knihovní fond je průběžně pečováno
14. Revize výpůjček ‐ revize výpůjček byla provedena. Vypůjčených knižných jednotek za rok 2014
bylo 174 vráceno 29, k 31. 12. 2014 je tak vypůjčených 145 ks
15. Vedení evidence nepublikovaných prací MM ‐ evidence nepublikovaných prací je vedena. Za rok
2014 bylo odevzdaných 22 nepublikovaných prací od 5 autorů z pracovníků MM
Kyjov
1.

Zpětné zpracování fondu – region podle pravidel AACR2, export dat do Souborného katalogu NK
‐ on‐line: 2 086 titulů knih a speciálních dokumentů

2.

Počítačová evidence knihovny dle smlouvy s NK CASLIN, export dat, připisování vlastnictví
knihovny: sigla HOE802, export dat: pokračování v katalogizaci knihovny, počítačová evidence,
zápis do přírůstkového seznamu: 8482‐8585 (103 knih)
Přírůstek knih a brožur: 46
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Úbytek knih: 0
Celkem knih: 11 711
3.

Vyplňování výkazů o počtu evidovaných knih a čtenářských výpůjček:
Počet návštěvníků: 169
Počet výpůjček: 827
Počet čtenářů: zaměstnanci: 13, badatelé ‐ veřejnost: 56, celkem: 69

4.

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

5.

Revize knihovního fondu, uložení knih do nových regálů – plněno průběžně

6.

Evidence nových knihovních přírůstků a speciálních dokumentů (CD, DVD)
Zvukové dokumenty celkem: 262
Počet odebíraných periodik: 6
Evidence časopisů do SK NKP – on‐line: 181 titulů časopisů
Zpracování zvukových dokumentů: 16 ks
Analytický popis článků z novin a časopisů: 456

7.

Spolupráce mezi knihovnami muzejními, veřejnými a jinými organizacemi – meziknihovní
výpůjční služba ‐ 27
Hodonín, Rožnov, Brno, Uh. Hradiště, Uh. Brod, Zlín, Kroměříž, Hradec Králové…
Souborný katalog NK ČR – „Katalogizace podle pravidel AACR2“
Export dat do Souborného katalogu NK ČR
Mezikrajské zasedání knihovníků muzeí a galerií ve Zlíně
Seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR ve Frýdku‐Místku
Hodonín – konzultace
Spolupráce s Městskou knihovnou Kyjov: Noc literatury 2014, exkurze dětí z dětského odd.,
Týden knihoven – „Z knihovny do knihovny“ (150 let Čtenářského spolku, výstava knih s
válečnou a legionářskou tématikou; prezentace muzejní knihovny ve stánku Městské knihovny
Kyjov – 50 návštěvníků
Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb.
NK CASLIN – vypracování a potvrzení smlouvy o spolupráci na rok 2014
IP adresa – změna pro obě knihovny AACR2 – vyšší verze NK Praha
Aktualizace databáze ADR pro SK ČR – online
Aktualizace za obě knihovny do NK CASLIN, HOE301+HOE802 (odběr periodik)
UPDATE knihovního systému CLAVIUS, prodloužení, nastavení a konfigurace
Přechod KS Clavius z formátu UNIMARC na MARC21 – školení ve Zlíně

8.

9.

Vypracovávání bibliografií a rešerší ‐ 10

10. Spoluúčast při organizaci muzejních akcí – spolupráce při organizačním zabezpečení,
průvodcovská služba
11. Žádost o poskytnutí dotace: Přechod KS Clavius z formátu UNIMARC na MARC21
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7. Propagace
1.

Tiskové zprávy k jednotlivým akcím a drobné aktuální články pro místní i celostátní média ‐
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 ‐
všechny výstavy a akce muzea byly vkládány na webové stránky muzea, většina akcí byla také
propagována na sociální síti muzea. Informace o výstavách a akcích byly prezentovány na dalších
kulturních serverech (Hokus, Slovácko.cz, Kudyznudy.cz, jizni‐morava.info ad.). Z tištěných médií
byla pravidelně naplňována rubrika „Na výstavu do muzea“ v Hodonínském deníku, informace
byly každý měsíc zasílány do přehledu Informačního centra Hodonín a Hodonínských listů.
Muzeum a jeho činnost byla mnohokrát předmětem reportáží regionální televize Slovácko. Pro
organizaci byly zhotoveny reklamní předměty (kalendář, propisky, záložky, pohlednice,
balonky...) opatřené logem instituce/v barvách instituce

2.

Grafická úprava a tisk propagačních tiskovin k výstavám, doprovodným programům aj. akcím
MMH, samoobslužných materiálů, výtvarné zpracování výstav – průběžně plněno, seznam prací
v Příloze č. 9, s. 122 a Příloha č. 10, s. 127

3.

Oznámení o změnách pro tisk – plněno dle potřeby

4.

Redakce www.masaryk.info a spolupráce s dalšími informačními servery – průběžně plněno
včetně spolupráce s dalšími servery např. Hokus, Slovácko.cz, Kudyznudy.cz, jizni‐morava.info;
na webových stránkách byly zveřejňovány aktuality (změny otevírací doby, prezentace muzea
v médiích ad.) a plánované akce vč. dodaných tiskových zpráv a plakátů. Byl optimalizován
způsob zobrazování fotografií ve Fotogalerii a tato rubrika průběžně aktualizována

5.

Příprava podkladů pro tisk plakátů a pozvánek – průběžně plní jednotliví odborní pracovníci
během přípravy nových výstav, doprovodných programů a jednorázových či kulturních akcí

6.

Propagace archeologických nálezů z nových záchranných výzkumů v regionálním i celostátním
tisku – průběžně plněno, seznam v Příloze č. 11, s. 131

7.

Vydávání propagačních materiálů, letáků a pohlednic ‐ byly zhotoveny reklamní předměty
(kalendář, propisky, záložky, pohlednice, balonky...) opatřené logem instituce/v barvách
instituce

8.

Zpracování a propagace projektu internetové encyklopedie Hodonína ‐ byl zpracováván heslář
monografie města Hodonína pro další rozšíření hesel v internetové encyklopedii Města
Hodonína. V důsledku technických problémů, které se vyskytly na stránkách Encyklopedie, byla
vytvořena pouze dvě hesla. V rámci pracovních schůzek byly s jednotlivými pracovníky
Masarykova muzea v Hodoníně řešeny dílčí podněty k náplni encyklopedie

9.

Spolupráce na projektu Vodního království ‐ akce se uskutečnila na nádvoří a kolem zámečku
a byla spojena s cechovním jarmarkem (obojí v rámci projektu přeshraniční spolupráce „V zámku
a podzámku...“). Pracovníci muzea se podíleli na tvorbě programu akce jak během přípravy, tak
kostýmovanou účastí během akce

10. Zajišťování publicity projektů dotovaných z fondů EU – povinná publicita projektů byla zajištěna
dle pravidel
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11. Zpracování a vydání pohlednic, letáků, vstupenkových karet, vstupenek apod. – doplnění počtu
před sezónou ‐ realizováno
Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Aktivní propagace SHM směrem ke školám i široké veřejnosti v oblasti JM a příhraničních krajů
SR, příprava návštěvnických bonusů ‐ práce pracovníků památníku Slovanského hradiště
v Mikulčicích v oblasti propagace akcí probíhala v několika rovinách:
A) E‐mailovou cestou byly osloveny školy, ředitelé škol a pedagogové, 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
D) Při návštěvách škol při dílnách spojených s přípravou soutěže Čarovné barvy země
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 mailem přednostně posílány informace o dění a nabídkách aktivit pro žáky
připravovaných na památníku

2.

Informační systém v exteriérech areálu a u staveb (trvale) ‐ v rámci přípravy sezóny bylo
parkoviště a náhradní prostory vybaveny dostatečným množstvím přehledně umístěných
informačních tabulí pro základní orientaci našich hostů v blízkosti velkého a rušného staveniště
s množstvím materiálu i stavebních strojů. Během sezóny prováděna trvalá údržba a opravy
mobiliáře a informačních tabulí v celém areálu památníku

2.

Výroba a umístění informačních směrovek na stezkách a cyklotrasách mezi SHM a Anglickou alejí
ve směru na Břeclav – Pohansko ‐ umístění infotabulí na spojnici památník – přístaviště
Tvrdonice – Anglická alej – Pohansko zůstává v řešení

3.

Výroba a umístění informačních panelů s tematikou Archeoparku Mikulčice ‐ Kopčany a UNESCA
v Hodoníně, Mikulčicích, Gbelích a Kopčanech ‐ v minulém roce byly ošetřeny a kontrolovány
stávající informační tabule, nové viz bod 4 níže

4.

Výroba a instalace informačních panelů při silnicích na směru mezi Hodonínem a Mikulčicemi
a před nádražím ČD v Hodoníně ‐ nové byly umístěny u Hodonína (10 km a 12 km), u Rohatce (17
km) a při vjezdech do obce Mikulčice celkem 3 infotabule seznamující přijíždějící
s velkomoravskou historií lokality

5.

Aktualizace materiálů v infoskříňkách u památníku a v obci průběžně ‐ 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
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6.

Pravidelná aktualizace www stránek SHM a MMH, předávání podkladů pro propagaci SHM
partnerům ‐ webové stránky památníku byly téměř denně aktualizovány (denní fotografie) a byly
stále aktuálně doplňovány a měněny. Nejvýznamnější aktuální informace byly zasílány také
našim partnerům. 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.

7.

Aktualizace stránek SHM na sociální síti Facebook ‐ Facebook Slovanského hradiště v Mikulčicích
byl založen 18. listopadu 2010, od té doby vzrostl počet příznivců na 465 „přátel“.
Prostřednictvím stránek byli přátelé a 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, rozhlasu a televize ‐ 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). 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 2014 pro
mediální partnery (Slovácko, Naše Slovácko, MF DNES, Český rozhlas Brno, Česká televize, Radio
Jih, Radio Čas/Dyje, Radio Proglas)

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 nákupu ‐ s ohledem na provizorní stav vzhledem k rekonstrukci návštěvnického
centra zrušen komisní prodej a zboží nakupováno přímo do skladu s omezením hodnoty skladu,
základní sortiment upomínkového zboží byl zajištěn

10. Komunikace se školami a průvodci, CK a IC ‐ komunikace se vzdělávacími institucemi probíhala
prostřednictvím 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
11. Dodávání prop. materiálů do IC, kanc. CR. Lázní, Mě a OÚ ad. ‐ pro průvodce a majitele
cestovních kanceláří, klubů důchodců a domovů důchodců byly vytvořeny kontaktní lístky. Jejich
sběrem je vytvářena databáze zájemců o aktuální dění na památníku a posílat jim pozvánky na
jednotlivé akce elektronickou cestou. Propagační tisky a materiály byly distribuovány veřejnosti
ve spolupráci s Informačním centrem Mikulčice, Infocentrem Hodonín, Břeclav, Mikulov i Kyjov,
Regionálním centrem Hodonín, Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava v Brně, Centrálou
cestovního ruchu Východní Morava ve Zlíně, 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 a za pomoci Folklorního sdružení ČR také v Bratislavě a v Praze
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12. Podíl na propagaci cyklotrasy Mikulčice – Kopčany – Šaštín ad. ‐ 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. Během roku intenzivně rozvíjena
v roce 2012 navázaná spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy (Zlín), jejímž
cílem je napojení lokality na systém poutních stezek, konkrétně větev, která bude realizována na
trase Velehrad – Sv. Kopeček – Skalica – Mikulčice – Kopčany – Šaštín
13. Vydání reedice publikací (J. Poulíka a B. Fialy) k výročí výzkumů – neuskutečněno
z ekonomických důvodů a z důvodů provizorního provozu památníku
14. Zajištění mobiliáře a tisků pro užívání audioprůvodce – zajištěny letáky k využití audioguide
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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

3.

Příprava projektů pro čerpání prostředků z fondů EU na revitalizaci areálu Slovanského hradiště
v případě vhodného dotačního titulu ‐ studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice –
Kopčany, rekonstrukce velkomoravských mostů
 Studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice‐Kopčany byla realizována za finanční
podpory z Fondu malých projektů (OP Přeshraniční spolupráce SR‐ČR) – viz níže bod 4
 Od projektů rekonstrukce velkomoravských mostů na bývalé velkomoravské stezce bylo
upuštěno z důvodu opakovaně důrazně projevené obavy ze strany hodnotitelů ICOMOS
o narušení autenticity areálu nominovaného na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví realizací velmi nákladného projektu v původních archeologických terénech

4.

Spolupráce s JMK Brno při realizaci projektů ‐ za podpory Fondu malých projektů byl realizován
projekt Studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice – Kopčany. Předmětem studie bylo
zpracování komplexního návrhu řešení dopravní obslužnosti pro návštěvníky Archeoparku
Mikulčice – Kopčany při respektování limitů daných památkovou ochranou a ochranou přírody
a krajiny v této lokalitě. Studie měla řešit (dále cit. z průvodní zprávy studie) možné umístění
a napojení plánovaných odstavných parkovišť s ohledem na připravovaný společný návštěvnický
režim Archeoparku Mikulčice ‐ Kopčany, hlavní směry a intenzitu přesunu návštěvníků po české
i slovenské straně areálu, umístění nových cest a řešení náhradního způsobu dopravy, napojení
na připravovanou lávku přes řeku Moravu atd. Celé řešení musí respektovat režim ochrany
"citlivých" míst ‐ např. hnízdní kolonie ptáků nebo lokality se zvýšenou památkovou ochranou
Studie zahrnuje návrhy:
 systému odstavných parkovišť na české a slovenské straně, rámcový návrh potřebných
kapacit a řešení ploch
 infrastruktury pro cyklodopravu (návrh umístění přístřešků na kola, odpočívek), návrh
tras cyklostezek, či cyklotras pro cyklisty,
 návrh umístění vybavení nutného pro zajištění návštěvnického servisu (tj. sociální
zařízení, občerstvení, přístup od odstavných parkovišť do centrální části areálu či jiné)
 návrh propojení návštěvnického provozu na české a slovenské straně areálu lávkou
(řešení lávky není předmětem zakázky) přes řeku Moravu, s ohledem na síť turistických
stezek, cyklostezek a postupného zpřístupňování areálu vodní cestou (zatím
prostřednictvím realizovaných projektů ze Strany subjektů ze slovenských Gbel)

4.

Spolupráce na realizaci Stavby II. – Předhradí – pobočka průběžně poskytovala požadovanou
součinnost především ve spolupráci s odd. kultury ORR JMK, s odb. investic JMK a s dodavatelem
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5.

Příprava zprovoznění realizované Stavby II – Předhradí ‐ pobočka průběžně poskytovala
požadovanou součinnost především ve spolupráci s odd. kultury ORR JMK, s odb. investic JMK
a s dodavatelem

6.

Podíl na přípravě nové stálé expozice Pavilonu I – pobočka poskytovala součinnost, ale příprava
nové stále expozice pro pavilon I se dostala do skluzu, poněvadž dosud realizovaná výběrová
řízení byla neúspěšná a nakonec došlo k rozloučení s původními autory studie, bude realizována
dle aktualizovaného libreta s rámcovým technickým scénářem po dalším soutěžení v průběhu
roku 2015

7.

Příprava projektů pro čerpání prostředků z fondů EU v případě vhodného dotačního titulu ‐
sanace vlhkosti zámečku MMH – v uplynulém dotačním období již žádná vhodná výzva k podání
žádostí o dotaci nebyla, úkol trvá

5.

Realizace úspěšných projektů na základě již podaných žádostí
‐ Vyzvednutí kopií základů kostelů v areálu SHM (OP SR‐ČR) – projekt dokončen
‐ Propagace MMH (ROP) – projekt dokončen
‐ Zachování životního prostředí a krajiny ‐ vegetace, přesněji vizualizace bývalého říčního koryta
lučními porosty (OP SR‐ČR) ‐ projekt dokončen
‐ V zámku a v podzámčí (OP SR‐ČR) – sanace vlhkosti ohradní zdi zámečku MMH – projekt
dokončen

6.

Podpora aktivit Slovanského hradiště v Mikulčicích pro zápis do seznamu světového dědictví
UNESCO – podle potřeby zpracovávány podklady a poskytována požadovaná součinnost
zejména v rámci Pracovní skupiny pro Archeopark Mikulčice‐Kopčany, dále ve spolupráci s NPÚ
a s příslušnými odbory MK ČR

7.

Spolupráce s odb. majetkovým JMK na řešení vlastnických vztahů v areálu SHM – probíhá dle
potřeby

8.

Sledování grantových nabídek na www stránkách MK, JMK aj., vyhledávání finančních zdrojů

9.

Úprava okolí sousoší C+M z daru bulharského ČEZ – na základě aktuální situace nebyla možná

10. Zpracování podnětů pro celkovou revitalizaci Předhradí a provozování Archeoparku M‐K –
podněty jsou průběžně zpracovávány a předávány
11. Součinnost s JMK při přípravě a realizaci dalších projektů v SHM – lávka přes Moravu, vodárna,
cyklostezky atd. – požadovaná součinnost je poskytována
12. Oprava lávky k IX. kostelu v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích byla uskutečněna
13. Koncepce nových expozic v Kyjově vytvořena, ve spolupráci s městem Kyjov probíhají počáteční
práce na přípravě projektu pro další dotační období
14. Koncepce nových expozic ve Veselí n/M. vytvořena a ve spolupráci s pobočkou Slovenského
národního muzea – Múzeem Slovenských národných rád v Myjavě probíhají počáteční práce na
přípravě projektu pro další dotační období
15. Řešení rekonstrukce střešního prostoru v muzeu ve Veselí n/M. – odstranění havarijního stavu
provedeno již v roce 2013, II. etapa spočívající v úpravě prostor na depozitáře neuskutečněna
z ekonomických důvodů
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16. 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 – objekt byl JMK odkoupen, v současné době probíhá
příprava zadání pro zpracování studie úprav budovy pro potřeby depozitáře
17. Nákup ojetého vozu pro Slovanské hradiště v Mikulčicích byl uskutečněn
18. Částečná obměna zastaralého počítačového vybavení a dalšího technického vybavení – probíhá
průběžně podle potřeby a finančních možností
EKONOMICKÝ ÚSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rozpracován schválený rozpočet dle dodání z JmK
Zpracována účetní uzávěrky za r. 2013 dle zásad hospodaření JmK, výkazy – rozvaha, výkaz zisku
a ztrát, příloha
Příprava a zpracování komplexních rozborů hospodaření za rok 2013, zúčtování hospodářského
výsledku, rozdělení do fondů
Zpracování mzdového rozpočtu a limitu pracovníků na základě schváleného limitu mezd dle
dodání Jmk
Příprava účetních dokladů k archivaci a ke skartaci. V roce 2014 byla provedena skartace dle
archivního řádu.
Sledování čerpání finančních prostředků muzea
Kontrola a inventura cenin
Kontrola a inventura brožur a zboží
Inventura a kontrola zboží, v nápojových automatech. V posledním čtvrtletí roku 2014 byl
v souvislosti s rekonstrukcí návštěvnického centra v Mikulčicích nápojový automat odstaven.
Sledování nových předpisů, vyhlášek a změn v účetní a daňové soustavě
Spolupráce s vedoucími poboček na úseku prodeje vstupenek, brožur a zboží
Kontrola čerpání rozpočtu dle poboček
Návrh rozpočtu na rok 2015, mzdové náklady dle pokynu JmK
Zpracovány pravidelné účetních uzávěrky vždy k 15 – tému či 20 – tému v měsíci
Vedení hlavní pokladny MMH
Příjem tržeb z vedlejších pokladen za vstupné a prodej
Sledování – příjem a výdej OPPP
Kontrola knihy jízd a zpracování agendy provozu služebních vozů
Sledování – příjem a výdej čisticích prostředků
Archeologické pracoviště ‐ evidence smluv
V rámci vnitřního kontrolního systému prováděna inventura včetně protokolu o této kontrole
Prováděna předběžná kontrolu před a po vzniku operace dle směrnice o finanční kontrole
Prováděna průběžná a následná kontrola dle směrnice o finanční kontrole
Samostatně evidovány a kontrolováno čerpání finančních prostředků z projektů EU
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
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• 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pravidelná prohlídka budov a operativní odstraňování závad dle technických možností
Hlášení závad většího charakteru, které nelze odstranit vlastními silami svému nadřízenému
a zajištění provedení těchto oprav
Pravidelná údržba zeleně v areálu zámečku
Provádění drobných oprav na budovách a zařízení jednotlivých poboček
Výstavářské práce, péče o výstavní fundus
Dodržování bezpečnosti práce
Zajišťování a evidence revizních zpráv

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

Běžná údržba ‐ na obou budovách byla prováděna běžná údržba, neprováděly se žádné větší
opravy
Kontroly bezpečnosti práce a požární ochrany ‐ probíhaly kontroly bezpečnosti práce a požární
ochrany
Revize dle potřebných lhůt ‐ revize byly provedeny dle předepsaných lhůt
Údržba zeleně a odklízení sněhu – průběžně prováděno podle potřeby
Čisticí prostředky byly nakupovány podle potřeby
Měsíční kontrola energií, hlášení ekonomovi byly prováděny

Veselí nad Moravou
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Běžná údržba ‐ provedena rekonstrukce kotelny – výměna starých plynových kotlů za nové
kondenzační – příprava podkladů pro projektovou dokumentaci a následné výběrové řízení na
dodavatele, přípravné práce, zaškolení personálu
Zajištění chodu kotelny (včetně revizí) ‐ kotelna je pravidelně kontrolována, prováděny zápisy
měřených hodnot, v případě závad povolána odborná firma, uskutečněny požadované revize,
absolvováno školení a zkoušky – získání osvědčení k obsluze. Zaškolení k obsluze nového
topného zařízení
Dodržování zásad BOZP a PO – průběžně plněno
Zajišťování a evidence revizních zpráv dle norem – průběžně plněno
Údržba dvora, zeleně a úklid sněhu ‐ pravidelně probíhá – sečení trávy, postřik plevelů
herbicidem a odklízení sněhu
Evidence OOPP na osobních kartách – průběžně plněno

Slovanské hradiště v Mikulčicích
1.

Příprava sezóny v náhradních prostorách (leden/duben) ‐ vytvoření náhradních návštěvnických
prostor v zahradě u starších tavebních buněk, úklid a zlepšení prostředí vlastními silami (nové
lavice, vyrovnání prostoru, zatravnění, ořezání stromů, vytvoření ohniště a posezení,
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rekonstrukce a schválení (vyřízení certifikátu) pro herní prvky, oprava celého objektu ve
spolupráci s firmou Wachal ad. práce
2.

Příprava objektů (replik kostelů a paláce ad.) na sezónu (leden/duben) ‐ Pavilon I: v rekonstrukci.
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, konzervace sbírkových předmětů ve skleněných tubusech

3.

Příprava areálu na sezónu (březen) ‐ vyčištění a vyhrabání základů jednotlivých kostelů a základů
paláce a jejich okolí, vymetení pochůzkových tras, první sečení v blízkosti chodníků, kostelů
a v zahradě za rekonstruovaným návštěvnickým centrem, oprava a úklid suchých WC, úklid
napadaných větví z okolí návštěvnické trasy, oprava odpadkových košů i lavic a jejich rozvezení
na určená místa, oprava informačních tabulí na příjezdových komunikacích, oprava tabulí
v areálu, instalace informačních tabulí u objektů v areálu, údržba parkoviště, oprava značení
ploch bílou čarou, údržba pískoviště a mobilního krytí plachtou, rozšíření sedací kapacity
u občerstvení, oprava stolů a lavic, údržba odpadů, kontrola odpadní jímky, spolupráce se
stavebními firmami pracujícími v areálu

4.

Pravidelná kontrola a údržba areálu (průběžně) ‐ 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

5.

Denní sledování teploty a vlhkosti v expozici P II ‐ teplota a vlhkost v expozici pavilonu II byla
prováděna namátkově. V zatepleném a modernizovaném objektu je stabilní teplota a vlhkost

6.

Zajištění provozu v sezóně 2014: průvodci, pokladní, brigádníci (únor) ‐ v rámci přípravy sezóny
zajištěny sezónní pracovnice: průvodkyně, pokladní a uklízečka, během měsíců únor až březen
byly průběžně zajišťovány brigádnice na výpomoc

7.

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

8.

Školení BOZP a PO ‐ školení BOZP a PO provedli s pracovníky bezpečnostní technik a vedoucí
koncem měsíce března

9.

Vedení pobočkové pokladny s měsíčním vyúčtováním ‐ pokladna byla vedena pravidelně
s měsíčním vyúčtováním, včetně pravidelného odvodu tržeb přímo do Komerční banky paní
pokladní

10. Kontrola a vedení denní uzávěrky pokladny ‐ evidence vstupného a prodávaného zboží vedena
formou protokolárního předávání materiálu na pokladně, denního vedení pokladního deníku
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a denního odvádění finančních prostředků. Měsíční kontrola skladu a vedení skladových karet,
kontrola s vazbou na evidenci v PC prováděna pravidelně pokladními
11. Zajištění materiálu pro prodej v recepci – materiál do prodeje byl zajištěn před sezónou od řady
dodavatelů (Antiqua Nova, Slovácké muzeum UH, Archeologický ústav AV ČR, Futura Praha,
Obec Mikulčice, Hnutí Brontosaurus Mikulčice aj.), včetně Masarykova muzea v Hodoníně
12. Vedení skladu prodejního materiálu, odvod tržeb ‐ vedení skladových karet a pravidelná kontrola
skladu materiálu prováděna průběžně pokladní a vedoucím pobočky. Kontrolní inventura 2x
během sezóny, konečná inventura 2x (před a na konci sezóny). Celý pokladní systém a sklad je
veden pomocí PC
13. 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
14. 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, 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.
15. Vedení spisové agendy pobočky ‐ Vedení kontrolní činnosti dle nařízení, evidence a odstraňování
závad
16. Zajišťování občerstvení ‐ v náhradních prostorách řešeno dodavatelsky
17. Periodických revize dle zákonných norem (dle termínů) ‐ kontrola elektrospotřebičů, elektro‐
zařízení, počítačů i prvků protipožární ochrany prováděna příslušnými pracovníky v termínech
18. Spolupráce s vedoucím, zastupování v jeho nepřítomnosti (kulturně výchovná pracovnice) ‐
trvalá spolupráce, konzultace problémů, nápadů a úkolů, realizace úkolů. Případné zastupování
a samostatné řešení úkolů především ve směru k spolupráci se školami a řízení práce průvodců
a pokladních
19. Provádění návštěvníků, prodej, ukládání dat do pokladního PC ‐ probíhalo celoročně: v průběhu
sezóny, data vkládala a kontrolovala pokladní
Údržba areálu
Plnění níže uvedených úkolů v plné šíři průběžně a velmi dobře zastali pracovníci dělnických profesí –
zahradník a domovník. Jejich práci a vzhled areálu nejednou ocenili návštěvníci i VIP hosté
a v neposlední řadě i odborníci včetně autora návrhu úprav zeleně v areálu
1.

Údržba vykácených prostor, vysekávání mezi stromy – uskutečnilo se před návštěvnickou
sezónou s využitím brigádnické pomoci a následně dle aktuální potřeby probíhalo průběžně ve
spolupráci zahradníka a domovníka

2.

Odstraňování náletových dřevin v areálu – realizováno dle potřeby ve spolupráci zahradníka
s domovníkem
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3.

Kvalitní údržba mokřadu i luk kolem travní řeky – průběžně vykonával zahradník ve spolupráci
s domovníkem, v době nejvyšší vegetace využito brigádnické výpomoci

4.

Údržba prostor jižního valu od náletových křovin – podle potřeby vykonával zahradník ve
spolupráci s domovníkem

5.

Údržba zeleně v okolí IX. kostela a na průseku z valu – podle potřeby průběžně vykonával
zahradník ve spolupráci s domovníkem

6.

Oprava a údržba cest na návštěvnickém okruhu – podle potřeby průběžně vykonával zahradník
ve spolupráci s domovníkem

7.

Údržba techniky a zařízení ‐ techniku svěřenou k výkonu údržby areálu se starali oba pracovníci
dělnických profesí v areálu

8.

Čištění břehů toků a rybníka v blízkosti návštěvnické trasy – v předjaří před zahájením
návštěvnické sezóny provedli ve spolupráci domovník se zahradníkem

9.

Údržba replik základů kostelů a stezek – průběžně podle potřeby vykonával domovník ve
spolupráci se zahradníkem

10. Úklid parkoviště a okolí objektů po celý rok průběžně podle potřeby vykonával domovník ve
spolupráci se zahradníkem
11. Čištění a údržba návštěvnické trasy na valech i areálem ‐ průběžně podle potřeby vykonával
domovník ve spolupráci se zahradníkem
12. Údržba vitrín a inf. tabulí v areálu i okolí na příjezdech ‐ v rámci přípravy sezóny bylo parkoviště
a náhradní prostory vybaveny dostatečným množstvím přehledně umístěných informačních
tabulí pro základní orientaci našich hostů v blízkosti velkého a rušného staveniště s množstvím
materiálu i stavebních strojů. Během sezóny prováděna trvalá údržba a opravy mobiliáře
a informačních tabulí v celém areálu památníku
13. Údržba dřevěných a kovových konstrukcí, vč. lavic a košů ‐ v rámci přípravy areálu na novou
sezónu koncem března provedl domovník ve spolupráci se zahradníkem
14. Udržování protipožárních pásů kolem budov ‐ průběžně podle potřeby vykonával domovník ve
spolupráci se zahradníkem
15. Údržba venkovních zdí a budov SHM – základní úkony údržby provedeny před začátkem
návštěvnické sezóny a poté průběžně podle potřeby vykonával domovník ve spolupráci se
zahradníkem
16. Vnitřní menší úpravy objektů i areálu památníku – úpravy provedeny před začátkem
návštěvnické sezóny, poté průběžně podle potřeby vykonával domovník ve spolupráci se
zahradníkem
17. Domovnické a údržbářské práce ‐ průběžně podle potřeby prováděny domovníkem ve spolupráci
se zahradníkem
18. Zlepšování vybavenosti areálu, vzhledu a úpravy objektů – podle potřeby průběžně koordinoval
a zajišťoval ve spolupráci s vedením muzea vedoucí areálu
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9. Poskytování standardizovaných veřejných služeb dle § 10a zákona č.
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejních povahy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.

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

2.

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

3.

Standard ekonomické dostupnosti muzeum plní.

4.

Standard fyzické dostupnosti muzeum plní částečně – v budově zámečku Masarykova muzea
v Hodoníně je přístupné přízemí a pokladna, handicapovaní občané zde mají k dispozici WC na
euroklíč, v zámečku Vlastivědného muzea Kyjov přízemí, v budově Městského muzea Veselí nad
Mor. je částečně přístupné přízemí; v zámečku v Hodoníně 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 po celý rok kvůli
rekonstrukci budovy zcela nepřístupný a služby návštěvníkům byly poskytovány v náhradních
prostorách, 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 2014 byly tyto služby zčásti ještě omezeny i ve
Vlastivědném muzeu Kyjov v důsledku pokračování 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
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Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, Zámecké nám. 9, 695 01 Hodoníně
má tyto pobočky:
Národní třída 1472, 695 01 Hodonín
Slovanské hradiště v Mikulčicích, národní kulturní památka, 696 19 Mikulčice
Vlastivědné muzeum Kyjov, Palackého 70/13, 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.
Organizační schéma Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace:

V Masarykově muzeu v Hodoníně, příspěvkové organizaci, bylo k 1. 1. 2014 zaměstnáno celkem 42
zaměstnanců, z toho 30 na plný úvazek, 3 na pracovní úvazek 0,75, 3 na pracovní úvazek 0,62 a 6 na
pracovní úvazek 0,5. Přepočtený úvazek byl 37,1. Na konci sledovaného období je přepočtený stav
zaměstnanců vykázán ve výši 36,35; fyzický stav v počtu 41 osob.
Zaměstnanci Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace, jsou odměňováni podle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný měsíční plat ke konci
sledovaného období, tj. k 31. 12. 2014 činil 22 442,‐ Kč.
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Komentář k pracovní neschopnosti:
V průběhu roku 2014 byla dočasná pracovní neschopnost zaznamenána u 16 zaměstnanců. Celkem se
jednalo o 502 neodpracovaných pracovních dnů a náhrady mzdy byly vykázány ve výši 53 067,‐ Kč.
Kromě pracovní neschopnosti byly také neodpracované dny z důvodu ošetřování člena rodiny. Jednalo
se o 4 zaměstnance a 27 neodpracovaných pracovních dnů.
Ostatní osobní náklady:
OON v Masarykově muzeu v Hodoníně, příspěvkové organizaci, byly vypláceny pouze jako odměny na
dohody o provedení práce. Tyto dohody byly uzavírány na zajištění následujících prací:
‐ záchranný archeologický výzkum
‐ výpomoc v sále Evropa – obsluha šatny, bufetu
‐ brigádníci – průvodci v SH v Mikulčicích
‐ úklid v SH v Mikulčicích
‐ manažeři projektů – Studie dopravní obslužnosti, V zámku a podzámku …
Odstupné:
Odstupné bylo vyplaceno u 1 zaměstnance ve výši 29 472,‐ Kč. Jednalo se o rozvázání pracovního
poměru z vážných zdravotních důvodů. Převedení na jinou práci nebylo možné. Lékařský posudek byl
doložen.
Bezpečnost práce:
V rámci zabezpečování BOZP a PO postupujeme v rámci příslušných zákonů. Dbá se na pravidelné
dodržování termínů revizních zpráv elektrického zařízení a přenosného elektrického zařízení na všech
pracovištích, dodržování termínů revize elektrického zabezpečovacího systému, pravidelnou kontrolu
hasičských přístrojů a prohlídku komínů. V roce 2014 byly zaznamenány 2 pracovní úrazy.
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III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III. 1. Výnosy
Podrobný rozpis všech výnosů je uveden v následující PŘÍLOZE Č. 15
Příloha č. 15 směrnice Zásady vztahů JMK k PO‐
Výnosy
VÝNOSY

2014
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
2014
rozpočtu 4)
2013
2014

SÚ

AÚ

601
602
602
602
602
603
604
609

0303

7

7

7

100%

0313
0314
035x
0301

439
820
461
301
257

1770
604
303
327
179

1770
604
303
327
179

100%
100%
100%
100%
100%

648
648
648
649

0302
0305
0307
0300

56
50

94
53

94
53

100%
100%

662 0300
663 0300

45
274

9
168

9
168

100%
100%

17 751
1 862
79
146
2 032
67

17 909
801
80
451
549
40

17 909
801
80
451
549
40

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

26 647

23 344

23 344

100%

672
672
672
672
672
672
672

0510
05xx
0610
0750
0800
0910

Výnosy celkem:
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Jméno
Mgr. Irena
ředitelky: Chovančíková
Podpis ředitele:

Sestavil dne: 19. 2. 2015
Jméno: Antonín Káčerek
Podpis:

Výnosy z vlastních výkonů a zboží
V roce 2014 došlo k výraznému zvýšení výnosů z vlastních výkonů a zboží, a to u výnosů
archeologické výzkumy, kde nárůst činí 1,331mil. Kč. Naopak došlo k poklesu tržeb ze vstupného a
zboží, což bylo způsobeni především stavebním ruchem v Slovanském hradišti v Mikulčicích.
Ostatní výnosy
Z jednotlivých fondů zapojila organizace do výnosů fond odměn ve výši 94 tisíc korun.
Finanční výnosy
Jsou tvořeny ze dvou položek a to z úroků a především z kurzových zisků. Kurzové zisky dosáhla
organizace z plateb z evropských projektů.
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

2014
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
… drobný majetek do 3. tis.
…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
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
0931

Hlavní činnost
% plnění
Skutečnost Rozpo uprav.
rozpočtu
čet
4)
2013 2014 2014

883
862
862
44
57
57
30
37
37
31
22
22
81
133
133
46
50
50
136
158
158
163
143
143
11
14
14
264
145
145
x
103
103
77
x
x
1 559 1 019 1 136
46
51
51
197
134
134
0
0
0
663
405
158
100

530
378
124
28

530
378
124
28

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

NÁKLADY

2014
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
…drobný nehmotný majetek
…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
518

AÚ

0310
0300
0320
0321
0322
0323
0325
0326
0400
0410
0421
0422
0430
0440
0500
0510
0520
0530
0600
0610
0620
0710
0730
0750
0860
0800

521 0301+3
521
0302
524
525
527
528
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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
0
28
13 832
9 714
282
3 294
27
466
50

Rozpo
čet
2014

2014
2 816 2 816
199
199
27
27
307
307
17
17
56
56
115
115
694
694
627
627
133
133
38
38
0
0
27
27
18
18
10
10
54
54
3
3
9
9
207
207
31
31
105
105
3
3
24
24
61
61
12
12
4
4
37
37
14 031 14 031
9 842 9 842
348
400
3 324 3 324
27
27
462
462
28
28

%
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%
87%
100%
100%
100%
100%

NÁKLADY

2014
v tis. Kč

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

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

AÚ

Hlavní činnost
% plnění
Skutečnost
upravené
Rozpočet
ho
2014
2013
2014
rozpočtu
33
12
12
100%

33
21

12
515

12
515

100%
100%

492

492

100%

21
2 473
2 208

23
3 121
2 484

23
3 121
2 505

100%
100%
99%

‐3

‐35

‐35

100%

268
174

672
62

672
62

100%
100%

155
19

62

62

100%
100%

1
24 494 23 155

1
23 155

100%
99%

Ředitel Mgr. Irena
ka:
Chovančíková
Podpis ředitele:

Sestavil dne: 19. 2. 2015
Jméno: Antonín Káčerek
Podpis:
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Stručný komentář k jednotlivým položkám:
Spotřeba materiálu
Čerpání jednotlivých položek odpovídá plánu a je na úrovni roku 2013.
Spotřeba energie
Došlo k výrazným úsporám spotřeby energie (elektřiny i plynu) a to o jednu třetinu oproti
předchozímu roku.
Služby
I zde nastal pokles, který jako v minulém roce 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 94 tis. Kč. Toto překročení bylo kryto z fondu odměn.
Ostatní náklady
V roce 2014 odepsala organizace do nákladů projektové studie a dokumentace k nerealizovaným
projektům Velkomoravský most II, Velkomoravský most III, Krajinářské řešení stezky, vše na pobočce
v Mikulčicích.
Odpisy, rezervy a opravné položky
U této položky došlo v souladu s odpisovým plánem k významnému navýšení, které lze v souvislosti
s výstavbou v Mikulčicích očekávati v dalších letech.
Hospodaření organizace v roce 2014 proběhlo podle předem schváleného plánu, který byl průběžně
upřesňován. Kladný výsledek ve výši 189 tis. Kč byl způsoben především významnými úsporami ve
spotřebě plynu a elektřiny.
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
2 614
5 398
3 571
2 249
3 802
2 038
1 955
21 627
1 528
23 155

správní
režie
742
491
309
523
280
269

náklady
celkem
0
6 140
4 062
2 558
4 325
2 318
2 224
21 627
1 528
23 155

přímé
výnosy
18 383
180
54
26
994
1 769
626
22 032
1 312
23 344

Správní režie na jednotlivá střediska je rozpočítána dle přímých nákladů provozních středisek. Oproti
roku 2013 došlo ke zvýšení přímých nákladů 1 161 tis. Kč a přímých výnosů o 1 239 tis. Kč. Výrazný
byl nárůst výnosů u střediska archeologů, naopak náklady nejrychleji rostou v Mikulčicích.
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III. 3. Finanční majetek
Přehled běžných a úvěrových účtů a účtu FKSP organizace:
číslo bankovního účtu
3131671
1399800329
43‐8769320237
43‐5573540277
1769739263
běžné účty celkem

banka
KB
ČS
KB
KB
ČS

měna
CZK
CZK
CZK
EUR
EUR

v EUR
0,00
0,00
0,00
603,57
214,19

v Kč
2 275 953,38
43 229,94
2 015 700,72
16 733,98
5 938,42
4 357 556,44

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

číslo bankovního účtu
banka
107‐3131671
KB
běžný účet FKSP

měna
CZK

v EUR
0,00

v Kč
187 334,31
187 334, 31

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
daň z úroků
poplatek za vedení účtu ‐ prosinec
rozdíl (bude opraveno)
Analytický

187 334,31
11 113,00
‐6 705,00
0,36
74,00
‐31,00

účet FKSP

191 785,67

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
21,91

v Kč
3 435,00
9 567,00
6 857,00
140,00
607,45
20 606,45

AÚ
261 100
261 300
261 400
261 500
261 801

ks
465
0

v Kč
34 875,00
0,00
34 875,00

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. 2014
Název organizace:
Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Pohledávky
Syntetický i analytický účet
311 ‐ Odběratelé
314 ‐ Poskytnuté zálohy
381 – Náklady příštích období
388 ‐ Dohadné účty akt.
Celkem

v tis. Kč
Do data
Celkem
splatnosti
250
140
4
2835
3229

131
140
4
2835
3110

Závazky
Syntetický i analytický účet
321 ‐ Dodavatelé
331 ‐ Zaměstnanci
333 ‐ Jiné závazky
336 – Sociální zabezpečení
337 – Zdravotní pojištění
338 – Důchodové spoření
342 – Jiné přímé daně
349 – Závazky k vybr. inst.
374 ‐ Přijaté zálohy JMK
378 – Ostatní krátk. Záv.
383 ‐ Výdaje PO
384 ‐ Výnosy PO
389 ‐ Dohadné účty pas.
472 ‐ Přijaté zálohy dlouh.
451 ‐ Dlouhodobé úvěry
Celkem

Po datu splatnosti
0‐30 dnů
nad 360
Celkem po
po
dnů po
splatnosti
splatnosti
splatnosti
119
84
35

119

84

35
v tis. Kč

Po datu splatnosti
0‐30 dnů
nad 360
Celkem po
po
dnů po
splatnosti
splatnosti
splatnosti
341
391
391
0
869
2
346
149
1
125
5
45
8
15
38
177
137
2804
5062
391
391
0

Do data
Celkem
splatnosti
732
869
2
346
149
1
125
5
45
8
15
38
177
137
2804
5453

Sestavil dne: 23. 2. 2015
Jméno: Antonín Káčerek
Podpis:
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Dále uvádíme podrobný rozpis významných pohledávek a závazků:
311 – Odběratelé
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
V zámku a podzámku … (investiční část)
V zámku a podzámku … (neinvestiční část)
Studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice‐Kopčany
celkem

Kč
2 072 049,75
434 413,21
328 921,49
2 835 384,45

451 – Dlouhodobé úvěry
číslo úvěrového účtu
35‐846101577
35‐928091587
dlouhodobé úvěry

banka
KB
KB

měna
CZK
CZK

v EUR
0,00
0,00

Rozpis nesplacených úvěrů podle jednotlivých projektů:
V zámku a podzámku …
Studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice–Kopčany
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v Kč
2 479 766,20
324 079,05
2 803 845,25

anal. účet
451 104
451 105

2 480 tis. Kč
324 tis. Kč

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

dotace

název

zůstatek

374 110 JMK

Malířská soutěž „Čarovné barvy země“

374 810 JMK

V zámku a podzámku …
Studie dopravní obslužnosti Archeoparku
Mikulčice–Kopčany
Krátkodobé zálohy celkem
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 ‐ Archeopark
park Mikulčice‐Kopčany ‐ Zachování
životního prostředí
Neuznatelné výdaje projektu EU ‐
Archeopark park Mikulčice‐Kopčany ‐
Zachování životního prostředí
Dlouhodobé zálohy celkem

374 910 JMK
JMK
472 120 JMK

472 130 JMK

472 710 JMK

472 710 JMK
472 xxx
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6 242,00
11 731,67
26 790,48
44 764,15
49 142,00

260,20

3 676,97

84 140,35
137 219,52

III. 5. Dotace a příspěvky
Přehled dotací poskytnutých Ministerstvem kultury:
účel
Prezentace nositelů titulu Mistr tradiční
rukodělné výroby Jihomoravského kraje roku
2012 a 2013
celkem

částka

vráceno

40 000,00
40 000,00

vyúčtováno

0,00
0,00

40 000,00
40 000,00

Přehled dotací, které organizace obdržela v rámci projektů EU v roce 2014:
projekt

EUR

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
Společný návrat do 18. století prostřednictvím
F. Š. Lotrinského, pána Hodoníně a Holíče ‐
ERDF
Společný návrat do 18. století prostřednictvím
F. Š. Lotrinského, pána Hodoníně a Holíče ‐ SR
Společný návrat do 18. století prostřednictvím
F. Š. Lotrinského, pána Hodoníně a Holíče
Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a
velkomoravských Slovanů ‐ ERDF
Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a
velkomoravských Slovanů – SR
Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a
velkomoravských Slovanů

78

Kč

781,51
45,97
827,48

21 436,82
1 260,96
22 697,78

73 377,71

2 012 750,59

4 316,33

118 397,21

77 694,04

2 131 147,80

6 166,88

169 558,36

362,75

9 975,90

6 529,63

179 534,26

X

1 230 004,86

X

108 529,84

x

1 338 534,70

Přehled účelově určených příspěvků na provoz a dotací na investice poskytnutých JMK v roce 2014:

název
Spolufinancování projektu EU "V zámku a
podzámku …"
Mimoprojektové výdaje projekty EU
"Archeopark Mikulčice – území Předhradí"
Dotace na investice celkem
Nákup sbírkových předmětů v roce 2014

poskytnuto v
roce 2014

vyčerpáno v
roce 2014

nevyčerpáno
v roce 2014

I
265 000,00

230 227,75

34 772,25

100 000,00
365 000,00

94 779,00
325 006,75

5 221,00
39 993,25

100 000,00

100 000,00

0

160 000,00

153 758,00

6 242,00

60 000,00

48 268,33

11 731,67

85 200,00

58 409,52

26 790,48

248 869,00
654 069,00

248 869,00
609 304,85

0
44 764,15

I

NIV

Malířská soutěž "Čarovné barvy země"

NIV

Spolufinancování projektu EU "V zámku a
podzámku …"
Spolufinancování projektu EU "Studie
dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice‐
Kopčany"
Nezpůsobilé výdaje vzniklé při realizaci
projektu EU Poznávejme kraj prezidenta
Masaryka a velkomoravských Slovanů
Účelové příspěvky na provoz celkem

NIV
NIV

NIV
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Dále organizace čerpala v roce 2014 prostředky z dotací poskytnutých v dřívějších letech:

název
Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a
velkomoravských Slovanů (spolufinancování
projektu EU)
Dotace na investice celkem
Provozní prostředky na hydrogeologický
průzkum zdroje vody a dalších
hydrogeologických vrtů v areálu Slovanského
hradiště v Mikulčicích
Provozní prostředky určené na úroky z úvěrů
na předfinancování projektů EU a na krytí
kurzových ztrát
Spolufinancování projektu EU ‐ Archeopark
Mikulčice‐Kopčany ‐ Zachování životního
prostředí
Úhrada nezpůsobilých výdajů projektu EU ‐
Archeopark Mikulčice‐Kopčany ‐ Zachování
životního prostředí
Financování projektu ‐ Poznávejme kraj
prezidenta Masaryka a velkomoravských
Slovanů ‐ spolufinancování a nezpůsobilé
výdaje
Spolufinancování projektu EU ‐ Poznávejme
kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských
Slovanů
Účelové příspěvky na provoz celkem

zůstatek k
1. 1. 2014

vyčerpáno k
31. 12. 2014

nevyčerpáno

I
67 427,00
67 427,00

67 427,00
67 427,00

0
0

83 000,00

82 739,80

260,20

111 259,00

62 117,00

49 142,00

2 091,00

‐1 585,97

3 676,97

100 000,00

15 859,65

84 140,35

18 147,00

18 147,00

0

13 573,00
328 070,00

13 573,00
190 850,48

0
137 219,52

vráceno

vyúčtováno

NIV

NIV

NIV

NIV

NIV

NIV

Přehled poskytnutých příspěvků od obcí a měst:
poskytovatel

účel
Kulturní program 54. návštěvní sezóny
2014 uspořádaný dne 16. srpna 2014 k
60. výročí zahájení archeologických
výzkumů v Mikulčicích. (Příspěvek na
podporu kulturních a doprovodných
akcí sezony 2014 na Slovanském
Obec Mikulčice
hradišti v Mikulčicích)
Město Veselí n/Mor. Velká válka
Město Hodonín
Město Hodonín
celkem

Vydání sborníku příspěvků ze seminářů
Muzejní noc
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částka

15 000
10 000

0
0

15 000
10 000

20 000
35 000
80 000

0
0
0

20 000
35 000
80 000

III. 6. Investice
Investiční akce probíhaly v roce 2014 na základě Plánu investičních akcí a Plánu tvorby a čerpání
peněžních fondů a jejich změn.
Přehled plánovaných a realizovaných akcí v roce 2014 obsahuje následující tabulka:
Název investiční akce

plán
2014

V zámku a podzámku … (sanace ohradní zdi)

2 302

Dřevěná lávka přes travní řeku v Mikulčicích

266

Rekonstrukce kotelny ve Veselí
Regulační ventily na topení v zámečku v
Hodoníně
Předhradí Mikulčice – stavební část
C e l k e m investice stavební

515
74
97
3 254

Osobní auto Dacia

99

Totální stanice pro archeology

0

Předhradí Mikulčice ‐ expozice

95

C e l k e m investice nestavební
C e l k e m investice

Investiční výdaje v tis. Kč
skut.
2014
komentář
Realizováno v rámci programu
cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká
2 302 republika 2007 ‐ 2013
Splněno – realizováno
266 z vlastního investičního fondu
Splněno – realizováno
515 z vlastního investičního fondu
Splněno – realizováno
74 z vlastního investičního fondu
97 Bude dokončeno v roce 2015
3 254
Splněno – realizováno
99 z vlastního investičního fondu
Přehodnocena a v roce 2014
0 nerealizováno
Mimoprojektové výdaje projektu
EU "Archeopark Mikulčice území Předhradí" – bude
95 zařazeno v roce 2015

194

194

3 448

3 448

Všechny realizované investiční akce proběhly v souladu se schválenými investičními záměry.

III. 7. Doplňková činnost
Organizace v souladu se zřizovací listinou neúčtuje o doplňkové činnosti.
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III. 8. Výsledek hospodaření
Náklady činily v roce 23 155 200,06 Kč, výnosy 23 344 085,68 Kč. Příspěvková organizace vykázala za
sledované období zisk ve výši 188 885,62 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. 2014
Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Hlavní

činnost

Sestavený
Upravený
% S/UPH
plán
plán
Skutečnost
(SPH)
hospodaření hospodaření
Výnosy za vlastní výrobky

601.0303

10

7

7

100%

Výnosy z prodeje služeb:

602.xxxx

1 800

2 677

2 677

100%

z toho:

602.0313

600

1770

1770

100%

6. archeologické výzkumy
7. vstupné

602.0314

750

604

604

100%

8. ostatní

602.xxxx

450

303

303

100%

Výnosy z pronájmu

603.0301

300

327

327

100%

Výnosy za prodané zboží

604.xxxx

250

179

179

100%

Použití fondů: 1. Fond investiční

648.0305

500

0

0

2. Fond rezervní

648.0302

500

0

0

3. Fond odměn

648.xxx

0

94

94

Ostatní výnosy

649.xxx

0

0

0

Výnosy z příjatých neinvestičních transferů
celkem *):

672.xxxx

19 157

19 830

19 830

100%

672.0510
2.a z účel. určeného příspěvku na provoz od
JMK - sbírky
672.0520

17 909

17 909

17 909

100%

100

100

100

100%

83

83

83

100%

160

155

155

100%

111

62

62

100%

60

401

401

100%

z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel.
určení

2.b z účel. určeného příspěvku na provoz od
JMK - hydrogeol. pr.
672.0520
2.c z účel. určeného příspěvku na provoz od
JMK - ČBZ
672.0520
2.d z účel. určeného příspěvku na provoz od
JMK - kursové ztráty a úroky
672.0530
2.e z účel. určeného příspěvku na provoz od
JMK - projekty EU
672.0540
3. výnosy z příjatých transferů z ost. ÚSC obce a města
672.0610

100%

0

80

80

100%

672.0910

0

40

40

100%

5. výnosy z ostatních transferů - EU
6. výnosy z titulu časového rozlišení
investičních transferů

672.0800

540

549

549

100%

672.0750

194

451

451

100%

Jiné a ostatní výnosy

649+662+663

50

230

230

100%

22 567

23 344

23 344

100%

4. výnosy z přijatých transferů ze SR - MK

Výnosy celkem
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Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO- přehled o plnění plánu hospodaření

Přehled o plnění plánu hospodaření k 31. 12. 2014
Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Hlavní

činnost

Sestavený
Upravený
% S/UPH
plán
plán
Skutečnost
(SPH)
hospodaření hospodaření
Spotřeba materiálu

501.xxxx

1 200

862

862

100%

Spotřeba energie celkem:

502.xxxx

1 600

1 136

1019

90%

z toho: 1. elektrické energie

502.0300

900

656

617

94%

502.0400

700

480

402

84%

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
celkem:

503.0300

50

51

51

100%

z toho: 1. voda

503.0300

50

51

51

100%

Prodané zboží

504.xxxx

200

134

134

100%

Opravy a udržování

511.xxxx

500

378

378

100%

Cestovné

512.xxxx

150

124

124

100%

Náklady na reprezentaci

513.0300

100

28

28

100%

Ostatní služby

518.xxxx

2. plynu

2 050

2 816

2 816

100%

13 796

14 083

14 032

100%

521.0301

9 600

9 789

9 789

100%

521.0303

58

53

53

100%

521.0302

350

400

349

87%

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

524.xxxx

3 265

3 324

3 324

100%

4. zákonné sociální náklady

527.xxxx

473

462

462

100%

5. jiné sociální náklady

525+528

50

55

55

100%

0

492

492

100%

2 505

2 505

2 484

99%

Manka a škody

547.xxx

Odpisy dlouhodobého majetku

551.xxxx

Opravné položky

556.0300

0

-35

-35

100%

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558.xxxx

225

672

672

100%

Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)

538.xxxx

30

13

13

100%

Finanční náklady

562+563

111

62

62

100%

Ostatní náklady

541+549

50

23

23

100%

22 567

23 344

23 155

99%

0

0

189

Náklady celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Zpracoval dne: 29. 1. 2015
Jméno:

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

auto

SPZ

Citröen Berlingo 6B7 4720

průměrná
počet
spotřeba spotřeba
ujetých
PHM v
na 100
kilometrů litrech
km
21 082

1 207

5,73

Felicie combi

HOJ 48‐67

8 124

612

7,53

Ford Focus

6B9 7671

12 065

791

6,56

Ford Mondeo

8B4 9727

14 525

994

6,84

Dacia Logan
celkem

8B79938

3 712
59 508

207
3 811

využití vozu
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

5,58 slouží pro pobočku v Mikulčicích
6,40

Pro pobočku v Mikulčicích se zakoupilo v říjnu 2014 ojeté auto Dacia Logan. Do této doby byla tato
situace řešena zapůjčením vozů z jiných poboček, popř. využitím soukromého vozidla zaměstnanců
pobočky, což nebylo příliš výhodné organizačně ani ekonomicky. Vozidlo ARO (SPZ 5B12704) bylo v
roce 2014 odstaveno, nepoužívalo se a v roce 2015 bude realizován prodej tohoto majetku (viz
Usnesení RJMK 6002/15/R91).
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 2014 probíhala řádná údržba a servis vozidel. Na servis, údržbu a opravy vozového parku bylo
v roce 2014 vynaloženo 84 tis. Kč. Z toho na Citröen 29 tis. Kč, na Felicii 13 tis. Kč, na Ford Focus 5 tis.
Kč, na Ford Mondeo 13 tis. Kč a na Dacii Logan 24 tis. Kč. V lednu 2014 došlo k pojistné události,
rozbití čelního skla u auta Citröen Berlingo. Škoda hrazena pojišťovnou.
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Rozpis majetku podle syntetickým účtů:
Příspěvková organizace

počáteční stav

přírůstek

úbytek

konečný stav

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
Dlouhodobý nehmotný majetek

z

toho:

278 735,00

4 066,00

0,00

282 801,00

.012

nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

0,00

0,00

0,00

0,00

.013

software

0,00

0,00

0,00

0,00

901

dlouhodobý nehmotný majetek DrNM
(2‐7 tis. Kč)

23 716,00

4 066,00

0,00

.018

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

255 019,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154 074 934,73

7 411 629,29

3 963 647,50

157 522 916,52

dlouhodobý nehmotný majetek DDNM
(nad 60 tis. Kč)

Dlouhodobý hmotný majetek,
z toho:

27 782,00
255 019,00
0,00

.031

pozemky

6 569 630,00

0,00

0,00

6 569 630,00

.032

kulturní předměty

2 734 601,00

0,00

0,00

2 734 601,00

.021

stavby

113 282 921,20

3 261 347,30

0,00

116 544 268,50

.022

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

21 276 035,00

99 000,00

93 371,00

21 281 664,00

902

drobný hmotný majetek
(1‐3 tis. Kč)

1 444 281,93

132 599,70

1,00

1 576 880,63

.028

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

8 171 475,60

470 584,22

17 650,00

8 624 409,82

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

595 990,00

3 448 098,07

3 852 625,50

0,00

0,00

0,00

.042
501 41

Operativní evidence
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191 462,57
0,00

Přehled zařazeného dlouhodobého majetku v ocenění nad 40.000 Kč – rok 2014:
doklad

14‐010‐00183

14‐010‐00143
14‐010‐00205
14‐010‐00183
14‐010‐00205

popis
Dřevěná lávka přes
travní řeku v
Mikulčicích
Technické zhodnocení
zámečku v Hodoníně –
ohradní zeď
Rekonstrukce kotelny
ve Veselí
Radiatorové ventily –
zámeček Hodonín
Auto Dacia

DUZP

cena

DZ

Inv. číslo

16.9.2014

293 294,00

17.9.2014 MM14513

29.7.2014

2 378 767,50

29.7.2014 H‐ZP/161A

13.10.2014

515 208,00

13.10.2014 MM14522

10.9.2014
1.9.2014

74 078,00
99 000,00

8.9.2014 MM13439
13.10.2014 MM14523

Přehledy drobného hmotného a nehmotného majetku zařazeného v roce 2014:
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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 2014 podává PŘÍLOHA Č. 14 na konci zprávy.
Dále uvádíme podrobnější členění tvorby investičního fondu:
SU
416
416
416
416

416

416

416
416

416

AU
300
310
315
320

330

400

470
490

Investiční fond
IF ‐ PS
IF ‐ tvorba ve výši odpisů IT krytých výnosy
IF – tvorba ve výši odpisů
IF ‐ tvorba z rozpočtu JMK
V zámku a podzámku … (sanace ohradní zdi)
Mimoprojektové výdaje – expozice v
Mikulčicích
Vratka ‐ Archeologický park Mikulčice –
Kopčany (kostely)
IF ‐ tvorba z prostředků EU
Poznávejme kraj T. G. M. ‐ audiosluchátka
Archeologický park Mikulčice – Kopčany
(kostely)
IF ‐ financování investic
Auto Dacia
Mimoprojektové výdaje ‐ Předhradí
Mikulčice
Rekonstrukce kotelny Veselí
Dřevěná lávka Mikulčice
Sanace ohradní zdi Hodonín
Regulační ventily zámeček Hodonín
Zmařené investice ‐ velkomoravský most II
a III, řešení krajiny v Mikulčicích
IF ‐ opravy
IF ‐ odvod do rozpočtu JMK
Odvod z IF zřizovateli
Vratka předfinancování Archeologický park
Mikulčice – Kopčany (kostely)
celkem
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částka
2 449 528,95
450 890,00
2 033 506,00
342 479,00
265 000,00
100 000,00
‐22 521,00
854 300,27
831 602,49
22 697,78
‐2 955 820,07
‐99 000,00
‐191 462,57
‐515 208,00
‐266 072,00
‐2 302 277,50
‐74 078,00
492 278,00
0
‐2 232 000,00
‐1 732 000,00
‐500 000,00
942 884,15

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

AU
621

403

622

403

623

403

624

403

625

403

626

403

xxx

Transfery na pořízení DM
Základy kostelů
transformační odpisy 2013
transformační odpisy 2014
zůstatek
Akustika sálu Evropa
transformační odpisy 2011
transformační odpisy 2012
transformační odpisy 2013
transformační odpisy 2014
zůstatek
Audioprůvodce v Mikulčicích
transformační odpisy 2013
transformační odpisy 2014
zůstatek
Akropole Mikulčice
transformační odpisy 2013
transformační odpisy 2014
zůstatek
Velkomoravská cesta
transformační odpisy 2013
transformační odpisy 2014
zůstatek
Zámeček ohradní zeď
transformační odpisy 2014
zůstatek
celkem
transformační odpisy 2011 – 2014
zůstatek

EU
2 837 146,00
‐2 955,00
‐35 460,00
2 798 731,00
2 192 712,00
‐62 740,00
‐68 436,00
‐68 436,00
‐68 436,00
1 924 664,00
831 602,75
‐60 606,00
‐103 896,00
667 100,75
3 615 179,73
‐3 870,00
‐46 440,00
3 564 869,73
6 118 866,50
‐9 845,00
‐118 128,00
5 990 893,50
2 072 049,75
‐78 530,00
1 993 519,75
16 939 778,73
‐727 778,00
16 212 000,73

procento transferu
77,22%
1 měsíc
12 měsíců
13 měsíců
86,04%
11 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
12 měsíců
47 měsíců
92,50%
7 měsíců
12 měsíců
19 měsíců
47,05%
1 měsíc
12 měsíců
13 měsíců
85,00%
1 měsíc
12 měsíců
13 měsíců
54,26%
5 měsíců
5 měsíců

Organizace má investiční fond krytý částečně, ostatní fondy jsou kryty finančními prostředky.
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VII. KONTROLNÍ ČINNOST
VII. 1. Roční plán kontrolní činnosti
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

odpovědná osoba
vedoucí poboček
vedoucí poboček
ekonom, vedoucí
poboček

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

Kontrola cenin (známek a stravenek)
ekonom
Kontrola dokladů týkajících se provozu
služebních vozidel
ekonom

namátkově 2x za rok

Kontrola čerpání dovolené
Kontrola vydávání OPP a
prostředků
Kontrola účetních dokladů
Kontrola cestovních příkazů

mzdová účetní

průběžně

mzdová účetní
ekonom
ekonom

průběžně
průběžně
průběžně

čtvrtletně

čisticích

11

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

12

Kontrola péče o sbírky

13

měsíčně
koncem roku 2014 a
počátkem roku 2015

15

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

16

Inventarizace sbírek

průběžně

14

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

vedoucí poboček

průběžně
průběžně
měsíčně

k 31.12.

VII. 2. Vyhodnocení ročního plánu kontrolní činnosti
 Kontrola stavu depozitářů ‐ průběžně plněno, pravidelně (nejméně jedenkrát měsíčně)
prováděna kontrola teploty a vlhkosti (zápis do depozitární knihy) – zjištěné nedostatky
v depozitech v Kyjově, ve výstavních sálech v Hodoníně na Zámečku a v budově na Národní
průběžně řešeny
 Kontrola docházky ‐ průběžně plněno, pravidelně (nejméně jedenkrát měsíčně)
prováděna kontrola docházky všech zaměstnanců, dodržování předepsané délky
pracovní doby a přestávky na oběd. Přetrvávají méně závažné nedostatky v zapisování
pracovní doby – průběžně řešeno
 Kontrola pokladen včetně dodržování stanoveného limitu – průběžně plněno,
pravidelně prováděna kontrola pokladní hotovost a dodržování stanoveného pokladního
limitu.
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Kontrola cenin (známek a stravenek) – fyzickou kontrolou zjištěna řádná evidence
včetně záznamů o čerpání stravenek s podpisy pracovníků.



Kontrola dokladů týkajících se provozu služebních vozidel – pravidelně (čtvrtletně) byly
zkontrolovány knihy jízd a dále příkazy k jízdě. Kontrolován stav ujetých kilometrů
z knihy jízd se skutečným stavem. K jednotlivým služebním jízdám vyplňován příkaz.
Cesty soukromým vozem a do zahraničí schvaluje ředitelka organizace. U použití
soukromého vozidla ke služebním účelům se nově požaduje potvrzení o havarijním
pojištění vozidla. Kontrolou zjištěny některé nedostatky, které byly opakovaně řešeny na
poradách vedoucích pracovníků. Zavedena povinnost odevzdávat kopie knihy jízd na
ekonomický úsek a na konci roku zjišťovat stav PHM v nádrži jednotlivých vozů.






Kontrola čerpání dovolené – jednotliví vedoucí jsou seznamováni se stavem
nevyčerpané dovolené svých podřízených. Opakovaně jsou seznamováni s platnou
legislativou a z ní plynoucí povinnosti (až na výjimky) čerpání řádné dovolené
v kalendářním roce. Existuje též povinnost sestavovat plán dovolené, který je
kontrolován a s výsledky kontroly pravidelně seznamována ředitelka organizace.
Kontrola vydávání OPP a čistících prostředků probíhá dle schválené směrnice. Je též
kontrolován finanční limit této kapitoly rozpočtu.
Kontrola účetních dokladů – prováděno průběžně, nadále přetrvávají občasné
nedostatky jako chybějící datum či podpis, je napraveno dle stanoviska následné













kontroly.
Kontrola cestovních příkazů – prováděno, kontrolovány především částky k výplatě a
oprávněnost výplaty, dále úplnost dokladů včetně příslušných podpisů. Kontrola se týká i
cestovních příkazů do zahraničí. Zjištěna některá pochybení při vyplácení cestovních
náhrad. Všem vedoucím pracovníkům bylo uloženo seznámit své podřízené s jejich
povinnostmi, ale i právy v této oblasti.
Kontrola dodržování předpisů BOZP – na všech pobočkách je pověřenou externí
pracovnicí prováděno školení pracovníků včetně vedoucích k předpisům BOZP a
prováděna kontrola jejich dodržování. Důsledně se provádí též školení při nástupu
nových pracovníků.
Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. – probíhá průběžně v souladu
s ustanoveními zákona a příslušných vyhlášek. Organizace provádí jak předběžnou, tak i
průběžnou a následnou kontrolu. Při prověřování této oblasti zjištěna pochybení, zvláště
chybějící záznamy (podpisy a data), pochybení zjištěna v též čerpání limitovaných
příslibů u hotovostních dokladů. Provedeno školení pokladních v této oblasti.
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 2014
v rámci pravidelného odevzdávání výkazů o činnosti vždy na počátku následujícího
měsíce.
Fyzická inventarizace majetku, zásob a pokladen – proběhla v souladu s příkazem
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ředitelky o provádění inventarizace v roce 2014
Dokladová inventarizace běžných účtů, pohledávek a závazků ‐ proběhla v souladu
s příkazem ředitelky o provádění inventarizace v roce 2014.
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 2014 proběhly v Masarykově muzeu v Hodoníně následující kontroly:
1) Plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
kterou prováděla Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín dne 14. 1. 2014
2) Kontrola na místě u žadatele o (příjemce dotací) dotace z Regionálního operačního programu
NUTS 2 Jihovýchod, kterou prováděl Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve
dnech 2. října 2013 a 23. ledna 2014. Kontrolovaný projekt „Poznávejme kraj prezidenta
Masaryka a velkomoravských Slovanů“
3) Veřejnosprávní kontrola na místě, kterou prováděl Jihomoravský kraj (Krajský úřad
Jihomoravského kraje) ve dnech 17. 3. – 14. 5. 2014
Ad 1)
Kontrolováno bylo období od 1. 10. 2011 do 30. 11. 2013. Zjištěny drobné nedostatky při předkládání
ELDP, které byly při kontrole odstraněny. Opatření k nápravě nebyla kontrolou uložena. Dodatečně
bylo kontrolou zjištěno, že zaměstnankyně x. x., která je účastna II. pilíře důchodového pojištění,
nesplnila svou ohlašovací povinnost a tuto skutečnost zaměstnavateli včas nenahlásila. Ke kontrole
vyhotoveny Protokol o kontrole č. 26/14/776 a Dodatek č. 1 k protokolu o kontrole č. 26/14/776
Ad 2)
Předmětem kontroly bylo ověření plnění smluvních podmínek příjemcem, ověření využití finančních
prostředků, ověření souladu údajů uvedených v Monitorovací zprávě č. 6 se skutečným stavem
projektu, kontrola souvisejících dokladů, kontrola shody kopií účetních dokladů s jejich originály.
Kontrolní zjištění uvádí pochybení u způsobu proplacení rekonstrukce webových stránek a pochybení
v rámci zadávacího řízení na část služby. Kontrolní orgán v závěru konstatoval, že na základě
uvedených zjištění budou způsobilé výdaje projektu poníženy o 299 580 Kč. (Protokol o kontrole č.
7/CZ.1.11/2.2. 00/06.01005)
Příspěvková organizace vznesla dopisem ze dne 1. dubna 2014 námitky proti výše uvedenému
protokolu. V dopise vysvětluje, proč nesouhlasí ze závěry kontrolního zjištění. Rozhodnutím o vyřízení
námitek č. j. 7304/2014 kontrolní orgán rozhodl, že námitkám kontrolované osoby částečně vyhovuje
a v tomto duchu vyhotovil Dodatek k protokolu o kontrole ze dne 1. 5. 2014.
Ad 3)
Kontrolováno bylo období rok 2013 a období účetně související. Předmětem kontroly bylo dodržování
právních předpisů a ověření funkce vnitřního kontrolního systému organizace, namátková kontrola
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účetních záznamů, soulad operací se schválenými rozpočty, projekty a smlouvami apod., a zda splňují
kritéria hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti.
Kontrolou byly zjištěny dílčí nedostatky v jednotlivých kontrolovaných oblastech (protokol č.
10/PO/14).
Ve vyjádření k protokolu ze dne 12. 6. 2014 popsala organizace opatření k nápravě k zjištěným
nedostatkům. Některé provedla okamžitě, jiné zahrnují organizační a systémové změny, aby
v budoucnu již k uvedeným nedostatkům nedocházelo.

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 minimalizace provozních, finančních, právních a dalších rizik
vznikajících při chodu organizace,
včasného poskytování informací jednotlivým vedoucím, a to zejména informací o
zjištěných nedostatcích a přijímaných protiopatřeních,
upravuje a kontroluje, zda příslušné útvary a pracovníci postupují v souladu s obecně
závaznými právními normami a platnými vnitřními předpisy.

Ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně každoročně sestavuje plán kontrolní činnosti,
v němž plánuje cíle kontrol, časový harmonogram a personální zajištění kontrolní činnosti. Dále
kontroluje, zda jí uložená opatření k nápravě byla realizována, a tím dochází ke zlepšení procesu
řízení rizik v organizaci. Toto je dále ošetřeno „Směrnicí ředitelky č. 2/2009 Kritéria pro
hodnocení hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy Systém řízení rizik.“
vydanou 2. 1. 2009 s účinností od 1. 1. 2009. Z jednotlivých kontrol závažnějšího charakteru
provedených či nařízených ředitelkou se následně vyhotovuje protokol o provedení kontroly.
Součástí systému finančního řízení v naší organizaci jsou také kontroly vykonávané externími
kontrolními orgány.

95

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
Inventura proběhla dle interního příkazu ředitelky k provedení inventarizace za rok 2014, který byl
vydán dne 19. 11. 2014.
Inventarizace majetku proběhla formou fyzických inventur na jednotlivých pracovištích (pobočkách)
v období od 8. 12. 2014 do 5. 1. 2015.
Inventura dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku proběhla od 15. 12. do 19. 12. 2014.
Inventura peněžních prostředků a cenin proběhla 2. 1. 2015 nebo 5. 1. 2015. Ostatní fyzická
inventura od 8. 12. 2014 do 5. 1. 2015.
Fyzickými inventurami byly inventarizovány:
-

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

Inventarizace proběhla dále formou dokladových inventur od 2. 1. do 23. 1. 2015.
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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Příloha č. 1
Akvizice
Hodonín
Sbírkové předměty – za rok 2013
Ze starších sbírek
Ruský bodák

1

Sběr
Pamětní list ze slavnostního sjezdu
Brožura Milé děti sokolské
Pamětní obálky s poštov.známkami
Portrét TGM v paspartě
Kniha Masaryk ve fotografii
Fotografie TGM s děvčátkem v paspartě
Výzva Českosl. společnosti pro mezinárorodní styky 1947
Pamětní list Ed.Beneše
Portrét Ed. Beneše, tisk v paspartě
Pamětní fotografie Nezapomeneme, úmrtí Beneše
Školní zeměpisný atlas ČSSR
Učebnice Dějiny středověku a raného novověku l. díl 1996
Učebnice Dějiny středověku a raného novověku pro ZŠ
Učebnice Dějiny středověku a raného novověku III. díl
Učebnice Dějepis – Středověk pro ZŠ l. díl
Učebnice Dějepis Středověk pro ZŠ II. díl, 1995
Učebnice Dějepis Středověk pro ZŠ III. díl
Učebnice Dějiny pravěku a starověku pro SŠ
Učebnice Starověkého Řecka a Říma pro ZŠ
Učebnice Dějiny středověku pro SŠ, 1994
Učebnice Dějiny novověku pro SŠ
Učebnice Dějiny 20. století pro SŠ
Učebnice České dějiny pro SŠ
Pracovní průkaz Viery Špačkové, 1947
Legitimace Robotnické sociální pojišťovny v Senici
Vkladní knížka Cyrilomětodějské záložny v Brně
Vkladní knížka Hospodářské záložny v Hodoníně
Hypotéční knížka Městské spořitelny v Hodoníně
Úrazová pojistka První české vzájemné pojišťovny
Brožura Upřimné slovo rodičům
Šlehač Eta
Kufříkový gramofon
Dřevěné hrábě
Dřevěná koloběžka
Ruční brus s klikou
Kruhy na vyšívání

1
1
2
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
7
1
1
1
1
2

Koupě
Portrét E. Beneše, J. Prokop, olej na plátně

1
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Dřevěný betlém, Martin Lekavý
Portrét T. G. Masaryka, olej na plátně
Agitační plakáty
Upomínkový list
Foto Úmrtí TGM – různé záběry
Fotografie portréty
Foto prezident TGM při různých příležitostech
Foto představitelé Malé Dohody
Foto Lány – letní sídlo prezidenta TGM
Foto pomníky TGM – různá místa
Fotografický portrét Jana Masaryka
Foto prezident USA W. Wilson
Foto 28. říjen 1918 v Praze
Foto poselstvo československého státu
Foto pohřeb M. Štefánka na Bradle
Foto města a obce okresu Hodonín
Fotografie Hodonína
Fotografie archeol. nálezů
Foto ukázky krojů okresu Hodonín
Foto tzv. Tříkrálová deklarace
Foto projev spisovatelů českému poselstvu r. 1917

1
1
12
1
4
5
14
1
3
8
1
2
1
1
1
11
10
5
9
1
1

Ze starších sbírek
Sběr
Nákupní komise

1
44
94

Celkem sbírkových předmětů

139

Kyjov
Historie
Ze starších sbírek
Inventární číslo
G 6506
G 6507
G 6508/1‐6
G 6509/1‐4

Předmět
opasek
šle k patroníkům
noviny
noviny

Bezplatný převod
G 6510
G 6511
G 6512
G 6513
G 6514
G 6515
G 6516
G 6517
G 6518
G 6519

promítačka
kamera
promítačka
prohlížečka
promítačka
zvětšovací přístroj
leštička
rám
lis
svítidlo
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G 6520
G 6521
G 6522
G 6523
G 6524
G 6525
G 6526
G 6527/1‐3

prohlížečka
blesk
blesk
hodiny
kopírka
lepička
prohlížečka
tank

Koupě
G 6528
G 6529
G 6530
G 6531
G 6532, S 1787
G 6533
G 6534
G 6535
G 6536
G 6537
G 6538
G 6539
G 6540
G 6541
G 6542
G 6543
G 6544
G 6545/1‐29
G 6546
G 6547
G 6548
G 6549
G 6550
G 6551
G 6552
G 6553
G 6554
G 6555
G 6556
G 6557
G 6558
G 6559
G 6560
G 6561
G 6562
G 6563
G 6564
G 6565
G 6566
G 6567
G 6568
G 6569

kabelka
kabelka
kabelka
šaty
šaty + fotografie
kolébka kovová
míchačka na mořidlo
vařič
lékárnička
pořadač na dokumenty
reklamní cedule
reklamní cedule
reklamní cedule
reklamní cedule
reklamní cedule
reklamní cedule
paravan
lahvičky s esencemi
signální svítilna
žerď na prapor
držák na prapor
jeptiška
přepravka
vesta
ostřič
tyč
sáně
košík
rukavičky
rukavičky
kabelka
kočárek
servis
ohřívač
posilovač svalů
hmoždíř
panenka
prací prášek
mýdlo
mýdlo
gramorádio
koberec
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G 6570
G 6571

sklenice
sklenice

Per rollam
S 1786

fotografie

Sběr
G 6572
G 6573
G 6574
G 6575/1‐3
G 6576
G 6577

sklenice
sklenice
sklenice
sklenice
sklenička
odznak

Historie celkem 97 předmětů
Etnografie
Koupě
Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje:
Bohumil Šikula, Kyjov, bednářské výrobky:
11 ks, inv. číslo E 2631 – E 2641
Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje:
Alexandra Kaňovská, Dubňany, lidová majolika:
16 ks, inv. číslo E 2642 – E 2657
Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje a Nositel tradice lidových řemesel:
Miroslav Urban, Malá Vrbka, ruční tkadlec:
19 ks, inv. číslo H 3826 – H 3842
Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje:
Iva Novotná, Hodonín, zpracování ovčí vlny
12 ks, inv. číslo H 3843 – H 3854
Nositel tradice lidových řemesel:
Karel Hanák, Násedlovice, lidová majolika:
59 ks, inv. číslo E 2658 – E 2716
Anna Poláčková, Archlebov
6 ks gravírovaných kraslic inv. číslo H 3867 – H 3872
Helena Válková, Dražůvky – Dolní Loučky
6 ks nitěných kraslic, inv. číslo H 3873 – H 3878
Anna Vávrová, Hýsly
11 ks drobné svaté obrázky, D 1416 – D 1426
PER ROLLAM, Antiq Kyjov
12 ks drobné svaté obrázky, D 1427 – D 1438
Bezúplatný převod z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Kroměříž
Ženský kompletní jihokyjovský kroj – 12 ks, H 3855 – H 3866
Etnografie celkem 139 předmětů
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Celkem sbírkových předmětů ‐ 236
Veselí nad Moravou
Koupě
•
•
•
•
•
•
•
•

výrobky z orobince: EVz 184‐EVz 204
výšivky z Veselska: EVz 205 – Evz 216
kraslice: EVt 1636 – Evt 1676
perník z formy: EVt 1677 – 1722
krojové součásti: EVd 112, EVo 162, EVo, 163
figurky z kukuřičného šustí: EVn 281 – EVn 306
figurky z kukuřičného šustí: EVn 156 – EVn 157
figurky z kukuřičného šustí: EVn 160, EVn 169, EVn 170, EVn 172, EVn 175

Celkem:

26 kusů
12 kusů
41 kusů
46 kusů
3 kusy
26 kusů
2 kusy
5 kusů
161 kusů

Archeologické nálezy
Nálezy z archeologických výzkumů:
Veselí n. M.‐Bartolomějské nám., kan. příp. k RD Horká, Hanáčkovi (č. výzkumu 10/14)
Veselí nad Moravou‐nám. Míru, kom. Město (č. výzkumu A‐201402)
Dražůvky‐extr., arch. výzkum Obec (č. výzkumu A‐201403)
Milotice‐Dráhy, sběrný dvůr Obec (č. výzkumu A‐201406)
Hroznová Lhota‐intr., kan. (č. výzkumu 11/14)
Hroznová Lhota‐ Přední čtvrtky od Žabince, RD Majer (č. výzkumu 12/14)
Žarošice‐Újezdky, IS 3.et. Obec (č. výzkumu A‐201450)
Strážnice‐Patery hony, sonda (č. výzkumu 15/14)
Hovorany‐Díly za humny, vinohrad Zemas (č. výzkumu A‐201460)
Hodonín‐Rybářská, správní budova Oáza (č. výzkumu A‐201401)
Kyjov‐Palackého město (č. výzkumu A‐201415)
Strážnice‐zámek, stav. úpravy Archatt s.r.o. (č. výzkumu A‐201424)
Mutěnice‐U školy, hřiště Obec (č. výzkumu A‐201433)
Hodonín‐u hřbitova EoN (č. výzkumu A‐201434)
Kyjov‐Palackého, rekonstrukce kanalizace VaK (č. výzkumu A‐201440)
Strážnice‐Komenského, kan., vod. VaK (č. výzkumu A‐201444‐1, 2)
Petrov‐přístaviště Baťův kanál ŘVC (č. výzkumu A‐201449)
Strážnice‐Komenského, kom. Město (č. výzkumu A‐201456)
Hodonín, Zámecké nám. 9, muzeum (č. výzkumu 5/14)
Dubňany – plynofikace (č. výzkumu 6/14)
Věteřov ‐ Babí lom, štola (č. výzkumu 7/14)
Nálezy z povrchové prospekce:
ZSO Potvorovice (k.ú. Nový Poddvorov)
Nálezy předané fyzickými osobami:
Pert Habrcetl (Radějov), Karel Fryc (Veselí nad Moravou), Klára Čudrnáková (Dražůvky), Jaroslav
Bystřický (Sobůlky), Jiří Procházka (Strážovice), Martin Marada (Kyjov), Michaela Malářová (Kyjov), Jiří
Jagoš (Dražůvky), Václav Dobeš (Bzenec), Miroslav Macek (Milotice), Jakub Koryčanský (Hroznová
Lhota), Josef Uřičář (Kněždub), Martin Dufka (Ostrožská Lhota), Josef Hlaváč (Strážovice).
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Příloha č. 2
Zápůjčky a výpůjčky
Hodonín
Zápůjčky
Diamant film Praha
František Riedl, Kojetín
Gymnázium Hodonín
Masarykova univerzita Brno
Muzejní spolek v Lužicích
Technické muzeum Brno

3
23
1
6
29
5

Celkem předmětů

67

Výpůjčky
Horácké muzeum a informační centrum Nové Město na Mor.
Martin Lekavý, Josefov
Městské muzeum MěKS Moravský Krumlov
Městské muzeum a galerie Svitavy
Městské muzeum Strážnice
Městské muzeum Veselí nad Mor.
Moravské muzeum Brno
Multifunkční centrum zámek Lednice
Muzeum Jihovýchodní Moravy Zlín
Muzeum Novojičínska, Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, Jičín, Žerotínský zámek
Národní ústav lidové kultury Strážnice
Regionální muzeum v Mikulově
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Slovenské národné muzeum kultúry Chorvátov na Slov.
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Státní okresní archív Hodonín
Vlastivědné muzeum Kyjov
Vrbasovo muzeum Ždánice
Zdenka Pavková, Zelničky 194, Vnorovy

98
5
17
26
2
20
14
1
91
11
11
18
19
31
17
72
5
329
37
15

Celkem předmětů

839

Archeologie
Zápůjčky
Archeologický ústav AV ČR Brno v. v. i.
PhDr. Jaroslav ‚Peška, PhD.

27
1

Celkem předmětů

28

Kyjov
Zápůjčky:
Vrbasovo muzeum Ždánice

6
103

Město Hluk
Obec Milotice
Slezské zemské muzeum Opava

1
19
1

Celkem předmětů

27

Výpůjčky:
Bohuslav Blaha, Brno
Magda Růžičková, Kobeřice

117
81

Celkem předmětů

198

Veselí nad Moravou
Zápůjčky
Muzeum Těšínska
Veselské kulturní centrum

8
95

Celkem předmětů

103

Výpůjčky
Fara Veselí nad Moravou
Muzeum města Brna
NPÚ – státní zámek Vranov nad Dyjí
NPÚ – státní zámek Lysice
Muzeum Valašska – zámek Lešná
Diecézní archiv
Slezské zemské muzeum Opava
p. Kolařík
Memento Mori
Vladimír Groš
Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

2
14
13
2
3
1
1
2
8
22
124

Celkem předmětů

192

Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP
Zápůjčka
Muzeum Brněnska

16
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Příloha č. 3
Publikační činnost
Na výstavu do muzea, seriál v Hodonínském deníku
Marek Vařeka
Za svatou Ludmilou jezdí pravoslavní z Ruska. 17. 12. 2014
Na Karla i Mikuláše si vzpomněly jejich církve 21. 5. 2015
Řád Františka Josefa? Bez šlechtického titulu 30. 4. 2014
Válečný služebník? Puška se závěrem Mauser 26. 3. 2014
Historii hodonínského panství přiblíží unikát 26. 2. 2014
Uniformu krášlí řád papeže Jana Pavla II. 19. 2. 2014
Lazariánské loďstvo válčilo u Francie 12. 2. 2014
Do Hodonína za rytíři“ Zájemci mají ještě měsíc 22. 1. 2014
Němečtí rytíři bránili Evropu proti Turkům 15. 1. 2014
Hana Sýkorová
Útok na Hodonín: chlapec žil jen tři hodiny 19. 11. 2014
Historie amatérského vysílání 29. 10. 2014
Radioamatéři vysílali z Nákla i ze Stražovjáku 15. 10. 2014
Čtyři na konci: Bomby, mobilizace i nový most 16. 4. 2014
Velká válka začne na zámečku už ve čtvrtek 5. 3. 2014
Renata Petříková
Pokračují v tradici. Muzeum představí mistry 5. 11. 2014
Barvy přírody? Pro dobrou náladu i pocit síly 22. 10. 2014
Podzimní vítr zavane do muzea nové výstavy 24. 9. 2014
Výcvik trvá dav roky. Nápor ale málokdo vydrží 11. 7. 2014
Zbojník Žilka ožije v hodonínském zámečku 11. 6. 2014
Muzejní noc: Historický a gurmánský zážitek 14. 5. 2014
Velikonoce přiblíží mistři tradičních řemesel 2. 4. 2014
Tomáš Gronský
Film přiblíží osudy osmi oceněných řemeslníků 26. 11. 2014
Osm mistrů odhalí kouzlo tradičních řemesel 12. 11. 2014
Profesor Václavík vychoval generaci etnografů 18. 6. 2014
Cechovní jarmark bude na zámečku dva dny 28. 5. 2014
V křesťanské víře kříž značí spásu, naději a znovuzrození 7. 5. 2014
Hlučení a klepání? Nejstarší magické praktiky 23. 4. 2014
Vejce: Starobylý symbol zrození světa a bohů 9. 4. 2014
Kraslice? Tradiční postupy zdobení přetrvaly 19. 3. 2014
Řezbář Petrus dal hračkám estetickou kvalitu 5. 2. 2014
Mistři nad topeništěm zdobili hračky kouřem 29. 1. 2014
Hračky z Archlebova putovaly až do Chicaga 8. 1. 2014
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Příloha č. 4
Přehled akcí v sále Evropa
středa 8. ledna 2014
Novoroční koncert Moravského klavírního tria s přípitkem starosty
pořadatel: DK Hodonín
pátek 17. ledna 2014
Soukromá akce – Tvarbet Moravia
pořadatel:Tvarbet Moravia
úterý 28. ledna 2014
Prožitková muzikoterapie
pořadatel:Mgr. Alena Vlková, Masarykovo muzeum v Hodoníně
‐ návštěvnost 35 osob
pondělí 3. února 2014
Seminář tvůrčího psaní
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, Památník písemnictví na Moravě
úterý 4. února 2014
Malujeme barvami země ‐ seminář
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
středa 12. února 2014
Prožitková muzikoterapie
pořadatel: Mgr. Alena Vlková, Masarykovo muzeum v Hodoníně
‐ návštěvnost 3 osob
čtvrtek 13. února 2014
Hudební čtvrtek – Korgold quartet
pořadatel: HSO‐SPS
sobota 15. února 2014
Bohoslužba s hostem
pořadatel: Jiří Němec
středa 5. března 2014
Fragile
pořadatel: Rádio JIH
neděle 9. března 2014
Koncert ‐ PSMU
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pořadatel: HSO‐SPS
středa 12. března 2014
Prožitková muzikoterapie
pořadatel: Mgr. Alena Vlková, Masarykovo muzeum v Hodoníně
‐ návštěvnost 6 osob
pátek 14. března 2014
Setkání představitelů JMK se starosty Jihomoravského kraje
pořadatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
pátek ‐ sobota 21. ‐ 22. března 2014
Valná hromada Asociace českých filmových klubů
pořadatel: DK Hodonín
středa 26. března 2014
Vítání jara s…Rudy Linka & Tina Prindle
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
‐ návštěvnost 108 osob
čtvrtek 27. března 2014
Seminář projektu Dotkni se 20. století
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně a Národní muzeum v Praze
návštěvnost – 35 osob
středa 9. dubna 2014
Prožitková muzikoterapie
pořadatel: Mgr. Alena Vlková, Masarykovo muzeum v Hodoníně
návštěvnost 4 osob
středa ‐ pátek 9. ‐ 11. dubna 2014
Velikonoční předváděcí akce
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
návštěvnost – 597 osob
čtvrtek 24. dubna 2014
Hudební čtvrtek – Komorní orchestr Jana Noska ZUŠ Hodonín
pořadatel: HSO‐SPS
pátek 2. května 2014
Hnutí ANO bude líp – předvolební setkání
pořadatel: Hnutí ANO
pátek 9. května 2014
DUFI Módní show
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pořadatel: Dufi
pátek 16. května 2014
Muzejní noc
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
středa 21. května 2014
Den sester IV
pořadatel: Nemocnice T. G. M. Hodonín
sobota 24. května 2014
Cena SVČ a Města Hodonína 2014
pořadatel: SVČ Hodonín
sobota 31. května 2014
Oslavy Vodního království ‐ Hodonín
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, DK Hodonín
neděle 1. června 2014
Oslavy Vodního království ‐ Holíč
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně, DK Hodonín
úterý 17. června 2014
Když hvězdy tančí
pořadatel: Středisko volného času
čtvrtek 19. června 2014
Hudební čtvrtek – Absolventský koncert sboru Gymnázia Hodonín Barbastella a jeho hosta
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
návštěvnost – 135 osob
pondělí 28. červenec – pátek 1. srpna 2014
Celodenní dílny pro děti – Šaman
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
návštěvnost celkem – 195 osob
středa 27. srpna 2014
Společná strategie – projektové aktivity Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného
kraje
pořadatel: Jihomoravský kraj
čtvrtek 11. září 2014
Mezinárodní hudební festival Mladá Praha
pořadatel: Město Hodonín – HSO‐SPS
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pátek 12. září 2014
Královský košt vín
pořadatel: DK Hodonín
sobota 13. září 2014
EPI Promoce
pořadatel: EPI Kunovice
pondělí – úterý 6. až 7. října 2014
Vinařův rok
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
návštěvnost celkem 202 dětských i dospělých návštěvníků
sobota 11. října 2014
Morava nůž 2014
pořadatel: Nožířství Maděřič
pondělí 13. října 2014
Divadelní představení
pořadatel: Divadelní centrum, z. s.
čtvrtek 16. října 2014
HOT SISTERS
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
návštěvnost – 10 osob
pátek 7. listopadu 2014
Den studentstva
pořadatel: Studentský parlament
čtvrtek13. listopadu 2014
HČ ‐ Panochovo kvarteto
pořadatel: HSO‐SPS
sobota 15. listopadu 2014
Oslavy 120. výročí Gymnázia Hodonín
pořadatel: Gymnázium Hodonín
čtvrtek 20. listopadu 2014
Seminář pro obce JMK se zaměření na oblast účetnictví a rozpočtů obcí a DSO
pořadatel: Jihomoravský kraj
pondělí – středa 24. – 26. listopadu 2014
KVASAR seminář
pořadatel: Kvasar, s.r.o.
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středa – čtvrtek 26. – 27. listopadu 2014
Masarykovský seminář
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
účast 102 osob, 27 příspěvků
pondělí 1. prosince 2014
Divadelní představení
pořadatel: Divadelní centrum, z.s.
pondělí 1. prosince 2014
Taneční DK Hodonín
pořadatel: Taneční DK Hodonín
úterý 9. prosince 2014
Setkání představitelů JMK se zástupci obcí JMK
pořadatel: Jihomoravský kraj
neděle 14. prosince 2014
Taneční DK Hodonín
pořadatel: Taneční DK Hodonín
středa – pátek 10. – 12. prosince 2014
Vánoční předváděcí akce
pořadatel: Masarykovo muzeum v Hodoníně
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Příloha č. 5
Videodokumentace zpracovaná v pobočce Městské muzeum Veselí nad Moravou
Tvorba videodokumentů dodaných nebo samostatně natočených výstav aj. aktivit muzea
 areál Slovanského hradiště pro soutěž GLORIA MUSAEALIS, Revitalizace archeoparku
Mikulčice (střih dříve nahraného videozáznamu s PhDr. Františkem Synkem), sběr
videomateriálu pro film do nové expozice
 Vánoce se blíží...2013 ‐ předvánoční akce v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou
 fotodokumentace vernisáže ‐ Veselské předměstí I. aneb Od Zory k Záložně v Městském
muzeu Veselí nad Moravou
 Fašank 2014 na Bartolomějském náměstí ve Veselí nad Moravou (filmování průvodu masek,
vystoupení dětí ze základních a mateřských škol, cimbálové muziky, vystoupení folklorního
souboru, řemeslný jarmak, nahrání videozáznamu do PC, střih nahraného videozáznamu,
titulky, ozvučení, renderování, přepis z videoprojektu na externí disk určený k archivaci
videosouborů, zálohování do archívu)
 Muzejní noc 2014 v Hodoníně (střih dodaného videozáznamu od Mgr. Gronského
z Hodonína, titulky, ozvučení, renderování, přepis z PC na DVD, grafické zpracování a potisk
DVD, přepis z videoprojektu na externí disk určený k archivaci videosouborů, zálohování do
archívu)
 Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu: Alexandra Kaňovská z Dubňan ‐ Výroba
keramiky; Miroslav Urban z Malé Vrbky ‐ Postup tkaní (střih dříve nahraného videozáznamu
spolu s Mgr. Martonovou, titulky, ozvučení, renderování, přepis z videoprojektu na externí
disk určený k archivaci videosouborů, zálohování do archívu); Josefov ‐ (neděle 6. 4.)
filmování v mše v kostele, obchůzka po vesnici, rozhovory s pamětníky, vynášení smrtnice,
nahrání videozáznamu do PC k dalšímu zpracování s Mgr. Tomášem Gronským); Dagmar
Čechová z Veselí nad Moravou ‐ Perník z formy; Věra Šmidová z Veselí nad Moravou ‐ Lidová
výšivka (střih dříve nahraného videozáznamu spolu s PhDr. Trachtulcem, titulky, ozvučení,
renderování, přepis z videoprojektu na externí disk určený k archivaci videosouborů,
zálohování do archívu); Řezbář ze Strážnice ‐ Jan Mička (Člověk s nožem v kapse a srdcem na
dlani); Vyřezávané loutky a hlavy ‐ Václav Němec z Hroznové Lhoty; Tradiční řezbářství ‐
Alexandr Slavík; Lubomír Sedlář ‐ Řezbář z Lipova; Josef Polách z Nové Lhoty ‐ výroba
dřevěných "hrablí" na Horňácku (uložení všech DVD nahrávek do archívu MM); GAUČ ‐
Sdružení řezbářů ‐ Ze společného řezbování v letech 2005‐ 2010; Řezbář Vít Vavřiník; Martin
Ospalík řezbář ze Zarazic; Řezbář Ladislav Sedláček; Vladislav Botura řezbář z Vracova (uložení
a popis všech DVD nahrávek do archívu MM); Blatnické kraslice ‐ Marie Čiháková z Blatnice
pod sv. Antonínkem (filmování s PhDr. Trachtulcem, nahraní videozáznamu do PC k dalšímu
zpracování); Iva Novotná ‐ zpracování ovčí vlny; Bohumil Šikula ‐ Bednář z Kyjova (střih dříve
nahraného videozáznamu spolu s Mgr. Martonovou, titulky, ozvučení, renderování, přepis z
videoprojektu na externí disk určený k archivaci videosouborů, zálohování do archívu); ‐
Velikonoce se blíží... ‐ ukázky tradičních řemeslných technik ‐ pletení pomlázky ‐ manželé
Jurčekovy, vyřezávané dřevěné velikonoční ozdoby Jitka a Pavel Hutěčkovi, výrobky
z orobince ‐ Růžena Kozumplíková, blatnické kraslice ‐ Marie Čiháková, vizovické pečivo ‐
Dagmar Čechová, figuky z kukuřičného šustí ‐ Zdena Pavková, slámové kraslice ‐ Milena
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zhotovení a odevzdání dalších 6 DVD areálu Slovanského hradiště do soutěže GLORIA
MUSAEALIS Revitalizace Slovanského hradiště v Mikulčicích ‐ areálu NKP (I. část, 2007 ‐
2013) pro PhDr. Františka Synka
Ekojarmark na Bartolmějském náměstí ve Veselí nad Moravou (střih dříve nahraného
videozáznamu řemeslníků a vystoupení hudebních souborů, titulky, ozvučení, renderování,
přepis z videoprojektu na externí disk určený k archivaci videosouborů, zálohování do
archívu)
zhotovení a odevzdání 1 DVD Fašank 2014 na Bartolomějském náměstí pro Město Veselí nad
Moravou
fotodokumentace výstavy Figurky ze šustí a kraslice v Městském muzeu
záloha starších DVD videozáznamů na externí disk určený k archivaci
Čarovné barvy země 2014 ‐ vyhlášení výsledků malířské soutěže (filmování, nahrání
videozáznamu do PC k dalšímu zpracování)
Skrytá paměť Moravy 2014 ‐ vyhlášení výsledků literární soutěže (filmování, nahrání
videozáznamu do PC k dalšímu zpracování)
Tentokrát v Mikulčicích aneb Pohansko IV ‐ ležení desítek historických skupin představujících
Slovany, Germány, Kelty, Vikingy, Římany a představení s názvem Bitva (filmování, nahrání
videozáznamu do PC k dalšímu zpracování)
zhotovení a odevzdání DVD Muzejní noc 2014 do MM v Hodoníně

Videodokumentace v terénu
 areál Slovanského hradiště pro soutěž GLORIA MUSAEALIS ‐ zhotovení DVD
 revitalizace archeoparku Mikulčice (střih dříve nahraného videozáznamu s odborným
pracovníkem PhDr. Františkem Synkem) ‐ I. část, 2007 – 2013
 videodokumentace areálu Slovanského hradiště (sběr videomateriálu pro film do nové
expozice)
 Fašank 2014 na Bartolomějském náměstí ve Veselí nad Moravou (filmování průvodu masek,
vystoupení dětí ze základních a mateřských škol, cimbálové muziky, vystoupení folklorního
souboru, řemeslný jarmak, nahrání videozáznamu do PC, střih nahraného videozáznamu,
titulky, ozvučení, renderování, přepis z videoprojektu na externí disk určený k archivaci
videosouborů, zálohování do archívu) – zhotovení DVD pro město Veselí nad Moravou
 Ekojarmark na Bartolmějském náměstí ve Veselí nad Moravou
 záloha starších DVD videozáznamů na externí disk určený k archivaci
 videodokumentace stavebních prací na budově nového návštěvnického centra na
Slovanském hradišti v Mikulčicích
 fotodokumentace stavebních úprav ulice Sokolovská před výstavbou pěší zóny ve Veselí nad
Moravou
Zpracování videodokumentace vyplývající z činnosti Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu


Řezbář ze Strážnice ‐ Jan Mička (Člověk s nožem v kapse a srdcem na dlani)
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Vyřezávané loutky a hlavy ‐ Václav Němec z Hroznové Lhoty
Tradiční řezbářství ‐ Alexandr Slavík
Lubomír Sedlář ‐ Řezbář z Lipova
Josef Polách z Nové Lhoty ‐ výroba dřevěných "hrablí" na Horňácku
Řezbář Ladislav Sedláček
Vladislav Botura řezbář z Vracova (uložení a popis všech DVD nahrávek do archívu MM)
Josefov ‐ Smrtná neděle (filmování mše v kostele, obchůzka po vesnici, rozhovory
s pamětníky, vynášení smrtnice, nahrání videozáznamu do PC k dalšímu zpracování s Mgr.
Tomášem Gronským)
GAUČ ‐ Sdružení řezbářů ‐ Ze společného řezbování v letech 2005‐ 2010
Řezbář Vít Vavřiník; Martin Ospalík řezbář ze Zarazic (uložení a popis všech DVD nahrávek do
archívu MM)
Bohumil Šikula ‐ Bednář z Kyjova (střih dříve nahraného videozáznamu spolu s odborným
pracovníkem Mgr. T. Martonovou, titulky, ozvučení, renderování, přepis z videoprojektu na
externí disk určený k archivaci videosouborů, zálohování do archívu)
Lidová výšivka ‐ Věra Šmídová z Veselí nad Moravou (filmování a střih s odborným
pracovníkem PhDr. V. Trachtulcem)
Perník z formy ‐ Dagmar Čechová z Veselí nad Moravou (filmování a střih s odborným
pracovníkem PhDr. V. Trachtulcem)
Blatnické kraslice ‐ Marie Čiháková z Blatnice pod sv. Antonínkem
Alexandra Kaňovská z Dubňan ‐ Výroba keramiky ((střih nahraného videozáznamu spolu
s odborným pracovníkem Mgr. T. Martonovou)
Miroslav Urban z Malé Vrbky ‐ Postup tkaní (střih nahraného videozáznamu spolu
s odborným pracovníkem Mgr. T. Martonovou)
Iva Novotná ‐ zpracování ovčí vlny (filmování s odborným pracovníkem Mgr. T. Martonovou)
Žarošický kříž ‐ dokument na DVD (uložení a popis nahrávky do archívu MM)
Růžena Kozumplíková ‐ z Blatnice pod Sv. Antonínkem ‐ Pletení z orobince
Věra Šmídová ‐ Lidová výšivka ‐ CD foto dokumentace k nominaci na udělení titulu "Nositel
tradice lidových řemesel" (grafické zpracování a potisk CD, vytvoření 3 ks CD nosičů)
Marie Žáková ‐ Batikované kraslice ‐ CD foto dokumentace k nominaci na udělení titulu
"Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje" (grafické zpracování a potisk CD,
vytvoření 3 ks CD nosičů)

Videodokumentace muzejních akcí




Velikonoce se blíží... ukázky tradičních řemeslných technik ‐ pletení pomlázky ‐ manželé
Jurčekovi, vyřezávané dřevěné velikonoční ozdoby Jitka a Pavel Hutěčkovi, výrobky
z orobince ‐ Růžena Kozumplíková, blatnické kraslice ‐ Marie Čiháková, vizovické pečivo ‐
Dagmar Čechová, figurky z kukuřičného šustí ‐ Zdena Pavková, slámové kraslice ‐ Milena
Jurigová, velikonoční perníčky ‐ Jiřina Janíčková, figurky z kukuřičného šustí ‐ Ludmila
Holková, Bronislava Petruchová ‐ vrtané kraslice (střih nahraného videozáznamu, titulky,
ozvučení, renderování, přepis z videoprojektu na externí disk určený k archivaci
videosouborů, zálohování do archívu)
Muzejní noc 2014 v Hodoníně (střih dodaného videozáznamu od Mgr. Gronského
z Hodonína, titulky, ozvučení, renderování, přepis z PC na DVD, grafické zpracování a potisk
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Skrytá paměť Moravy 2014 ‐ vyhlášení výsledků literární soutěže (filmování, nahrání
videozáznamu do PC k dalšímu zpracování)
Tentokrát v Mikulčicích aneb Pohansko IV ‐ ležení desítek historických skupin představujících
Slovany, Germány, Kelty, Vikingy, Římany a představení s názvem Bitva (filmování, nahrání
videozáznamu do PC k dalšímu zpracování)
Muzejní noc 2014 v Hodoníně (střih dodaného videozáznamu od Mgr. T. Gronského
z Hodonína) – zhotovení DVD
Čarovné barvy země 2014 ‐ vyhlášení výsledků malířské soutěže)
CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ PODLUŽÍ A SLAVNOSTI V RASTICOVĚ MĚSTĚ MORAVA
Velká válka (filmování vernisáže výstavy a všech vystavených exponátů)
Velkomoravské dny v Mikulčicích pro 4. a 6. třídy ZŠ s archeologem Mgr. Františkem
Kostrouchem a se skupinou Styrke
Vánoce se blíží... ‐ předvánoční akce v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou ‐ manželé
Hutěčkovi ‐ dřevěné vánoční ozdoby; Ludmila Holková – figurkyz kukuřičného šustí, Marie
Čiháková ‐ vánoční ozdoby; pracovníci muzea ‐ gelové svíčky, voskové zvonky, svíčky
z mezistěn, textilní a ubrouskové vánoční ozdoby; Marta Řiháčková ‐ háčkované vánoční
ozdoby; Zdena Pavková ‐ figurky z kukuřičného šústí; Dagmar Čechová ‐ vizovické pečivo;
Jaroslav Kolaja ‐ věštění z litého olova; Lenka Majerčáková – zdobení medových perníčků;
Ludmila Kočišová ‐ figurky z kukuřičného šustí; Hana Buchtelová – tkaní; Růžena
Kozumplíková ‐ výrobky z orobince (filmování, nahrání videozáznamu do PC k dalšímu
zpracování)
fotodokumentace vernisáže ‐ Veselské předměstí I. aneb Od Zory k Záložně fotodokumentace
výstavy Figurky ze šustí a kraslice v Městském muzeu
fotodokumentace návštěvy druhého stupně ZŠ z Kuželova ve výstavních prostorách
Městského muzea
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Příloha č. 6
Seznam smluvních výzkumů
201401 Hodonín‐Rybářská, správní budova Oáza
201402 Veselí nad Moravou‐nám. Míru, kom. Město
201403 Dražůvky‐extr., arch. výzkum Obec
201404 Ratíškovice‐Za mlýnem, výrobní objekt Macek a syn
201405 Čejč‐Nádražní, hala Poláškovi
201406 Milotice‐Dráhy, sběrný dvůr Obec
201407 Hodonínsko‐rek. vedení V 544 Hodonín‐Veselí n. M. EoN
201408 Lužice‐Kratiny, sběrný dvůr Obec
201409 Lužice‐Dlážděná, Pekařská, Hradební, kom. Obec
201410 Hodonín‐Měšťanská, Bliss Day Spa Město
201411 Hodonín‐Horní Plesová, plyn JMP
201412 Moravský Písek‐extr., UPC‐OT InfoTel
201413 Veselí n. M.‐Lány,Rumunská, NN EoN
201414 Čejkovice‐Mlaty, stav. úpravy Sonnetor
201415 Kyjov‐Palackého, stav. úpravy Město
201416‐1, 2 Veselí n. M.‐extr., intrav. UPC‐OT, metropol. síť InfoTel
201417 Kyjov‐Kollárova‐Jurovského, parkov. Město
201418 Kyjov‐Maxe Švabinského, rev. sídliště Město
201419 Kyjov‐Lidická, rev. sídliště Město
201420 Mutěnice‐ppč. 1157, kom. Obec
201421 Hodonín‐Dukelských hrdinů, oprava kanalizace VaK
201422 Mutěnice‐Strmá, kom. Obec
201423 Mutěnice‐Strmá, kan. Obec
201424 Strážnice‐zámek, stav. úpravy Archatt
201425 Hovorany‐sport. centrum, vod., kan. Obec
201426 Hovorany‐intrav., vod. VaK
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201427 Kyjov‐Maxe Švabinského, inž. síť VaK
201428 Ratíškovice‐Baťovka, rek. vod. VaK
201429 Hodonín‐U červených domků, oprava kan. VaK
201430 Ratíškovice‐Sportovní, oprava vod. VaK
201431 Kyjov‐Trávníky, kom. Šroubárna
201432 Mutěnice‐Šlechtitelská, kom. Obec
201433 Mutěnice‐U školy, hřiště Obec
201434 Hodonín‐Za hřbitovem, NN EoN
201435 Archlebov‐Nad obchodem, kan. Obec
201436 Žeravice‐Kocůry, chodníky a zpevněná plocha Obec
201437 Želetice‐Roviny, Čertovec, polní cesty Swietelski
201438 Veselí n. M.‐Masarykova tř., cyklostezka II. et. Město
201439 Mutěnice‐Brněnská, stav. úpr. Obec
201440 Kyjov‐Palackého, rek. kan. VaK
201441 Šardice‐Pod Duklou, biocentrum, biokoridor Obec
201442 Hodonín‐Bratří Čapků+10, II. et., plyn JMP
201443 Ratíškovice‐Padělky, Vlasta, vod. Obec
201444‐1,2 Strážnice‐Komenského, kan., vod. VaK
201445 Veselí nad Moravou‐Sokolovská, rev. Město
201446 Šardice‐Hoferka, PPO Obec
201447 Veselí n. M.‐úpr. u kostela P. Marie Město
201448 Kyjov‐Bohuslavice‐cyklostezka Swietelski
201449 Petrov‐přístaviště Baťův kanál ŘVC
201450 Žarošice‐Újezdky, IS 3.et. Obec
201451 Veselí n. M.‐Zarazice, parkov. a soc. zař. Město
201452 Vracov‐Lipinská, Kollárova, kom. Město
201453 Mutěnice‐Hraničky, překladiště TKO Obec
201454 Hodonín‐Brandlova, vod. VaK
201455 Svatobořice‐Hlavní, MŠ Obec
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201456 Strážnice‐Komenského, kom. Město
201457 Hodonín‐I. Olbrachta, parkov. Město
201458 Blatnička‐Novosady, stabil. svahu Obec
201459 Petrov‐intrav., přístavba ZŚ Obec
201460 Hovorany‐Díly za humny, vinohrad Zemas
201461 Tvarožná Lhota‐Za školou, ZTV Obec
201462 Hodonín‐Štefánikova, byt. dům Loprais
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Příloha č. 7
Seznam nesmluvních výzkumů
1/14 Prušánky, RD Štěpanovský
2/14 Rohatec, RD Gajdová
3/14 Čejč, RD Glosovi
4/14 Věteřov, Hloží, RD Slezáček
5/14 Hodonín, Zámecké nám. 9, muzeum
6/14 Dubňany ‐ plynofikace
7/14 Věteřov – Babí lom, štola
8/14 Prušánky, Moravská ul. RD Hložek
9/14 Hodonín, ul. Brandlova, cesta
10/14 Veselí n. M., Bartolomějské nám., kan. příp. k RD Horká, Hanáčkovi
11/14 Hroznová Lhota‐ intr., kan.
12/14 Hroznová Lhota‐ Přední čtvrtky od Žabince, RD Majer
13/14 Věteřov, intr., ter. úpr. p.č. 2936/17 a 143/7 Kohút
14/14 Věteřov, intr., přístavba k RD Štipčák
15/14 Strážnice‐Patery hony, sonda
16/14 Kyjov‐Boršov, ter. úpr. RD Kohut
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Příloha č. 8
Seznam nálezových zpráv
Pozitivní:
Šmerda, J. 2014: Blatnice‐intravilán, vod. Obec Blatnice (201313). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Veselí n. M.‐Bartolomějské nám., kan. příp. k RD Horká, Hanáčkovi (10/14). Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Veselí nad Moravou‐nám. Míru, kom. Město (201402). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Dražůvky‐extr., arch. výzkum Obec (201403). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín, ul. Sadová. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při
rekonstrukci plynovodní přípojky k čp. 3196/11. Archiv MM Hodonín A‐201254.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín, ul. Sadová. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při
stavbě teplovodního kanálu. Archiv MM Hodonín A‐201308/4.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín, Za hřbitovem. Předběžná nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při pokládce kabelů NN. Archiv MM Hodonín A‐201434.
Kostrouch, F. 2014: Kyjov, ul. Palackého. Předběžná nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při rekonstrukci kanalizace. Archiv MM Hodonín A‐201440.
Kostrouch, F. 2014: Kyjov, ul. Palackého. Předběžná nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při rekonstrukci ulice. Archiv MM Hodonín A‐201415.
Kostrouch, F. 2014: Mutěnice, Za Školou. Předběžná nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A‐201433.
Kostrouch, F. 2014: Strážnice, ul. Komenského. Předběžná nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při opravě kanalizace. Archiv MM Hodonín A‐201444/1.
Kostrouch, F. 2014: Strážnice, ul. Komenského, ul. Preláta Horného. Předběžná nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu při opravě vodovodu. Archiv MM Hodonín A‐201444/2.
Kostrouch, F. 2014: Strážnice – zámek. Investorská zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při úpravě podlah. Archiv MM Hodonín A‐201424.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín – ul. Rybářská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A‐201401.
Kostrouch, F. 2014: Mikulčice, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Investorská nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A‐201329.
Negativní:
Šmerda, J. 2014: Blatnice‐Lipov‐U Blatnice, Blaně, Pod Roháčky, Pod Novou horou, Nové pole, Nad
radostnou vod. Obec Blatnice (201328). Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Hodonínsko‐rek. vedení V 544 Hodonín‐Veselí n. M. EoN (201407). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.

120

Šmerda, J. 2014: Moravský Písek‐extr., UPC‐OT InfoTel (201412). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Veselí n. M.‐extr., intrav. UPC‐OT, metropol. síť InfoTel (201416‐1, 2). Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Kyjov‐Kollárova‐Jurovského, parkov. Město (201417). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Kyjov‐Maxe Švabinského, rev. sídliště Město (201418). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Kyjov‐Lidická, rev. sídliště Město (201419). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Hovorany‐sport. centrum, vod., kan. Obec (201425). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Hovorany‐intrav., vod. VaK (201426). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Kyjov‐Maxe Švabinského, inž. síť VaK (201427). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Kyjov‐Trávníky, kom. Šroubárna (201431). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Želetice‐Roviny, Čertovec, polní cesty Swietelski (201437). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Veselí n. M.‐Masarykova tř., cyklostezka II. et. Město (201438). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Veselí nad Moravou‐Sokolovská, rev. Město (201445). Nálezová zpráva o
záchranném archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Veselí n. M.‐úpr. u kostela P. Marie Město (201447). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Kyjov‐Bohuslavice‐cyklostezka Swietelski (201448). Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu.
Šmerda, J. 2014: Veselí n. M.‐Zarazice, parkov. a soc. zař. Město (201451). Nálezová zpráva
o záchranném archeologickém výzkumu.
Kostrouch, F. 2014: Prušánky – Díly za kostelem. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A‐201321.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín – ul. Bří Čapků, U Červených domků, Křičkova, Erbenova. Nálezová
zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě plynovodu. Archiv MM Hodonín A‐201335.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín – ul. Erbenova, Seifertova. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu při stavbě plynovodu. Archiv MM Hodonín A‐201336.
Kostrouch, F. 2014: Prušánky, ul. Dlouhá, ppč. 498/3. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín 20/13.
Kostrouch, F. 2014: Čejč, ul. Za Mlýnem, ppč. 183/3. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín 8/09.
Kostrouch, F. 2014: Lužice, ul. U Vrchnice, ppč. 2352. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě rodinného domu. Archiv MM Hodonín 6/12.
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Kostrouch, F. 2014: Ratíškovice, ul. Za Mlýnem. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě výrobního a administrativního objektu. Archiv MM Hodonín A‐201404.
Kostrouch, F. 2014: Čejč, ul. Nádražní, ppč. 352. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě hal. Archiv MM Hodonín A‐201405.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín – tř. Dukelských hrdinů. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A‐201421.
Kostrouch, F. 2014: Ratíškovice – Baťovka. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při stavbě vodovodu. Archiv MM Hodonín A‐201428.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín, ul. U Červených domků. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při opravě kanalizace. Archiv MM Hodonín A‐201429.
Kostrouch, F. 2014: Ratíškovice – ul. Sportovní. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při opravě vodovodu. Archiv MM Hodonín A‐201430.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín – ul. Horní Plesová. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při stavbě plynovodu. Archiv MM Hodonín A‐201411.
Kostrouch, F. 2014: Čejkovice – Mlaty. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A‐201414.
Kostrouch, F. 2014: Mutěnice, ul. Šlechtitelská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu při výstavbě komunikace. Archiv MM Hodonín A‐201432.
Kostrouch, F. 2014: Mutěnice, ul. Strmá. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při
výstavbě komunikace. Archiv MM Hodonín A‐201422+ A‐201423.
Kostrouch, F. 2014: Mutěnice, ppč. 1157. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A‐201420.
Kostrouch, F. 2014: Mutěnice, ul. Brněnská. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A‐201439.
Kostrouch, F. 2014: Mutěnice – U Rokytí. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A‐201340.
Kostrouch, F. 2014: Lužice – ul. Dlážděná, Hradební a Pekařská. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A‐201409.
Kostrouch, F. 2014: Lužice, ul. Kratiny. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A‐201408.
Kostrouch, F. 2014: Mutěnice – Hraničky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při výstavbě překladiště. Archiv MM Hodonín A‐201453.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín – ul. I. Olbrachta. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém
výzkumu. Archiv MM Hodonín A‐201457.
Kostrouch, F. 2014: Ratíškovice – Padělky. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu
při stavbě vodovodu. Archiv MM Hodonín A‐201443.
Kostrouch, F. 2014: Archlebov. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Archiv MM
Hodonín A‐201435.
Kostrouch, F. 2014: Žeravice – Kocúry. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu.
Archiv MM Hodonín A‐201436.
Kostrouch, F. 2014: Hodonín – ul. Brandlova, Vančurova. Nálezová zpráva o záchranném
archeologickém výzkumu. Archiv MM Hodonín A‐201454.
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Příloha č. 9
Grafické práce a spolupráce na akcích – výtvarnice pro Hodonín, Mikulčice
Leden 2014
‐MIKULČICE



Návrh „Vstupenky“
Rozvoz pigmentů do škol a školek „Čarovné barvy země“

HARDEGG‐PLEISSING


Deinstalace výstavy „Čarovné barvy země“

‐ZŠ KYJOV


Deinstalace výstavy „Čarovné barvy země“

‐MASARYKOVO MUZEUM





Návrh a tisk „Vizitky"
Návrh a tisk „Titulní strana dokumentu Zpráva o činnosti za rok 2012“
Návrh a tisk „Řády ‐ samolepky do knih“
Návrh loga projektu „Velká válka“

Únor 2014
‐MIKULČICE



Návrh, tisk + laminace tabulek na dveře
Návrh + tisk „Zvací dopis“

‐HODONÍN ZÁMEČEK


Návrh a tisk letáku na doprovodnou akci k výstavě „Svět hraček"

Březen 2014
‐HODONÍN ZÁMEČEK


Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + letáků pro školy +
doprovodné programy + plakáty na besedy „Velká válka“ ‐ trvání výstavy 7. 3. – 18. 5. 2014,
vernisáž 6. 3. 2014 v 17:00

‐HODONÍN NÁRODNÍ TŘ. A EVROPA






Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták + leták pro školy +
doprovodné programy „Vajíčko malované“ ‐ trvání výstavy 14. 3. – 11. 5. 2014, vernisáž 13. 3.
2014 od 17:00
Návrh banneru " Vajíčko malované". Trvání výstavy 14. 3. – 11. 5. 2014, vernisáž 13. 3. 2014
od 17:00
Návrh a tisk plakátu + vstupenek na koncert „Rudy Linka" Termín koncertu 26. 3. 2014 v
19:00
Návrh banneru " Rudy Linka" Termín koncertu 26. 3. 2014 v 19:00

‐MIKULČICE




Návrh polepů „Mapa areálu“, „Otevřeno“
Návrh a tisk „Jmenovky“
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíc duben
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Duben 2014
‐HODONÍN EVROPA



Návrh banneru ‐ "Velikonoce se blíží..." Termín akce 9. ‐ 11. 4. 2014 od 9:00 do 12:00 ‐ od
13:00 do 16:30
Tisk plakátů k předváděcí akci "Velikonoce se blíží...", velikonočnímu programu "O vrbovém
proutku" + doprovodný program a příprava klipů k výstavě Aloise Sikory "Pohádky o
vodnících" + účast na organizaci. Termín akce 9. ‐ 11. 4. 2014 od 9:00 do 12:00 ‐ od 13:00 do
16:30

‐VLASTIVĚDNÉ MUZEUM KYJOV


Předvádění zdobení kraslic jezerní sítinou na akci "Velikonoce se blíží..." 11. 4. 2014 od 9:00
do 12:00 ‐ od 13:00 do 16:30

‐MIKULČICE






Návrh a tisk plakátu „Silniční běh Velká Morava“. Termín akce 12. 4. 2014 od 9:00
Návrhy + tisk propagace na sezónu 2014
Leták ‐ „Pohansko‐Mikulčice‐Staré Město“
Návrh a tisk plakátu „Muzeum v pohybu“. Termín akce 24. 4. 2014 od 12:00
Návrh a tisk plakátu „Plán akcí“ na měsíce květen‐ červen

Květen 2014
‐HODONÍN ZÁMEČEK




Návrh a tisk plakátu + letáku na akci + program „Muzejní noc“ Zahrajem si na vojáky... Termín
akce 16. 5. 2014 od 19:00 do 23:00
Realizace výstavy + návrh plakátu + pozvánky na vernisáž + letáků pro školy + doprovodné
programy + plakáty na besedy + banner + 15 ks panelů „Cechy a řemesla hodonínsko‐
holíčského panství“. Trvání výstavy 30. 5. – 31. 8. 2014, vernisáž 29. 5. 2014 v 17:00
Návrh plakátu, letáku, pohlednic, záložek a samolepek, prezenční listina + účast na akci
„Cechovní jarmark“. Termín akce 30. 5. 2014 od 9:00 do 16:30 a 31. 8. 2014 od 14:00 do
18:00

‐HODONÍN EVROPA


Návrh banneru + tisk plakátu "Maturanti vystavují" Trvání výstavy 19. 5. – 4. 6. 2014

‐MIKULČICE



Návrh a tisk plakátu + letáku na akci + program „Velkomoravská muzikoterapie a slovanští
bohové“. Termín akce 31. 5. ‐ 1. 6. 2014
Návrh a tisk pracovního listu + zvací list „O Mojmírův poklad“. Termín akce 27. ‐ 30. 5. a 7. ‐
10. 10. 2014

Červen 2014
‐MIKULČICE




Návrh a tisk plakátů a pozvánek + popisek a diplomů pro vyhlášení soutěže „Čarovné barvy
země“. Vyhlášení soutěže 12. 6. 2014, od 10:00
Návrh plakátu pro „Tentokráte v Mikulčicích“. Termín akce 14. ‐ 15. 6. 2014
Návrh + lepení samolepek „50. let výzkumů v Mikulčicích“, „Šipky ‐ směrovky“

‐HODONÍN ZÁMEČEK
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Návrh plakátu na akci „Kulturní léto v zámku a podzámčí“ ‐ FS Demižón & CM Rúbanica aneb
tanečně hudební večer z podzámčí. Termín akce 13. 6. 2014 od 18:00

‐MILOTICE ‐ ZÁMEK


Návrh a tisk plakátů + úvodní panel pro výstavy „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 17. 6. ‐
17. 7. 2014, slavnostní zahájení 21. 6. 2014 v 15:00

‐HODONÍN NÁRODNÍ TŘ. A EVROPA





Návrh baneru "Absolventský koncert pěveckého sboru Barbastella gymnázia Hodonín"
Termín akce 19. 6. 2014 od 19:00
Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták + leták pro školy +
doprovodné programy „Antonín Václavík“. Trvání výstavy 20. 6. – 14. 9. 2014, vernisáž 19. 6.
2014 od 17:30
Návrh banneru "Antonín Václavík" Trvání výstavy 20. 6. – 14. 9. 2014, vernisáž 19. 6. 2014 od
17:30

Červenec 2014
‐MASARYKOVO MUZEUM


Návrh a tisk „Vizitky", „Jmenovky"

‐MIKULČICE




Návrh, tisk pozvánek a plakátu „Cyrilometodějská pouť". Termín akce 5. 7. 2014 v 15.30
Návrh + lepení samolepek na tabule „Loga EU“ velikost 70x40cm
Návrh, tisk + laminace diplomů „Host N° 1. 000“, „Host N° 3. 000“, „Host N° 6. 000“, „Host
N° 9. 000“, „Host N° 12. 000“, „Host N° 15. 000“, „Host N° 18. 000“, „Host N° 200. 000“

‐HODONÍN ZÁMEČEK




Návrh a tisk „Muzejní pas“
Návrh plakátu na akci „Kulturní léto v zámku a podzámčí“ ‐ Šermířská a divadelní společnost
Memento mori aneb dobrodružné historické odpoledne (nejen) pro děti. Termín akce 12. 7.
2014, 14.00 ‐ 18.00
Návrh a tisk plakátu k akci „Indiánské odpoledne v muzeu“. Termín akce 30. 7. 2014, 14.00 ‐
18:00

Srpen 2014
‐HODONÍN ZÁMEČEK



Návrh plakátu na akci „Kulturní léto v zámku a podzámčí“ ‐ Soubor historického tance
a hudby Reminiscencie aneb tanečně hudební večer ze zámku. Termín akce 15. 8. 2014 od
18.00
Návrhy potisků propagačních předmětů ‐ balonky, klíčenky kalendář na rok 2015, propisovací
tužky, viněta

‐MIKULČICE






Návrh, tisk plakátu „Předhodové odpoledne“ 60 let objevení Mikulčic, Termín akce 16. 8.
2014 od 14:30 do 17:30 „Folklorní hodový večer“ 20:00 do 22:00
Návrh + lepení samolepek na tabule „Loga EU“ velikost 70x40cm
Návrh a tisk „Hodiny“ ‐ časy prohlídek
Návrh a tisk „Karta návštěvníka“
Návrh a tisk „Malý archeolog“ kartičky
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Září 2014
‐BRNO ‐ FAKULTNÍ DĚTSKÁ NEMOCNICE


Návrh a tisk plakátů, pozvánek „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 1. 9. – 20. 9. 2014,
vernisáž 10. 9. 2014 v 15:30

‐HODONÍN ZÁMEČEK


Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + letáků pro školy +
doprovodné programy + plakáty na besedy „QRZ?... Kdo mě volá?“. Trvání výstavy 19. 9. –
30. 11. 2014, vernisáž 18. 9. 2014 v 17:30

‐HODONÍN NÁRODNÍ TŘ. A EVROPA



Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + leták + leták pro školy +
prezenční listina + doprovodné programy „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 26. 9. – 28.
10. 2014, vernisáž 25. 9. 2014 od 17:00
Návrh banneru " Čarovné barvy země " Trvání výstavy 26. 9. – 28. 10. 2014, vernisáž 25. 9.
2014 od 17:00

‐MIKULČICE



Návrh a tisk plakátu + diplomů na akci „Akropole cross ‐ běh Rasticovým Městem Morava“.
Termín akce 26. 9. 2014 od 9:00
Návrh a tisk plakátu na akci „Podzim v Rasticově Městě Morava“, „Drakiáda“. Termín akce 27.
9. 2014 od 11:00 do 17:00

Říjen 2014
‐HODONÍN ZÁMEČEK


Beseda s radioamatérem k výstavě „QRZ?... Kdo mě volá?“. Termín akce 1. 10. 2014 v 18:00

‐MIKULČICE



Návrh a tisk pracovních listů na soutěž „Olympiáda“
Návrh a tisk plakátu + přelep tabule „Den dravců“. Termín akce 6. 10. 2014 v 10:00

‐ZŠ MORAVSKÉ KNÍNICE


Návrh a tisk plakátů, pozvánek + instalace výstavy „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 31.
10. – 24. 11. 2014, vernisáž 3. 11. 2014 v 14:00

‐MASARYKOVO MUZEUM



Návrh a tisk propagačního letáku „Brána"
Návrh propagace muzea DAPA, KAM

‐HODONÍN NÁRODNÍ TŘ.


Návrh značení vchodu do sálu Evropa a výstavních sálů v něm. Onačení průjezdu a nádvoří.

Listopad 2014
‐ZŠ ZNOJMO


Návrh a tisk plakátů, pozvánek + instalace výstavy „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 3.
11. – 26. 11. 2014

‐HODONÍN ZÁMEČEK
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Beseda s radioamatérem k výstavě „QRZ?... Kdo mě volá?“. Termín akce 5. 11. 2014 v 18:00

‐HODONÍN NÁRODNÍ TŘ. A EVROPA




Realizace výstavy + návrh panelů a příprava pro tisk + návrh a tisk plakátu + pozvánky na
vernisáž + leták + doprovodné programy „Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského
kraje“. Trvání výstavy 14. 11. 2014 – 25. 1. 2015
Návrh baneru " Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje". Trvání výstavy 14.
11. 2014 – 25. 1. 2015
Návrh a tisk plakátů k předváděcí akci " Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského
kraje". Termín akce 19. 11. 2014 od 9:30 do 12:00 a 13:00 do 16:30

‐MIKULČICE


Návrh a tisk + laminace „Poděkování“

‐KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE


Návrh a tisk plakátů, pozvánek + instalace výstavy „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 27.
11. 2014 – 5. 1. 2015, vernisáž 27. 11. 2014 v 13:00

HARDEGG‐PLEISSING


Instalace výstavy + návrh a tisk plakátů, pozvánek „Čarovné barvy země“. Trvání výstavy 28.
11. – 19. 12. 2014, vernisáž 28. 11. 2014 v 18:00

Prosinec 2014
‐STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHÍV HODONÍN A MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ


Návrh a tisk plakátu na besedu „Od štamprle po půllitr“. Termín akce 9. 12. 2014 od 9:00 do
17:30

‐HODONÍN NÁRODNÍ TŘ. A EVROPA



Tisk plakátu a odměn pro děti + účast na organizaci a předvádění na vánoční předváděcí akci
„Vánoce se blíží…“ Termín akce 10. ‐ 12. 12. 2014 od 9:00 do 12:00 ‐ od 13:00 do 16:30
Návrh a tisk plakátu na doprovodnou akci „Putování za vánoční hvězdou“. Termín akce 10. ‐
12. 12. 2014 od 9:00 do 12:00

‐HODONÍN ZÁMEČEK


Realizace výstavy + návrh a tisk plakátu + pozvánky na vernisáž + letáků pro školy +
doprovodné programy "Pravoslaví v českých zemích“. Trvání výstavy 12. 12. 2014 – 15. 2.
2015, vernisáž 11. 12. 2014 v 17:00

‐MASARYKOVO MUZEUM


Návrh „PF 2013“
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Příloha č. 10
Grafické práce a spolupráce na akcích – výtvarnice pro Kyjov, Veselí n/M. a sál Evropa
Leden 2014
* Úprava webových stránek
* Spolupráce při umístění informačních panelů Kyjovské Slovácko v pohybu
* Čtvrtletníky I/2014
* Dovoz vystavovaných kabelek od paní Růženecké z Kobeřic s Mgr. Pokornou
* Propagační materiál k výstavě „Moje pravé já“
* Propagační materiál k přednášce „Půvab dámských kabelek“
* Příprava a instalace výstavy „Moje pravé já“
*Tabulka Exel pro potřeby pokladny
* Stav tiskárny ineo+203
Únor 2014
* Příprava materiálů k výstavě „Veselské Předměstí“
* Úprava webových stránek pro regionální pracoviště
* Skenování z časopisu Moravského musea zemského pro knihovnu, zálohování na cd
* Instalace výstavy „Veselské Předměstí“
* Skeny, kopírování, vyhledávání foto k výstavě „Velká válka“
* Příprava propagace velikonočních předváděcích akcí
* Dotisk plakátů k výstavě „Veselské Předměstí“
* Účast na semináři fotografie Brno
* Stav tiskárny ineo+203
Březen 2014
* Instalace výstavy „Vajíčko malované z lásky darované“ v MM Hodonín + plakát, dotisk pozvánek
* Propagační materiál k výstavě v muzeu Veselí n./ Mor. „Figurky ze šustí, kraslice“
* Instalace výstavy „Figurky ze šustí, kraslice“
* Tisk propagačního materiálu k velikonočním předváděcím akcím Kyjov, Veselí, Hodonín
* Úprava webových stránek, fotogalerie
* Účast na přednášce „Půvab dámských kabelek“, propagace, foto
* Čtvrtletníky 2/2014
* Aktualizace programu „Program duben“ do NKP Mikulčice (za nemoc)
* Velikonoční předváděcí akce Hodonín + tisk v Kyjově (za nemoc)
* Doprovodný program „O vrbovém proutku“ k předváděčkám Hodonín + tisk v Kyjově (za nemoc)
* Návrh plakátu pro Mikulčice „O Mojmírův poklad“ (za nemoc)
* Návrh plakátu pro Mikulčice „Den s archeologem“ (za nemoc)
* Doprovodný program k výstavě „Moje pravé já“ – vytvořit si kabelku z papíru dle předlohy
* Stav tiskárny ineo+203
Duben 2014
* Instalace výstavy „Figurky ze šustí, kraslice“ Veselí nad Moravou
* Spolupráce při velikonočních předváděcích akcích
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* Skenování JK 2007, tisk JK 2011
* Úprava webových stránek Vlastivědné muzeum Kyjov
* Úprava webových stránek regionálního pracoviště
* Propagační materiál k výstavě Pavla Popelky – Fotografie (Veselí nad Moravou)
* Skenování pro Mgr. Martonovou – Jízda králů pro ZŠ
* Stav tiskárny ineo+203
Květen 2014
* Příprava katalogu k výstavě „Mistři rukodělné výroby JMK“
* Příprava propagačního materiálu k „Velké válce“ – plakát úprava
* Účast a fotodokumentace na akci „Den knihoven 2014“
* Plakát k muzejní noci 2014 v Kyjově
* Likvidace výstavy kabelek „Moje pravé já“
* Instalace výstavy „Velká válka“
* Úprava webových stránek Vlastivědné muzeum Kyjov
* Úprava webových stránek regionálního pracoviště
* Fota pro turistické vizitky
* Propagační materiál Muzejní noc 2014, propagace
* Příprava „muzejního ateliéru“ (kulisy) pro Muzejní noc 2014 s Václavem Pěnčíkem
* Výběr fotografií pro soutěž MUZEUM PHOTO 2014, pořádanou MZM Brno
* Stav tiskárny ineo+203
Červen 2014
*Muzejní noc 2014, příprava, účast
* Úprava webových stránek Vlastivědné muzeum Kyjov
* Tisk, návrh propagace „Absolventský koncert“ sál Evropa (19. 6. 2014)
* Příprava katalogu k výstavě „Mistři rukodělné výroby JMK“
* Skenování „RUSKÉ LETÁKY NA KYJOVSKU“ pro knihovnu
* Instalace výstavy “Pavel Popelka – fotografie“ ve Veselí nad Moravou
* Pomoc při instalaci výstavy „Antonín Václavík“ v Hodoníně (17. 6. 2014)
* Příprava bannerů, roll up systémů – „Mistři tradiční rukodělné výroby JmK“.
* Plakát a pozvánky k výstavě „Mistři…“
* Cenové nabídky roll up, bannery, kapa desky
* Čtvrtletníky 3/2014
* Stav tiskárny ineo+203
Červenec 2014
*Příprava katalogu k výstavě „Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, zadání do
tisku (Šiki Kyjov)
*Příprava roll‐up stojanů k výstavě „Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“, zadání
do tisku (Bonoart Praha)
* Propagace k výstavě „Mistři…“
* Skenování
* Směrovka sál Evropa Hodonín
* Úprava webových stránek
* Stav tiskárny ineo+203
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Srpen 2014
*Řešení poutače na ulici Národní (Sál Evropa)
*Obal na DVD „Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“
*Likvidace výstavy Velká válka
*Instalace výstavy „Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“
* Propagace plakáty, maily, weby „Mistři tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“
* Instalace výstavy Velká válka v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou
* Úprava webových stránek
* Účast na vernisáži, fotodokumentace
* Instalace výstavy „Čarovné barvy země“ v Dětské nemocnici Brno
* Stav tiskárny ineo+203
Září 2014
* Instalace výstavy Velká válka v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou
*Propagace pracovního workshopu, plakáty, web, turistické weby 11. 9. 2014
* Nové anotace v archeologické expozici
* Poutač k týdnu knihoven (8. 10. 2014 ‐ klip)
* Aktualizace web. stránek – Předávání titulu v Opavě.
* Účast na vernisáži v Dětské nemocnici 10. 9. 2014
* Likvidace kraslic v Hodoníně z výstavy „Antonín Václavík“
* Čtvrtletník 4/2014
*Plakát muzejní knihovny k Týdnu knihoven (8. 10. 2014)
*Aktualizace webových stránek
* Plakát, vstupenky pro koncert JAZZ HOT SISTERS (Evropa)
* Plakát, webovky „Svátek seniorů“ 1. 10.
* Plakát „Svátek seniorů“ pro Městské muzeum ve Veselí nad Moravou
* Plakát, aktualizace webu k III. předvánočnímu blešímu trhu
*Stav tiskárny ineo+203
Říjen 2014
* Docházka vyplnění, odeslání (za nemoc)
* Účast „Týden knihoven“ 8. 10., fotodokumentace, webové stránky doplnění
* Doplnění webových stránek regionálního pracoviště
* Plakát k výstavě „Svaté obrázky“ + propagace
* Příprava klipů k výstavě „Svaté obrázky“
* Doprovodný program k výstavě „Svaté obrázky“ přiřadit atributy, puzzle
* Další návrh na značení sálu Evropa
* Příprava plakátů k vánočním předváděčkám, webovky
* Stav tisku ineo +203
Listopad 2014
* Likvidace výstavy „Mistři…“
* Pomoc při instalaci výstavy „Mistři…“ v Hodoníně
* Instalace výstavy „Svaté obrázky“
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* Účast na konferenci Muzeo50, 26. 11. 2014, Brno
* Účast na předvánočním bleším trhu + propagace
* Propagace výstavy „Svatých obrázků“
* Ukázka zdobení kraslic bavlnkou v ZŠ Joklíka
* Aktualizace webových stránek
* Skenování, ořez, vkládání do textu „Metodika“ pro Mgr. T. Martonovou
* SC Nymburk výstava Hrabal
* Sběr jezerní sítiny
* Stav tisku ineo +203
Prosinec 2014
* Tisk propagačního materiálu k vánočním předváděcím akcím
* Pečení perníků pro předváděcí akce
* Účast na vánočních předváděcích akcích + propagace
* Inventury majetku
* Čtvrtletník I/2015
* Stav tisku ineo +203
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Příloha č. 11
Propagace archeologických nálezů
Na internetových stránkách Masarykova muzea v Hodoníně:
KOSTROUCH, F. Tři velkomoravské hroby objeveny v Mutěnicích.
http://www.masaryk.info/masarykovo‐muzeum‐hodonin/528/ [28.07.2014]
V novinách, časopisech a na internetu:
Unikátní nález. Zapálený archeolog „zakopl“ o soubor nádob starých tři a půl tisíce let. Nové Slovácko
4. 3. 2014, red. Z. Šmýd.
+ http://www.islovacko.cz/Zpravy/1452‐unikatni‐nalez‐zapaleny‐archeolog‐zakopl‐o‐soubor‐nadob‐
starych‐tri‐a‐pul‐tisice‐let
Nálezy archeologů. U Milotic žily čtyři kulturní období. Hodonínský deník 7.5. 2014, red. Z. Černá.
+ http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/nalezy‐archeologu‐u‐milotic‐zily‐ctyri‐kulturni‐obdobi‐
20140507.html
U Vracova leželo 36 granátů. Po Němcích z druhé světové války. Hodonínský deník 12. 5. 2014, red. Z.
Černá.
+ http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/u‐vracova‐lezelo‐36‐granatu‐po‐nemcich‐z‐druhe‐
svetove‐valky‐20140512.html
Mohylník na Šotnerech u Bohuslavic, Kyjovské noviny, říjen 2014, P. Krátký. +
http://mestokyjov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=7843&id_dokumenty=20158
ČERNÁ, Z. Pod zdí hodonínského muzea ležely kostry tří mužů. Hodonínský deník [1. 7. 2014] +
http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/pod‐zdi‐hodoninskeho‐muzea‐lezely‐kostry‐tri‐muzu‐
20140630.html
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Příloha č. 12
Propagace Vlastivědné muzeum Kyjov
E. Vratislavská:


Tiskové zprávy k výstavám Moje pravé já; Svaté obrázky








Rozhovory do kabelové televize Slovácko, představení muzejní piaristické knihovny
Moje pravé já: Módní salon. In: Slovácko č. 6/2014, str. 8
Badatelé nahlédnou do tajů starých knih. V rukavičkách. In: Slovácko č.8/2014, str. 11
Půvab dámských kabelek. In: Slovácko č. 13/2014, str. 3
Noc literatury zažila svou premiéru v Kyjově. In: Nové Slovácko, 20. 5. 2014, str. 6
Muzeum nabízí badatelům čtení ve vzácných knihách po piaristech. In: Kyjovské noviny 2/2014,
str. 5
Otevřete oči, přicházím. In: Kyjovské noviny 3/2014, str. 14
Brána depozitářů otevřená. In: Malovaný kraj 1/2014, str. 29
Prezentace kyjovských autorů. In: Malovaný kraj 5/2014, str. 30
Tajemství lásky. In: Malovaný kraj 6/2014, str. 28
Pod pokličkou aneb zápisky z historikovy kuchyně. In: Věstník Historicko‐vlastivědného kroužku v
Žarošicích 23, str. 45‐46







B. Pokorná:





Tisková zpráva k výstavě Velká válka
Spolupráce s Českou televizí Praha – natáčení reportáže Ruské letáky na Kyjovsku, zasílání
obrazových materiálů – podklady pro reportáž
(http://www.ceskatelevize.cz/porady/10877203125‐nase‐velka‐valka/214411033220010/)
Podklady pro propagační články na webových stránkách muzea
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134

135
tvorba

Podpis:

příděl do fondu na vrub nákl.
peněžní dary
jiná tvorba
225 celkem tvorba

stav k 1.1.

plán

plán

0

0

131
125
131

plán

0
94
100

plán

plán

131
125
131

skutečnost

94
94

skutečnost

0

skutečnost

3349
0
2232
-492
5188

skutečnost
99
99
0
0

3349
0
2232
-492
5188

plán

Jméno ředitele: Mgr. Irena Chovančíková
Podpis ředitele:

čerpání
skutečnost
98
98 pořízení DHM
úhrada potřeb zaměstnanců
z toho záv. stravování
98
98 celkem čerpání

čerpání
skutečnost
30
30 odměny zaměstnancům
překročení prostředků na platy
30
30 celkem čerpání

rekonstrukce a modernizace
údržba a opravy majetku
odvod do rozpočtu kraje
jiné použití
celkem čerpání

tvorba

příděl ze zlepš. výsl. hospod.
ostatní
73 celkem tvorba

stav k 1.1.

-23

854
0
0
0
3681

čerpání
plán
skutečnost
122
122 další rozvoj své činnosti
časové překlenutí dočasného
nesouladu mezi výnosy a
náklady
úhrada případných sankcí
úhrada ztráty za předchozí léta
převod do fondu investičního
použití peněžních darů
čerpání nespotřebované
dotace dle § 28 odst. 3 zák. č.
250/2000 Sb.
122
122 celkem čerpání

854
0
0
0
3681

-23

plán
skutečnost
2485
2485 pořízení dlouhodobého maj.
342
342 úhrada investičních úvěrů

čerpání

tvorba

příděl ze zlepš. výsl. hospod.
převod nespotřebované
dotace kryté z rozpočtu EU, a
z fin.mechanismu EHP,
Norska a z progr. švýcarskočeské spolupráce dle § 28
odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.
peněžní dary

1375 celkem tvorba

stav k 1.1.

Zpracoval dne: 29. 1. 2015
Jméno: Antonín Káčerek

FKSP

účet 412

Fond odměn

účet 411

Fond rezervní

účet 413+414

Fond investiční

účet 416

… z toho vratka z roku 2013

příděl z odpisů z DHM a DNM
dotace z rozpočtu kraje

investiční dotace ostatní
výnos z prodeje DHM (vlastního)
převod z fondu rezervního
dary a ostatní
2450 celkem tvorba

stav k 1.1.

tvorba

Název organizace: Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2014

Příloha č.14 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

192 ano

stav k 31. 12. bankovní krytí

9 ano

stav k 31. 12. bankovní krytí

1497 ano

stav k 31. 12. bankovní krytí

943 částečně

stav k 31. 12. bankovní krytí

v tis. Kč

MASARYKOVO MUZEUM v HODONÍNĚ
příspěvková organizace
Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín

Směrnice ředitelky č. 2/2009
Kritéria pro hodnocení hospodárného, efektivního
a účelného výkonu veřejné správy
Systém řízení rizik
Obsah:
1. Kritéria pro hodnocení hospodárného, efektivního a účelného výkonu
veřejné správy
1.1. Základní pojmy
1.2. Nastavení kritérií
2. Systém řízení rizik
2.1. Obecná definice rizika
2.2. Identifikace rizik
2.3. Určení míry, významnosti rizika
2.4. Postup při řízení rizik
3. Závěrečná ustanovení
Příloha č. 1: Seznam rizik

Vydáno dne: 2. ledna 2009
Účinnost: 1. ledna 2009

Mgr. Irena Chovančíková
ředitelka Masarykova muzea

Příloha č. 1 – Seznam rizik
Oblast: 1. Správa a ochrana majetku
č.

Riziko

Pravděpodobnost
výskytu
1

Závažnost

1

Zajištění ochrany majetku (pojištění,
zabezpečovací systémy, …)

2

1

1

1
1

1
1

5

Zneužití prostředků muzea – pokladna,
kancelářské potřeby, čisticí prostředky,
pohonné hmoty
Ztráta elektronicky zpracovaných dat
Zneužívání majetku muzea pro soukromé
účely
Chyba při vyplácení peněz z pokladny

1

1

6

Krádež hotovosti, cenin

1

1

7

Krádež hotovosti při přepravě z banky do
pokladny muzea
Ztráta/krádež předmětů svěřených
zaměstnancům

1

1

1

1

3
4

8

3

Preventivní opatření
Uzavřeny pojistné smlouvy na následující druhy pojištění:
pojištění budovy, služebních automobilů, transportů,
vystavených exponátů během výstav.
Muzeum vybaveno EZS, EPS a CCTV.
Pravidelné i namátkové kontroly hotovosti v pokladně.
Uzavření dohod o odpovědnosti.
Zálohování dat.
Průběžná kontrola stavu majetku. Kontrola náplně pracovní
doby zaměstnanců.
Kontrola pokladny každý den na konci pracovní směny
pověřeným pracovníkem, namátkové kontroly 12 krát ročně
vedoucí poboček
Je stanoven limit pokladní hotovosti a peníze nad limit jsou
okamžitě převedeny do banky. Peníze i ceniny (stravenky,
známky) jsou uloženy zásadně v trezoru. Trezor musí být vždy
uzamčený.
Omezení hotovostních operací. Po výběru hotovosti míří
pověřená osoba nejkratší cestou do zaměstnání.
Uzavření dohod o odpovědnosti.

Oblast: 2. Účetnictví
č.

Riziko

1

Zneužití přístupových dat k elektronickému
bankovnictví
Dodržování okamžiku účetního případu,
tzv. časová souvislost hospodářského a
účetního případu, časové rozlišení apod.
Průkaznost účetních dokladů
Použití správných účetních metod

2
3
4
5

8

Zda účetní závěrka podává věrný a poctivý
obraz účetnictví a finanční situace muzea
Zda obsah položek účetní závěrky
odpovídá skutečnému stavu. Správnost
vykazování informací v příloze účetní
závěrky.
Hospodaření s majetkem (vyřazování
majetku, oceňování majetku v účetnictví,
stanovování odpisů, inventarizace majetku a
závazků)
Hospodaření s pohledávkami

9

Hospodaření se závazky

6

7

Pravděpodobnost
výskytu
2

Závažnost

Preventivní opatření

3

Omezení okruhu oprávněných osob.

1

3

Pravidelné proškolování odpovědného pracovníka.

1
1

3
3

1

4

1

4

Pravidelné proškolování odpovědného pracovníka.
Pravidelné proškolování odpovědného pracovníka. Metodická
pomoc od zřizovatele.
Pravidelné proškolování odpovědného pracovníka. Metodická
pomoc od zřizovatele.
Pravidelné proškolování odpovědného pracovníka. Metodická
pomoc od zřizovatele.

1

3

Pravidelné proškolování odpovědného pracovníka. Metodická
pomoc od zřizovatele.

1

1

1

1

Jejich včasné vymáhání a uplatnění všech potřebných kroků,
zejména právních.
Včasnost úhrady, zamezení platby penále.

Oblast: 3. Mzdové účetnictví
č.

Riziko

1

Zařazování zaměstnanců do platových tříd

2
3

Opožděné předávání platových výměrů
Chybné odvody sociálního a zdravotního
pojištění
Překročení závazných limitů na mzdy

4

Pravděpodobnost
výskytu
1

Závažnost
1

Preventivní opatření

1
1

1
1

Proškolení odpovědného zaměstnance na seminářích
zabývajících se touto problematikou.
Namátková kontrola termínů platových postupů.
Namátková kontrola termínů pro odvody pojistného.

1

3

V odůvodněných případech použití fondu odměn.

Oblast: 4. Rozpočtování
č.

Riziko

1
2

Kvalita sestavení rozpočtu
Dodržování závazných ukazatelů rozpočtu

Pravděpodobnost
výskytu
1
1

3

Čerpání běžných výdajů v souladu s plánem

1

Závažnost
4
4

Preventivní opatření
Každý měsíc je provedena uzávěrka hospodaření, muzeum má
tedy 12x ročně poměrně přesný obraz o svém hospodaření;
čtvrtletně je prováděna mezitímní uzávěrka pro zřizovatele;
k 31. 12. je provedena roční účetní závěrka, kde je vyčíslen
výsledek hospodaření.

2

Oblast: 5. Pracovně právní vztahy, personalistika
č.

Riziko

1

Porušení ochrany osobních údajů

2
3

Konflikty na pracovišti
Špatná koordinace činnosti uvnitř muzea

Pravděpodobnost
výskytu
1
2
1

Závažnost
1
1
1

Preventivní opatření
Souhlas se zpracováním osobních údajů, zajištění personální
dokumentace.
Vytvořit příznivou pracovní atmosféru.
Upřesňovat pracovní náplně vedoucích zaměstnanců, dělba
kompetencí. Pravidelná kontrolní činnost.

Oblast: 6. Provoz galerie, BOZP, PO
č.

Riziko

1

Vznik požáru

2

Možnost pracovního úrazu zaměstnanců

Pravděpodobnost
výskytu
1
1

Závažnost
4
1

Preventivní opatření
Pravidelná kontrola prostor muzea. Pravidelné proškolování
zaměstnanců z hlediska PO. Revize elektrospotřebičů.
Proškolení zaměstnanců o BOZP. Pravidelná kontrola prostor
muzea z hlediska BOZP. Kontrola používání OOPP.

Oblast: 7. Ostatní
č.
1
2
3

4

Riziko
Zadávání veřejných zakázek v souladu se
zákonem
Legislativní změny (účetnictví, mzdové
účetnictví, zákoník práce, evidence sbírek
apod.)
Účinnost vnitřního kontrolního systému.
Sledování hlediska hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti v souladu
s vnitřními předpisy muzea
Politická rizika – změny ve volených
orgánech zřizovatele

Pravděpodobnost
výskytu
3

Závažnost

Preventivní opatření

3

Řešeno dodavatelsky, odborně způsobilými firmami.

3

1

Průběžné vzdělávání pověřených pracovníků, využití služeb
odborníků (znalců, daňových poradců apod.)

2

3

Sestavování plánu kontrolní činnosti. Provádění pravidelných
kontrol.

2

2

Pořizovat záznamy z jednání, stanovit písemně zásady
vzájemných finančních vztahů, zásady pro čerpání příspěvku
zřizovatele a pro správu majetku. Rozhodnutí a pokyny
zřizovatele vyžadovat v písemné formě, ve sporných otázkách
požádat o písemné vyjádření.

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.; IČO 00090352; Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
sestavena k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 5.2.2015 v 09:56
1
Název položky

2
3
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
KOREKCE
NETTO

SU
BRUTTO

4

MINULÉ

AKTIVA CELKEM

164 171 422,33

59 945 129,62

104 226 292,71

104 701 763,81

A. Stálá aktiva

156 201 054,89

59 945 129,62

96 255 925,27

95 784 501,20

255 019,00

255 019,00

0,00

0,00

255 019,00

255 019,00

155 946 035,89

59 690 110,62

I. Dlouhodobý nehmotný majetek
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

II. Dlouhodobý hmotný majetek

96 255 925,27

95 784 501,20

1. Pozemky

031

6 569 630,00

6 569 630,00

6 569 630,00

2. Kulturní předměty

032

2 734 601,00

2 734 601,00

2 734 601,00

3. Stavby

021

116 544 268,50

34 851 527,80

81 692 740,70

79 936 966,20

4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí

022

21 281 664,00

16 214 173,00

5 067 491,00

5 947 314,00

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

8 624 409,82

8 624 409,82

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

191 462,57

595 990,00

9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

III. Dlouhodobý finanční majetek
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

5. Termínované vklady dlouhodobé

068

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

IV. Dlouhodobé pohledávky
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí

468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby
1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

191 462,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 970 367,44

0,00

7 970 367,44

8 917 262,61

140 616,00

0,00

140 616,00

83 910,00

140 616,00

83 910,00

140 616,00

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

II. Krátkodobé pohledávky

3 229 379,24

0,00

3 229 379,24

3 947 549,84

1. Odběratelé

311

249 956,00

249 956,00

71 271,85

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

140 039,00

140 039,00

141 043,00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

308,00

308,00

9. Pohledávky za zaměstnanci

335

10. Sociální zabezpečení

336

11. Zdravotní pojištění

337

12. Důchodové spoření

338

13. Daň z příjmů

341

14. Jiné přímé daně

342

15. Daň z přidané hodnoty

343

16. Jiné daně a poplatky

344

17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi

346

18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi

348

27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí

371

28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

373

29. Náklady příštích období

381

30. Příjmy příštích období

385

31. Dohadné účty aktivní

388

32. Ostatní krátkodobé pohledávky

377

III. Krátkodobý finanční majetek

164 716,44

3 692,00

3 692,00

500,00

2 835 384,24

2 835 384,24

3 570 018,55

4 600 372,20

4 885 802,77

4 600 372,20

1. Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

0,00

9. Běžný účet

241

4 357 556,44

4 357 556,44

4 606 280,42

10. Běžný účet FKSP

243

187 334,31

187 334,31

225 316,55

15. Ceniny

263

34 875,00

34 875,00

16 275,00

16. Peníze na cestě

262

17. Pokladna

261

20 606,45

20 606,45

37 930,80

1
2
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky

SU

PASIVA CELKEM

BĚŽNÉ

MINULÉ

104 226 292,71

104 701 763,81

C. Vlastní kapitál

98 774 615,95

98 987 336,58

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

95 945 208,14

94 712 145,59

1. Jmění účetní jednotky

401

79 005 429,41

79 393 526,61

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

16 939 778,73

15 318 618,98

4. Kurzové rozdíly

405

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy minulých období

408
2 640 522,19

4 122 745,56

8 636,00

73 090,00

II. Fondy účetní jednotky
1. Fond odměn

411

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

191 785,67

225 355,67

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

1 424 279,05

1 301 833,62

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

72 937,32

72 937,32

5. Fond reprodukce majetku,investiční fond

416

942 884,15

2 449 528,95

188 885,62

152 445,43

188 885,62

152 445,43

5 451 676,76

5 714 427,23

0,00

0,00

2 941 065,22

3 929 432,03

2 803 845,70

3 446 089,40

III. Výsledek hospodaření
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D. Cizí zdroje
I. Rezervy
1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky
1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

4. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí

458

8. Ostatní dlouhodobé závazky

459

9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky

137 219,52

483 342,63

2 510 611,54

1 784 995,20

731 687,44

293 777,47

706 808,00

1. Krátkodobé úvěry

281

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

10. Zaměstnanci

331

868 706,00

11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

1 540,00

1 222,00

12. Sociální zabezpečení

336

345 847,00

404 986,00

13. Zdravotní pojištění

337

148 562,00

14. Důchodové spoření

338

1 290,00

15. Daň z příjmů

341

16. Jiné přímé daně

342

17. Daň z přidané hodnoty

343

18. Jiné daně a poplatky

344

19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

21. Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí

372

34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

44 764,15

48 974,23

35. Výdaje příštích období

383

15 432,00

29 862,60

36. Výnosy příštích období

384

37 632,00

38 400,00

37. Dohadné účty pasivní

389

177 420,95

178 125,90

38. Ostatní krátkodobé závazky

378

7 702,00

124 807,00

82 839,00

5 221,00

Odesláno dne:

Razítko:
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výkaz
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ke dni
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Do výkazu byly zahrnuty organizace:
00090352 Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.

ROZDÍLY
Aktiva celkem
Pasiva celkem
Rozdíl

Stav k 31.12.2014
104 226 292,71
104 226 292,71
0,00

Stav k 31.12.2013
104 701 763,81
104 701 763,81
0,00

VÝKAZ

ZISKU

A

ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.; IČO 00090352; Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
Příspěvková organizace
Předmět činnosti:
sestavena k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 5.2.2015 v 09:56
1
Název položky

účet

2
3
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Běžné
Minulé
Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská
činnost
činnost

A. N Á K L A D Y C E L K E M

23 155 200,06

24 495 391,01

I. Náklady z činnosti

23 091 712,75

24 321 970,30

1. Spotřeba materiálu

501

862 084,42

881 891,91

2. Spotřeba energie

502

1 019 464,86

1 558 167,62

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

50 593,00

45 926,15

4. Prodané zboží

504

133 765,68

196 510,99

5. Aktivace dlouhodobého majetku

506

6.Aktivace oběžného majetku

507

7. Změna stavu zásob vlastní výroby

508

8. Opravy a udržování

511

377 730,03

405 400,25

9. Cestovné

512

123 751,10

157 844,07

10. Náklady na reprezentaci

513

28 097,00

99 974,50

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

12. Ostatní služby

518

2 815 855,00

4 613 893,61

13. Mzdové náklady

521

10 190 874,00

9 995 496,00

14. Zákonné sociální pojištění

524

3 323 601,00

3 294 467,00

15. Jiné sociální pojištění

525

27 393,00

27 134,00

16. Zákonné sociální náklady

527

462 059,00

466 476,00

28 111,00

50 244,00

11 777,00

33 214,00

17. Jiné sociální náklady

528

18. Daň silniční

531

19. Daň z nemovitostí

532

20. Jiné daně a poplatky

538

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

23. Jiné pokuty a penále

542

24. Dary a jiná bezúplatná předání

543

25. Prodaný materiál

544

26. Manka a škody

547

27. Tvorba fondů

548

28. Odpisy dlouhodobého majetku

551

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

31. Prodané pozemky

554

32. Tvorba a zúčtování rezerv

555

33. Tvorba a zúčtování opravných položek

556

34. Náklady z vyřazených pohledávek

557

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
36. Ostatní náklady z činnosti

492 278,00

2 484 396,00

2 208 302,00

-34 650,00

-2 520,00

558

671 952,22

268 164,32

549

22 580,44

21 383,88

62 182,25

173 420,71

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly

561

2. Úroky

562

62 117,00

154 814,59

3. Kurzové ztráty

563

65,25

18 606,12

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5. Ostatní finanční náklady

569

III. Náklady na transfery
1. Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery

571

2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery

572

V. Daň z příjmů

1 305,06

1. Daň z příjmů

591

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595

4

1 305,06

1
Název položky

účet

B. V Ý N O S Y C E L K E M
I. Výnosy z činností

2
3
ÚČETNÍ OBDOBÍ

Běžné
Minulé
Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská
činnost
činnost
23 344 085,68

24 647 836,44

3 336 642,87

2 391 656,25

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

6 663,00

7 050,00

2. Výnosy z prodeje služeb

602

2 676 985,00

1 720 166,00

3. Výnosy z pronájmu

603

327 246,00

301 454,00

4. Výnosy z prodaného zboží

604

178 510,00

257 049,25

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

55 693,00

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

10. Jiné pokuty a penále

642

11. Výnosy z vyřazených pohledávek

643

12. Výnosy z prodeje materiálu

644

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

645

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků

646

15. Výnosy z prodeje pozemků

647

16. Čerpání fondů

648

94 454,00

17. Ostatní výnosy z činnosti

649

52 784,87

50 244,00

177 475,95

319 703,68

II. Finanční výnosy
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

2. Úroky

662

9 310,18

45 370,40

3. Kurzové zisky

663

168 165,77

274 333,28

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

6. Ostatní finanční výnosy

669
19 829 966,86

21 936 476,51

19 829 966,86

21 936 476,51

1. Výsledek hospodaření před zdaněním

190 190,68

152 445,43

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

188 885,62

152 445,43

IV. Výnosy z transferů
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

671

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

C. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í

Odesláno dne:

Razítko:
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PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.; IČO 00090352; Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín
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Předmět činnosti:
sestavena k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 5.2.2015 v 09:58

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 DNM:
Pořízený majetek byl oceňován pořizovací cenou.
Oceňování zásob, účtování zásob: Zboží na skladě je během roku účtováno způsobem B.
Organizace odepisuje dle schváleného odpisového plánu na rok 2014.
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.
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
POLOŽKA
Číslo Název
P.I.

ÚČETNÍ OBDOBÍ
SU

Majetek a závazky účetní jednotky

BĚŽNÉ

MINULÉ

1 604 662,63

1 467 997,93

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

27 782,00

23 716,00

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

1 576 880,63

1 444 281,93

3. Ostatní majetek

903
0,00

0,00

0,00

0,00

2 835 084,45

2 925 000,00

P.II.

Vyřazené pohledávky a závazky

1. Vyřazené pohledávky

911

2. Vyřazené závazky

912

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou

922

3. Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.

923

4. Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.

924

5. Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.

925

6. Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.

926

P.IV.

Další podmíněné pohledávky

1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku

931

2. Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátk.podm.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí

939

6. Dlouh.podmín.pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí

941

7. Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8. Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

9. Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.

947

12. Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.

948

P.VI.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.

965

6. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.

966

7. Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.

967

8. Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.

968

P.VII.

Další podmíněné závazky

1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku

971

2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátk.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí

975

6. Dlouh.podmíněné závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí

976

7. Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.

978

8. Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.

979

9. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.

981

10. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.

982

11. Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

12. Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

13. Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení

985

14. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení

986

P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

2 835 084,45
2 925 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 439 747,08

4 392 997,93

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Číslo
položky

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

1.

Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst.

345 847,00

277 970,00

2.

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

148 562,00

127 016,00

3.

Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů

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 v letech 2011-2014 časově rozlišeno celkem
727.778,-. Z toho v letech 2013 a 2014 bylo časově rozlišeno 596.602,-

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účet.jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení dl.majetku"
Číslo
položky

Název položky

C.1.

Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období

C.2.

Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl.

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ

2 072 049,75

10 689 504,42

450 890,00

145 711,70

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
Hodnota: 1,00
Sbírka Masarykova muzea v Hodoníně zapsané v CES pod evidenčním číslem MHO002-04-24/100002
podsbírka - Masarykovo muzeum v Hodoníně - 9690 inventárních čísel
podsbírka - pobočka Veselí nad Moravou - 6879 inventárních čísel
podsbírka - archeologie - 7618 inventárních čísel
podsbírka - pobočka Kyjov - 21187 inventárních čísel ( z toho bylo v roce 2014 inventarizováno 4974 inventárních čísel)
Stav k 31.12.2014
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Hodnota: 0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
Hodnota: 0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Hodnota: 0,00

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
A.II.

Doplňující informace
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.

Částka
0,00

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce

Doplňující informace

Částka

B.IV.2.

Dotace od JMK v roce 2014:
Provozní dotace:
schváleno:17.909.000,poskytnuto: 17.909.000,vyčerpáno: 17.909.000,Úroky z úvěrů na předfinancování projektů EU a na krytí kurzových ztrát:
převedeno z roku 2013: 111.259,vyčerpáno: 62.117,Malířská soutěž "Čarovné barvy země":
schváleno:160.000,obdrženo: 160.000,vyčerpáno:153.758,Hydrogeologický průzkum zdroje vody a dalších hydrogeologických vrtů v areálu Slovanského
hradiště v Mikulčicích:
převedeno z roku 2013: 83.000,vyčerpáno: 82.739,80,Nákup sbírkových předmětů v roce 2014:
schváleno: 100.000,poskytnuto: 100.000,vyčerpáno: 100.000,V zámku a podzámku...:
schváleno od JMK: 325.000,- (60.000,- neinvestiční část, 265.000,- investiční část)
obdrženo: 325.000,vyčerpáno - neinvestiční část EU: 434.413,01,vyčerpáno - neinvestiční část JMK: 48.268,33,vyčerpáno - investiční část EU: 2.072.049,75,vyčerpáno - investiční část JMK: 230.227,75,Studie dopravní obslužnosti Archeoparku Mikulčice-Kopčany:
schváleno: 85.200,obdrženo: 85.200,vyčerpáno - část JMK: 58.409,52,vyčerpáno - část EU: 328.921,48,Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů:
převedeno z roku 2013: 31.720,poskytnuto: 248.869,část EU neuznatelné náklady ve výši 280.588,94,- (zaúčtováno s minusem)
část JMK vyčerpáno 280.589,- (na neuznatelné náklady od kraje schváleno 248.869,- , zbylé
neuznatelné náklady byly vyčerpány ze záloh poskytnutých v předchozích letech)
Archeopark Mikulčice-Kopčany - Zachování životního prostředí:
převedeno z roku 2013: 102.091,vyčerpáno JMK: 14.273,68,vyčerpáno EU: 66.408,35,Kniha Urbář hodonínského panství:
vyčerpáno: 767,63,-

Dotace od obcí a měst v roce 2014:
Obec Mikulčice: Podpora kulturních a doprovodných akcí sezony 2014 na Slovanském hradišti v
Mikulčicích.
příspěvek: 15.000,vyčerpáno: 15.000,Město Hodonín: Muzejní noc
příspěvek: 35.000,vyčerpáno: 35.000,Město Hodonín: Vydání Sborníku příspěvků ze seminářů
příspěvek: 20.000,vyčerpáno: 20.000,Město Veselí nad Moravou: Velká válka
příspěvek: 10.000,vyčerpáno: 10.000,-

0,00

Dotace z Ministerstva kultury v roce 2014:
Ministerstvo kultury: Prezentace nositelů titulu "Mistr tradiční rudkodělné výroby Jihomoravského
kraje":
schváleno: 40.000,obdrženo: 40.000,vyčerpáno: 40.000,-

Transferové podíly v roce 2014:
Poznávejme kraj prezidenta Masaryka a velkomoravských Slovanů (audioprůvodce): 103.896,Společný návrat do 18. století prostřednictvím F.Š. Lotrinského, pána Hodonína a Holíče (akustika
sálu Evropa): 68.436,Hala nad I. a II. kostelem k.ú. Mikulčice (akropole): 46.440,Pěší komunikace a Velkomoravská cesta k.ú. Mikulčice: 118.128,Archeopark Mikulčice-Kopčany - Vyzdvižení kopií základů kostelů (kopie kostelů): 35.460,V zámku a podzámku... (oprava ohradní zdi): 78.530,A.I.26.

Na účet 547 - Manka a škody byly v roce 2014 zaúčtovány zmařené investice:
Mikulčice - Most II: 44.000,Mikulčice - Most III: 256.278,Mikulčice - Řešení krajiny: 192.000,-

0,00

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce

Doplňující informace

Částka

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

Doplňující informace

Částka

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

BĚŽNÉ ÚČETNÍ
OBDOBÍ

A.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

A.II.

Tvorba fondu

98 425,00

1. Základní příděl

98 425,00

225 355,67

2. Splátky půjček na byt.účely poskyt.do konce roku 1992
3. Náhrady škod a poj.plň.od poj.vztah.se k maj.poříz.z fondu
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu
5. Ostatní tvorba fondu

A.III. Čerpání fondu

131 995,00

1. Půjčky na bytové účely
2. Stravování

125 580,00

3. Rekreace
4. Kultura, tělovýchova a sport
5. Sociální výpomoci a půjčky
6. Poskytnuté peněžní dary
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

9. Ostatní užití fondu
A.IV.

Konečný stav fondu

6 415,00
191 785,67

Rezervní fond
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
POLOŽKA
Číslo Název
D.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

D.II.

Tvorba fondu

1. Zlepšený výsledek hospodaření

BĚŽNÉ ÚČETNÍ
OBDOBÍ
1 374 770,94
122 445,43
122 445,43

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
4. Peněžní dary - účelové
5. Peněžní dary - neúčelové

6. Ostatní tvorba
D.III. Čerpání fondu

0,00

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
4. Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
5. Ostatní čerpání
D.IV.

Konečný stav fondu

1 497 216,37

Investiční fond
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
POLOŽKA
Číslo Název

BĚŽNÉ ÚČETNÍ
OBDOBÍ

F.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

2 449 528,95

F.II.

Tvorba fondu

3 681 175,27

1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

2 484 396,00

2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele

342 479,00

3. Investiční příspěvky ze státních fondů

854 300,27

4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů

6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.
7. Převody z rezervního fondu
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů

5 187 820,07
2 955 820,07

2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele

2 232 000,00

4. Posílení zdrojů určených k financ.údržby a oprav majetku
F.IV.

Konečný stav fondu

942 884,15

Stavby
G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ

POLOŽKA
Číslo Název

BĚŽNÉ
BRUTTO

G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.

Jiné inženýrské sítě

G.6.

Ostatní stavby

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

116 544 268,50

34 851 527,80

81 692 740,70

79 936 966,20

7 925 232,00

356 311,80

7 568 920,20

7 420 049,20

108 619 036,50

34 495 216,00

74 123 820,50

72 516 917,00

Pozemky
H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy
ÚČETNÍ OBDOBÍ

POLOŽKA
Číslo Název
H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky

BĚŽNÉ
BRUTTO
6 569 630,00

KOREKCE

NETTO
0,00

MINULÉ

6 569 630,00

6 569 630,00

3 790 547,00

3 790 547,00

3 790 547,00

1 679 293,00

1 679 293,00

1 679 293,00

1 099 790,00

1 099 790,00

1 099 790,00

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo
položky

Název položky

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ
0,00

0,00

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty
Číslo
položky

Název položky

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle §64.

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ

MINULÉ
0,00

0,00

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
Základní údaje
Projekt

Druh projektu Datum uzav.sml.

1

2

3

Dodavatel

Ocenění poříz.
majetku dle sml.
8

IČ

Rok zahájení

Rok ukončení

4

5

6

7

Výdaje vynaložené na pořízení
majetku
t-4

9

t-3

Stavební fáze

Obchodní firma

Další platby a plnění zadavatele

platby za dostupnost
Počátek Konec
15

v tom: výdaje na poř.majetku
17

t-4

16

t-4

25

10

t-3

18

19

t-3

26

t-2

11

t-2

20

21

t-2

27

t-1

12

t-1

22

23

t-1

28

Celkem 13

14

Celkem

24

Celkem 29
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