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I. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE BŘECLAV
1. Identifikační údaje
Název organizace: Městské muzeum a galerie
Sídlo: 690 02 Břeclav, Dukelských hrdinů 2747/4A
Identifikační číslo: 606 80 920
Okres: Břeclav
Právní forma: příspěvková organizace
Název zřizovatele: Město Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav bylo zřízeno na základě „Zřizovací listiny
příspěvkové organizace“ s účinností ode dne 19. 11. 2009 rušící zřizovací listinu s dodatky
ze dne 17. 1. 1995.

2. Historie
Městské muzeum a galerie Břeclav (dále jen MMG Břeclav) bylo založeno jako
příspěvková organizace města Břeclavi v dubnu 1995.
Vlastní počátky muzejnictví však spadají již do období Československé republiky,
konkrétně do roku 1928, kdy z iniciativy představitelů českého národního života v Břeclavi
byl založen Muzejní a vlastivědný spolek. Nadšená i fundovaná práce členů spolku,
několikrát oceněná zemskou dotací, byla násilně přerušená roku 1938. Opětovné snahy znovu
založit muzeum v Břeclavi se projevily po ukončení druhé světové války. Od 1. ledna 1948
se pod názvem Městské muzeum Břeclav stalo členem Svazu československých muzeí.
Bohužel po roce 1961 došlo v oblasti muzejnictví k výrazným změnám. Muzeum v Břeclavi
se nejprve stalo článkem v síti okresních muzeí a řídilo se plánem rozvoje muzejní práce,
který vypracovalo Vlastivědné muzeum v Mikulově, posléze však muselo zcela zaniknout.
Teprve nová společenská situace vedla v roce 1992 k opětovnému ustanovení Muzejního
spolku v Břeclavi s cílem obnovit tradice muzejní práce a postavit je na pevný základ
vybudováním profesionálního zařízení.
Ke konkrétnímu naplnění snah několika generací vlastivědných pracovníků došlo
počátkem roku 1995. Dne 17. ledna vydalo město Břeclav zřizovací listinu příspěvkové
organizace „Městské muzeum a galerie Břeclav“, které fakticky existuje od 1. dubna téhož
roku, kdy začalo postupně naplňovat základní muzejní funkce sbírkotvorné, tezaurační
a prezentační, se zaměřením na archeologii, historii a etnografii.
Hlavní budova muzea se do roku 2007 nacházela v prostorách bývalé židovské školy,
postavené koncem 80. let 19. století. Nyní se výstavní sál a kanceláře pracovníků instituce
nachází v prostorách zrekonstruovaného objektu pod vodárnou.
V roce 2000 byla předána do užívání muzea náročně zrekonstruovaná synagoga.
V současnosti je památkově chráněná budova využívána jako následné pracoviště muzea
s kanceláří odborného pracovníka, půdním depozitářem fondu textilu, fotoarchivu, tisků
a ostatních dvojrozměrných materiálů. V ženské části galerie je instalována stálá expozice
Židovství Břeclavi. Další objekt patřící do správy muzea je bývalý lichtenštejnský lovecký
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zámeček Pohansko. V roce 2010 byla otevřena nová stálá expozice, opět věnovaná slovanské
archeologii. Od 1. 1. 2012 byl předán do správy objekt MMG Břeclav Lichtenštejnského
domu se stálou expozicí k Lednicko-valtickému areálu (dále jen LVA).
3. Správa budov
- z rozhodnutí zřizovatele spravuje MMG Břeclav čtyři budovy:
 Synagoga (dále jen SYN) – kulturní památka zapsaná 30. 10. 1992 do seznamu
nemovitých památek Ministerstva kultury České republiky pod číslem 12363/7-8507
 Zámeček Pohansko (dále jen POH) – kulturní památka zapsaná 3. 5. 1958
do seznamu nemovitých památek Ministerstva kultury České republiky pod číslem
19654/7-1160
 Muzeum pod vodárnou (dále jen DOL)
 Lichtenštejnský dům (dále jen LD) – z rozhodnutí zřizovatele Města Břeclav byl
na základě „Předávacího protokolu o bezplatném převodu majetku“ ze dne 3. února
2012 převeden do správy MMG Břeclav, součástí převodu je také vinotéka sídlící
v přízemí LD, kde se také nachází turistické informační centrum (dále jen TIC)
- v prvním a druhém poschodí se nalézá expozice „Historie rodu Lichtenštejnů“
- v podkroví byla v roce 2012 zřízena tzv. Galerie v podkroví, která se stala součástí
výstavních prostor MMG Břeclav
4. Opravy, údržba majetku zřizovatele
- Synagoga – modernizace zabezpečovacího systému – kompletní instalace bezpečnostních
zámků, zajištění ochrany osob pagerem
- Muzeum pod vodárnou – komplexní oprava kamerového systému s monitorovacím
výstupem
- Lichtenštejnský dům – oprava a nátěry střešních oken, instalace okenních markýz
v Galerii v podkroví, úprava (výmalba) pracovny pracovníka MMG Břeclav přízemí LD
- Depozitáře v Domě školství – usazení bezpečnostních mříží do oken a chodby a UV fólií
do oken, které následně brání tříštění skla
- ve všech budovách je pravidelně prováděn úklid, sekání travnatých ploch a udržování
okolí budov
- dlouhodobá spolupráce MMG Břeclav a Židovské obce Brno při dokumentaci
a revitalizaci areálu (sekání trávy, dendrologické studie, dokumentace náhrobků
a příprava na restaurování)
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II. PLNĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ČINNOSTI
1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
A) SBÍRKY
1. Sbírka Městského muzea a galerie Břeclav (dále jen MMG Břeclav) je na základě zákona
č. 122/2000 Sb. zapsána v centrální evidenci sbírek (dále jen CES) Ministerstva kultury
České republiky pod evid. č. MBC/002-04-24/101 002.
2. V roce 2012 byl prováděn zápis podsbírky do CES dle zákona č. 122/2000 Sb. ve dvou
stanovených intervalech: do 15. května (opraveny a doplněny fondy: etnografie, historie,
galerie) a do 15. listopadu (opraveny a doplněny fondy: textil, knihy, mapy, noviny
a plakáty)
3. Depozitáře MMG Břeclav
- sbírky MMG Břeclav jsou uloženy podle jednotlivých podsbírek:
 Synagoga (SYN)
- depozitář D1 – textil
- depozitář D2 – fotoarchiv, knihy, periodika, kartografický materiál, plakáty
 Dům školství (DŠ)
- depozitář D1/A – etnografie, historie
- depozitář D1/B – galerie
- depozitář D2 – historie, etnografie
 Pohansko (POH)
- depozitář – archeologie
 Muzeum pod vodárnou (DOL)
- uložení grafik v pracovně kurátora
- drobnější sbírkové předměty jsou v depozitářích uloženy ve vysokonosných železných
regálech v krabicích a jednotlivě zabaleny do odkyseleného papíru (předměty fondu
etnografie, historie, galerie – obrazy), vysokoobjemové předměty jsou zakryty
proti vniknutí prachu, dále jsou předměty uloženy ve speciálních dřevěných skříních
(fondy textilu), v pracovně kurátora jsou grafiky uloženy v kovových uzamykatelných
boxech
- u některých sbírkových předmětů bylo v průběhu inventarizace zjištěno nevhodné
nebo nedostatečné uložení, nedostatky jsou odstraňovány dle inventárních zápisů
- byla stanovena pravidelná kontrola depozitářů, o které se vede zápis do depozitární
knihy, ta je 1x za rok kontrolována ředitelkou MMG Břeclav
- v depozitářích je stanoven pravidelný úklid, o kterém je veden zvláštní zápis
- depozitáře jsou spravovány dle depozitárního řádu, ve kterém jsou také jmenovitě určeni
pracovníci zodpovídající za depozitář
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4. Režim zacházení se sbírkami
- k 1. červenci 2011 byl vytvořen dle zákona č. 122/2000 Sb. z nařízení ředitelky MMG
Břeclav „Režim zacházení se sbírkami“, režim byl aktualizován pro rok 2012
- obsahuje
a) Depozitární režim
- směrnice upravuje v obecné části: používání klíčů, správu depozitářů, vstup
do depozitářů, kontrolu depozitářů
- dále upravuje doplnění dle nařízení pro MMG Břeclav: jmenovitě určuje správce
depozitářů, jmenovitě určuje pracovníky pro kontrolu depozitářů, určen je pravidelný
úklid depozitářů (byl vytvořen termín úklidů pro rok 2012) a stanoveny jsou hodnoty
relativní vlhkosti pro jednotlivé podsbírky
- s depozitárním režimem byli seznámeni všichni zaměstnanci, obdrželi jednu kopii
proti podpisu
b) Badatelský řád
- směrnice upravuje v obecné části: podmínky pro studium sbírkových předmětů MMG
Břeclav, pořizování opisů a reprodukcí, závěrečné ustanovení
- příloha: badatelský list – badatelský list je číslován a ukládán v originálu u ředitelky
MMG Břeclav
- v roce 2012 odpověděli pracovníci MMG Břeclav na 30 badatelských dotazů, většina
dotazů byla telefonických, emailových, rozsáhlejší dotazy byly konzultovány osobním
setkáním, dotazy se týkaly národopisu, židovství a regionu Břeclavi, dále byly
konzultovány rozsáhlejší dotazy k projektům a studentským diplomovým a oborovým
pracím
c) Zprávy o konzervaci
- obsahují předávací protokoly o jednotlivých předmětech určených ke konzervaci,
průběh a popis konzervace, konzervátorskou zprávu a průvodní fotodokumentaci
d) Inventarizační zprávy
- zprávy z jednotlivých fází inventarizace, která je vyhlášena příkazem ředitelky
na každý rok dle zákona č. 122/2000 Sb.
- v roce 2012 byla vyhlášena inventarizace fondů: textil, knihy, plakáty, periodika,
kartografický materiál, fotografie a pohlednice – splněno
5. Sbírkové předměty
- každý předmět ve sbírkách MMG Břeclav prokazuje původ (nabytí darem, koupí,
převodem, vlastním sběrem) – všechny smlouvy o nabytí (kupní smlouvy, darovací
smlouvy, smlouvy o převodu) jsou uloženy u ředitelky MMG Břeclav
- předměty jsou zapisovány do I. stupně (chronologické) a II. stupně (systematické)
evidence sbírek, ředitelkou MMG Břeclav do CES (chronologické), následně jsou
předány jednotlivým kurátorům sbírek k systematické evidenci provedené v programu
Bach a dále dochází k zapsání do oborové přírůstkové knihy
6. Sbírkové fondy
1. sbírka MMG Břeclav je členěna na podsbírky (sbírkové fondy):
- archeologie
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- etnografie
- historie
- galerie
- textil
- knihy
- plakáty
- kartografický materiál
- periodika
- fotoarchiv
- pohlednice
kurátoři fondů jsou jmenovitě stanoveni v depozitárním řádu
fond archeologie je od roku 2008 bez kurátora

7. Podsbírky (sbírkové fondy) k 31. 12. 2012 s počtem inventárních čísel:
 archeologie A (A-1 – A-10904)
 etnografie E (E-1 – E-723)
 historie H (H-1 – H-1465)
 galerie G (G-1 – G-1549)
 textil T (T-1 – T-1455)
 knihy K (K-1 – K-533)
 plakáty L (L-1 – L-206)
 kartografický materiál M (M-1 – M-87)
 periodika N (N-1 – N-2341)
 fotoarchiv F (F-1 – F-1406)
 pohlednice Po (Po-1 – Po-378)
8. Počet inventárních čísel sbírkových předmětů ke dni 31. 12. 2012 je 21.047, jedná
se o 21.729 kusů.

B) INVENTARIZACE
1. Na základě § 12, odst. 6 zákona č. 122/2000 Městské muzeum a galerie Břeclav provedlo
pravidelnou inventarizaci a zprávu o provedení inventarizace sbírkového fondu členěných
na jednotlivé podsbírky zapsané do CES pod č. MBC/002-04-24/101 002, následně zaslalo
na Ministerstvo kultury ČR.
2. Dle skutečnosti, že byla k 1. únoru 2011 Radou města Břeclavi na základě výsledků
výběrového řízení jmenována ředitelkou Městského muzea a galerie Břeclav PhDr. Alena
Káňová, nařídila celkovou inventarizaci tří sbírkových fondů ještě v roce 2011,
a to z důvodu nepředání sbírky předcházejícím vedením. Pro rok 2012 byla nařízena celková
inventarizace u dalších sedmi fondů – fotoarchiv, pohlednice, kartografický materiál, knihy,
periodika, plakáty a textil. V roce 2013 projde řádnou celkovou inventarizací poslední
sbírkový fond, a to fond archeologie. Pro léta 2013 až 2023 je vypracován desetiletý plán
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pravidelné inventarizace sbírky Městského muzea a galerie Břeclav. Všechny sbírkové
předměty jsou evidovány v muzejním systému BACH.

3. FOTOARCHIV
Sbírkový fond fotoarchivu Městského muzea a galerie Břeclav obsahuje sbírkové
předměty vztahující se zejména k vlastnímu regionu Břeclavsko; podstatnou část tvoří
fotografie a negativy dokumentující hospodářský, politický a kulturní život města v letech
1890 až 1980. Význačnější částí fondu jsou i etnografická témata (kroje, zvykosloví,
náboženské poutě aj.) regionu Podluží, jehož je Břeclav historickým centrem. Od roku 2001
je fond uložen v depozitárních prostorách v objektu synagogy.
Po provedení inventury bylo konstatováno, že všechny sbírkové předměty byly
fyzicky dohledány a jsou řádně evidovány I. a II. stupněm evidence. Byly zjištěny drobné
nedostatky jako ne zcela dostačující popisy a datace předmětů, rozměry předmětů
a v několika případech byly odlepeny identifikační štítky. Všechny tyto nedostatky byly
v protokolu zaznamenány a poté bylo vydáno nařízení k odstranění těchto nedostatků. Byl
vydán i příkaz k uložení celého fondu do nových, inertních obalů (termín uložení –
1. polovina roku 2013). O provedené inventuře byl pořízen protokolární zápis.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2012 je inv. č. F-1
až F-1406: 1406 ks.
4. POHLEDNICE
Sbírkový fond pohlednice opět zahrnuje především sbírkové předměty vztahující
se zejména k vlastnímu regionu Břeclavsko; podstatnou část tvoří pohlednice dokumentující
hospodářský, politický a kulturní život města v letech 1890 až 1980. Značnou částí fondu jsou
i etnografická témata (kroje, zvykosloví, náboženské poutě aj.) regionu Podluží, jehož Břeclav
je historickým centrem. Od roku 2001 je fond uložen v depozitárních prostorách v objektu
synagogy.
Po provedení inventury bylo konstatováno, že všechny sbírkové předměty byly
fyzicky dohledány a jsou řádně evidovány I. a II. stupněm evidence. Z drobných nedostatků to
byly opět nedostačující popisy a datace. Všechny tyto nedostatky byly v protokolu
zaznamenány a poté bylo vydáno nařízení k odstranění těchto nedostatků. Byl vydán i příkaz
k uložení celého fondu do nových, inertních obalů (termín uložení – 1. polovina roku 2013).
O provedené inventuře byl pořízen protokolární zápis.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2012 je inv. č. Po-1
až Po-378: 378 ks.
5. KARTOGRAFICKÝ MATERIÁL
Podsbírka kartografický materiál z velké části zahrnuje materiály k užšímu i širšímu
regionu Břeclavi. Doplněna dobovými mapami celorepublikového významu. Část podsbírky
obsahuje i školní mapy jako nedílné pomůcky dobového vyučovacího procesu. Časové
zařazení – pol. 19. stol. až současnost, s důrazem na druhou polovinu 20. stol.
Mapy – geologické, politické, fyzické, historiografické, dopravní, správní, městské
katastrální skici, plány, kartografické pomůcky, publikace.
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Po provedení inventury bylo konstatováno, že všechny sbírkové předměty byly
fyzicky dohledány a jsou řádně evidovány I. a II. stupněm evidence. Ke zjištěným
nedostatkům: nevhodné uložení bez obalů. Nedostatky byly v protokolu zaznamenány a poté
bylo vydáno nařízení k odstranění těchto nedostatků – nové uložení do speciálních obalů
pro kartografický materiál. O provedené inventuře byl pořízen protokolární zápis.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2012 je inv. č. M-1
až M-87: 87 ks.
6. KNIHY
Podsbírka knihy je časově vymezená koncem 18. století a 60. léty 20. století, zahrnuje
jak regionální tvorbu, tak celorepublikovou produkci. Je tvořena z velké části dary
od místních občanů, částečně výkupem. Druhově je v podsbírce zahrnuta literatura naučná,
náboženská, právnická, politická, turistická, dále modlitební knížky, učebnice, hudebniny,
včetně beletrie. Od roku 2001 je fond uložen v depozitárních prostorách v objektu synagogy.
Po provedení inventury bylo konstatováno, že všechny sbírkové předměty byly
fyzicky dohledány a jsou řádně evidovány I. a II. stupněm evidence. Z drobných nedostatků to
byly opět nedostačující popisy, datace a stav jednotlivých předmětů. Všechny tyto nedostatky
byly v protokolu zaznamenány a poté bylo vydáno nařízení k odstranění těchto nedostatků.
Byl vydán i příkaz k uložení celého fondu do nových, inertních obalů (termín uložení,
1. polovina roku 2013) a pořízen soupis sbírkových předmětů z tohoto fondu k restaurování
a konzervaci. O provedené inventuře byl pořízen protokolární zápis.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2012 je inv. č. K-1
až K-533: 533 ks.
7. PERIODIKA
Při tvorbě podsbírky je důraz kladen na regionální periodika politicko-společenského
charakteru. Část podsbírky tvoří i periodika celorepublikového významu. Doplněno
i jednotlivými periodiky mající vztah k ostatním podsbírkám. Datace: 1918 až počátek 21.
století. Noviny – čtvrtletníky, měsíčníky, týdeníky, deníky, časopisy – kulturního, politického,
sportovního, společenského charakteru, příležitostný tisk. Od roku 2001 je fond uložen
v depozitárních prostorách v objektu synagogy.
Po provedení inventury bylo konstatováno, že všechny sbírkové předměty byly
fyzicky dohledány a jsou řádně evidovány I. a II. stupněm evidence. Nebyly shledány žádné
nedostatky. O provedené inventuře byl pořízen protokolární zápis.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2012 je inv. č. N-1
až N-2341: 2341 ks.
8. PLAKÁTY
Podsbírku tvoří plakáty vytvořené k produkci regionálních společenských a kulturních
spolků a sdružení s důrazem na břeclavské loutkové divadlo Radost a činnost místního
Sokola. Poměrně významnou část tvoří politické plakáty (90. léta 20. stol.) a národopisná
tematika regionu Podluží. Datace: 1918 až současnost, s důrazem na 20. a 30. léta 20. století
a období po roce 1989. Plakáty, návrhy a studie k plakátům. Od roku 2001 je fond uložen
v depozitárních prostorách v objektu synagogy.
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Po provedení inventury bylo konstatováno, že všechny sbírkové předměty byly
fyzicky dohledány a jsou řádně evidovány I. a II. stupněm evidence. Nebyly shledány žádné
nedostatky, pouze nově uloženy do inertních obalů. O provedené inventuře byl pořízen
protokolární zápis.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2012 je inv. č. L-1
až L-206: 206 ks.
9. TEXTIL
Cílená akviziční činnost zahrnuje především jihozápadní a východní část Podluží
(např. obce Stará Břeclav, Ladná, Poštorná, Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec, Hrušky,
Moravská Nová Ves). V menší míře je zastoupena oblast severního Podluží (Dolní
Bojanovice, Josefov, Prušánky a Mikulčice) a jen zcela okrajově oblast Kyjovska, Hanáckého
Slovácka, a Brněnska.
Muzeum převzalo v době vzniku v roce 1995 sbírkové předměty od Vlastivědného
spolku, v průběhu trvání byly předměty získávány dary a ve větší míře i koupí
od soukromníků. Převážná část sbírky textilu dokumentuje léta 1900 až 1960. Hojně je
zastoupeno období 1880-1900, nejstarší předměty jsou datovány k roku 1860. Poslední
desetiletí 20. století jsou zastoupena pouze sporadicky.
Podsbírka textilu je rozčleněna do 21 podskupin – ženský a mužský, pracovní
i sváteční lidový kroj (kalhoty, košile, kabátce, kožichy, pokrývky hlavy, obuv, sukně, jupky,
lajble, vlňáky, zástěry, vyšívané krojové součásti a doplňky – mašle, šatky, krajky). Dále je
zastoupen dětský textil, vybavení domácnosti, spodní prádlo, stejnokroje, civilní oděvy
a doplňky. Po provedení inventury bylo konstatováno, že všechny sbírkové předměty byly
fyzicky dohledány a jsou řádně evidovány I. a II. stupněm evidence. Drobné nedostatky byly
zjištěny u fondu lidové výšivky. O provedené inventuře byl pořízen protokolární zápis.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2012 je inv. č. T-1
až T-1441: 1664 ks.

C) KONZERVACE
1. Konzervace předmětů z depozitáře probíhá dle výběru kurátorů sbírek.
2. MMG Břeclav nemá vlastního konzervátora, proto se obrací na externí pracovníky. V roce
2012 byli osloveni tři konzervátoři s různou specializací:
Jan Pešl, Břeclav – specializace dřevo a kov, konzervátor byl vybrán na základě dřívější
dobré spolupráce s MMG Břeclav (v roce 2005 konz. 2 sb. př., 2006 konz. 2 sb. př., 2007
konz. 42 sb. př., 2008 konz. 10 sb. př., v roce 2011 konz. 50 sb. př.)
Jana Hodonská, Břeclav – konzervace a restaurování keramiky, porcelánu, vybrána
na základě specializace a spolupráce s MMG na archeologickém materiálu
PhDr. Pavel Klimeš – specializace na restaurování obrazů, konzervátor byl vybrán
na základě nejlepší cenové nabídky
3. V letech 2009 – 2010 neprobíhala v MMG Břeclav konzervace předmětů, v roce 2011 bylo
ke konzervaci zadáno 99 ks předmětů z fondů galerie, historie, etnografie (předměty byly
vybrány na základě inventarizace těchto fondů provedené v roce 2011, jednalo se o akutní
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ohrožení fyzické podstaty předmětů), u 50 kusů předmětů byla konzervace dokončena ještě
téhož roku, u dalších 49 kusů byl postup konzervace či restaurování náročnější, konzervace
byla dokončena v roce 2012.
4. V roce 2012 bylo zadáno 60 ks předmětů ke konzervaci a restaurování na základě
inventarizace fondů galerie, historie, etnografie. Průběžně jsou konzervovány předměty
s nevyhovujícím stavem:
 fond galerie: 2 ks
 fond historie: 5 ks
 fond etnografie: 53 ks
5. U 58 ks se jednalo o předměty ze dřeva, v kombinaci s železem, které byly po následné
inventarizaci vyhodnoceny se špatným technickým stavem.
6. U 2 obrazů bylo zjištěno poškození na základě nevhodného uložení.
7. Ke každému konzervovanému předmětu byla doplněna fotodokumentace a stručná
charakteristika zásahu na předmět v systému Bach.
8. Částka na konzervaci a restaurování v roce 2012: 107.030 Kč (konzervace v roce 2012 byla
náročná, většinou se jednalo o objemné předměty – nábytek, zemědělské náčiní, vojenské
kufry aj., podstatná část byla věnována na restaurování vzácného obrazu s názvem Krajina
s řekou)

D) AKVIZICE
1. MMG Břeclav v roce 2011 vydalo „Organizační a jednací řád Poradního sboru
pro sbírkotvornou činnost Městského muzea a galerie Břeclav“, a to s účinností od 1. června
2011. Poradní sbor je definován jako poradní orgán ředitele instituce pro akviziční činnost
(nákup sbírek, sbírkových předmětů a zařazení předmětů do sbírkových fondů). Dále
pak plní funkci odborné komise, která se vyjadřuje k výměně sbírkových předmětů
nebo vyřazení sbírkových předmětů z hlediska jejich fyzického dožití či neupotřebitelnosti.
Hlavním posláním je prosazování plánovitosti a účelnosti sbírkotvorné politiky.
2. Dle směrnic organizačního řádu byla ředitelkou jmenována pětičlenná komise složená
ze čtyř odborných pracovníků regionálních kulturních institucí a dále tajemnicí komise byla
jmenována ekonomka MMG paní Aneta Prokopová.
3. složení komise:
PhDr. Jitka Matuszková (Národní památkový ústav Brno), předsedkyně
Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. (ředitel Státního oblastního archivu Mikulov)
Mgr. Josef Fantura (ředitel Galerie výtvarného umění Hodonín) – omluven
Mgr. Petr Futák (Masarykovo muzeum Hodonín, pobočka Veselí na Moravě)
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Aneta Proková (MMG Břeclav), tajemnice
4. V roce 2012 se zasedání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost městského muzea
a galerie Břeclav konalo jednou, a to dne 23. 3. 2012
5. V roce 2012 bylo akviziční činností získáno do muzejní sbírky celkem 77 předmětů (PŘ. Č.
1 – 13/12), z toho 64 ks bylo darem, převodem či vlastním sběrem a 13 ks formou výkupu.
6. Vyřazen předmět: INV. Č. G-1121, PŘ. Č. 10/08, fotografie – portrét Hany Hegerové,
předmět fyzicky dožil, poradní sbor schválil vyřazení předmětu z evidence sbírek
7. Kupní smlouvy byly uzavřeny na celkovou částku 3.850 Kč. Částka vynaložená
na akviziční činnost byla podstatně nižší než v roce 2011 (29.250 Kč), sbírkotvorná činnost
byla v roce 2012 soustředěna především na práci se stávajícím sbírkovým fondem
a konzervaci a restaurování, což dosvědčuje také objem vynaložených prostředků.
8. Sbírkový fond textilu (T) byl rozšířen o PŘ. Č. 1/12, 2/12, 4/12, 8/12 a 13/12. Předměty
byly následně zaevidovány ve II. stupni evidence pod INV. Č. T-1442 až T-1455. Jednalo
se o mužské a ženské krojové součásti z národopisné oblasti Podluží. Podstatnou část tvořily
výšivky (obojky, fěrtochy, canglové zástěry) dívčího kroje pro svobodné z let 1890-1940.
Akvizice byla dále doplněna o textilie z vybavení domácnosti.
9. Sbírkový fond galerie (G) byl rozšířen o PŘ. Č. 3/12, 5/12, 6/12, 10/12. Předměty byly
následně zapsány pod INV. Č. G-1513 – G-1549. PŘ. Č. 3/12 bylo převedeno 8 kusů obrazů
autorů Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska z Města Břeclavi. Jeden kus byl zapsán
do sbírek již dříve pod inv. číslem G-46, dořešení jeho předání však bylo dořešeno
až v současnosti. U PŘ. Č. 5/12 se jednalo o grafiky Dalibora Chatrného a Františka Biče.
U PŘ. Č. 6/12 se jednalo o grafiky, návrhy plakátů a kresby Jana Štefana. PŘ. Č. 10/12 byla
plastika od Jana Hodonského věnovaná po výstavě v MMG Břeclav.
10. Sbírkový fond historie (H) byl rozšířen o PŘ. Č. 1/12, 9/12, 11/12, 12/12. Předměty byly
následně zapsány pod INV. Č. H-1455 – H-1459, H-1460 A-E, H-1461 – H-1465. Jedná
se u PŘ. Č. 1/12 o vybavení domácnosti (kolíčky, rádlo, lopatka na mouku…) z Poštorné
z 30. – 60. let 20. stol., u PŘ. Č. 9/12 šicí stroj, psací stroj, citeru, u PŘ. Č. 11/12 razidlo
bývalého ONV Břeclav (70. léta 20. stol.), PŘ. Č. 12/12 smaltovou ceduli „Žebrání
a podomní obchod přísně zakázán“. Celkem 15 kusů předmětů.
11. Sbírkový fond etnografie (E) byl rozšířen o PŘ. Č. 7/12. Předměty byly následně
zaevidovány ve II. stupni evidence pod INV. Č. E-717 – E-723. Jednalo se o předměty
z vybavení domácnosti v Poštorné z 30. – 50. let 20. stol. (ošatky, síta, forma na chleba).
Celkem 7 kusů předmětů.
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E) DIGITALIZACE SBÍREK
1. Digitalizací sbírek je myšleno fotografování sbírkových předmětů a zavádění do evidence
Bach, s předměty díky obrazovému materiálu není nutné fyzicky manipulovat.
2. V roce 2012 bylo rozhodnuto o digitalizaci sbírkového fondu galerie. Bylo zdigitalizováno:
368 inventárních čísel (grafik) – foceno celkový pohled, celkový pohled s měřítkem, detail
signatury, popř. poškození nebo jiné detaily.
3. Dále jsou digitalizovány ostatní podsbírky dle návrhů kurátorů podsbírek: historie 13
inventárních čísel, etnografie: 1 inventární číslo (3 kusy).
4. Pro centrální evidenci sbírek bylo vyfoceno 6 inv. č. etnografie, 5 inv. č. historie, 6 inv. č.
galerie.
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2. VÝSTAVNĚ PREZENTAČNÍ ČINNOST
A) PŘEHLED VÝSTAV
1. Městské muzeum disponuje čtyřmi budovami, ve kterých probíhá prezentační činnost:
 Hlavní budova muzea (DOL) – disponující výstavním sálem (283 m2)
 Synagoga (SYN) – disponující výstavním prostorem (120 m2), expozicí (202 m2)
 Pohansko (POH) – disponující expozicí (221 m2)
 Lichtenštejnský dům (LD) – disponuje expozicí (226 m2), výstavním prostorem
v podkroví (146 m2)

2. Stručný přehled
Výstavní sál hlavní budovy – DOL

Název výstavy

Datum

Břeclavsko 1938-1945 – město pod hákovým křížem

Út 31. 1. 2012 – Ne 25. 3. 2012

Jaroslav Blažek – retrospektiva k 85. narozeninám

Stř 4. 4. 2012 – Ne 29. 4. 2012

Koloniál pana Bajzy

Pá 18. 5. 2012 – Ne 16. 9. 2012

Přehlídka současné rakouské tvorby

Čtv 27. 9. 2012 – Ne 21. 10. 2012

Ivan Hodonský – Ženský ráj to napohled

Pá 26. 10. 2012 – Ne 25. 11. 2012

Jak se rodí večerníčky

Út 4. 12. 2012 – Ne 20. 1. 2013
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Výstavní prostor synagogy – SYN

Název výstavy

Datum

Mikuláš Kovařík – z poštorenského ateliéru

Čtv 19. 1. 2012 – Ne 1. 4. 2012

Ženu statečnou kdo nalezne… Příběh Hany Volavkové (1904-1985)

Čtv 5. 4. 2012 – Ne 10. 6. 2012

Alfons Mucha – výběr z díla

Čtv 14. 6. 2012 – Ne 2. 9. 2012

Nový Zéland a Austrálie – Martin Dvořák

Čtv 6. 9. 2012 – Ne 21. 10. 2012

20. výročí Charity

Út 23. 10. 2012 – Ne 28. 10. 2012

Proměny lužního lesa – Libor Vymyslický

Čtv 1. 11. 2012 – Ne 31. 1. 2013

Patchwork

Út 4. 12. 2012 – Ne 9. 12. 2012

Výstavní prostor Lichtenštejnského domu – LD

Název výstavy

Datum

Entové – doupné stromy

Čtv 23. 2. – Ne 22. 4. 2012

Strom solitér

Čtv 26. 4. – Ne 26. 8. 2012

Prindžáras amen – Žijeme v multikulturní společnosti

So 1. 9. 2012 – Pá 14. 9. 2012

Fantastický středověk

Čtv 20. 9. 2012 – Ne 31. 1. 2013

3. podrobný přehled jednotlivých výstav
a) výstavní sál hlavní budovy – DOL
Břeclav 1938-1945 – město pod hákovým křížem
- výstava představující Břeclav za druhé světové války, byla rozdělena na dvě části –
panelová část přinášela řadu dobových fotografií a informací o životě v Břeclavi v tomto
období (obsazení, okupace, osvobození, život po Mnichovu), trojrozměrná část ukázala
tři rozsáhlá diorámata – Stráže obrany státu, obranné postavení německého Wehrmachtu
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-

a polní ležení ruské Rudé armády, dále to byla rekonstrukce kanceláře na velitelství,
střílna z lehkého opevnění a řada předmětů ze života za druhé světové války
výstava realizována s Klubem vojenské historie Břeclav (dále jen KVH), Moravským
zemským muzeum Brno a soukromými sběrateli
vernisáž: vystoupila kapela Melody gentleman Lednice, členové Klubu vojenské historie
Břeclav v dobových uniformách a sběratelka Marie Létalová v módě 30. let 20. stol.
pro děti byl připraven pracovní list pro I. stupeň a pracovní list pro II. stupeň ZŠ
pro 9. B a 9. C ze ZŠ Slovácká byla připravena beseda s podplukovníkem Janem
Hronkem
derniéra: v sobotu 24. 3. 2012 byla připravena derniéra výstavy s názvem „Kostýmované
prohlídky“ – členové KVH provázeli návštěvníky v dobových kostýmech
návštěvnost: 2265 návštěvníků

Jaroslav Blažek – Retrospektiva
- výstava uspořádaná významnému rodáku z Kostic, akademickému malíři Jaroslavu
Blažkovi, autoru, který dlouhodobě žije v Praze, k 85. narozeninám, výstava představila
čtyři oblasti jeho díla – malbu, kresbu, grafiku a keramiku, značná část jeho tvorby
zasahuje do oblasti Podluží, jak motivikou, symbolikou, tak barevností a náměty
- na vernisáži vystoupila písničkářka Monika Načeva s hudebním doprovodem Michala
Pavlíčka a cimbálová muzika Břeclavan
- u příležitosti výstavy byl vydán za finanční podpory Jihomoravské komunitní nadace,
Města Břeclav a nadačního fondu Lux et lapis katalog
- pro děti z prvního stupně bylo připraveno v rámci prohlídky „Malování s Jaroslavem
Blažkem“
- návštěvnost: 641 návštěvníků
Koloniál pana Bajzy aneb historie obchodu a obchodování
- unikátní výstava vznikla ve spolupráci patnácti muzejních a galerijních institucí
(Moravské zemské muzeum Brno, Múzeum obchodu Bratislava, Národní zemědělské
muzeum Praha – pobočka Kačina Muzeum města Brna, Západočeské muzeum v Plzni,
Pivovarské muzeum Plzeň, Muzeum Vysočiny Třebíč – pobočka Muzeum řemesel
Moravské Budějovice, Dům historie Přešticka, Muzeum Chodska v Domažlicích,
Vlastivědné muzeum v Šumperku, Národní ústav lidové kultury Strážnice aj.) a řady
soukromých sběratelů
- výstava představuje soubor historických obchodů, reklamních cedulí a vybavení
jednotlivých obchodů, cca 1500 ks předmětů
- součástí výstavy byl interaktivní koutek – Bočanovo hokynářství, kde mohou děti
prodávat, tj. vážit do kornoutů, zkoušet si roli obchodníka a zákazníka, dále tržištní
stánek s řadou předmětů ke koupi, dobovým oblečením
- součástí výstavy byla sbírka klobouků a dobového oblečení od sběratelky Marie Létalové
z Týnce, řadu předmětů zapůjčili břeclavští občané (fotografické i trojrozměrné
exponáty), předměty ze sbírek se prezentovalo také MMG Břeclav, které představilo
prvorepublikové břeclavské obchody
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-

-

na vernisáži (a také na derniéře výstavy s názvem Závěrečná inventura aneb Koloniál
pana Bajzy otevírá naposledy) vystoupili ve scénce inspirované Poláčkovým Bylo nás pět
žáci 5. C ZŠ Slovácká pod vedením paní učitelky Mgr. Elišky Ščukové
dále připravila módní přehlídku dobového oblečení slečna Marie Létalová
v rámci výstavy byla připravena akce: Poprvé do muzea
návštěvnost: 3431 návštěvníků

Přehlídka současné rakouské tvorby
- reciproční výstava představuje kolekci děl uměleckého sdružení Art Schmidatal
z dolnorakouského Ziersdorfu – realistické motivy, abstraktní obrazy, plastiky, fotografie,
keramika
- v rámci vernisáže proběhl také křest kalendáře Sdružení břeclavských výtvarníků pro rok
2013 – Břeclav 2013… jak ji vidí
- vystoupili: Old Stars a Žižkovjánek pod vedením Jaroslava Švacha
- návštěvnost: 370 návštěvníků
Ivan Hodonský – Ženský ráj to napohled
- výstava k významnému životnímu jubileu, tj. k 65. narozeninám, představila průřez
tvorbou tohoto významného regionálního keramika, autor je členem Sdružení
břeclavských výtvarníků
- na výstavě byly k vidění plastiky s ženskými motivy a reliéfy krajiny
- vystoupili: Dáša Osičková zpěv a Radek Růžička klávesy
- návštěvnost: 221 návštěvníků
Jak se rodí večerníčky
- výstava představující dvojrozměrná i trojrozměrná díla jak současných, tak autorů starší
generace zabývající se tvorbou večerníčků
- interaktivní část zapůjčilo Moravské zemské muzeum v Brně, dále spolupracovali
Ateliéry Bonton Zlín (trojrozměrné scény z Pata a Mata, rekvizity, prokreslovací pult aj.)
a Česká televize Brno (malé natáčecí studio), byli osloveni také autoři večerníčků – Adolf
Born (Mach a Šebestová, Žofka, ředitelka ZOO), Gabriela Dubská (O makové panence
a motýlu Emanueli), Jiří Šalamoun (Maxipes Fík), Eva Sýkorová-Pekárková (O kachně
Matyldě, Králík Fiala a Inspektor Fousek na stopě), Šárka Váchová (trojrozměrné
scényz Chaloupky na vršku)
- na vernisáži výstavy vystoupilo komorní trio ZUŠ Břeclav s pásmem večerníčkových
písní
- v rámci vernisáže výstavy byly předány odměny za celoroční soutěž Muzejní pas
- jako doprovodná akce byla vyhlášena výtvarná soutěž „Můj kamarád večerníček“,
soutěže se zúčastnilo 278 individuálních prací ve čtyřech kategoriích a desítka
nesoutěžních, výstavních prací, vyhlášení výsledků a předání odměn probíhalo
na derniéře výstavy
- návštěvnost: 2244 návštěvníků
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b) výstavní prostor synagogy – SYN
Mikuláš Kovařík – z poštorenského ateliéru
- výstava se znovuobjevným charakterem představila zapomenutého břeclavského malíře
a keramika Mikuláše Kovaříka, 30 děl ukázalo jeho kresby tužkou a uhlem, dále portrétní
malbu, krajinomalbu a tíhnutí k jisté abstrakci
- vernisáž: vystoupil Slovácký krůžek Poštorná Koňaré
- návštěvnost: 515 návštěvníků
Ženu statečnou kdo nalezne… Příběh Hany Volavkové (1904-1985)
- výstava představila významnou osobnost židovského muzea, ředitelku Hanu Volavkovou
- panelovou výstavu zapůjčilo Židovské muzeum v Praze
- výstavou pokračuje MMG Břeclav v záměru informovat širokou veřejnost o židovství
v různých formách
- návštěvnost: 374 návštěvníků
Alfons Mucha – výběr z díla
- unikátní výstava představila 33 originálních děl Alfonse Muchy zapůjčených
ze soukromých sbírek a státních institucí, výstava poukázala na různé směry a období
tvorby tohoto významného secesního umělce
- předměty byly zapůjčeny od soukromých sběratelů, ale také Galerie výtvarného umění
v Hodoníně a Muzeum Brněnska, pobočka Ivančice
- na vernisáži výstavy vystoupila s operními áriemi Táňa Janošová
- návštěvnost: 1421 návštěvníků
Martin Dvořák – Nový Zéland a Austrálie
- výstava velkoformátových fotografií z cest Martina Dvořáka po Austrálii a Novém
Zélandu
- na vernisáži vystoupila zpěvem Jana Šelé s doprovodem na harfu Michaela Turková,
zazněly operní árie
- návštěvnost: 456 návštěvníků
20. výročí Charity
- výstava socio-art fotografií Richarda Boudy představila sociální problematiku dnešní
doby a mnohé z činnosti Oblastní charity Břeclav
- na vernisáži vystoupili žáci ZUŠ Břeclav
- návštěvnost: 246 návštěvníků
Libor Vymyslický – Proměny lužního lesa
- výstava mapující tvorbu mladého břeclavského umělce, který se ve své tvorbě zaměřuje
především na kresbu a malbu pastelem, ojediněle uhlem a olejem, jako téma si zvolil
krajinu lužních lesů s jejími stromy, tzv. solitéry
- na vernisáži výstavy vystoupil mužácký sbor – Slovácké sdružení Landá Lanštorfčané
- návštěvnost: 390 návštěvníků
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Patchwork
- výstava představující díla Patchworkového klubu Břeclav, o.s. mající charitativní účel –
část výtěžku z prodeje výrobků byl věnován na léčbu Karolíny Horské z Valtic
- na výstavě vystoupil v kulturním programu Karel Křivánek se čtením fejetonu
- ve spolupráci s MMG Břeclav byla patchworková výstava pro charitativní účely pořádaná
již čtvrtým rokem
- návštěvnost: 335 návštěvníků
c) Výstavní prostor Lichtenštejnského domu – LD
Entové
- výstava představující práce žáků osmých a devátých ročníků ZŠ Slovácká Břeclav
a především Výtvarného spolku Masaccio, žáci malovali stromy na Pohansku dle předloh
z knihy J. R. R. Tolkiena
- jedná o představení projektu, který vznikl mezi Lesy České republiky, Městem Břeclav
a ZŠ Slovácká
- vystavené obrázky spolu s úryvky z knih a fotografiemi stromů budou následně graficky
zpracovány do Naučné stezky vedoucí na Pohansko
- vernisáž: žáci ZŠ Slovácká: Jana Káňová zpěv + piano, Pavlína Kamenská zpěv,
Apolonie Šmídová zpěv + piano, doprovod: Mgr. Šárka Čeperová
- návštěvnost: 156 návštěvníků
Strom solitér
- výstava tematicky navazující na výstavu „Entové“ představila fotografie stromů Jana
Miklína, tzv. solitérů, nacházejících se na Pohansku
- Jan Miklín uvedl výstavu přednáškou o letecké geografii, poukázal na rozvoj Břeclavi
- návštěvnost: 559 návštěvníků
Prindžáras amen – Žijeme v multikulturní společnosti
- výstava vznikla ve spolupráci s IQ Roma servis, představila historii Romů od počátků po
současnost, dále zde byla fotografická část z Muzea romské kultury a práce žáků
břeclavských škol
- na vernisáži hrály na housle Veronika Petrášová a Alena Zavadilíková, recitovaly Alena
Gronzíková a Alena Mochťáková
- IQ Roma servis připravil pro žáky základních škol přednášku o historii Romů (zúčastnilo
se pět tříd)
- návštěvnost: 206 návštěvníků
Fantastický středověk
- představil díla žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Břeclav pod vedením
Mgr. Andrey Vašíčkové, děti vycházely z knihy litevského autora Jurise Baltrušaitise
Fantastický středověk
- na vernisáži vystoupila cimbálová muzika ZUŠ Břeclav a ZUŠ Ždánice
- návštěvnost: 161 návštěvníků
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d) Náklady a výnosy z výstav
- náklady na 17 výstav konaných v roce 2012 (náklady obsahují – dopravu předmětů,
zápůjčné, vernisáže, spotřební a instalační materiál, neobsahují – náklady na energie,
úklid, placení průvodců): 153.657,- výnosy (ze vstupného, fotografování, komisní prodej k výstavě): 174.504,- rozdíl: + 20.847,4. expozice
Synagoga – expozice „Židovská Břeclav“
Dne 10. prosince 2009 byla v prostorách břeclavské synagogy otevřena stálá expozice
s židovskou tematikou. Výstava je převážně panelová. Úvodní panely seznamují se základní
charakteristikou židovského náboženství, v dalších částech je poukázáno na význam
břeclavských Židů pro průmysl, ale také školství a jiné oblasti, samostatná část je věnována
významné rodině Kuffnerů a třem hlavním částem rodové linie – břeclavské, vídeňské
a slovenské. Samostatné panely jsou věnovány i židovské architektuře a dochovaným
židovským památkám. Součást expozice jsou také náboženské, liturgické předměty
a předměty vztahující se k životu Židů v Břeclavi.
1. Individuálním návštěvníkům je podáván výklad k jednotlivým výstavám, zároveň mají
možnost navštívit stálou expozici.
2. Pro školní třídy, ale i jiné hromadné návštěvy, jsou připraveny komentované prohlídky
upravené dle potřeb jednotlivých skupin.
3. Návštěvnost expozice: 214 návštěvníků (v době absence krátkodobých výstav)
Pohansko – expozice „Velkomoravské Pohansko“
Nová expozice, otevřená v roce 2010 v prostorách bývalého lichtenštejnského
zámečku na Pohansku u Břeclavi, je čtvrtou prezentací výsledků mnoholetých
archeologických výzkumů prováděných na lokalitě Ústavem archeologie a muzeologie
Masarykovy univerzity. Byla realizována projektem „Přeshraniční spolupráce při tvorbě nové
archeologické expozice“ v rámci Operačního programu „Program přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007-2013“.
Expozice je rozdělena do čtyř částí. V přízemí je představen každodenní způsob
života, obživy a řemeslo velkomoravského centra. V předsálí prvního patra byly shromážděny
informace o dějinách archeologických výzkumů na Pohansku. Vrchol výstavy se nachází
v hlavním sále zámečku, kde je prezentována elita tehdejší společnosti – církev, vojenství,
dálkový obchod i vysoce postavení členové vyšších sociálních vrstev. V poslední místnosti
jsou prezentovány moderní archeologické metody a postupy dalších disciplín,
se kterými archeologové pracují. Expozice představuje jak originální předměty, repliky,
ale i množství interaktivních předmětů, doplňujících textů, obrazových materiálů a filmů.
1. Individuálním návštěvníkům je podáván výklad ke stálé expozici školeným průvodcem.
2. Pro školní třídy, ale i jiné hromadné návštěvy, jsou připraveny komentované prohlídky
upravené dle potřeb jednotlivých skupin.
3. Návštěvnost expozice: 2935 návštěvníků
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Lichtenštejnský dům – expozice „Historie rodu Lichtenštejnů“
Expozice představuje historii jednoho z nejstarších rodů působících na Moravě.
Expozice se stává vstupní a informační bránou turistům přicházejících navštívit památky
Lednicko-valtického areálu (dále jen LVA). První poschodí je věnováno dějinám rodu,
podnikům, lesnímu a vodnímu hospodářství, jejichž výnosy byly podkladem pro stavbu
současných památek roztroušených po LVA. Druhé patro se pak konkrétně věnuje
jednotlivým stavbám LVA. Expozice pak doplňují miniatury těchto budov – zámeček
Pohansko, zámek v Lednici, Minaret, zámeček Belveder a další. Miniatury obohatily expozici
v roce 2010. Názorně tak návštěvníkovi doplňují teoretické informace o výstavbě reálných
staveb.
V přízemí Lichtenštejnského domu se nachází turistické informační centrum
a vinotéka se stylovými víny.
1. Individuálním návštěvníkům je podáván výklad k jednotlivým výstavám, zároveň mají
možnost navštívit stálou expozici.
2. Pro školní třídy, ale i jiné hromadné návštěvy, jsou připraveny komentované prohlídky
upravené dle potřeb jednotlivých skupin.
3. Návštěvnost expozice: 57 návštěvníků (v době absence krátkodobých výstav))

B) KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST
MMG v letošním roce pořádalo 38 akcí, spolupořadatelem se stalo u dalších 29 akcí.
Kompletní přehled pořádaných akcí bude přílohou č. 2 – 4.
Počet
Počet
Typ akce
akcí
návštěvníků
POŘADATEL MMG Břeclav

38

4353

SPOLUPOŘADATEL MMG Břeclav

29

2794

Celkem

67

7147

1. Vernisáže
Vernisáže k jednotlivým výstavám jsou pořádány pro širokou veřejnost vždy
s kulturním programem. Především se jedná o hudební doprovod nebo dramatické představení
(spolupráce se žáky ZŠ Slovácka na výstavě Koloniál pana Bajzy a členy Klubu vojenské
historie). Dobrá spolupráce se ukázala s žáky Základní umělecké školy Břeclav (např. výstava
20. výročí Charity, Fantastický středověk), ale také jejich pedagogy – především s komorním
triem ZUŠ (např. Jak se rodí večerníčky), místními cimbálovými muzikami (např. výstava
Mikuláš Kovářík vystoupil Slovácký krůžek Poštorná Koňaré, Libor Vymyslický vystoupil
mužácký sbor – Slovácké sdružení Landá Lanštorfčané), břeclavskými kapelami (výstava
Břeclav 1938-1945 – Melody gentleman Lednice) a hudebníky a žáky základních škol (např.
Entové). Vernisáže se stávají důležitou součástí kulturního života mnoha občanů.
O jednotlivých vernisážích je podrobně referováno v oddílu výstavy.
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2. Benefiční akce
 6. benefiční koncert na Pohansku, 22. 4. 2012, POH
- koncert cimbálové muziky Hudci, Hornobojanů a Slováckého krúžku Koňaré
- peníze putovaly na Fyziatricko-rehabilitační oddělení nemocnice v Břeclavi
 Adventní inspirace, 1. 12. 2012, SYN
- osmý ročník jedné z nejúspěšnějších akcí muzea, který se koná ve spolupráci
s Oblastní charitou Břeclav
- na inspiraci se představuje 13 rukodělných stánků s hlavním floristickým studiem
Kopretina
- pro děti je připravena vánoční dílnička ve spolupráci se žáky ZŠ Slovácká Břeclav
pod vedením Mgr. Dagmar Malinové (děti zdobí perníky a vymalovávají omalovánky)
- v kulturním programu vystoupil: Folklorní kroužek při MŠ Hřbitovní Stará Břeclav,
CM Rosénka Charvatská Nová Ves, během celého dne hudebně doprovázela na klavír
Mgr. Klára Dobešová, pedagog ZUŠ Břeclav
 Patchwork, 4. 12. 2012 – 9. 12. 2012, SYN – viz výstavy
 spolupořadatelem bylo MMG Břeclav dalším charitativním akcím:
- Novoroční koncert, 8. 1. 2012, SYN – pořadatelem bylo Město Břeclav, vystoupilo
komorní těleso ZUŠ Břeclav
- Benefiční koncert, 21. 7. 2012, POH – pořadatelem bylo občanské sdružení Světlana,
vystoupil: cimbálová muzika Hudci a Slovácký krúžek Koňaré, v rámci akce proběhla
dražba obrázků z výtvarné soutěže Krása lidového kroje na Podluží
- Charitativní koncert, 22. 9. 2012, SYN – pořadatelem byla Nemocnice Břeclav,
vystoupil: Jiří Zonyga a skupina Větry z Jihu
- Sisa Sklovska – koncert, 13. 12. 2012, SYN – pořadatelem bylo občanské sdružení
Smile by Horse, na koncertě byly draženy práce hendikepovaných dětí, peníze jsou
určeny na hippoterapii
3. Dílničky
Tzv. muzejní dílničky jsou zaměřeny na dětského návštěvníka (věková kategorie
od 6 do 15 let, ale navštěvují je i mladší děti) a mají za úkol rozšířit výtvarné povědomí dětí
ve spojení se zatraktivněním a zvýšením interaktivity výstav, lidových zvyků aj.
 Hromniční dílnička, 4. 2. 2012, SYN
- děti si za symbolický poplatek 50 Kč vyrobily – svícen, voskovou a gelovou svíčku,
omalovánku
- byla připravena přednáška o tradici Hromnic (PhDr. Alena Káňová)
- pro děti byl připraven čaj a sušenky zdarma, rodiče si mohli zakoupit kávu, čaj,
svařené víno
- na této akci pomáhali dobrovolníci z Velkých Pavlovice: Jiří Sadílek, Monika Valová,
Eliška a Štěpánka Veverkovi, Petra a Tadeáš Tihlářovi, Karolína Osičková, ze ZŠ
Slovácká: Mgr. Jan Kocáb a žákyně Tereza Blažková a Ivona Knápková
- návštěvnost: 100 návštěvníků (platící děti + doprovod rodičů)
 Velikonoční dílna, 8. 4. 2012, POH
- viz Velikonoční jarmark na Pohansku
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Letní muzejní dílničky, 28. – 31. 8. 2012, DOL
- dílničky výtvarného charakteru, na kterých děti si za symbolický poplatek 50 Kč
vyrobily výrobek v návaznosti na aktuální výstavu (Koloniál pana Bajzy) – zrcadla,
papírové krabičky, džbán, zákusky
- rodiče mohou děti „odložit“ do muzea, kde se o ně v dopoledních hodinách starají
muzejní pracovníci
- návštěvnost: akce se zúčastnilo 84 dětí
Dýňování, 13. 10. 2012, DOL
- dílnička zaměřená nikoliv na tvorbu samotných dětí, ale na rodiny s dětmi, děti, rodiče
a prarodiče si přišli vyřezat dýni, vyřezávání dýní jako připomínka starých
etnografických zvyků: venkovský zvyk, dýní nebo vyřezanou řepou v okně strašili
hoši dívky, které se vracely z přástvy
- na této akci pomáhali dobrovolníci z Velkých Pavlovic: Petra a Tadeáš Tihlářovi
a praktikantky: Michaela Žůrková a Veronika Nešporová
- návštěvnost: akce se zúčastnilo 20 rodin (cca 50 návštěvníků)
Vánoční Večerníčkova dílnička, 10. 12. 2012, DOL
- dílnička výtvarného charakteru, ve které si děti v rámci výstavy „Jak se rodí
večerníčky“ vyráběly výrobky s tematikou večerníčků za symbolických 50 Kč –
papírovou Kachnu Matyldu, keramickou destičku, box na papíry, prostírání
- na této akci pomáhali dobrovolníci z Velkých Pavlovic: Jiří Sadílek, Monika Valová,
Štěpánka Veverková, Petra a Tadeáš Tihlářovi, ze ZŠ Slovácká: Mgr. Jan Kocáb
a Mgr. Dagmar Malinová, žáci ZŠ Slovácká: Lea Brázdilová, Natálie Sůkalová,
Tereza Maťáková, Magda Duhonská, Jan Létal, Zbyněk Bartolšic, Natálie Pavelková,
Mirka Ďurišová, Eliška Malinkovičová, Lukáš Veverka
- návštěvnost: akce se zúčastnilo 160 dětí a rodičů

4. Velikonoční jarmark na Pohansku, 8. 4. 2014, POH
- jarmark na Pohansku připravil pro návštěvníky řadu lidových řemesel – prodej
keramiky, šusťových výrobků, perníků, medu, bylinných výrobků aj.
- v bohatém kulturním programu vystoupili: Dětský soubor Žižkovjánek (Moravský
Žižkov) s folklorním pásmem Jarní obrázky pod vedením Jaroslava Švacha, Gajdošská
muzika ze Starého Poddvorova a Old Stars Břeclav
- pro děti bylo připraveno tvoření a pohybové soutěže, v dílničce si za symbolických 50
Kč vytvořily sádrovou slepičku, papírového zajíce, kraslice, v pohybové části byl hod
na zajíce a velikonoční překážková dráha
- na této akci v dětské dílně pomáhali dobrovolníci z Velkých Pavlovic: Jiří Sadílek,
Monika Valová, Štěpánka Veverková, Karolína Osičková, Daniel Herzán a Veronika
Brtevníková
- návštěvnost: 150 návštěvníků (30 platících dětí + doprovod rodičů)
5. Vzdělávací akce
a) přednášková činnost
Během celého roku organizuje MMG Břeclav řadu přednášek vyplývajících z odborné
činnosti a zaměření muzea, přednášky jsou pro různé skupiny veřejnosti:
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Beseda s podplukovníkem Janem Hronkem (k výstavě Břeclav 1938-1945, město
pod hákovým křížem), 22. 3., 23. 3. 2012, DOL
- beseda k výše uvedené výstavě doplňovala informace k působení břeclavských rodáků
za druhé světové války
- besedy se zúčastnili žáci devátých ročníků ZŠ Slovácká
- návštěvnost: 53 žáků základní školy
Poprvé do muzea – Mgr. Eva Sadílková, PhDr. Karel Křivánek, 1. – 16. 9. 2012, DOL
- pro děti byl připraven populárně-naučný program, který seznamoval zábavnou formou
s prostředím muzea, zodpovídal na otázky, co je muzeum, kdo v něm pracuje, co má
za úkol, a tím se vštípil dětem do podvědomí, že v Břeclavi je součást kulturní scény
také muzeum, dále program probíhá komentovanou prohlídkou aktuální výstavy (letos
Koloniál pana Bajzy)
- děti dostaly také upomínkový list, který měl formu záložky do knihy
- akce se zúčastnilo 113 dětí z břeclavských základních škol
Komentované prohlídky židovského hřbitova – PhDr. Alena Káňová, 9. 10. 2012,
židovský hřbitov
- prohlídka židovského hřbitova a obřadní síně (která není veřejnosti celoročně
přístupná) ke Dni evropského dědictví s komentářem PhDr. Aleny Káňové
- v letošním programu vystoupila také písničkářka Máša Kubátová s jidiš, hebrejskými
a ruskými písněmi
- MMG Břeclav chce těmito přednáškami seznámit veřejnost se životem bohaté
židovské komunity v Břeclavi a podtrhnout její význam v tomto městě
- návštěvnost: akce se zúčastnilo 150 návštěvníků
Kuffnerovi – nejvýznamnější břeclavská rodina, PhDr. Alena Káňová, 15. 11. 2012,
SYN
- přednáška konaná ve spolupráci s Vlastivědnou společností regionu Břeclavsko k 140.
letům povýšení Města Břeclav a 150. letům založení cukrovaru rodinou Kuffnerů
- přednáška koresponduje také se stálou expozicí v synagoze Břeclav „Židovská
Břeclav“, výzkum břeclavských Židů a jejich význam pro Břeclav je jedním
z prioritních úkolů MMG Břeclav
- návštěvnost: akce se zúčastnilo 120 návštěvníků
spolupořadatelem bylo MMG Břeclav dalším přednáškám:
- Ptactvo na Břeclavsku – František Krause, 15. 3. 2012, SYN – pořadatelem byla
Vlastivědná společnost regionu Břeclav
- Lidový kroj v charvátské části Podluží – 20. 3. 2012, pořadatelem byla Městská
knihovna Břeclav, přednášela PhDr. Alena Káňová

b) dramatická představení
 Míček Flíček – divadelní představení – představení pro děti, 20. 5. 2012, SYN, akce
pro děti v rámci tzv. Muzejního týdne
 spolupořadatelem bylo MMG Břeclav dalším akcím:
 Bojový den na Pohansku – Klub vojenské historie Břeclav, 6. 7. 2012, POH
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jedna z nejúspěšnějších akcí MMG Břeclav ve spolupráci s Klubem vojenské
historii Břeclav, komplexně připravená akce pro rodiny s dětmi, odbornou
i laickou veřejnost, zahrnuje ukázky dobové výzbroje, výstroje, dobové módy,
během celého dne probíhá několik ukázek útoků a dramatických scén, součástí
je i módní přehlídka dobového oblečení
- v letošním roce byla zinscenovaná scénka boje o zámeček Pohansko
- návštěvnost: 500 účastníků
Slované opět na Pohansku – Družina Jaga, 8. 9. – 9. 9. 2012, POH
- oblíbené ukázky ze života Slovanů pořádané Družinou Jaga ve slovanské
polozemnici na Pohansku, ukázky ze života, způsobu obživy a řemesel jsou
určeny pro širokou veřejnost
- v letošním roce byl v blízkosti polozemnice vybudován celý slovanský tábor,
byly zde komentované ukázky zápasů, obřadních rituálů a života
Divadelní představení – Z dějin ruské literatury, 5. 10. 2012, SYN –
pořadatelem byla Obchodní akademie Břeclav
-





c) jiné
MMG Břeclav pořádá nebo spolupořádá řadu aktivit, které přispívají ke kulturnímu
rozvoji města Břeclav a slouží k setkávání občanů Břeclavi a blízkého okolí. Akce
se zaměřuje na rodiny s dětmi (např. Dýňování), seniory (např. Derniéra výstavy Koloniál
pana Bajzy), hendikepovaní (např. každoročně pořádaný karneval denního stacionáře Utilis
ve výstavních prostorách DOL), zájmové skupiny (např. spolupráce s Klubem českých turistů
– Josefovský šmajd), břeclavské výtvarníky a regionální umělce (např. Křest kalendáře
s obrazy jižní Moravy – Galerie 99), pro širokou veřejnost jsou připravovány koncerty (např.
spolupráce s Petrem Vlasákem – Jan Přibil Quintet, Iva Bittová, Honza Žamboch a Owls
of The Swamp). Velmi úspěšným se v letošním roce stal koncert Pražského kytarového
kvarteta ze dne 20. 12. 2012 pořádaný MMG Břeclav v synagoze.
Další koncerty jsou pořádány s řadou břeclavských sdružení:
- Táňa Janošová a Martin Jakubíček – Nejen hovory T. G. M., 8. 3. 2012, SYN,
pořadatel Československá obec legionářů
- Jarní koncert, 15. 4. 2012, SYN – ve spolupráci se ZUŠ Břeclav
- Koncert ZUŠ k 94. výročí vzniku samostatné ČSR – 28. 10. 2012, SYN
Ve spolupráci s Domovem seniorů Břeclav byla uspořádána v synagoze dvoudenní
výstava s názvem Volnočasové aktivity v Domově seniorů v Břeclavi, která představila
především ruční výrobky klientů domu seniorů.
Spolupráce probíhá také se základními školami, které se aktivně účastní prohlídek
výstav a expozic, účastní se soutěží, ale také aktivně vstupují do programu MMG Břeclav.
Výrazná spolupráce je se ZŠ Slovácká. Žáci 5. C Mgr. Elišky Ščukové připravili
kostýmovanou vernisáž i derniéru výstavy Koloniál pana Bajzy. Pro výtvarný spolek
Massaccio vedený Mgr. Dagmar Malinovou připravilo 17. 6. 2012 na Pohansku
tzv. Zážitkový den (žáci malovali zámeček Pohansko a okolí).
5. Muzejní týden
- akce pořádaná v rámci MEZINÁRODNÍHO DNE MUZEÍ 18. 5.
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v mnoha muzeích se koná tzv. Muzejní noc – akce, při které se muzea snaží otevřít
více návštěvníkům atraktivním programem konaným do pozdních nočních hodin
- MMG Břeclav připravilo celý tzv. Muzejní týden:
 18. 5. 2012 – volný vstup do všech výstav a expozic MMG Břeclav
 18. 5. 2012 – kostýmovaná vernisáž muzejní výstavy Koloniál pana Bajzy
 20. 5. 2012 – loutkové představení pohádky Míček Flíček v podání břeclavského
loutkového divadla Radost
 26. 5. 2012 – Muzejní noc v synagoze – vyvrcholení celého týdne tzv. muzejní nocí,
ochutnávka košer slivovice a židovských pokrmů, kulturní program v režii
prostějovského tanečního souboru Rut, taneční skupiny Ester, pěveckého vystoupení
rodiny Neufeldových
- Muzejní noc byla pořádána za finanční podpory Jihomoravského kraje
-

6. Spolupráce s městem Břeclav
 komentovaná prohlídka synagogy pro významné zahraniční hosty, partnerská města:
- Setkání s partnerským městem Brezová pod Bradlom, 14. 5. 2012, SYN – účastní
se PhDr. Alena Káňová
 spolupráce při oceňování významných občanů Břeclavi a účast na pietních aktech:
- Vyznamenávání občanů Břeclavi, 14. 2. 2012, SYN
- Kladení věnců před sochu T. G. M., 7. 3. 2012
- Vyznamenávání pedagogických pracovníků, 27. 3. 2012, SYN
- Kladení věnců před sochu T. G. M., 26. 10. 2012
 natáčení: Česká televize Brno, Události v regionech – Břeclavské nádraží A. Káňová,
9. 3. 2012, PhDr. Alena Káňová
 MMG Břeclav spolupořadatel akce Retro na Pohansku – Vystoupení kapely Melody
Gentleman Lednice
 bezplatné zapůjčení prostoru Pohansko pro program Dnů evropské mobility 16. 9.
2012 a Lichtenštejnských stezek 5. 5. 2012
 s městskou policií a policií ČR bylo provedeno 3. – 5. 4. 2012 cvičení policejního
zásahu v prostorách synagogy
 140. výročí povýšení Břeclavi na město – spolupráce byla realizována jako panelová
výstava ve foyer Městského úřadu Břeclav, publikování textu k výročí na stránkách
regionálního tisku
 spoluúčast při řešení projektu na dotaci ROP pro břeclavskou židovskou síň –
spolupráce s Odborem rozvoje a správy MěÚ Břeclav

C) PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
1. Návštěvní řád
- 1. března 2012 byl z nařízení ředitelky PhDr. Aleny Káňové upraven stávající
návštěvní řád, který nově zahrnuje také výstavní objekt Lichtenštejnského domu
- nový návštěvní řád upravuje: návštěvní dobu, vstupné a ostatní poplatky
v jednotlivých budovách MMG Břeclav, ochranu kulturních památek a sbírek
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(upravuje, jaké podmínky musí návštěvník dodržet, aby nedošlo k ničení kulturního
dědictví a sbírek vystavených v muzeu)
- návštěvní řád je vyvěšen ve všech budovách MMG (hlavní budova pod vodárnou,
zámeček Pohansko, synagoga a Lichtenštejnský dům) na viditelném místě
2. Nové propagační materiály
- tři druhy pohlednic Pohanska (foto Ladislav Renner)
- Magnetka Pohansko (Finesa)
- Pohlednice Břeclavské židovské památky (foto Ladislav Renner)
- pohlednice k výstavě Alfonse Muchy v synagoze
- komisní prodej k vybraným výstavám: Jak se rodí večerníčky (hračky od regionální
firmy Micro Trading a. s.)
3. Soutěže
 pro individuální návštěvníky – Muzejní pas
- druhý ročník soutěže pro dětské návštěvníky ve věku od 5 do 18 let
- dítě, které navštíví některou z akcí MMG Břeclav získá tzv. Muzejní pas spolu
s jedním z deseti razítek, které má na výstavách, vernisážích nebo jiných oficiálních
akcích nasbírat. Jakmile bude mít svůj muzejní pas plný, získá od pracovníků MMG
dárek.
- muzejní pas je platný celý rok 2012
- muzejní pas má motivační formou naučit děti pravidelně navštěvovat kulturní akce
pořádané MMG Břeclav, a tak zvýšit povědomí o vlastním městě
- za rok 2012 bylo vyhodnoceno na vernisáži a derniéře výstavy Jak se rodí večerníčky
sedm držitelů muzejního pasu, kterým se podařilo nasbírat všech deset razítek,
všechny děti byly z Břeclavi: Markéta Bravencová (8 let), Markéta Hutterová (8 let),
Petra Hutterová (7 let), Lucie Štefková (6 let), Marek Štefka (10 let), Františka
Macinková (13 let), Hana Helešicová (9 let)
- všichni ocenění získali knižní a výtvarné odměny


pro školní kolektivy – Po muzejních cestičkách
- třída, která přijde s paní učitelkou do muzea na výstavu nebo jinou oficiální akci, získá
soutěžní list s názvem Po muzejních cestičkách
- na zadní stranu budou pracovníci MMG zaznamenávat datum, název výstavy
nebo akce, kterou třída navštíví
- na konci školního roku (soutěž probíhá od září 2011 do června 2012) byla vyhlášena
nejaktivnější třída (jedna břeclavská a jedna mimobřeclavská), která MMG
navštěvovala nejčastěji. Třída může za odměnu získat plavbu lodí, zábavný den
v muzeu nebo jinou hodnotnou cenu.
- v červenci 2012 byly odměněny dvě třídy (obě získaly od MMG Břeclav plavbu lodí
k Janohradu a zpět): 5. C ze ZŠ Slovácká pod vedením Mgr. Elišky Ščukové
a smíšená třída ze Speciální základní školy Lanžhot
- soutěž bude pokračovat také v následujícím roce, školy tak navštěvují výstavy MMG
Břeclav pravidelně
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Výtvarná soutěž – Mám vlastní knihu
- soutěž vyhlášená ve spolupráci s Městskou knihovnou Břeclav k výstavě Pohádkový
svět českých ilustrátorů
- děti vytváří podobu vlastní knihy na originální nebo převzatý text
- vyhlášeny jsou dvě kategorie I. a II stupeň, jak jednotlivci, tak pracovní týmy do čtyř
osob
- soutěž je vyhlášená od 1. prosince 2011 do 5. března 2012, do soutěže se přihlásilo 81
knih ve dvou kategoriích
- vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhlo 20. 3. 2012 v Městské knihovně
Břeclav, kde knihy po dobu dvou měsíců byly vystaveny v různých odděleních
knihovny



Výtvarná soutěž – Můj kamarád večerníček
- soutěž byla vyhlášena k výstavě „Jak se rodí večerníčky“ a probíhala od 1. října 2012
do 7. ledna 2013
- děti měly za úkol namalovat, nakreslit nebo jinak vytvořit oblíbenou večerníčkovou
postavičku nebo vymyslet postavičku vlastní
- vyhlášeny byly čtyři kategorie pro MŠ a I. stupeň ZŠ ve skupině jednotlivců,
kolektivní práce byly přijímány pouze jako nesoutěžní, do soutěže se zapojilo 278
individuálních prací a desítka nesoutěžních, kolektivních prací
- 20. 1. 2013 na derniéře výstavy „Jak se rodí večerníčky“ proběhlo předání odměn
vítězům ve formě hraček, které sponzorsky věnovala firma Micro Trading, a. s.
- z prací bude od března 2013 vytvořena výstava na Lichtenštejnském domě



Výtvarná soutěž – Velkomoravský šperk
- soutěž vyhlášená k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu,
ve které mají děti za úkol stát se slovanskými umělci a vytvořit vlastní šperky
- soutěž je určena žákům II. stupně ZŠ a nižších stupňů gymnázia a středních škol
- soutěž probíhá od 1. října 2012 do 15. dubna 2013, vyhlášení výsledků proběhne
v rámci oslav příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v červenci 2013
- garantem soutěže je Mgr. Dagmar Malinová ze ZŠ Slovácká

4. Estetizace a dovybavení budov MMG Břeclav
 vyroben poslední informační panel, který byl umístěn ve foyer hlavní budovy –
Břeclav v časových horizontech – panel informující o historických meznících Břeclavi
a Velké Moravy
 zakoupen nový stojan na propagační materiály pro budovu DOL, nové stojany
umisťované před budovu synagogy, Lichtenštejnského domu a Pohanska s plakáty
a pozvánkami na akce MMG Břeclav
 zakoupení skládacích židlí pro Galerii v podkroví Lichtenštejnského domu
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5. Vybavení dětských dílem
 v roce 2011 byla komplexně vybavena mobilní dětská dílna (plastové skládací stoly
a židle, malířské stojany, zátěžové koberce, výtvarný materiál aj), tento materiál byl
aktivně využíván po celý rok 2012 ve všech dílnách (hromniční, velikonoční, letní,
dýňování a vánoční dílna) a na výstavách s interaktivním koutkem (Jak se rodí
večerníčky), spotřební materiál (papíry, tužky, pastelky, barvy aj.) jsou v průběhu roku
postupně doplňovány
 k výstavě „Jak se rodí večerníčky“ byly do dětského koutku dokoupeny hračky
od regionální firmy Micro Trading, a. s. (hračky kromě výstav jsou také používány
na dílnách, kde rodiče „odkládají“ nejmenší děti)

D) DOBROVOLNICTVÍ V MMG BŘECLAV
1. MMG Břeclav uveřejnilo v roce 2012 dobrovolnický program
2. Byly vytvořeny dokumenty ošetřující smluvně práci dobrovolníků v MMG Břeclav (práva
a povinnosti dobrovolníků, odpovědnost za škody, benefity), dále vytvořen kodex
dobrovolníka a registrační list dobrovolníka
3. „Smlouva o dobrovolnické činnosti v Městském muzeu a galerii Břeclav“ byla sepsána
s Mgr. Dagmar Malinovou a Mgr. Janem Kocábem
4. V MMG Břeclav působí také další dobrovolníci, jejichž působení je nárazové, pomáhají
při konkrétních akcích – v roce 2012 se jednalo o Hromniční dílničku, Velikonoční dílnu,
Dýňování, Vánoční Večerníčkovu dílničku, Adventní inspiraci
5. Dobrovolníci jsou informováni pomocí webových stránek muzea a článků: Dobrovolníci
v muzeu (vyšel také v Radnici – červenec/srpen 2012)
6. Celkem v roce 2012 se na akcích objevilo 39 dobrovolníků (21 dobrovolníků přicházejících
opakovaně), kteří odpracovali celkem 498 hodin

E) KNIHOVNA
1. Zpřístupnění informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
– zpřístupněno
2. Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb. – služby byly
zajištěny dle zákona
3. Knihovna MMG Břeclav je zapsána v centrální evidenci knihoven Ministerstva kultury
České republiky pod evid. č. 6150
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4. Knihovna se specializovaným knihovním fondem (regionální dějiny, židovské dějiny
a náboženství, muzeologická a uměnovědná literatura).
5. Dne 1. 9. 2012 byla vyhlášena ředitelkou MMG Břeclav mimořádná inventarizace
knihovny z důvodu nepřebrání knihovny bývalými pracovníky muzea.
6. Inventarizace probíhala od 1. 9. 2012 do 1. 11. 2012.
7. Byly zjištěny tyto skutečnosti:
- bylo dohledáno všech 2985 ks knih – většina knih byla uložena v pracovně ekonoma,
mnohé knihy byly dohledány v detašovaných knihovnách odborných pracovníků
(v synagoze u ředitelky MMG Břeclav PhDr. Aleny Káňové, v pracovně PhDr. Karla
Křivánka a Ludmily Svobodové), řada knih byla také deponována v „přípravně“ Michala
Zajíčka na Domu školství (nejspíše z důvodu stěhování do nových prostor), odkud byly
dovezeny zpět do budovy DOL
- dále byly knihy oštítkovány na hřbetu knihy, označeny razítkem a očíslovány na první
straně knihy, dále označeny razítkem na straně 17, následně byl vytvořen lokační seznam
a evidenční listy pro zápůjčky z knihovny
- dále byly zapsány knihy z let 2008-2011 (především dary), které nebyly v evidenci
z důvodu neurčení pracovníka zodpovědného za správu knihovny
8. K 31. 12. 2012 obsahuje fond knihovny 2985 knih, počet uživatelů: 9 (zaměstnanci muzea),
prezenční výpůjčky – 37, absenční výpůjčky – 1.
9. Knihovna je umístěná v hlavní budově muzea DOL, v pracovně ekonomky. Knihy jsou
umístěny na speciálních pojízdných regálech. Knihy jsou opatřeny evidenčními čísly
a vedeny v programu KNI-06 ver. 2. 06.
10. Přírůstek knih za rok 2012 je knih: 56 knih (nákupy a dary) v hodnotě 7092 Kč:
Acta musealia 2010/1-2 (nákup), Bernardi Renata: Jánuš Kubíček soupis děl (dar), Čornej
Petr: Český stát v době jagellonské (nákup), Desvallés André: Základní muzeologické
pojmy (nákup), Dolák, Gilbertová: Historik Špét (dar), Feder Richard: Učebnice hebrejštiny
(nákup), Fišer-Pawlovská: František Jordán (dar), Folia etnografia 45/1/2011 (nákup), Folia
etnografia 45/2/2011 (nákup), Franta Úprka (dar), Hartmann C. Peter: Francouzští králové
a císaři (nákup), Hlušička Jiří: Jánuš Kubíček (dar), Hlušička Jiří: Jánuš Kubíček akvarely
a kvaše (dar), Horáček-Zálešák: Aktuální otázky zprostředkování výtvarného umění
(nákup), Jagošová-Jůva-Mrázová: Muzejní pedagogika (nákup), Jánuš Kubíček Dramatický
meziprostor (dar), Jánuš Kubíček kartotéka (dar), Jánuš Kubíček The dramatic… (dar), Jižní
Morava 2010 (nákup), Jižní Morava 2012 (koupě), Jůva Vladimír: Dětské muzeum (nákup),
Kocmanová Jelena: Pestrý svět teplomilných trávníků (dar), kol.: 50. let hodonínské galerie
(dar), kol.: Antalógia Záhorí (dar), kol.: Brána muzea otevřená (nákup), kol.: Být v krajině
a malovat ji (dar), kol.: Grafix 2005 (dar), kol.: Grafix 2007 (dar), kol.: Historická fotografie
(koupě), kol.: Jánuš Kubíček (dar), kol.: Jiří Salajka, Všechno už je… (dar), kol.: Milan
Blažek (dar), kol.: Sborník regionálního muzea v Mikulově (dar), kol.: Židé, dějiny a kultura
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(nákup), Kotrba-Lacina: Aktivizační metody (nákup), Kurial Antonín: Katalog LA Břeclav
(nákup), Matouška Vladimír: Tři radosti moravského loutkářství (dar), Město Břeclav (dar),
Motlová Milada: Český rok od jara do zimy, Myška Milan a kol. : Historická encyklopedie
II. (nákup), Myška Milan a kol.: Historická encyklopedie I. (nákup), Pavel Kostrhun: obrazy
a sochy (dar), Petrův Helena: Zákonné bezpráví, Auditorium (nákup), Poláková Zdena:
Inspiration muzejní pedagogiky (dar), Přehled výzkumů 47 (dar), Sborník regionálního
muzea v Mikulově (dar), Singer Isaac Bashevis: Kejklíř z Lublinu (nákup), Singer Isaac
Bashevis: Krátký pátek (nákup), Singer Isaac Bashevis: Staré lásky (nákup), Singer Isaac
Bashevis: Světnice, kde otec soudil (nákup), Smýkal Josef: Studie a statě (dar), Večerková
Eva: Lidové obyčeje a jejich výtvarné ztvárnění (nákup), Vojtek Antonín: Setkání u obrazů
Antonína Vojtka (dar), Vrbková Stanislava: Chorvaté na Mikulovsku (dar), Vymyslický
Libor: Malíř jižní Moravy (dar), Výtvarné sympozium v Břeclavi (dar).
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3. ODBORNÁ ČINNOST
A) PhDr. Karel Křivánek
1. Umělecká díla v Břeclavi – badatelský úkol č.02/08/32
2. Úkol je orientovaný na dokumentaci uměleckých děl ve městě Břeclavi. Dělí se na části:
umělecko-historickou, část dokumentační a popularizační. Základní seznam uměleckých děl
byl doplněn o další položky. Byla provedena jejich fotodokumentace, měření. Ve většině
případů byl určen autor uměleckého díla. Průběžně jsou hledány v odborné literatuře,
galeriích a archivech informace o majitelích, vzniku díla, autorech, dataci atd. Dále je
získáván souhlas k focení od majitelů artefaktů. Úkolem pro další období zůstává dořešit
přenou lokaci a majetkoprávní vztahy. V této oblasti byla navázána spolupráce s příslušnými
odbory městského úřadu. To vše bude potřebné pro přípravu souhrnného materiálu
(brožury).
3. V průběhu roku 2012 bylo v rámci popularizační a edukační činnosti muzea v této oblasti
publikováno v rámci daného prostoru celkem 7 článků ve zpravodaji města Břeclavi,
tj. Radnici:
 únor/12 – Boží muka kolem nás, PhDr. Karel Křivánek
Článek věnovaný keramickým reliéfům Mikuláše Kovaříka
 březen/12 – Sousoší před školou Na Valtické, PhDr. Karel Křivánek
Článek věnovaný sousoší otce a syna od akademického sochaře Jaroslava Jurčáka
 duben/12 – Monument před Slováckou, PhDr. Karel Křivánek
Článek věnovaný bronzovému sousoší Přátelství od akademického sochaře Josefa Špačka
 červen/12 – Strom větrné harfy na Pohansku, PhDr. Karel Křivánek
Článek věnovaný soše Lubo Kristka
 září/12 – „Létající hmyz“ v nemocnici, PhDr. Karel Křivánek
Článek věnovaný dřevěné plastice Odlehčená od MgA. Víta Novotného
 listopad/12 – Krtek a zajíci v areálu nemocnice, PhDr. Karel Křivánek
Článek věnovaný keramické plastice Krtek a králíci od Jitky Havlíčkové
 prosinec/12 – Socha Ježíše na poštorenském kostele, PhDr. Karel Křivánek
Článek je věnovaný soše Ježíše Krista od Josefa Beyera
4. Po seriálu článků věnovaných vývoji vztahu mezi moderním výtvarným uměním
a folklórem je připravován pro časopis Malovaný kraj soubor medailonů „Naivních
(insitních) umělců Slovácka“. Cílem je poukázat na tuto poněkud opomíjenou skupinu
tvůrců a zmapovat muzeu příslušející regionální okruh s určitými přesahy. Pozornost muzea
bude dále soustředěna zejména na osobnost Antonína Černého z Ladné.
5. V průběhu roku 1012 bylo v této oblasti publikováno celkem 6 článků v Malovaném kraji:
 2/2012 – Emilie Zárubová, PhDr. Karel Křivánek
 3/2012 – Alžběta Lansfeldová, PhDr. Karel Křivánek
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4/2012 – Blažena Kirilenková, PhDr. Karel Křivánek
5/2012 – Antonín Černý, PhDr. Karel Křivánek
6/2012 – František Varga, PhDr. Karel Křivánek

B) PhDr. Alena Káňová
1. „Nářeční výrazy na Podluží“ – dlouhodobý výzkumný úkol zabývající se lidovými
nářečními výrazy a jeho odlišnostmi v jednotlivých obcích regionu. Nářeční výrazy
na Podluží patří do skupiny východomoravských (v dřívější literatuře označované jako
moravskoslovenské) nářečí. Dodnes mluva starší generace uchovává řadu rysů tradičního
dialektu svého okolí. V samotné Břeclavi a jeho bezprostředním okolí svoji roli v zániku
tradiční řeči hodně sehrál značný poválečný pohyb obyvatelstva i půl století trvající tlak
školství, úřadů i kulturních institucí o plné prosazení spisovné obecné češtiny. Lidová řeč
tak nacházela své „uplatnění“ převážně jako doplněk nejrůznějších folklorních vystoupení
a programů.
Autorka se postupně věnuje slovům a výrazům, které byly v daném regionu výrazně
zastoupeny, dlouho se udržovaly, popř. ještě dnes se hojně v terénu vyskytují. Přehled
nářečních výrazů je rozdělen do tematických celků – slovesa, domácnost a hospodářství,
rostliny, zvířectvo, oděv atd.
Jednotlivé kapitoly jsou postupně publikovány v národopisném periodiku Malovaný
kraj:
 1/2012 – Domácnost, hospodářství, PhDr. Alena Káňová
 2/2012 – Rostlinná říše, PhDr. Alena Káňová
 3/2012 – Lidový oděv, PhDr. Alena Káňová
 4/2012 – Charakteristika povahy, vlastnosti, PhDr. Alena Káňová
 5/2012 – Charakteristika povahy, vlastnosti (II.), PhDr. Alena Káňová
 6/2012 – Zvířectvo, PhDr. Alena Káňová
2. „Kuffnerovi“ – pokračující výzkumný úkol mapující historii i současnost nejvýznamnější
břeclavské židovské rodiny ve třech rodových liniích – břeclavská, vídeňská a slovenská.
Zpracována je jak kompletní genealogie rodu, archivní materiály, tak i nemovité památky
vztahující se k tématu v břeclavském regionu. Autorka na tématu spolupracuje s historiky
a dalšími badateli České i Slovenské republiky (např. Mgr. Eva Sudová: Barón Karl Kuffner
de Dioszegh; prof. Jan Županič: Židovská šlechta. Lidové noviny, 2012). Materiály jsou
přichystány pro eventuální knižní zpracování.
3. „Holocaust břeclavských Židů“ – spolupráce s Židovským muzeem v Praze, archivy,
pamětníky a potomky přeživších. Vypracována autorkou koncepce expozice holokaustu
pro obřadní síň židovského hřbitova v Břeclavi (podána žádost o dotační titul pro opravu
této památky).
4. „Židovský hřbitov v Břeclavi“ – dlouhodobá spolupráce MMG Břeclav a Židovské obce
Brno při dokumentaci a revitalizaci areálu. Vypracována dendrologická studie údržby
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a rozvoje, zpracována dokumentační a restaurátorská zpráva o stavu jednotlivých náhrobků.
Vybráno bylo na 80 ks náhrobků k následnému znovupostavení, dále ke konzervaci
a restaurování. Průběžně zpracovávána fotodokumentace hřbitovního areálu a překlady
jednotlivých náhrobních nápisů (spolupráce s hebraistou Achabem Haiderem).
5. „Odívání pro Dětskou cimbálovou muziku Koňárci“ – vytvořen návrh a zpracování
souboru lidového odívání pro nově vzniklý folklorní soubor z Poštorné na základě
sbírkových předmětů MMG Břeclav z této části národopisného regionu Podluží.
6. „Doplnění krojových součástí pro Old Stars Břeclav“ – vytvořeny návrhy doplňků
(zástěry a šátky) pro souborové odívání folklorního souboru z Břeclavi na základě
sbírkových předmětů MMG Břeclav z této části národopisného regionu Podluží.
7. Konzultace studentských a závěrečných prací:
 Michal Skulínek, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Historický ústav
Bakalářská práce: III. odboj a nelegální přechod hranic v okrese Břeclav po roce 1945
 Kateřina Zigáčková, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Ústav evropské
etnologie.
Bakalářská práce: Život a dílo lidové vyšívačky a krejčí paní Růženy Komosné
 Vladislava Časná, Škola folklorních tradic, Ústav lidové kultury Strážnice
Absolventská práce: Jak se (ne)oblékaly děti ke hře a koupání ve 20. století na Podluží
 Vendula Králíková, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, obor UMŠ
Seminární práce: Památkově chráněná budova břeclavské synagogy
 Lukáš Jaborník, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
Diplomová práce: Geograficko-etnografická charakteristika Podluží

C) Odborné praxe
1. Bylo zažádáno celkem čtyřmi žadateli o odborné praxe, vyhověno bylo třem uchazečům
(vybráni byli na základě data podání žádosti, oborového zaměření a možnosti MMG Břeclav
o zajištění kvalitní odborné praxe)
2. Adam Jonáš – student Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, obor: Sdružená
uměnovědná studia, termín: 1. 8. 2012 – 31. 8. 2012, prováděl inventarizaci sbírek u PhDr.
Karla Křivánka, dále deinstalace výstav, díky dobré zkušenosti byl studen přijat na letní
průvodcovskou službu do Lichtenštejnského domu
3. Veronika Nešporová – studentka Střední odborné školy knihovnické Brno, termín: 8. 10.
2012 – 19. 10. 2012, prováděla inventarizaci knihovny (vedoucí Mgr. Eva Sadílková)
4. Michaela Žůrková – studentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, obor: Sdružená
uměnovědná studia, termín: dle dohody (celkem 14 dnů), prováděla inventarizace
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a katalogizaci sbírkových předmětů, práci v depozitáři, lektorství (vedoucí Mgr. Eva
Sadílková)
5. Na období červenec – srpen byla přijata studentka na dohodu o pracovní činnosti Kateřina
Zigáčková, studentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Katedra evropské
etnologie. Studentka pracovala pod vedením PhDr. Aleny Káňové na inventarizaci
a katalogizaci fondu lidového textilu.
6. Klára Veverková, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie,
Seminární práce: Historická činnost muzea a jeho sbírkotvorná činnost – studentka
si prohlédla budovy muzea a depozitář v domě školství (vedoucí Mgr. Eva Sadílková).
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4. KOMUNIKACE S MÉDII
1. Komunikaci s médii zajišťuje ředitelka MMG Břeclav, odborní pracovníci a pověřené
osoby určené k těmto úkonům.
2. K jednotlivým akcím, výstavám, odborné činnosti a tématům týkajících se MMG Břeclav
jsou využívány:
 regionální tisky: Moravský Jih, Břeclavsko, Nový život, 5+2 dny
 časopis Malovaný kraj
 břeclavský zpravodaj Radnice
 celostátní tisky: Mladá fronta Dnes, Právo, Rovnost, iDnes
 rádio: Čas Dyje, Český rozhlas Brno, Český rozhlas Praha
 televize: TV Fénix, regionální vysílání České televize Brno
3. Tiskové zprávy v regionálních i celostátních tiscích
Břeclavsko 18. 1. 2012 Hroch dostal šálu a čepici, Břeclavsko 18. 1. 2012 Muzeum
představí tvorbu M. Kovaříka, Moravský Jih 24. 1. 2012 V muzeu budou hromniční dílny,
Moravský Jih 24. 1. 2012 Břeclav byla pod hákovým křížem, Břeclavsko 25. 1. 2012 Kovařík
lákal do synagogy, Břeclavsko 25. 1. 2012 Začne výstava Břeclav pod hákovým křížem,
Nový Život 26. 1. 2012 Díla zapomenutého mistra lákala, Nový Život 26. 1. 2012 Život pod
hákovým křížem, Moravský Jih 31. 1. 2012 Vzpomínka na Mikuláše, Moravský Jih 31. 1.
2012 Synagogu zdobí díla Mikuláše Kovaříka, Břeclavsko 1. 2. 2012 Článek – instalace
výstavy, Nový Život 2. 2. 2012 Hromnice: den bez šití a štupování, Moravský jih 7. 2. 2012
Muzeum připomíná válečná léta, Moravský Jih 7. 2. 2012 Výstava připomíná nedávnou
historii, Moravský Jih 7. 2. 2012 Děti zaplnily břeclavskou synagogu, Břeclavsko 8. 2. 2012
Hromniční dílnička lákala…, Nový Život 9. 2. 2012 Synagoga byla plná díky Hromnicím,
Břeclavsko 22. 2. 2012 Nová galerie v podkroví zahájí provoz, Moravský Jih 28. 2. 2012
Doupné stromy oživily galerii, Břeclavsko 29. 2. 2012 Entové oživili galerii, Nový Život 1. 3.
2012 Oživlé stromy v nové galerii, Nový Život 1. 3. 2012 Synagogu rozezní Australan,
Břeclavsko 7. 3. 2012 Pokračuje synagoga bez hranic, Nový Život 8. 3. 2012 Břeclav bude
ještě dva týdny pod hákovým křížem, Nový Život 15. 3. 2012 Výstavy skončí už za dva týdny,
Moravský Jih 20. 3. 2012 Zkracují termín výstavy, Břeclavsko 21. 3. 2012 Soutěž Mám
vlastní knihu zná své vítěze, Nový Život 22. 3. 2012 Mladí ilustrátoři si převzali cenu za své
knihy, Moravský Jih 27. 3. 2012 Děti zaplnily břeclavskou knihovnu, Moravský Jih 27. 3.
2012 Vzpomínky na Břeclav byly veselé i smutné, Břeclavsko 28. 3. 2012 Muzeum
představuje Blažkovu tvorbu, Břeclavsko 28. 3. 2012 Dětští ilustrátoři zaplnili břeclavskou
knihovnu, Nový Život 29. 3. 2012 Blažek se ohlédne zpátky, Moravský Jih 3. 4. 2012
Vystaví Blažkovu „Retrospektivu“, Břeclavsko 5. 4. 2012 Výstavu Blažkových děl otevřeli
Pavlíček a Načeva, Nový Život 5. 4. 2012 Pohansko hostí první jarmark, Atelier č. 7, 5. 4.
2012 pouze upoutávka, Břeclavsko 11. 4. 2012 Vernisáž Jaroslava Blažka lákala, Nový
Život 12. 4. 2012 Práce v muzeu táhne, Nový Život 12. 4. 2012 Synagogou bude znít vážná
hudba, Nový Život 19. 4. 2012 Synagogou zněla klasika, Nový Život 19. 4. 2012
Lichtenštejnský dům zaplní lužní les, Moravský Jih 24. 4. 2012 Výstava Jana Miklína ukáže
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krásu Pohanska, Břeclavsko 25. 4. 2012 Děti malují podle Blažka, Nový Život 26. 4. 2012
Fotky ukáží krásy Pohanska, Břeclavsko 2. 5. 2012 Na Pohansko návštěvníky zavedou
Entové, Břeclavsko 2. 5. 2012 Většina náhrobků je nenávratně zničena, Břeclavsko 2. 5.
2012 Jan Miklín vystavuje solitérní stromy, Moravský Jih 2. 5. 2012 Jan Miklín zahájil
výstavu fotografií, Nový Život 3. 5. 2012 Podkroví plné solitérů, Moravský Jih 15. 5. 2012
Umělci z Brezové se představili v muzeu, Dnes 16. 5. 2012 Muzeum se změní v Koloniál
pana Bajzy, Břeclavsko 16. 5. 2012 Přijďte na Muzejní noc, Nový Život 17. 5. 2012
Koloniál pana Bajzy láká, Břeclavsko 23. 5. 2012 Výstava v muzeu zve do Koloniálu pana
Bajzy, Břeclavsko 23. 5. 2012 Muzejní noc zve zájemce do synagogy, Nový Život 24. 5. 2012
Synagoga přivítá Muzejní noc, Deník Rovnost extra – červen Koloniál pana Bajzy láká
do časů minulých, Moravský Jih 12. 6. 2012 Synagoga bude hostit unikátní výstavu,
Moravský Jih 12. 6. 2012 Chystají retro odpoledne na Pohansku, Nový Život 14. 6. 2012
Pohansko ožije v neděli v retro stylu, Moravský Jih 19. 6. 2012 Synagoga hostí Muchova
díla, Dnes – Jižní Morava 20. 6. 2012 Synagoga plná Muchových děl, Břeclavsko 20. 6.
2012 Pohansko se vrátilo do 30. let, Nový Život 21. 6. 2012 Mucha láká na výběr z díla,
Nový Život 21. 6. 2012 Synagogu obsadil Mucha. Jeho díla přitahují, Velkopavlovický
zpravodaj, 3/12 květen-červen, Putování za historií obchodu a obchodování, Nový život 4. 7.
2012 Bitva na Pohansku? Velkolepá, s přehlídkou spodního prádla, Břeclavsko 4. 7. 2012
Na Pohansku se vrátíte do roku 1938, Nový Život 18. 7. 2012 Benefice na Pohansku
pomůže nemocnici, Nový Život 19. 7. 2012 Břeclavské muzeum spolupracuje s žáky, Nový
Život 24. 7. 2012 Benefiční koncert na Pohansku, Břeclavsko 25. 7. 2012 Benefice
na Pohansku pomohla nemocnici, Moravský Jih 31. 7. 2012 Nemocnice děkuje, Nový Život
2. 8. 2012 Někdy chodí za mnou i s rodokmeny, Moravský Jih 21. 8. 2012 Alfons Mucha
nalákal nespočet návštěvníků, Břeclavsko Mucha 22. 8. 2012 Mucha přilákal davy
návštěvníků, Nový Život 30. 8. 2012 Návštěvníci břeclavského muzea zavítají na Nový
Zéland, Moravský Jih 4. 9. 2012 Vystaví cestopisné fotografie, Břeclavsko 5. 9. 2012 Nový
Zéland a Austrálie – barevná inzerce, Moravský Jih 4. 9. 2012 Slované se opět utáboří
na Pohansku, Moravský Jih 4. 9. 2012 Vystaví cestopisné fotografie, Nový Život 5. 9. 2012
Slované se o víkendu opět usadí na Pohansku, Břeclavsko 5. 9. 2012 Dílničky si děti užily,
Břeclavsko 12. 9. 2012 Dvořák představuje Nový Zéland a Austrálii, Břeclavsko 12. 9. 2012
Muzeum chystá derniéru úspěšné výstavy, Břeclavsko 12. 9. 2012 Slované se opět usadili
na Pohansku, Nový Život 13. 9. 2012 Na fotografiích ukazují historii Romů, Nový Život
20. 9. 2012 Prvňáčci vyrazili poprvé do muzea, Nový Život 20. 9. 2012 Někdy za mnou
chodí i s rodokmen, Břeclavsko 26. 9. 2012 Rakouští výtvarníci se představí v Břeclavi,
Břeclavsko 26. 9. 2012 O židovský hřbitov byl zájem, Moravský Jih 2. 10. 2012 Galerii
vyzdobila díla rakouských výtvarníků, Břeclavsko 3. 10. 2012 Na vernisáži svých kolegů
pokřtili svůj kalendář, Břeclavsko 3. 10. 2012 V synagoze zahraje česká jazzová špička,
Moravský Jih 9. 10. 2012 Muzeum zve na vyřezávání dýní, Břeclavsko 17. 10. 2012 V muzeu
dlabali dýně, Břeclavsko 24. 10. 2012 Ivan Hodonský zve na Ženský ráj…, Nový Život 25.
10. 2012 Břeclavská charita slaví dvacet let. Na fotkách, Nový Život 25. 10. 2012 Otočil
kladivo a už byl problém, Moravský Jih 30. 10. 2012 Výstava dokumentuje proměny lužního
lesa, Moravský Jih 30. 10. 2012 Vystavují díla Ivana Hodonského, Břeclavsko 31. 10. 2012
Ivan Hodonský vystavuje v městském muzeu, Nový Život 1. 11. 2012 Libor Vymyslický
se ukáže v synagoze, Moravský Jih 6. 11. 2012 Malíř objevuje kouzlo lužního lesa,
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Břeclavsko 7. 11. 2012 Vymyslický vystavuje v synagoze, Moravský Jih 13. 11. 2012
Proběhne přednáška o rodině Kuffnerů, Břeclavsko 14. 11. 2012 Bude přednáška o rodině
Kuffnerů, Břeclavsko 14. 11. 2012 Patchworkářky zvou na výstav, Nový Život 15. 11.2012
Káňová poví o rodině Kuffnerů, Nový Život 22. 11. 2012 Břeclavský pojem: Kuffner,
Břeclavsko 28. 11. 2012 Výstava Jak se rodí večerníčky, Břeclavsko 28. 11. 2012 Chystá
se osmá adventní inspirace, Nový Život 29. 11. 2012 V muzeu se zrodí večerníčky, Nový
Život 29. 11. 2012 Adventní inspirace pomůže, Moravský Jih 4. 12. 2012 Charita získá
peníze na speciální vozítko, Nový Život 6. 12. 2012 Kreslení hrdinové, Moravský Jih 11. 12.
2012 Výtěžek putoval na Karolínku Horskou, Moravský Jih 11. 12. 2012 Večerníčkové
postavičky v muzeu, Právo – Jižní Morava 12. 12. 2012 Nešikové Pat a mat okouzlili děti,
Břeclavsko 12. 12. 2012 Patchworková výstava je tradicí, Břeclavsko 12. 12. 2012 Výstava
Jak se rodí večerníček zahájila, 5+2dny 13. 12. 2012 Unikátní výstava otevírá říši
večerníčků, Moravský Jih 18. 12. 2012 Vánoční dílna děti bavila
4. Tiskové zprávy ve zpravodaji města Břeclavi – Radnice:
 1/12
Břeclav pod hákovým křížem, PhDr. Alena Káňová
Hromniční dílny v muzeu, PhDr. Alena Káňová
Jdete s dětmi do muzea? Ochutnejte muzejní kafe, PhDr. Alena Káňová
 2/12
Mikuláš Kovařík – z poštorenského ateliéru, PhDr. Alena Káňová
Břeclav pod hákovým křížem
Boží muka kolem nás, PhDr. Karel Křivánek
 3/12
Jaroslav Blažek – Retrospektiva, PhDr. Alena Káňová
Velikonoční jarmark, PhDr. Alena Káňová
Zahájení provozu v podkroví, PhDr. Alena Káňová
Doupné stromy oživily galerii, pak zamíří na Pohansko
Sousoší před školou Na Valtické, PhDr. Karel Křivánek
 4/12
Vzpomínky na Břeclav pod hákovým křížem
Nová výstava v synagoze, PhDr. Alena Káňová
Výtvarná soutěž „Mám vlastní knihu“, Mgr. Eva Sadílková
Výzva ke spolupráci na výstavě, Mgr. Eva Sadílková
Monument před Slováckou, PhDr. Karel Křivánek
 5/12
Muzejní týden a noc, PhDr. Alena Káňová
Koloniál pana Bajzy, Mgr. Eva Sadílková
Fotografická výstava Strom Solitér, PhDr. Alena Káňová
 6/12
Koloniál bude v muzeu do září
Alfons Mucha – výběr z díla, PhDr. Alena Káňová
Bitva na Pohansku bude velkolepá, PhDr. Alena Káňová
Blažek oslavil narozeniny výstavou, PhDr. Alena Káňová
Strom větrné harfy na Pohansku, PhDr. Karel Křivánek
 7-8/12
Díla Alfonse Muchy v Břeclavi, PhDr. Alena Káňová
Dobrovolnictví v muzeu, Mgr. Eva Sadílková
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Muzejní letní dílničky, Mgr. Eva Sadílková
Prázdninová nabídka MMG Břeclav, PhDr. Alena Káňová
Hermann H. Kuffner se narodil před 190 lety, PhDr. Alena Káňová
 9/12
Nové výstavy v MMG Břeclav, PhDr. Alena Káňová
140. let povýšení Břeclavi na město, PhDr. Alena Káňová
Komentované prohlídky židovského hřbitova, PhDr. Alena Káňová
„Létající hmyz“ v nemocnici, PhDr. Karel Křivánek
 10/12
Ženský ráj to napohled…, PhDr. Karel Křivánek
Fantastický středověk, PhDr. Alena Káňová
Proměny lužního lesa, PhDr. Alena Káňová
Muzejní „DÝŇOVÁNÍ“, Mgr. Eva Sadílková
Komentované prohlídky lákaly, redakce
 11/12
První Dýňování lákalo, redakce Radnice
Výstava „Jak se rodí večerníčky“, Mgr. Eva Sadílková
Adventní inspirace v synagoze již po osmé, PhDr. Alena Káňová
Přednáška k rodině Kuffnerů, PhDr. Alena Káňová
Krtek a zajíci v areálu nemocnice, PhDr. Karel Křivánek
 12/12
Vánoční výstava a muzejní dílničky, Mgr. Eva Sadílková
Socha Ježíše na poštorenském kostele, PhDr. Karel Křivánek
5. Články v Malovaném kraji
 1/2012
Nářeční výrazy na Podluží – Domácnost, hospodářství, PhDr. Alena Káňová
 2/2012
Nářeční výrazy na Podluží: Rostlinná říše, PhDr. Alena Káňová
Insitní umělci Slovácka: Emilie Zárubová, PhDr. Karel Křivánek
 3/2012
Nářeční výrazy na Podluží: Lidový oděv, PhDr. Alena Káňová
Insitní umělci Slovácka: Alžběta Lansfeldová, PhDr. Karel Křivánek
 4/2012
Nářeční výrazy na Podluží: Charakteristika povahy, vlastnosti, PhDr. Alena Káňová
Alfons Mucha – výběr z díla, PhDr. Alena Káňová
Insitní umělci Slovácka: Blažena Kirilenková, PhDr. Karel Křivánek
 5/2012
Nářeční výrazy na Podluží: Charakteristika povahy, vlastnosti (II.), PhDr. Alena Káňová
Insitní umělci Slovácka: Antonín Černý, PhDr. Karel Křivánek
 6/2012
Nářeční výrazy na Podluží: Zvířectvo, PhDr. Alena Káňová
Insitní umělci Slovácka: František Varga, PhDr. Karel Křivánek
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6. Grafická úprava a tisk propagačních materiálů k výstavám, doprovodným akcím
MMG a samoobslužných materiálů
Výstavy – plakát, pozvánka: Mikuláš Kovařík – z poštorenského ateliéru od 19. 1., Břeclav
1938-1945 město pod hákovým křížem od 31. 1., Entové – doupné stromy od 23. 2., Ženu
statečnou kdo nalezne… Příběh Hany Volavkové od 5. 4., Jaroslav Blažek – retrospektiva
od 4. 4., Koloniál pana Bajzy od 18. 5., Alfons Mucha – výběr z díla od 15. 6., Přehlídka
současné rakouské tvorby od 27. 9., Ivan Hodonský – Ženský ráj to napohled … od 26. 10.,
Libor Vymyslický – Proměny lužního lesa od 1. 11., Jak se rodí večerníčky od 4. 12.
Kulturně výchovná činnost – plakát: Hromniční dílnička 4. 2., Mám vlastní knihu 21. 3. – 13.
4., Kostýmované prohlídky 24. 3., Velikonoční jarmark na Pohansku 8. 4., Jarní koncert 15.
4., 6. benefiční koncert na Pohansku 22. 4., Koloniál pana Bajzy – derniéra výstavy 19. 6.,
Muzejní týden 18. 5. – 26. 5 – Míček-Flíček, Muzejní noc v synagoze 26. 5., Retro ve stylu
30. let na Pohansku 17. 6., Benefiční koncert na Pohansku 21. 7., Muzejní dílničky 28. – 31.
8., Poprvé do muzea září, Komentované prohlídky židovského hřbitova 23. 9., Dýňování 13.
10., Kuffnerovi – nejvýznamnější břeclavská rodina 15. 11., Adventní inspirace v synagoze
1. 12., Vánoční Večerníčkova dílna 15. 12., Pražský kytarový kvartet 20. 12.
Propagační letáky: Kalendář akcí a výstav (obměna 4x do roka)
Soutěžní letáky: Muzejní pas, Po muzejních cestičkách, Můj kamarád večerníček,
Velkomoravský šperk
Graficky bylo zpracováno 11 pozvánek a 30 plakátů.
7. Spolupráce s rozhlasovými médii
- Rádio Čas Dyje, Český rozhlas Brno, ojediněle Český rozhlas Praha – komunikace byla
realizována formou krátkých rozhovorů a upoutávek k výstavním a edukativním akcím
MMG Břeclav, které namluvili odborní pracovníci, kurátoři akcí a ředitelka MMG
Břeclav
- konkrétní vysílání:
- Čas Dyje – Kostýmované prohlídky Břeclav pod hákovým křížem, 16. 3. 2012, Mgr.
Eva Sadílková
- Český rozhlas Brno, p. Ondryášová – pozvánka na Koloniál pana Bajzy, 15. 5. 2012,
Mgr. Eva Sadílková
- Český rozhlas Brno – Břeclavské muzeum se proměnilo na Koloniál pana Bajzy, 20. 5.
2012 PhDr. Alena Káňová
- Český rozhlas Praha – živý vstup k výstavě Koloniál pana Bajzy, 9. 7. 2012, Mgr. Eva
Sadílková
- Český rozhlas Brno, p. Ledererová – Český rozhlas Brno na cestách: zámeček
Pohansko, PhDr. Alena Káňová
- Čas Dyje – Koloniál pana Bajzy bude mít otevřeno až do září, Mgr. Eva Sadílková
8. TV Fénix
- reportáže vysílané v regionální televizi TV Fénix (www.tvfenix.cz)
- konkrétní vysílání:
Břeclav: Výstava Mikuláše Kovaříka v synagoze 25. 1. 2012
Břeclav: Výstava „Břeclav 1938-1945" 31. 1. 2012
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Břeclav: Výstava „Entové – doupné stromy na Pohansku" 23. 2. 2012
Břeclav: Mám vlastní knihu 20. 3. 2012
Břeclav: Vernisáž Jaroslava Blažka 4. 4. 2012
Břeclav: „Koloniál pana Bajzy" 18. 5. 2012
Břeclav: Alfons Mucha „Výběr z díla" 14. 6. 2012
Břeclav: „Pohansko 2012" 7. 6. 2012
Břeclav: Letní dílničky v Muzeu 30. 6. 2012
Břeclav: Vernisáž Martina Dvořáka „Nový Zéland a Austrálie" 6. 9. 2012
Břeclav: Výstava „Prindžáras amen" 11. 9. 2012
Břeclav: Poprvé v muzeu 13. 9. 2012
Břeclav: Komentované prohlídky židovského hřbitova 23. 9. 2012
Břeclav: Vernisáž rakouských výtvarníků & křest kalendáře 27. 9. 2012
Břeclav: Charita v Břeclavi slaví 20. výročí 23. 10. 2012
Břeclav: Vernisáž Libora Vymyslického 1. 11. 2012
Břeclav: Výstava Ivana Hodonského 2. 11. 2012
Břeclav: Adventní inspirace v synagoze 1. 12. 2012
Břeclav: „Jak se rodí večerníčky" 4. 12. 2012
Břeclav: Charitativní výstava Patchworku v synagoze 6. 12. 2012
Břeclav: Večerníčkovy dílničky v muzeu 15. 12. 2012
9. TV
- spolupráce s regionálním vysíláním:
- Česká televize Brno, Události v regionech – výstava Břeclav 1938-1945, město
pod hákovým křížem, 31. 1. 2012, PhDr. Alena Káňová
- Česká televize Brno, Události v regionech – Břeclavské nádraží A. Káňová, 9. 3.
2012, PhDr. Alena Káňová
- Česká televize, Historie.cz 29. 5. 2012, historie Pohanska (Buriánek)
10. E-mail
- odesílání pozvánek na výstavy a akce MMG (základním školám, středním školám,
muzeím, organizacím, tisku)
- od roku 2011 posíláme pozvánky učitelům, kteří pravidelně navštěvují MMG a uvedou
nám emailovou adresu
- pro širokou veřejnost je zavedeno zasílání emailových pozvánek na základě zanechání
emailové adresy
11. Facebook
- od dubna 2011 má MMG Břeclav facebookový profil, na kterém se uveřejňují veškeré
akce konající se v muzeu. Ohlas mají především pozvánky na akce a poté fotografie, lidé
mohou reagovat a komentovat příspěvky
- MMG Břeclav má k 31. 12. 2012 154 aktivních uživatelů facebookového profilu
12. Webové stránky
- muzeum má vlastní webové stránky: www.muzeumbv.cz
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-

-

webové stránky jsou pravidelně aktualizovány podle potřeb instituce, přidávány jsou
pozvánky, plakáty, fotografie z výstav a akcí, soutěže, informace různého charakteru
(návštěvní řád, badatelský řád, výběrová řízení)
návštěvnost webových stránek 15.742 za rok 2012

13. Hromadné odesílání SMS zpráv
- službu zajišťuje město Břeclav
- MMG Břeclav pomocí hromadných SMS informuje o akcích a výstavách MMG Břeclav
- konkrétní sms zprávy: 26 zpráv
pozvánky na výstavu: Mikuláš Kovařík – z poštorenského ateliéru od 19. 1., Břeclav 19381945 město pod hákovým křížem od 31. 1., Entové – doupné stromy od 23. 2., Ženu
statečnou kdo nalezne… Příběh Hany Volavkové od 5. 4., Jaroslav Blažek – retrospektiva
od 4. 4., Strom solitér – krajinou soutoku Moravy a Dyje od 26. 4., Koloniál pana Bajzy
od 18. 5., Alfons Mucha – výběr z díla od 15. 6., Přehlídka současné rakouské tvorby
od 27. 9., Ivan Hodonský – Ženský ráj to napohled … od 26. 10., Libor Vymyslický –
Proměny lužního lesa od 1. 11., Jak se rodí večerníčky od 4. 12.
kulturně výchovná činnost: Hromniční dílnička 4. 2., Mám vlastní knihu 21. 3. – 13. 4.,
Kostýmované prohlídky 24. 3., Velikonoční jarmark na Pohansku 8. 4., Jarní koncert 15.
4., 6. benefiční koncert na Pohansku 22. 4., Muzejní týden 18. 5. – 26. 5 – Míček-Flíček,
Muzejní noc v synagoze, Retro ve stylu 30. let na Pohansku 17. 6., Muzejní dílničky 28. –
31. 8., Komentované prohlídky židovského hřbitova 23. 9., Koncert ZUŠ k 94. výročí
vzniku samostatné ČSR 28. 10., Kuffnerovi – nejvýznamnější břeclavská rodina 15. 11.,
Adventní inspirace v synagoze 1. 12.
14. Výstavní bannery
- v letošním roce byly použity k výstavám: Koloniál pana Bajzy (2x budova MMG
Břeclav, zábradlí před shopping centrem), Alfons Mucha – výběr z díla (1x zábradlí
před shopping centrem), Jak se rodí večerníčky (1x na budově MMG Břeclav)
- v roce 2012 byly také vytvořeny informační bannery: Pohansko (u parkoviště k zámečku
Pohansko, umístěn na mostě), MMG Břeclav (u kempu Apollo)
- opraveny nebo vytvořeny nové informační cedule: Pohansko (parkoviště u vjezdu
do obory), Pohansko umístěné v Mikulčicích, oprava panelu k T. G. Masarykovi u ZŠ
Kupkova (umístěný ve vitríně)
- Pohansko – repasování 20 panelů na Naučné stezce Pohansko (nátěr konstrukcí a nové
zhotovení textové a obrazové části) ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p.
15. Realizační spisy
- zhodnocení jednotlivých muzejních akcí
- realizační spis obsahuje: vyhodnocení nákladů a příjmů, propagační materiály (plakáty,
pozvánky, novinové články, doplňující materiály)
- realizační spisy slouží jako součást vnitřního archivu MMG Břeclav
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Poř. č.

EVID. Č. SPISU (NÁZEV AKCE)

GARANT AKCE

1.

G – LS/12/SYN – 1
„Milan Vojtek – Toulky po kolejích“

Ludmila Svobodová

2.

M – ES/12/DOL – 2
„Břeclavsko 1938 – 1945 – město pod hákovým
křížem“

Mgr. Eva Sadílková

3.

G – KK/12/SYN – 3
„Mikuláš Kovařík – z poštorenského ateliéru“

4.

X – ES/12/SYN – 4
„Hromniční dílnička“

Mgr. Eva Sadílková

5.

G – AK/12/LD – 5
„Entové – příběhy stromů“

PhDr. Alena Káňová

6.

X – ES/12/DOL – 6
„Mám vlastní knihu“

Mgr. Eva Sadílková

7.

G – AK/12/DOL – 7
„Jaroslav Blažek – retrospektiva k 85. narozeninám“

PhDr. Alena Káňová

8.

G – AK/12/SYN – 8
„Ženu statečnou kdo nalezne… Příběh Hany
Volavkové (1904-1985)“

PhDr. Alena Káňová

9.

X – ES/12/POH – 9
„Velikonoční jarmark na Pohansku“

Mgr. Eva Sadílková

10.

G – ES/12/LD – 10
„Jan Miklín - Strom solitér“

11.

M – ES/12/DOL – 11
„Koloniál pana Bajzy“

Mgr. Eva Sadílková

12.

M – AK/12/DOL + SYN – 12
„Muzejní týden“

PhDr. Alena Káňová

13.

M – AK/12/ SYN – 13
„Muzejní noc“

PhDr. Alena Káňová

14.

G – AK/12/SYN – 14
„Alfons Mucha – výběr z díla“

PhDr. Alena Káňová

15.

X – ES/12/DOL – 15
„Muzejní dílničky“

Mgr. Eva Sadílková

16.

G – AK/12/LD – 16
„Vašíčková“

PhDr. Alena Káňová

17.

G – AH/12/SYN – 17
„Martin Dvořák - Nový Zéland“

Ludmila Svobodová

18.

G – LS/12/DOL – 18
„Rakouští výtvarníci“

Ludmila Svobodová

PhDr. Karel Křivánek

Bc. Adéla Hačundová
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19.

X – ES/12/DOL – 19
„Dýňování“

Mgr. Eva Sadílková

20.

G – LS/12/DOL – 20
„Keramický svět Ivana Hodonského – k 65.
narozeninám“

Ludmila Svobodová

21.

G – AK/12/SYN – 21
„Libor Vymyslický – proměny lužního lesa“

PhDr. Alena Káňová

22.

G – AK/12/SYN – 22
„Adventní inspirace v synagoze“

PhDr. Alena Káňová

23.

M – ES/12/DOL – 23
„Jak se rodí večerníčky“

Mgr. Eva Sadílková

24.

X – ES/12/DOL – 24
„Vánoční muzejní dílnička“

Mgr. Eva Sadílková

25.

X – ES/12/DOL – 25
„Po muzejních cestičkách“

Mgr. Eva Sadílková

26.

X – PH/12/LD – 26
„Žijeme v multikulturní společnosti“

Petra Hůrská

27.

X – PH/12/SYN – 27
„Patchwork“

Petra Hůrská

28.

X – PH/12/SYN – 28
„Výstava fotografií - Charita Břeclav“

Petra Hůrská

29.

X – ES/12/DOL – 29
„Muzejní pasy“

30.

K – PH/12/SYN – 30
„Vánoční kytarový koncert“

Petra Hůrská

31.

X – ES/12/DOL – 31
„Můj kamarád večerníček“

Mgr. Eva Sadílková

32.

X – ES/12/DOL – 32
„Velkomoravský šperk“

Mgr. Eva Sadílková

Mgr. Eva Sadílková

16. Tvorba videodokumentů
- MMG Břeclav pořizuje dle potřeby a uchovává ve vnitřním archivu
- filmování, nahrávání videozáznamů do PC, střih, vložení fota, ozvučení, grafická úprava,
přepis PC na DVD, výroba přebalu
- konkrétní záznamy byly pořízeny k:
Mikuláš Kovařík – z poštorenského ateliéru, Břeclav 1938-1945 město pod hákovým
křížem, Entové doupné stromy, Jaroslav Blažek – retrospektiva, Velikonoční jarmark
na Pohansku, Benefiční koncert na Pohansku, Strom solitér – krajinou soutoku Moravy
a Dyje, Muzejní týden, Koloniál pana Bajzy, Retro ve stylu 30. let na Pohansku, Bojový
den na Pohansku, Koloniál pana Bajzy – derniéra výstavy, Muzejní dílničky,
Komentované prohlídky židovského života, Nový Zéland – Martin Dvořák, Rakouští
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výtvarníci ze Ziersdorfu, Ivan Hodonský – Ženský ráj to napohled…, Libor Vymyslický –
Proměny lužního lesa, Dýňování, Jak se rodí večerníčky, Adventní inspirace v synagoze,
Vánoční Večerníčkova dílna
17. Výlepové plochy
- pravidelný rozvoz propagačních materiálů na místa určena k výlepu:
- 8 vitrín v Břeclavi a okolí, dále Městská knihovna Břeclav (pobočky Poštorná
a Charvátská Nová Ves), Poliklinika Břeclav, Kulturní dům v Poštorné, vybrané
restaurační zařízení a kavárny, My Hotel Lednice, Lázně Lednice, v letní sezóně kemp
Apollo
18. Speciální reklama
- pravidelné zasílání akcí do kulturního kalendáře Věstníku AMG
- tvorba textu a obrazové přílohy za město Břeclav do Výletních novin Lednickovaltického areálu 2013
19. Spolupráce s TIC
- uveřejňování akcí MMG na webovém portálu Kudy z nudy, Portál jižní Morava
a městském informačním webu www.breclav.eu a facebooku Města Břeclav, propagace
letáků na výstavy a akce MMG Břeclav v prostorách TIC
20. Partneři MMG
Vlastivědná společnost regionu Břeclavsko, Tisk Pálka, s. r. o., Europrinty, s. r. o., Městská
knihovna Břeclav, Lodní doprava Břeclav, ZŠ Slovácká Břeclav, Rácio s. r. o., Micro
Trading, a. s., Židovské muzeum v Praze, Moravské zemské muzeum v Brně, Jihomoravská
komunitní nadace
21. Mediální partneři
TV Fénix, Břeclavsko, Moravský Jih, Nový Život, Malovaný kraj, Rádio Čas Dyje, 5+2 dny
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5. STATISTIKY NÁVŠTĚVNOSTI
1. MMG Břeclav má zpřístupněny čtyři budovy:
 Hlavní budova muzea DOL s výstavním sálem
 Synagoga Břeclav se stálou expozicí a výstavním sálem, přičemž návštěvníci zakupují
pouze jednu vstupenku jak na výstavu, tak do expozice
 Zámeček Pohansko se stálou expozicí
 Lichtenštejnský dům se stálou expozicí i výstavním sálem, přičemž návštěvníci
zakupují pouze jednu vstupenku jak na výstavu, tak do expozice
2. Vstup do muzea je členěn na:
 plné vstupné
 zlevněné vstupné – pro seniory, studenty, děti od 6 do 15 let
 zdarma – ZTP, děti do 6 let, držitelé průkazky ICOM, AMG, ICOMOS, NPÚ,
doprovod k platícím skupinám, břeclavské školy s pedagogickým doprovodem,
pracovníci spřátelených organizací (např. Městská knihovna Břeclav)
3. Speciální vstupné (zavedeno od 1. 1. 2012):
- tyto vstupenky platí pro společnou návštěvu synagogy a Lichtenštejnského domu
 Sdružené vstupné – plné
 Sdružené vstupné – zlevněné (pro seniory, studenty, děti od 6 do 15 let)
4. Srovnání je možno uvést s rokem 2011, ve kterém bylo upraveno vstupné na výše uvedené
kategorie.
5. Podrobný rozbor návštěvnosti je přiložen v příloze č. 5 – 11.
6. V roce 2012 pořádalo MMG Břeclav celkem 17 výstav. Šest výstav proběhlo ve výstavním
sále budovy muzea, sedm výstav v synagoze, čtyři v Lichtenštejnském domě. Níže
uvedené tabulky shrnují celkovou návštěvnost na jednotlivých výstavách. Počet
návštěvníků uvedených na každé výstavě ovlivňuje několik faktorů, prvním je jistě délka
výstavy, dále pořádání v sezóně nebo mimo sezónu aj..
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Graf 1: Návštěvnost výstav hlavní budovy – DOL

Graf 2: Návštěvnost výstav synagogy – SYN
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Graf 3: Návštěvnost výstav Lichtenštejnského domu – LD
7. Celková návštěvnost v jednotlivých budovách MMG Břeclav
Do celkové návštěvnosti se započítává návštěvnost hlavní budovy (DOL), synagogy
(SYN), Lichtenštejnského domu (LD) a zámečku Pohansko (POH). V hlavní budově
probíhají pouze výstavy, návštěvnost je tedy počítána pouze z výstav. V budově synagogy je
možnost při zakoupení vstupenky navštívit jak výstavu, tak expozici. Návštěvnost je tedy
počítána z návštěvnosti výstavy a z návštěvnosti expozice, tj. v době, kdy neprobíhá
v synagoze žádná výstava, podobný princip funguje také v Lichtenštejnském domě.
Návštěvnost zámečku Pohansko se počítá pouze z expozice, výstavy zde nyní neprobíhají.

Graf 4: Procentuální a číselné zastoupení návštěvníků v jednotlivých budovách
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Srovnání návštěvnosti můžeme provést s rokem 2011, ve kterém došlo k výrazné
reorganizaci vstupného (zavedení zlevněného vstupného, zrušení permanentek a vstup
břeclavským školám zdarma), který je stejný pro rok 2012.
Návštěvnost se oproti roku 2011 se zvýšila o 50,53%, z 11.423 na 17.196 návštěvníků.

Graf 5: Srovnání návštěvnosti v letech 2011 a 2012
Všechny objekty MMG Břeclav zaznamenaly zvýšení návštěvnosti oproti roku 2011.
Pouze u Lichtenštejnského domu není doložen rok 2011, není tedy možné provést srovnání.
Toto zvýšení je dáno především zatraktivněním výstav a výrazně vyšší a rozmanitější
propagací nejen výstav, ale také expozic a akcí pořádaných MMG Břeclav.
8. Návštěvnost výstav dle struktury návštěvníků
Návštěvnost je členěna do těchto skupin: plné vstupné, zlevněné vstupné (studenti – tj.
děti od 6 let po studenty VŠ, senioři nad 65 let), neplatící (ZTP, děti do 6 let, doprovod
ke skupinám, držitelé průkazky ICOM, AMG, ICOMOS, NPÚ), samostatnou skupinu pak
tvoří neplatící školy s doprovodem (břeclavské školy) a školní skupiny platící
(mimobřeclavské).
Srovnání provádíme se strukturou návštěvníků v roce 2011.
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Graf 6: Zastoupení jednotlivých typů návštěvníků

Graf 7: Srovnání návštěvnosti v roce 2011 a 2012 dle struktury návštěvníků
V roce 2012 došlo ke zvýšení návštěvnosti z hlediska plného vstupného, ale výrazněji
v oblasti zlevněného vstupného, které bylo zavedeno teprve v dubnu roku 2011. Výrazně
se zvýšilo množství dětí a žáků z břeclavských škol, kteří navštěvují muzeum hromadně.
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Snížil se počet mimobřeclavských škol, které v letošním roce navštívily břeclavské muzeum,
je to dáno především orientací výstav na břeclavskou historii a břeclavské osobnosti.
9. Školy
Téměř polovinu z celkové návštěvnosti tvoří organizované skupiny žáků mateřských,
základních a středních škol, jak z Břeclavi, tak mimobřeclavské. Mezi tyto školní skupiny
jsou započítávány také zájmové skupiny a jiná vzdělávací a volnočasová zařízení.
Z organizovaných návštěv se jednalo o 316 skupin (školní skupiny, senioři, hendikepovaní,
organizované zájezdy).
 z břeclavských škol navštěvují muzeum tyto školy:
MŠ Břetislavova, MŠ Hřbitovní, MŠ U Splavu, SOŠ průmyslová Edvarda Beneše a SOU
Břeclav, Obchodní akademie Břeclav, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, SSOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o., SSOŠ, CULTUS, ZŠ Jana
Noháče, ZŠ Na Valtické, ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky, ZŠ Komenského, ZŠ a MŠ Kupkova, MŠ
a ZŠ Herbenova, ZŠ Slovácká
 z mimobřeclavských škol jsou to tyto:
ZŠ Lanžhot, SZŠ Lanžhot, ZŠ Velké Bílovice, ZŠ Hrušky, ZŠ Ladná, ZŠ Podivín, ZŠ
Lednice, ZŠ Tvrdonice, ZŠ Šakvice, ZŠ Hlohovec, ZŠ Týnec
 ze zájmových skupin, které jsou počítány do školních skupin, se jedná o:
SVČ Duhovka, IQ Roma servis, Skauti Břeclav, Tyflocentrum Břeclav a denní stacionář
Utilis
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II. PERSONÁLNÍ OBLAST MMG BŘECLAV
1. Organizační schéma:
Ředitelka
Asistentka
Ekonom
Odborný pracovník
Kastelán
Řidič, domovník
Výstavář
Uklízečka
Průvodci

–
–
–
–
–
–
–
–
–

PhDr. Alena Káňová
Petra Hůrská, DiS.
Aneta Prokopová
Mgr. Eva Sadílková, PhDr. Karel Křivánek
Pavel Gajda
Michal Zajíček
Ludmila Svobodová
Milana Suská
František Schulz, Karla Fialová, Ludmila Tomková,
Kamilka Tesaříková, Ludmila Ziková

V průběhu roku 2012 došlo v MMG Břeclavk organizačním změnám. V měsíci únoru
ukončila na svoji žádost pracovní poměr Bc. Adéla Hačundová – asistentka ředitelky. Na
základě úsporných opatření za úklidové služby, byla přijata na ¾ úvazku uklízečka paní
Milana Suská. Dále také v souvislosti s dlouhodobou pracovní neschopností pana Františka
Schulze, byli v průběhu sezóny přijati zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti (zejména
studenti), aby byl zajištěn provoz na Lichtenštejnském domě v hlavní výstavní sezóně.
V městském muzeu a galerii je zaměstnáno celkem 13 zaměstnanců. Z toho 9 na plný
úvazek, 4 zaměstnanci na 0,5 úvazku a 1 na ¾ úvazku.
Přehled čerpání mzdových prostředků v roce 2012
Rozpočet sestavený:

2 850 000,- Kč

Rozpočet schválený:

2 850 000,- Kč

Čerpání mzdových prostředků:

2 620 735,- Kč

2. Školení pracovníků:
Jméno, příjmení prac.
Název semináře, školení, přednášek
Asociační sněm – setkání ředitelů muzeí ČR – Opava 31. 10. – 2.
11.
Mezioborové kolokvium – Národní kulturní památka Slovanské
hradiště v Mikulčicích. Památka světové hodnoty na seznamu
PhDr. Alena Káňová
Světového dědictví UNESCO – Hodonín, Mikulčice 28. – 30. 11.
Účast na projektu NPÚ Brno – „Národní centrum tance a divadla“
Brno, čtvrtletně
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Tvorba pracovních listů (29. 5.) – školení pro tvorbu edukativních
materiálů pro muzeum pořádané MCMP při MZM
Cesík (26. 10.) – školení pro práci s programem Cesík pořádané
metodickým pracovištěm CITEM při MZM
Mgr. Eva Sadílková

Dramatická výchova v muzeu (29. 10.) – školení pro práci
s dětským návštěvníkem, Antropos Brno, pořádalo MCMP
při MZM
Senioři a muzea (26. 11.) – školení pro práci se seniory v muzeích,
pořádalo MCMP při MZM

53

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
1. Výnosy

Položka

Rozpočet

Skutečnost

Plnění v %

Rozdíl

Výnosy z prodeje služeb

150 000,00

227 727,00

151,00

+ 77 727,00

Výnosy z pronájmu

200 000,00

161 300,00

80,50

- 38 700,00

Výnosy z prodaného zboží 50 000,00

67 207,00

134,00

+ 17 207,00

Ostatní výnosy

1080,00

1080,00

100,00

-

Kurzové zisky

-

-

0,00

-

Provozní dotace

6 570 000,00

6 570 000,00

100,00

-

Dotace JmK

20 000,00

20 000, 00

100,00

-

Výnosy celkem

6 991 080,00 Kč

7 027 054,00 Kč

+ 56 234,00 Kč

250000

200000
150000

rok 2010

100000

rok 2011
rok 2012

50000
0
výnosy ze
vstupného

výnosy z
pronájmu

výnosy za
prodané
zboží

ostatní
výnosy

Graf 8: Srovnání výnosů v roce 2010, 2011 a 2012
Graf znázorňuje srovnání výnosů v roce 2010, v roce 2011 a v roce 2012.
I přes skutečnost, kdy bylo od března 2011 nově zavedeno pro studenty břeclavských škol
volné vstupné, a naše organizace tím pádem přišla o zisk na výnosech ze vstupného, byla
na vstupném v roce 2011 a 2012 vybrána větší částka než v roce 2010.
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2. Náklady

Položka

Rozpočet Kč

Skutečnost Kč

Plnění v %

Rozdíl v Kč

Spotřeba materiálu

400 000,00

366 094,00

91,00

+ 33 906,00 Kč

Spotřeba energií

1 400 000,00

1 099 135,00

78,00

+ 300 865,00 Kč

Prodané zboží

70 000,00

6 153,00

7,00

+ 63 847,00 Kč

Oprava a údržba

100 000,00

96 278,00

96,00

+ 3 722,00 Kč

Ostatní služby

900 000,00

1 025 467,00

113,00

- 125 467,00 Kč

Mzdové náklady

2 850 000,00

2 632 797,00

92,40

+ 217 203,00 Kč

Zákonné a ostatní odvody

1 270 000,00

946 905,00

69,00

+ 393 037,00 Kč

Ostatní náklady celkem

-

613 442,00

100,00

+ 613 442,00 Kč

Odpisy majetku

160 000,00

162 192,00

101,00

- 2 192,00 Kč

Náklady celkem

7 080 000,00 Kč

6 948 463,00 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

1 498 363,00 Kč

74 662 Kč

Komentář k rozpočtu
MMG Břeclav v roce 2012 obdrželo následující příspěvky a dotace:
Od zřizovatele města Břeclav:
- provozní příspěvek ve výši 6 570 000 Kč, dále také investiční příspěvek ve výši
200 000 Kč
Od Jihomoravského kraje
- neinvestiční dotaci 20 000 Kč na Muzejní noc
Stěžejním úkolem bylo v roce 2012 udržet vyrovnaný rozpočet. Byla opět nastavena
úsporná opatření a nakonec se naší organizaci podařilo na konci roku skončit s kladným
hospodářským výsledkem 74 662,- Kč.
V roce 2012 jsme se soustředili na zvýšení bezpečnostních parametrů v objektech
synagogy a hlavní budovy objektu MMG Břeclav. Bylo pořízeno dovybavení kamerovým
systémem v hlavní budově MMG Břeclav pod vodárnou, byly pořízeny bezpečnostní prvky
(pagery do obou výše uvedených objektů), nové bezpečnostní zámky v objektu synagogy.
Dále pro zvýšení návštěvnosti a atraktivnosti nové expozice zámečku Pohansko bylo pořízeno
10 ks audioprůvodců.
Byl pořízen služební automobil, určený zejména pro převoz sbírkových předmětů.
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3. Neinvestiční náklady v roce 2012:
V roce 2012 bylo pořízeno v naší organizaci následující dovybavení:
Budova pod vodárnou
- Varné hrnce
4 980 Kč
- Židle
4 485 Kč
- Jízdní kolo ke služebním účelům
6 995 Kč
- PC sestavy
58 212 Kč
- Stojany na letáky
10 646 Kč
- Tiskárna barevná
9 600 Kč
- Dovybavení kamerového systému
21 845 Kč
- Mikrofon s vybavením
8 589 Kč
- Skartovačka
4 558 Kč
- Kávovar
15 689 Kč
- Harddisky
7 056 Kč
Synagoga
- Osvětlení
9 816 Kč
Pohansko
- Audioprůvodce
181 200,- Kč
Lichtenštejnský dům
- Markýzy na okna
14 315,- Kč
4. Investiční náklady
Budova pod vodárnou
- Vozidlo

599 000,- Kč

5. Ekonomický úsek
1.
Rozpracování schváleného rozpočtu – splněno
2.
Zpracování účetní uzávěrky za r. 2012 dle zásad hospodaření, výkazy – rozvaha,
výkaz zisku a ztrát, příloha – splněno
3.
Příprava a zpracování komplexních rozborů hospodaření za rok 2012, zúčtování
hospodářského výsledku, rozdělení do fondů – splněno
4.
Kontrola a inventura cenin – splněno
5.
Kontrola a inventura brožur a zboží – splněno
6.
Sledování nových předpisů, vyhlášek a změn v účetní a daňové soustavě – plněno
7.
Kontrola čerpání rozpočtu – trvá
8.
Návrh rozpočtu na rok 2013, mzdové náklady dle pokynu MěÚ – splněno
9.
Zpracování pravidelných účetních uzávěrek (pasportů) a předání zřizovateli vždy
ke 13 dni v měsíci – plněno
10.
Vedení hlavní pokladny MMG – plněno
11.
Příjem tržeb z vedlejších pokladen za vstupné a prodej – plněno
12.
Kontrola knihy jízd a zpracování agendy provozu služebních vozů – plněno
13.
Sledování – příjem a výdej kancelářských potřeb a čisticích prostředků – plněno
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14.
15.

Provádět předběžnou kontrolu před a po vzniku operace ke směrnici o finanční
kontrole – trvá
Provádět průběžnou a následnou kontrolu dle směrnice – plněno, trvá

Čtvrtletně jsou na odvětvový odbor města předávány následující výkazy:
- rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových
organizací
- výkaz zisku a ztráty
- příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových
organizací
V březnu byl vypracován a odevzdán „Roční výkaz organizačních složek státu, územních
samosprávných celků, příspěvkových organizací a podobných vládních institucí“.
V únoru bylo dále zpracováno a odevzdáno na Finanční úřad v Břeclavi „Vyúčtování
daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ a „Vyúčtování daně
vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“.
V měsíci červnu bylo zpracováno a odevzdáno na Finanční úřad v Břeclavi „Přiznání
k dani z příjmů právnických osob“.
Dvakrát za rok byl zpracován pololetní statistický výkaz „Informační systém
o platech“.
6. Vnitřní kontroly
Kontrola dle zákona o finanční kontrole č. 320/2011 Sb., probíhala v roce 2012
průběžně, dílčí zjištěné nedostatky se odstraňovaly nápravnými opatřeními. V MMG Břeclav
je zaveden vnitřní kontrolní systém, který se řídí „Směrnicí ředitelky č. 6/2012 o finanční
kontrole“ vydanou ředitelkou organizace s účinností od 1. 1. 2012. Tento systém slouží
k včasnému a spolehlivému informování pracovníků o nakládání s veřejnými prostředky
a k zajištění: hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností zabezpečovaných naší
organizací, zjišťování, vyhodnocování minimalizaci provozních, finančních, právních
a dalších rizik vznikajících při chodu organizace.
V roce 2012 byla provedena kontrola zřizovatelem Města Břeclav. Předmětem
kontroly bylo zjištění skutečnosti shodné pro hospodaření organizace s veřejnými prostředky
a vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v MMG Břeclav.
Kontrolou nebyly shledány žádné závažné chyby a nedostatky. Zřizovatelem byla vydána
doporučená opatření, která byla do stanovené lhůty napravena.
Průběh kontrol:
 Pravidelně probíhaly měsíčně porady pracovníků muzea. Dle písemného zápisu
z předchozí porady se pravidelně kontrolují zadané úkoly a jejich plnění.
 Správci depozitářů pravidelně kontrolovali stav depozitáře. Bez závad.
 Asistentka ředitelky měsíčně kontrolovala knihu docházek, propustky, dovolenky
a poštovní knihu. Bez závad.
 Provedena půl roční kontrola cenin – známek a stravenek. Bez závad.
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 Měsíčně prováděna kontrola kniha jízd a spotřeby pohonných hmot. Bez závad.
 Kontrola čerpání dovolené proběhla měsíčně. Bez závad.
 Každý měsíc je provedena kontrola využívání služebních mobilních telefonů. Bez
závad.
 Průběžně se prováděla kontrola dodržování plánu práce jednotlivých pracovníků. Bez
závad.
 Čtvrtletně probíhá kontrola realizačních spisů. Bez závad.
V průběhu prosince byla provedena řádná inventura hmotného investičního majetku,
drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního drobného dlouhodobého majetku.
Inventarizace proběhla v termínu od 3. 12. 2012 do 12. 1. 2013. Byla provedena fyzická
i dokladová inventura.
Inventarizovány byly následné okruhy majetku:
- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
- drobný hmotný a nehmotný majetek v používání
- materiál a zboží na skladě
- peněžní prostředky a ceniny
- běžné účty
- přechodné účty aktivní a pasivní
- pohledávky a závazky
- hodnoty podrozvahových účtů
Inventární komise neshledala žádné nesrovnalosti, byly podány návrhy na vyřazení
DDHM. Výsledek o inventarizaci byl předán ředitelce MMG Břeclav k odsouhlasení
a podpisu.
7. Platné směrnice ke dni 1. 1. 2012
Statut a charakteristika organizace – organizační řád, Systém zpracování účetnictví,
účetní knihy a forma jejich vedení, aktuální účtový rozvrh, číselníky a používané symboly,
Harmonogram účetních uzávěrek a závěrek, Oběh účetních dokladů, Systém vnitřní kontroly,
Inventarizace majetku a závazků, Evidence, účtování a odpisování majetku, Evidence,
účtování a oceňování zásob, Cestovní náhrady, Směrnice k vedení pokladny, Směrnice
pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Směrnice pro doplňkovou činnost, Směrnice pro
FKSP, Směrnice pro používání služebních telefonů, Směrnice o archivaci a skartaci.
8. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období
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.
Termíny kontrol:
- 10. 5. 2012 požární hlídka
- 10. 5. 2012 požární ochrana
- 9. 8. 2012 preventivní požární hlídka
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-

9. 8. 2012 kontrola bezpečnosti práce
10. 5. 2012 BOZP – noví pracovníci: Hůrská, Sadílková, Suská

9. Pracovní úrazy
V roce 2012 nebyl v naší organizaci evidován žádný pracovní úraz.
10. Autoprovoz
MMG Břeclav využívalo v roce 2012 ke služebním jízdám osobní vozidlo Kia Pride
SPZ 1B9 8824 a dále Opel Astra SPZ BVJ 79-44, které obdrželo od zřizovatele Města
Břeclav do svého užívání.
Dne 20. 12. 2012 bylo nově pořízeno osobní vozidlo značky Opel Vivaro SPZ 8B09496.
Na všechny tři vozy je vedena řádná evidence knihy jízd. Pro všechna vozidla je
zřízeno parkovací místo v garážích domu školství Břeclav.
V roce 2012 proběhly servisní práce a opravy ve výši 18.347 Kč.
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IV. Prohlášení o pravdivosti údajů
Prohlašuji, že údaje uvedené ve „Zprávě o činnosti organizace za rok 2012“ jsou
pravdivé a úplné a zpráva byla sepsána dle „Pravidel vztahů Města Břeclavi k příspěvkovým
organizacím“, schváleným dne 31. srpna 2011.

28. února 2013

PhDr. Alena Káňová
ředitelka
Městské muzeum a galerie Břeclav
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Příloha č. 1: Fotogalerie 2012

Obr. 1: Výstava Miloš Kovařík,
z poštorenského ateliéru, SYN

Obr. 2: Výstava Břeclav 1938-1945, město
pod hákovým křížem, DOL

Obr. 3: Přednáška s podplukovníkem
Hronkem, DOL

Obr. 4: Hromniční dílna, SYN

Obr. 5: Výstava Jaroslav Blažek –
retrospektiva, DOL

Obr. 6: Výstava Ženu statečnou kdo nalezne…
Příběh Hany Volavkové, SYN
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Obr. 7: Výstava Entové – doupné stromy, LD

Obr. 8: Karneval Utilis, DOL

Obr. 9: Vyhlášení vítězů soutěže „Mám
vlastní knihu“, knihovna

Obr. 10: Velikonoční jarmark na Pohansku, POH

Obr. 11: 6. Benefiční koncert na Pohansku,
POH

Obr. 12: Výstava Volnočasové aktivity v Domově
seniorů, SYN
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Obr. 13: Výstava Strom solitér, LD

Obr. 14: Výstava Prindžáras amen – Žijeme
v multikulturní společnosti, LD

Obr. 15: Muzejní týden – divadelní
představení Míček-Flíček, SYN

Obr. 16: Muzejní týden – Muzejní noc
v synagoze, SYN

Obr. 17: Výstava Koloniál pana Bajzy, DOL

Obr. 18: Výstava Alfons Mucha – výběr z díla,
SYN
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Obr. 19: Slované na Pohansku, POH

Obr. 20: Bojový den na Pohansku, POH

Obr. 21: Retro ve stylu 30. let na Pohansku,
POH

Obr. 22: Zážitkový den na Pohansku, POH

Obr. 23: Letní muzejní dílničky, DOL

Obr. 24: Derniéra výstavy Koloniál pana Bajzy,
DOL
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Obr. 25: Výstava Fantastický středověk, LD

Obr. 26: Výstava 20. let Charity, SYN

Obr. 27: Výstava Současné rakouské umění,
DOL

Obr. 28: Ivan Hodonský: Ženský ráj to
napohled…, DOL

Obr. 29: Martin Dvořák: Nový Zéland
a Austrálie, SYN

Obr. 30: Libor Vymyslický: Proměny lužního
lesa, SYN
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Obr. 31: Dny evropského dědictví –
Komentované prohlídky židovského
hřbitova

Obr. 32: Dýňování, DOL

Obr. 33: Přednáška Kuffnerovi –
nejvýznamnější břeclavská rodina, SYN

Obr. 34: Adventní inspirace, SYN

Obr. 35: Vítězové soutěže Po muzejních
cestičkách

Obr. 36: Ocenění v soutěži Muzejní pas, DOL
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Obr. 37: Výstava Patchwork, SYN

Obr. 38: Výstava Jak se rodí večerníčky, DOL
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Příloha č. 2: Akce Městského muzea a galerie Břeclav – rok 2012 (MMG Břeclav bylo
pořadatelem)
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Příloha č. 3: Akce Městského muzea a galerie Břeclav – rok 2012 (MMG Břeclav bylo
spolupořadatelem)

Příloha č. 4: Souhrnná tabulka návštěvnosti na akcích MMG Břeclav
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Příloha č. 5: Návštěvnost výstav, rok 2012 – DOL

Příloha č. 6: Návštěvnost výstav, rok 2012 – POH
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Příloha č. 7: Návštěvnost výstav, rok 2012 – SYN

Příloha č. 8: Návštěvnost výstav, rok 2012 – SYN (v době, kdy neprobíhají výstavy)
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Příloha č. 9: Návštěvnost výstav, rok 2012 – LD

Příloha č. 10: Návštěvnost výstav, rok 2012 – LD (v době, kdy neprobíhají výstavy)
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Příloha č. 11: Souhrnná tabulka návštěvnosti výstav
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Příloha č. 12: Uzávěrka za rok 2012
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