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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 MMG Břeclav objekt Lichtenštejnského
domu se stálou expozicí k Lednicko-valtickému areálu (dále jen LVA).
V současné době po dohodě s Židovskou obcí Brno byl dán MMG Břeclav do správy
židovský hřbitov, který se stává součástí kulturního dědictví města Břeclavi. V roce 2013 bylo
díky dotačnímu titulu opraveno přes sto náhrobků, které byly znovu postaveny
a zrestaurovány.
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 a galerie (hlavní budova muzea, tj. objekt pod vodárnou, dále jen DOL),
 Lichtenštejnský dům (dále jen LD).
4. Opravy, údržba majetku zřizovatele
- synagoga – modernizace depozitáře pro dvojrozměrný materiál (fotografie, pohlednice
aj.)
- muzeum a galerie – výměna nevyhovující podlahové krytiny ve vstupních prostorách
objektu, výměna podlahové krytiny a výmalba v kanceláři odborných pracovníků,
výmalba chodby
- depozitáře v Domě školství – rekonstrukce depozitáře D2 – výměna podlahové krytiny,
výmalba, nákup nových úložných prostor pro sbírkové předměty,
- 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 židovského hřbitova (sekání trávy, dendrologické studie,
dokumentace a restaurování náhrobků)
- v průběhu dubna roku 2013 byla předána do užívání MMG Břeclav místnost v Domě
školství v suterénu, ve které zřídilo MMG Břeclav depozitář pro pomocný výstavní
a vzdělávací fond, depozitář byl částečně osazen regály
5. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
- v roce 2013 odpovědělo MMG Břeclav na jeden dotaz podle výše uvedeného zákona
- jednalo se o dotaz pana Martina Bílého, který žádal o sdělení informace: „Kolik stála
víkendová akce Cyrilometodějský den na Pohansku 5. 7. 2013 (10:00 – 18.00)?“, MMG
Břeclav odpovědělo: „Celkové náklady na tuto akci, kterou pořádalo Městské muzeum
a galerie Břeclav ve spolupráci s městem Břeclav, činily 95 000 Kč“.
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6. Logo MMG Břeclav
- od července roku 2013 došlo ke změně loga MMG Břeclav
- MMG Břeclav se navrátilo k logu z roku 2007, které bylo vytvořeno pro výstavu Grafix
2007 a v následujících letech však nebylo používáno
- autorkou původního i současného (upraveného) loga je břeclavská výtvarnice a grafička
Yvona Jandáková
- se změnou loga byla změněna také institucionální razítka (kulatá i běžná), turistická
razítka a hlavičkový papír, upraveny výlepové plochy MMG Břeclav, změněno bylo logo
nade dveřmi objektu pod vodárnou
- ukázka původního (vlevo) a současného (vpravo) loga MMG Břeclav
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II. PLNĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ČINNOSTI
1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
A) SBÍRKY
1. Sbírka Městského muzea a galerie 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 2013 byl prováděn zápis podsbírky do CES dle zákona č. 122/2000 Sb. v jednom
ze dvou stanovených intervalů: do 15. května opraveny fondy: textil, fotografie, pohlednice,
a doplněny přírůstky za rok 2012: textil, etnografie, historie a galerie (15. listopadu 2013
nebyly po dohodě s ministerstvem kultury změny zasílány)
3. Depozitáře MMG Břeclav
- sbírky MMG Břeclav jsou uloženy podle jednotlivých podsbírek:
 synagoga (SYN)
- depozitář D1 – textil
- depozitář D2 – fotoarchiv, pohlednice, knihy, periodika, kartografický materiál,
plakáty
 Dům školství (DŠ)
- depozitář D1/A – etnografie, historie
- depozitář D1/B – galerie
- depozitář D2 – historie, etnografie
- depozitář D3 – pomocný výstavní a vzdělávací materiál
 zámeček Pohansko (POH)
- depozitář – archeologie
- 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
(fond textilu)
- v roce 2013 došlo ke kompletnímu přebalení dvojrozměrných fondů (fotoarchiv,
pohlednice, knihy, periodika, kartografický materiál, plakáty) do archivačních krabic,
spisových desek a odkyseleného papíru, pohlednice a fotografie jsou uloženy v kovových
kartotékách
- grafiky byly přemístěny z pracovny kurátora na hlavní budově muzea (objekt
pod vodárnou) do depozitářů Domu školství
- u některých sbírkových předmětů bylo v průběhu inventarizace zjištěno nevhodné
nebo nedostatečné uložení, nedostatky jsou odstraňovány dle inventárních zápisů
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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

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 2013
- obsahuje:
 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 2013) a stanoveny jsou hodnoty
relativní vlhkosti pro jednotlivé podsbírky
- s depozitárním režimem byli seznámeni všichni zaměstnanci, obdrželi jednu kopii
proti podpisu
 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 2013 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 a dotazníková šetření různého charakteru
 Zprávy o konzervaci
- obsahují předávací protokoly o jednotlivých předmětech určených ke konzervaci,
průběh a popis konzervace, konzervátorskou zprávu a průvodní fotodokumentaci
 Inventarizační zprávy
- zprávy z jednotlivých fází inventarizace, která je vyhlášena příkazem ředitelky
na každý rok dle zákona č. 122/2000 Sb.
- v roce 2013 byla vyhlášena pravidelná inventarizace fondů: textil, knihy, plakáty,
periodika, kartografický materiál, fotografie a pohlednice, historie, etnografie a galerie
– 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
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smlouvy, smlouvy o převodu, nálezové zprávy) jsou uloženy u ředitelky MMG
Břeclav
předměty jsou zapisovány do I. stupně (chronologické) a II. stupně (systematické)
evidence sbírek, ředitelkou MMG Břeclav do CES, 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
- sbírka MMG Břeclav je členěna na podsbírky (sbírkové fondy):
- archeologie (A)
- etnografie (E)
- historie (H)
- galerie (G)
- textil (T)
- knihy (K)
- plakáty (P)
- kartografický materiál (M)
- periodika (N)
- fotoarchiv (F)
- pohlednice (Po)
- kurátoři fondů jsou jmenovitě stanoveni v depozitárním řádu
- fond archeologie má od roku 2013 odborného archeologického pracovníka na 0,5 úvazku
7. Podsbírky (sbírkové fondy) k 31. 12. 2013 s počtem inventárních čísel:
 archeologie A (A-1 – A-10960)
 etnografie E (E-1 – E-731)
 historie H (H-1 – H-1535)
 galerie G (G-1 – G-1550)
 textil T (T-1 – T-1 479)
 knihy K (K-1 – K-548)
 plakáty L (L-1 – L-206)
 kartografický materiál M (M-1 – M-87)
 periodika N (N-1 – N-2 372)
 fotoarchiv F (F-1 – F-1406)
 pohlednice Po (Po-1 – Po-378)
8. Počet inventárních čísel sbírkových předmětů ke dni 31. 12. 2013 je 21 252, jedná
se přibližně o 23 000 kusů.

B) INVENTARIZACE
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
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na jednotlivé podsbírky zapsané do CES pod č. MBC/002-04-24/101 002, následně zaslalo
na Ministerstvo kultury ČR.
Znění hlášení o provedené inventarizaci pro Ministerstvo kultury za rok 2013:
1. Dle skutečnosti, že byla k 1. únoru 2011 Radou města Břeclavi na základě výsledků
výběrového řízení jmenována ředitelkou MMG 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. Dle možnosti instituce byla nařízena digitalizace jednotlivých podsbírek. V roce
2013 po přijetí pracovníka na pozici archeologa (toto místo nebylo téměř 5 let obsazeno)
byla nařízena celková fyzická inventarizace podsbírky archeologie. Tato mimořádná
inventarizace bude ukončena k 30. červnu 2014.
2. Pro léta 2013 až 2023 byl vypracován desetiletý plán pravidelné inventarizace sbírky MMG
Břeclav, kromě podsbírky archeologie. Tato podsbírka bude pravidelně inventarizována
v letech 2015 až 2024. Všechny sbírkové předměty jsou evidovány v muzejním systému
BACH.
3. FOTOARCHIV
Sbírkový fond fotoarchivu MMG Břeclav obsahuje sbírkové předměty vztahující
se zejména k vlastnímu regionu Břeclavsko; značnou část tvoří fotografie a negativy
dokumentující hospodářský, politický a kulturní život města v letech 1890 až 1980.
Podstatnou 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. Celý fond je kompletně digitalizován.
Po provedení nařízené 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, 2. polovina
roku 2013). O provedené inventuře byl pořízen protokolární zápis.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2013 je inv. č. F-1
až F-140: 140 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. Celý fond je kompletně digitalizován.
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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. 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, 2. polovina roku 2013).
O provedené inventuře byl pořízen protokolární zápis.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2013 je inv. č. Po-1
až Po-40: 40 ks.
5. KARTOGRAFICKÝ MATERIÁL
Podsbírka kartografický materiál z velké části zahrnuje materiály k užšímu i širšímu
regionu Břeclavi. Doplněno 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 skice, plány, kartografické pomůcky, publikace.
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. Fond je
digitalizován.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2013 je inv. č. M-1
až M-10: 10 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. Fond je postupně
digitalizován.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2013 je inv. č. K-1
až K-55: 55 ks.
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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 2013 je inv. č. N-1
až N-240: 240 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. Fond je postupně digitalizován.
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 byly nově uloženy do inertních obalů. O provedené inventuře byl pořízen
protokolární zápis.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2013 je inv. č. L-1
až L-25: 25 ks.
9. TEXTIL
Cílená akviziční činnost zahrnuje především jihozápadní a východní část Podluží
(např. obce St. 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 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
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zjištěny u fondu lidové výšivky – neúplná datace či popisy techniky zhotovení. O provedené
inventuře byl pořízen protokolární zápis.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2013 je inv. č. T-1
až T-140: 168 ks.
10. HISTORIE
Sbírkový fond historie obsahuje sbírkové předměty vztahující se zejména k vlastnímu
regionu Břeclavsko; podstatnou část tvoří vybavení domácnosti, předměty zaniklé místní
průmyslové či řemeslné výroby, regionální školství, hračky, osobní věci z pozůstalosti
významných rodáků či obyvatel atd. V letech 2007 až 2008 byl tento sbírkový fond
přestěhován do nových depozitárních prostor.
Po provedení inventarizace bylo konstatováno, že všechny sbírkové předměty byly
fyzicky dohledány a jsou řádně evidovány v I. a II. stupni evidence. Ze zjištěných nedostatků
– ne zcela dostačující popisy předmětů, u některých chyběly rozměry, popř. přesnější datace.
Všechny tyto nedostatky byly v protokolu zaznamenány a poté bylo vydáno nařízení
k odstranění těchto nedostatků. V souladu s harmonogramem konzervace jednotlivých fondů
byly vybrány sbírkové předměty ke konzervaci. Fond je při pravidelných ročních
inventarizací průběžně digitalizován. O provedené inventarizaci byl pořízen protokolární
zápis.
Dále bylo rozhodnuto o převedení 12 knih (H-74, H-309 – H-319) z fondu historie
do fondu knih. Jednalo se o nábožensko literaturu. Následně byly nahrazeny přírůstky za rok
2013, aby nedošlo k porušení číselné řady.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2013 je inv. č. H-1
až H-154: 254 ks.
11. ETNOGRAFIE
Sbírkový fond etnografie opět zahrnuje především sbírkové předměty národopisného
regionu Podluží v časovém rozmezí cca 1850 až 2000. Největší část tvoří vybavení
domácností, zemědělské a řemeslné nástroje a náčiní, výrobky lidových tvůrců, předměty
náboženské povahy aj. I tento sbírkový fond byl přestěhován v letech 2007 až 2008
do nových depozitárních prostor.
Po provedení inventarizace bylo konstatováno, že všechny sbírkové předměty byly
fyzicky dohledány a jsou řádně evidovány v I. a II. stupni evidence. Ze zjištěných nedostatků
– ne zcela dostačující popisy předmětů, zejména u zemědělských nástrojů. U některých
předmětů byly nesprávně změřeny rozměry. Dále bylo zjištěno, že fond obsahuje velké
množství rozčlenění předmětů do podskupin. Všechny tyto nedostatky byly v protokolu
zaznamenány a poté bylo vydáno nařízení k odstranění těchto nedostatků. Komise doporučuje
ve zprávě sjednotit a snížit velké množství podskupin. V souladu s harmonogramem
konzervace jednotlivých fondů byly vybrány sbírkové předměty ke konzervaci. Fond je
při pravidelných ročních inventarizací průběžně digitalizován. O provedené inventarizaci byl
pořízen protokolární zápis.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2013 je inv. č. E-1
až E-87: 87ks.

12

12. GALERIE
Sbírkový fond galerie zahrnuje výtvarná díla především regionálních výtvarníků
staršího i soudobého období, věnující se jak folklorní, tak i ostatní žánrové tématice. Výjimku
tvoří podskupina grafik, která zahrnuje i grafická díla ze čtyř ročníků bienále Grafix (2001,
2003, 2005 a 2007) od výtvarníků z České republiky i střední Evropy. I tento sbírkový fond
byl přestěhován v letech 2007 a ž 2008 do nových depozitárních prostor. Celý fond je
digitalizován.
Po provedení inventarizace bylo konstatováno, že všechny sbírkové předměty byly
fyzicky dohledány a jsou řádně evidovány v I. a II. stupni evidence. Pouze u jednoho
předmětu byl zjištěn nedostatečný popis. V souladu s harmonogramem konzervace
jednotlivých fondů byly vybrány sbírkové předměty ke konzervaci, která proběhla do konce
roku 2013. O provedené inventarizaci byl pořízen protokolární zápis.
Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2013 je inv. č. G-1
až G-150: 154 ks.

C) 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, tajemnicí komise byla
jmenována ekonomka MMG Břeclav 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)
Mgr. Petr Futák (Masarykovo muzeum Hodonín, pobočka Veselí na Moravě)
Aneta Proková (MMG Břeclav), tajemnice
4. V roce 2013 se zasedání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Městského muzea
a galerie Břeclav konalo jednou, a to dne 19. 4. 2013.
5. Členové komise projednali tyto kupní nabídky: nabídka č. 1/13 paní Aleny Jarešové.
Jednalo se o ošacení (kabáty, oblek, klobouky, šaty, štucl, kravaty, ponožky, boty, sako).
Byl podán dotaz na komisi o doporučení ceny za výkup. Komisí byla navržena nejnižší cena
na 3 500 Kč a maximální 7 000 Kč. Předměty byly vykoupeny za 3 500 Kč. Nabídka č. 2/13
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pana Svatopluka Muchy. Jde o olejomalbu na lepence. Stará Břeclav – Dyje nad splavem –
autor Alois Juritzky z roku 1900. Nabízená cena – 1 500 Kč. Nabídka je doporučena
ke koupi za navrhovanou cenu 1 500 Kč.
6. Mimořádně byl členy komise schválen po emailové komunikaci výkup dvou hudebních
nástrojů „berkafonů“ břeclavských výrobců z rodiny Berkových za cenu 10 000 Kč
7. V roce 2013 byla akviziční činnost soustředěna na předměty z doby socialismu (tj. 70. a 80.
léta 20. století) a také hračky (tohoto tématu se týkaly tři hlavní muzejní výstavy). V tisku
byly podávány výzvy k občanům.
8. V roce 2013 bylo akviziční činností získáno do muzejní sbírky celkem 249 kusů předmětů
(př. č. 1 – 18/13, inv. č. 205), z toho 118 inv. č. (148 ks) získalo muzeum darem, převodem
12 inv. č. převodem mezi fondy (12 ks), 13 inv. č. (13 ks) vlastním sběrem a 62 inv. č. (64
ks) formou výkupu.
9. Kupní smlouvy byly uzavřeny na celkovou částku 35 347 Kč. Částka vynaložená
na akviziční činnost byla podstatně vyšší než v roce 2012 (3 850 Kč).
10. Sbírkový fond textilu (T) byl rozšířen o př. č. 2/13, 11/13 a 16/13. Předměty byly následně
zaevidovány ve II. stupni evidence pod inv. č. T-1456 až T-1479. Jednalo se o pánské
a dámské oděvy (dobovou městskou módu) z první poloviny 20. století, dále o součásti
ženského lidového kroje z národopisné oblasti Podluží (zimní vlňák, 20. léta 20. století)
a Hanáckého Slovácka (sukně, jupka a šátek, 50. léta 20. století).
11. Sbírkový fond galerie (G) byl rozšířen o př. č. 1/13, 6/13. Předměty byly následně zapsány
pod inv. č. G-1121 a G-1550. Inv. č. G-1121 nahradilo již dříve vyřazenou fotografii. Inv. č.
G-1121 – olejomalba na lepence od Aloise Juritzkého byla odkoupena ze soukromého
vlastnictví. Inv. č. G-1550 – olejomalba na sololitu od malíře Osičky zobrazující břeclavský
splav byla získána darem. Celkem se jednalo o 2 inv. č. (2 kusy).
12. Sbírkový fond historie (H) byl rozšířen o př. č. 4/13, 5/13, 7/13, 8/13, 9/13, 12/13, 13/13,
14/13, 16/13, 18/13. Předměty byly následně zapsány ve II. stupni evidence. Část předmětů
př. č. 4/13 nahradila převedených 12 knih do fondu knih (K), jednalo se o inv. č. H-74, H309 – H-319, zbylá část předmětů byla zapsána pod inv. č. H-1466 – H-1472. U všech
předmětů se jednalo o předměty z vybavení domácnosti (hliníkové nádobí) z Poštorné 50. –
70. léta 20. stol. Př. č. 5/13, tedy portrét prezidenta V. Klause, byl zaevidován pod inv. č. H1473. Hračky darované firmou Gumotex (př. č. 7/13) byly zapsány pod inv. č. H-1474 – H1484, jednalo se o 11 kusů hraček z 60. a následně 90. let 20. století. Ze ZŠ Slovácká
Břeclav bylo získáno 9 kusů nástěnných obrazů (př. č. 8/13), které byly zaevidovány pod
inv. č. H-1485 – H-1493, převážně z 50. let 20. století. Z produkce břeclavských řemeslníků
byly získány dva originální hudební nástroje – berkafony (př. č. 9/13), které byly následně
zapsány pod inv. č. H-1494 – H-1495. Od soukromé osoby byly získány hračky z produkce
firmy Gumotex (př. č. 12/13), hračky z produkce 80. let 20. století zapsané pod inv. č. H-

14

1496 – H-1523, tj. 29 kusů. Př. č. 13/13 obohatilo sbírky předměty z břeclavské synagogy
(kachle z podlahy, číslo k označení sedadla), dále židovský svícen, které byly zaevidovány
pod inv. č. H-1524 – H-1527, celkem 4 kusy. Další vybavení domácnosti – hliníkové nádobí
z 50.–70. léta 20. stol. a peněženka na potravinové lístky byly získány pod př. č. 14/13
a zapsány pod inv. č. H-1528 – H-1530, jednalo se o 3 kusy. Př. č. 16/13 z části předměty
patřící do fondu historie obsahovaly 4 kusy nábytku do kuchyně z 50. let 20. století
(kredenc, umývadlo, umývací pult, stůl) z Němčiček a byly zapsány pod inv. č. H-1531 – H1534. Př. č. 18/13 obsahovalo sportovní kočárek z Břeclavi a byl zaevidován pod inv. č. H1535. Celkem bylo zaevidováno 70 nových inv. č. a 12 nahrazeno. Celkem 83 kusů.
13. Sbírkový fond etnografie (E) byl rozšířen o př. č. 15/13 a jeden předmět z př. č. 16/13.
Předměty byly následně zaevidovány ve II. stupni evidence pod inv. č. E-724 – E-731. U př.
č. 15/13 (inv. č. E-724 – E-730) se jednalo se o předměty z vybavení domácnosti (keramické
hrnce, míchadlo na trnky) a zemědělské nástroje (hřeben na len a shrnovač na obilí)
z Břeclavi z první poloviny 20. století. U př. č. 16/13 (inv. č. E-731) se jednalo se o předmět
pro řemeslnou výrobu (hoblice). Celkem 8 inv. č. (8 kusů předmětů).
14. Sbírkový fond periodika (N) byl rozšířen o př. č. 2/13. Předměty byly zapsány pod inv. č.
N-2342 – N-2372. Jedná se převážně o periodický tisk (vídeňské, lipské, mladoboleslavské
a brněnské módní časopisy z let 1904–1934). Celkem jde o 31 inv. č. (31 kusů předmětů).
15. Sbírkový fond archeologie (A) byl rozšířen o př. č. 10/13, 17/13. Předměty byly následně
zaevidovány ve II. stupni evidence pod inv. č. A-10906 – A-10959 a A-10960. V případě př.
č. 10/13 se jedná o archeologické kovové nálezy ze sběrů katastru Kostice a Lanžhot.
Předmět přír. č. 17/13 představuje větší část zásobní nádoby nalezené v Brodském. Celkem
se jedná 55 inv. č. (84 kusů předmětů).
16. Sbírkový fond knih (K) byl rozšířen o př. č. 27/97, 30/96, 3/13. Předměty byly následně
zapsány pod inv. č. K-534 – K-548. Př. č. 3/13 obsahuje 3 sbírkové předměty (K-534 – K536) regionální beletrie, konkrétně díla autorů Jana Kostrhuna a Kamily Sojkové. Př. č.
27/97 (K-537 – K-547) bylo do fondu knih převedeno z fondu historie (původní číslo H-309
– H-319) – celkem 11 knih náboženského charakteru. Př. č. 30/96 obsahuje 1 objekt
(původní číslo H-74) taktéž náboženské literatury bylo zapsáno pod inv. č. K-548. Celkem
15 inv. č. (15 kusů předmětů).

D) ZÁPŮJČKY SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
1. V roce 2013 provedlo MMG Břeclav jednu zápůjčku sbírkových předmětů
2. 7 ks sbírkových předmětů fondu etnografie bylo zapůjčeno na krátkodobou výstavu
do Národního zemědělského muzea, pobočka Valtice (jednalo se o malovaný nábytek
ze souboru paní Nešporové)
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E) 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
2013 byli osloveni dva 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., v roce 2012 konz.
60 sb. př.)
PhDr. Pavel Klimeš – specializace na restaurování obrazů, konzervátor byl opět vybrán
na základě předcházející dobré spolupráce
3. V roce 2013 bylo zadáno 129 inv. č. (213 ks) ke konzervaci a restaurování na základě
inventarizace fondů galerie, historie, etnografie a archeologie. Průběžně byly konzervovány
předměty s nevyhovujícím stavem:
 fond galerie: 3 inv. č. (3 ks)
 fond historie: 57 inv. č. (75 ks)
 fond etnografie: 27 inv. č. (93 ks)
 fond archeologie: 14 inv. č. (14 ks)
 neevidované předměty, tj. ty, které budou zaevidovány v roce 2014, popř. předměty
vystavené v expozici: 28 ks
4. Navráceno po konzervaci bylo 127 předmětů ze 129 kusů. U 2 předmětů (berkafon – př. č.
9/13 se jedná o značný zásah, restaurování vyžaduje přesah do roku 2014).
5. U archeologie se jednalo o předměty z kovu.
6. U etnografie a historie o kombinaci materiálu dřevo a kov, samostatné dřevo, samostatný
kov, papír.
7. U obrazů bylo zjištěno poškození na základě nevhodného uložení nebo stáří.
8. Ke každému konzervovanému předmětu byla doplněna fotodokumentace a stručná
charakteristika zásahu na předmět v systému Bach.
9. Částka na konzervaci a restaurování v roce 2013: 119 590 Kč (konzervace v roce 2013 byla
náročná, jednalo se o větší množství předmětů – vybavení domácnosti, kočáry, nábytek aj.).
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F) DIGITALIZACE SBÍREK
1. Digitalizací sbírek je myšleno fotografování sbírkových předmětů a zavádění do evidence
Bach, aby byla pořízena obrazová dokumentace a docházelo k menší fyzické manipulaci se
sbírkovými předměty.
2. Za rok 2013 bylo zdigitalizováno 3 692 inventárních čísel, tj. 3 831 ks sbírkových
předmětů.
3. Digitalizace sbírek probíhá dle každoroční inventarizace předmětů (fond etnografie,
historie, knihy, plakáty, kartografický materiál, fotografie, pohlednice), ale také mimořádně,
dle nutnosti a aktuálnosti sbírek (galerie – bylo rozhodnuto o přemístění sbírek z pracovny
kurátora do depozitářů Domu školství, proto byly všechny grafiky zdigitalizovány, knihy –
mimo inventarizované předměty byly digitalizovány také knihy, které je nutné předat
na konzervaci a detailnější určení).
4. Fond archeologie byl od roku 2008–2012 bez kurátora, od roku 2013 je prováděna
inventarizace sbírek, v roce 2014 bude fond digitalizován.
5. Vzhledem k nedostatečnému vybavení pro skenování velkoformátových papírů a nejasné
metodice ohledně digitalizace, nebude zatím digitalizován fond periodik.
6. V roce 2013 bylo dokončeno digitalizování fondu galerie, následně byl zdigitalizován fond:
kartografický materiál, fotoarchiv a pohlednice.
7. Provedené digitalizace v letech 2012 a 2013

Archeologie

-

-

Počet zdigitalizovaných sb. př.
z celkového počtu předmětů ve
fondu (vyjádřeno %)
0%

Etnografie

7 (7 ks)

229 (233 ks)

32,28% (731 inv. č., 896 ks)

Historie

18 (18 ks)

266 (391 ks)

18,5% (1535 inv č., 2090 ks)

Galerie

368 (368 ks)

1182 (1 192 ks)

100% (1550 inv.č., 1 560 ks)

Textil

-

-

0%

Knihy

-

119 (119 ks)

21,71% (548 inv. č., 548 ks)

Plakáty

-

25 (25 ks)

12,14% (206 inv. č., 206 ks)

Kartografický materiál

-

87 (87 ks)

100% (87 inv. č., 87 ks)

Periodika

-

-

0%

Fotoarchiv

-

1406 (1 406 ks)

100% (1406 inv. č., 1 406 ks)

Pohlednice

-

378 (378 ks)

100% (378 inv. č., 378 ks)

Název fondu

Digi. 2012

Digi. 2013

Tabulka č. 1: Provedené digitalizace v letech 2012 a 2013, vyjádření v procentech
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2. VÝSTAVNĚ PREZENTAČNÍ ČINNOST
A) PŘEHLED VÝSTAV
1. Městské muzeum disponuje čtyřmi budovami, ve kterých probíhá prezentační činnost:
 muzeum a galerie (DOL) – disponující výstavním sálem (283 m2),
 synagoga (SYN) – disponující výstavním prostorem (120 m2), expozicí (202 m2),
 zámeček Pohansko (POH) – disponující expozicí (221 m2),
 Lichtenštejnský dům (LD) – disponuje expozicí (226 m2), výstavním prostorem –
tj. Galerie v podkroví (146 m2).

2. Stručný přehled
Výstavní sál hlavní budovy (objekt pod vodárnou) – DOL
Název výstavy

Datum

Zámecké interiéry v zimě

Čt 31. 1. 2013 – Ne 24. 3. 2013

Alois Mikulka

Čt 4. 4. 2013 – Ne 5. 5. 2013

Merkur – dětství se šroubky

So 18. 5. 2013 – Ne 15. 9. 2013

Libor Juřena – Výjevy přejí ať se vám splní všechna přání

Pá 27. 9. 2013 – Ne 10. 11. 2013

Hračky 1880–1980, kouzlo vánočního dárku

Čt 3. 12. 2013 – Ne 26. 1. 2014

Výstavní prostor synagogy – SYN
Název výstavy

Datum

„Josef Fröhlich“ – dřevěné plastiky a reliéfy

Pá 7. 2. 2013 – Ne 7. 4. 2013

Nepál – hory

Út 16. 4. 2013 – Ne 9. 6. 2013

Max Švabinský – výběr z díla

Pá 14. 6. 2013 – Ne 1. 9. 2013

Miroslav „Mrazík“ Mráz – Šepoty abstrakce

Pá 6. 9. 2013 – Ne 20. 10. 2013

Gabriela Dubská – volná tvorba

Čt 24. 10. 2013 – Ne 2. 2. 2014

Patchwork

Út 3. 12. 2013 – Ne 8. 12. 2013
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Výstavní prostor Lichtenštejnského domu – LD
Název výstavy

Datum

Můj kamarád večerníček – výstava soutěžních prací

Čt 28. 2. 2013 – Ne 14. 4. 2013

Evropští velikáni

Čt 25. 4. 2013 – Ne 31. 8. 2013

Život v krajině staletých dubů, Zaostřeno na bobra

Út 17. 9. 2013 – Ne 24. 11. 2013

Lednicko-valtický areál – fotografie

Čt 28. 11. 2013 – Ne 2. 2. 2014

Výstava na Pohansku – POH
Název výstavy
Originální velkomoravský šperk z Pohanska

Datum
Stř 3. 7. 2013 – Ne 7. 7. 2013

3. podrobný přehled jednotlivých výstav
a) výstavní sál hlavní budovy – DOL
Zámecké interiéry v zimě
- autorská výstava představila unikátní mobiliář a historické předměty z řady
jihomoravských zámků, předměty, které jsou běžně prezentovány jako součást
jednotlivých interiérů zámků, byly na výstavě představeny jako unikátní solitéry a mohla
tak vyniknout jejich krása, podtitul výstavy zněl Hry, zábavy a kratochvíle
na šlechtických sídlech, byly zde představeny hračky šlechtických dětí, zábava pánů
a dam, dle toho byla také výstava členěna na pánský lovecký zámeček, barokní
a rokokový salón, dámský salón a dětský pokoj
- pro dětské návštěvníky byl vytvořen interaktivní koutek, tj. „převlékárna“ s replikami
šatů, které zapůjčil zámek Milotice
- výstava byla realizována s Národním památkovým ústavem, tj. se státními zámky
Lednice, Valtice, Jaroměřice nad Rokytnou, Lysice a Milotice, muzei – Jihomoravské
muzeum ve Znojmě a soukromými sběrateli – hračky zapůjčila Miroslava Pecháčková,
Muzeum hraček Rychnov nad Kněžnou, Antik Doležal Břeclav
- vernisáž: vystoupila komorní trio Základní umělecké školy Břeclav
- doprovodná akce: Historické květinové vazby v zámeckých interiérech – přednášející
florista Bohuslav Rabušic, který vytvořil květinové vazby z různých časových období, ty
se pak staly součástí výstavy (57 návštěvníků)
- návštěvnost: 820 návštěvníků
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Alois Mikulka
- výstava uspořádaná významnému jihomoravskému malíři Aloisy Mikulkovi k 80.
narozeninám, výstava představila ilustrátorskou i volnou tvorbu z období 60. let 20. stol.
až po rok 2013
- ilustrátorská tvorba pro děti brněnského malíře byla částečně představena v roce 2011
na výstavě „Pohádkový svět českých ilustrátorů“
- na vernisáži vystoupil Old Star Břeclav pod vedením Jaroslava Švacha a cimbálová
muzika Vrzgňa
- pro žáky základních škol byl vytvořen animační program „Příběhy Aloise Mikulky“
- návštěvnost: 759 návštěvníků
Merkur – dětství se šroubky
- výstava představila sbírku Jiřího Mládka, největšího sběratele Merkuru v České
republice, který na výstavu zapůjčil nejen historické exponáty ukazující vývoj stavebnice
Merkur, ale také obří exponáty vyrobené z této stavebnice – ruské kolo, ivančický
viadukt nebo těžební pec, unikátní a dosud nevystavovanou část výstavy tvořily modely
vlaků Miroslava Mráze z Prahy
- součástí výstavy byl interaktivní koutek – herna s 60 kg stavebnice Merkuru, návštěvníci
mohli postavit jakýkoliv model, který byl následně prezentován na výstavě
- vernisáž: přednáška o historii Merkuru, kterou uspořádal pan Jiří Mládek
- doprovodná akce: Den otců – Vezmi tátu na Merkur – oslavy Dne otců, kteří si přišli
prohlédnout výstavu s komentovanou prohlídkou o historii Merkuru, pro tatínky byl
připraven dárek – button s nápisem Táta v muzeu a originální šroubovák Merkur (70
návštěvníků)
- návštěvnost: 3 323 návštěvníků
Libor Juřena – Výjevy přejí ať se vám splní všechna přání
- výstava představující dalšího břeclavského výtvarníka, významného grafika, malíře,
fotografa a člena Sdružení břeclavských výtvarníků Libora Juřenu, na výstavě se objevily
především velkoformátová díla vytvořená pro účely výstavního sálu prezentující
především útržky vzpomínek s kombinací imaginárních představ
- vernisáž: vystoupilo Jazzové trio Základní umělecké školy Břeclav
- doprovodná akce: Den seniorů v muzeu – animační program pro seniory ze Svazu tělesně
postižených – městská organizace Břeclav, kteří malovali dle detailů z obrazů Libora
Juřeny (16 účastníků), z prací vznikla drobná výstava instalovaná ve foyer Domu školství
- pro základní školy byl vytvořen animační program „Cesta do obrazu Libora Juřeny“
- návštěvnost: 212 návštěvníků
Hračky 1890–1980, kouzlo vánočního dárku
- výstava představila unikátní sbírku sběratelky Miroslavy Pecháčkové, majitelky
soukromého Muzea hraček z Rychnova nad Kněžnou, která zapůjčila na výstavu hračky
především z období od konce 19. stol. do konce 20. stol., na výstavě byla vytvořena dvě
diorámata představující obývací pokoj ze 30. let 20. stol. a kuchyň z 50. let 20. stol.
a také hračku jako typický dárek, pro dětské návštěvníky byl vytvořen interaktivní koutek
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-

-

s možností zahrát si maňáskové a loutkové divadlo, pohybové hry, tiskátka aj., vytvořena
byla také část s hračkami firmy Gumotex a hračkami z břeclavských domácností,
které byly prezentovány hračkami „s příběhem“.
výstavu zapůjčila Miroslava Pecháčková, interaktivní část zapůjčilo Moravské zemské
muzeum v Brně, dále spolupracovaly Marie Létalová (oblečení pro figuríny), Dagmar
Malinová (hračky s příběhem), Marie Kadlecová (hračky firmy Gumotex)
vernisáž: vystoupili žáci Hudební školy Yamaha Břeclav s hrou na flétnu
v rámci vernisáže výstavy byly předány odměny za celoroční soutěž Muzejní pas
derniéra: výstavy s názvem „Velké závěrečné hraní“ – byly předány odměny za celoroční
soutěž Muzejní pas
návštěvnost: 2 802 návštěvníků

b) výstavní prostor synagogy – SYN
„Josef Fröhlich“ – dřevěné plastiky a reliéfy
- výstava k životnímu jubileu, a to 60. narozeninám, představila třicet šest plastik
z různých období tvorby, nejčastějším tématem byly k vidění ženy a ženské motivy,
ale také například sochy s motivem řeckých bájí s názvem Neptunův hněv
nebo imaginární tvorba v podání Lodi bláznů
- zimní měsíce jsou v synagoze Břeclav věnovány regionálním autorů a Josef Fröhlich
ze Staré Břeclavi je jedním z dalších autorů, které chce Městské muzeum a galerie
představit
- vernisáž: vystoupil Ženský sbor ze Staré Břeclavi
- návštěvnost: 296 návštěvníků
Nepál – hory
- výstava představila největší vrcholy Nepálu ve fotografii a běžný život pod těmito horami
- výstavu fotografií vznikla ve spolupráci s Česko-nepálskou společností a zapůjčilo
Technické muzeum v Brně
- vernisáž: přednáška o životě v Nepálu PhDr. Taťány Slavíkové
- návštěvnost: 494 návštěvníků
Max Švabinský – výběr z díla
- unikátní výstava představila 32 originálních děl Maxe Švabinského a poukázala tak
na tvorbu od roku 1895 až do roku 1954 a na nejužívanější techniky z oblasti grafiky –
lept, mezzotinta, litografie, dřevoryt
- obrazy a grafiky byly zapůjčeny ze soukromé sbírky sběratele MUDr. Zdeňka Třímala
ze Znojma
- na vernisáži výstavy vystoupila s operními áriemi Táňa Janošová
- návštěvnost: 989 návštěvníků
Miroslav „Mrazík“ Mráz – Šepoty abstrakce
- výstava obrazů břeclavského výtvarníka k jeho životnímu jubileu – 50. letům života,
výstava představila kolekci obrazů, které vznikly v posledních dvou letech, Miroslav

21

-

Mráz se zaměřuje především na abstraktní tvorbu, v posledních letech se jeho obrazy
posunuly do polohy jasnějšího makro i mikrosvěta
vernisáž: kytarový recitál Pavla Doležala
návštěvnost: 398 návštěvníků

Gabriela Dubská – volná tvorba
- výstava představila dílo znovuobjevené břeclavské rodačky Gabriely Dubské, autorka je
známá především vytvořením večerníčku „Maková panenka“, tento večerníček byl
představen na výstavě „Jak se rodí večerníčky“ na přelomu roku 2012/2013, v synagoze
bylo prezentováno celé dílo této autorky, především volná tvorba – sepjatost
s výtvarnými proudy 20. století, některé obrazy jsou sepjaty přímo s Břeclaví a řekou
Dyjí
- díla na výstavu zapůjčil Památník písemnictví na Strahově, rodina Dubských a rodina
Novotných z Břeclavi
- na vernisáži vystoupili žáci ZUŠ Břeclav – Ludmila Šudřichová za klavírního doprovodu
Mgr. Ludmily Loubové
- návštěvnost: 264 návštěvníků
Patchwork
- výstava představující díla Patchworkového klubu Břeclav, o. s. mající charitativní účel –
část výtěžku z prodeje výrobků byl věnován na léčbu Lenky Tkadlecové z Břeclavi,
letošní novinkou bylo také představení hraček, které členky ušily pro děti z Domu svaté
Agáty v Břeclavi
- vernisáž: na vernisáži vystoupil v kulturním programu PhDr. Karel Křivánek
- ve spolupráci s MMG Břeclav byla patchworková výstava pro charitativní účely pořádaná
již pátým rokem
- návštěvnost: 431 návštěvníků

c) Výstavní prostor Lichtenštejnského domu – LD
Můj kamarád večerníček – výstav soutěžních prací
- výstava představila oceněné individuální výtvarné práce ze stejnojmenné soutěže „Můj
kamarád večerníček“, která byla vyhlášena k výstavě „Jak se rodí večerníčky“
(probíhající v MMG Břeclav na přelomu roku 2012/2013), na výstavě se objevily také
nesoutěžní kolektivní práce ze základních a mateřských škol
- vernisáž: animační program s motivem večerníčků pro MŠ Břetislavova – výroba
papírové čepice, hledání pohádkových dvojic a večerníčkova koláž
- návštěvnost: 205 návštěvníků
Evropští velikáni – Hory ve fotografii
- paralelní výstava, která korespondovala s výstavou Nepál – hory vystavenou v synagoze,
představila amatérské fotografie západních a východních Tater a Alp tří fotografů – Petra
Ludvy z Břeclavi, Iva Konečného z Hranic na Moravě a Borise Novotného z Třeboně
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-

vernisáž: autoři výstavy přednesli přednášku o vzniku fotografií při společných
turistických i horolezeckých cestách
návštěvnost: 452 návštěvníků

Život v krajině staletých dubů aneb Zaostřeno na bobra
- výstava představila na padesát fotografií od více než desítky autorů s tematikou ptačí
fauny, hmyzu (brouků, motýlů, vážek), savců, ryb i obojživelníků, návštěvníci
si prohlédli také několik roll up bannerů s tematikou života bobra a dioráma a tímto
hlodavcem
- výstavu pořádá Občanské sdružení Lužánek v čele s Filipem Šálkem
- vernisáž: vystoupil s přednáškou Aleš Vorel z České zemědělské univerzity a přednesl
o problematice a výzkumu bobra na jižní Moravě
- pro žáky základních škol byl připraven program, ve kterém se seznámili především
s bobrem a jeho životem a také s rozmanitostí fauny a flóry v lužních lesích
- návštěvnost: 330 návštěvníků
Lednicko-valtický areál – fotografie
- výstava představila velkoformátové fotografie z nové knihy o Lednicko-valtickém areálu
– kulturní památka ze Seznamu světového dědictví UNESCO ukázala stavby v obrazech,
fotografiích, plánech, modelech a také příběhy o architektech, stavebnících, stavitelích…
- vernisáž: na vernisáži přednášel autor knihy PhDr. Pavel Zatloukal
- návštěvnost: 88 návštěvníků

d) výstava v prostorách zámečku – POH
Originální velkomoravské šperky z Pohanska
- výstava představila na dvě desítky zlatých a stříbrných náušnic, gombíků, prstenů,
nákončí a dalšího vybavení hrobů z nepřetržitých 55 let výzkumů Ústavu archeologie
a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně, výstava byla doplněna velkoformátovými
fotografiemi šperků od Josefa Špačka
- unikátní výstava byla uspořádána k příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje
na Moravu, šperky byly vystaveny po více jak šedesáti letech
- šperky kvůli vysokým bezpečnostním opatřením byly vystaveny pouhých 5 dnů, zbylé
nálezy z hrobů byly v expozici na zámečku Pohansko vystaveny až do konce sezony
- předměty byly zapůjčeny z depozitářů Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy
univerzity v Brně, které spravuje a výzkumy na severozápadním předhradí lokality
Pohansko řídí prof. PhDr. Jiří Macháček, PhD.
- návštěvnost: 2 412 návštěvníků

e) Náklady a výnosy z výstav
- náklady na 16 výstav konaných v roce 2013 (náklady obsahují – dopravu předmětů,
zápůjčné, vernisáže, spotřební a instalační materiál, neobsahují – náklady na energie,
úklid, placení průvodců): 201 025 Kč
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-

výnosy (ze vstupného, fotografování, komisní prodej k výstavě): 253 829 Kč
rozdíl: +52 804 Kč

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: 52 návštěvníků (v době absence krátkodobých výstav, v roce 2013
se jednalo o 7 dnů)
zámeček 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: 2 467 návštěvníků
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
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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: 147 návštěvníků (v době absence krátkodobých výstav, v roce 2013
se jednalo o 56 dnů)

B) PŘEHLED AKCÍ
MMG v letošním roce pořádalo 34 akcí, spolupořadatelem se stalo u dalších 15 akcí.
Kompletní přehled pořádaných akcí bude přílohou č. 2 – 4.
Počet
Počet
Typ akce
akcí
návštěvníků
POŘADATEL MMG Břeclav

34

5 561

SPOLUPOŘADATEL MMG Břeclav

15

1 540

Celkem

49

7 101

1. Vernisáže
Vernisáže k jednotlivým výstavám jsou pořádány pro širokou veřejnost vždy
s kulturním programem.
Především se jedná o hudební doprovod například s žáky Základní umělecké školy
Břeclav (např. Gabriela Dubská – volná tvorba) a Hudební školy Yamaha Břeclav (např.
Hračky 1890–1980, kouzlo vánočního dárku), ale také s jejich pedagogy (Jazzové trio
Základní umělecké školy Břeclav – vernisáž výstavy Libora Juřeny) – především s komorním
triem ZUŠ (např. Zámecké interiéry v zimě), místními cimbálovými muzikami nebo
pěveckými sbory (např. výstava Aloise Mikulky – vystoupil Old Star Břeclav pod vedením
Jaroslava Švacha, Ženský sbor ze Staré Břeclavi vystoupil na vernisáži výstavy Josefa
Fröhlicha), ale i různými interprety (výstava Pavel Doležal s kytarou na výstavě Miroslava
„Mrazíka“ Mráze nebo operní pěvkyně Táňa Jarošová na vernisáži výstavy Max Švabinský –
výběr z díla). Tato kulturní vystoupení jsou součástí kulturního života mnoha břeclavských i
mimobřeclavských občanů.
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V letošním roce byla také připravena řada přednášek, která souvisela s tématem
výstavy (např. na výstavě Merkur – dětství se šroubky, Nepál – hory, Evropští velikáni, Život
v krajině staletých dubů aneb Zaostřeno na bobra, Lednicko-valtický areál – fotografie).
Vernisáž výstavy Můj kamarád večerníček byla zahájena netradičně, a to animačním
programem pro vybranou mateřskou školku.
O jednotlivých vernisážích je podrobně referováno v oddílu výstavy.

2. Benefiční akce
- 7. benefiční koncert na Pohansku, 21. 4. 2013, POH
- koncert cimbálové muziky Hudci, Hornobojanů a Slováckého krúžku Koňaré
- peníze putovaly na Fyziatricko-rehabilitační oddělení nemocnice v Břeclavi
- akce byla pořádána ve spolupráci s Občanským sdružením Světlana
- Adventní inspirace, 30. 11. 2013, SYN
- devátý ročník jedné z nejúspěšnějších akcí muzea, který se koná ve spolupráci
s Oblastní charitou Břeclav
- na inspiraci se představuje 13 rukodělných stánků (např. práce klientů Chráněné dílny
ze Znojma, horňácká medovina, šusťové panenky, skleněné šperky, perníky,
dekorativní perník, dřevěné hračky nebo svíčky z včelího vosku) s hlavním
Květinovým studiem Kopretina
- pro děti je připravena vánoční dílnička ve spolupráci s dětmi a pedagogy SVČ
Duhovka, pod vedením Mgr. Dagmar Malinové (děti zdobí perníky a v letošním roce
malovaly keramické ozdoby), dobrovolníci ze SVČ Duhovka: Miroslava Ďurišová,
Monika Gyričová, Lukáš Veverka, Nikola Lažová, Karolina Asuquo, Jakub Tomšej
- v kulturním programu vystoupil: Folklorní kroužek při MŠ Hřbitovní Stará Břeclav
a MŠ Lanžhot pod vedením Jaroslava Švacha, žesťové soubory ZUŠ Břeclav
pod vedením Emila Čapky, během celého dne hudebně doprovázela na klavír Štěpán
Káňa
- výtěžek z dobrovolného vstupného byl použit na potřeby Charitní ošetřovatelské
a pečovatelské služby Břeclav, a to k zakoupení čtyřkolových vysokých chodítek
pro pacienty
- Patchwork, 3. 12. 2013 – 8. 12. 2013, SYN – viz výstavy
- Benefiční koncert Máši Kubátové, 25. 5. 2013, židovský hřbitov
- koncert v obřadní síni židovského hřbitova poukázal na nevyhovující technický stav
této památky
- zpěvačka Máša Kubátová z Brna zazpívala jidiš, ruské a hebrejské písně
- výtěžek z dobrovolného vstupného putoval na renovaci židovských náhrobků

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, 2. 2. 2013, SYN
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děti si za symbolický poplatek 50 Kč vyrobily – svícen, voskovou a gelovou svíčku,
omalovánku, hromniční kříž
- byla připravena přednáška o tradici Hromnic (PhDr. Alena Káňová), dále scénka
v podání žákyň ZŠ Slovácká o pranostikách a pověrách spojených s Hromnicemi
- pro děti byl připraven čaj a sušenky zdarma, rodiče si mohli zakoupit kávu, čaj
- na této akci pomáhali dobrovolníci z Velkých Pavlovice: Jiří Sadílek, Monika Valová,
Štěpánka Veverková, Petra a Tadeáš Tihlářovi, Daniel Herzán a ZŠ Slovácká: Mgr.
Jan Kocáb a Mgr. Dagmar Malinová a žáci Lea Brázdilová, Natálie Sůkalová, Tereza
Maťáková, Jan Létal, Lukáš Veverka, Karolina Asuquo, Jakub Tomšej
- návštěvnost: 100 návštěvníků (platící děti + doprovod rodičů)
Letní muzejní dílničky, 27.–30. 8. 2013, DOL
- dílničky výtvarného charakteru, na kterých děti si za symbolický poplatek 50 Kč
vyrobily výrobek v návaznosti na tematiku muzejních výstav na DOL, a to hračky –
maňásky, stolní hry z hlíny, skládání z papíru a výrobu puzzle ubrouskovou technikou
- rodiče mohou děti „odložit“ do muzea, kde se o ně v dopoledních hodinách starají
muzejní pracovníci
- návštěvnost: akce se zúčastnilo 75 dětí
Dýňování, 5. 10. 2013, 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, Jiří
Sadílek a Jakub Miklín
- návštěvnost: akce se zúčastnilo 15 rodin (cca 40 návštěvníků)
Vánoční hračkářská dílnička, 14. 12. 2013, DOL
- dílnička výtvarného charakteru, ve které si děti v rámci výstavy „Hračky 1890–1980,
kouzlo vánočního dárku“ vyráběly výrobky s tematikou hraček za symbolických 50
Kč – káču, panenku, chrastítko, loutkové divadlo, keramickou placku
- na této akci pomáhali dobrovolníci z Velkých Pavlovic: Jiří Sadílek, Petra a Tadeáš
Tihlářovi, ze ZŠ Slovácká: Mgr. Jan Kocáb a Mgr. Dagmar Malinová, žáci ZŠ
Slovácká: Miroslava Ďurišová, Monika Gyričová, Karina Li, Lukub Tomšej
- návštěvnost: akce se zúčastnilo 70 dětí a rodičů
-







4. Vzdělávací a kulturní 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:
 Komentované prohlídky židovského hřbitova – PhDr. Alena Káňová, 22. 9. 2013,
židovský hřbitov
- prohlídka židovského hřbitova a obřadní síně (která není veřejnosti celoročně
přístupná) ke Dni evropského dědictví s komentářem PhDr. Aleny Káňové, v letošním

27

-

roce byla přednáška obohacená o nové poznatky, které byly zjištěny díky restaurování
více jak 300 náhrobků
- v letošním programu vystoupil pan doc. Mgr. Vladislav Bláha, přední český kytarista
a pedagog na JAMU a Brněnské konzervatoři
- 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 200 návštěvníků
spolupořadatelem bylo MMG Břeclav dalším přednáškám:
- Příchod Charvátů na Valticko, 28. 2. 2013, SYN – pořadatelem byla Vlastivědná
společnost regionu Břeclav, přednášel Miroslav Geršic
- Velkomoravské Pohansko – 18. 4. 2013, SYN – pořadatelem byla Vlastivědná
společnost regionu Břeclav, přednášel prof. PhDr. Jiří Macháček, PhD. z Ústavu
archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity Brno
- Jedlé – nejedlé – jedovaté – 10. 10. 2013, SYN – pořadatelem byla Vlastivědná
společnost regionu Břeclav, přednášel Václav Koplík
- Zajímavosti břeclavské architektury – 21. 11. 2013, SYN – pořadatelem byla
Vlastivědná společnost regionu Břeclav, přednášel Ing. Jaroslav Zika

b) dramatická představení
- spolupořadatelem bylo MMG Břeclav akcím:
 Slované III. – Kmenový svaz Styrke, 30. 8. – 1. 9. 2013, POH
- oblíbené ukázky ze života Slovanů pořádané Kmenovým svazem Styrke ve slovanské
polozemnici na Pohansku, ukázky ze života, způsobu obživy a řemesel jsou určeny pro
širokou veřejnost
- v letošním roce se také uskutečnila přednáška Mgr. Petra Dreslera na téma
Archeologie na Pohansku
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, Adventní inspirace), seniory (např. oslavy
Dne seniorů), zájmové skupiny (např. Klub českých turistů – Lichtenštejnské stezky),
břeclavské výtvarníky a regionální umělce, pro širokou veřejnost jsou připravovány koncerty.
Velmi úspěšným se v letošním roce stal koncert Schola Gregoriana Pragensis ze dne 10. 12.
2013 pořádaný MMG Břeclav v synagoze.
Další koncerty jsou pořádány s řadou břeclavských sdružení:
- Jarní koncert, 28. 4. 2013, SYN – ve spolupráci se ZUŠ Břeclav
- Koncert ZUŠ k 95. výročí vzniku samostatné ČSR, 27. 10. 2013, SYN –
ve spolupráci s Městem Břeclav
- Vánoční vinšování, 19. 12. 2013 – v pásmu vystoupil Folklorní kroužky při MŠ
Lanžhot a Stará Břeclav, dětský folklorní soubor Žižkovjánek a folklorní soubor
Old Stars Břeclav pod vedením Jaroslava Švacha, večer byl koncipován jako
průřez písněmi, říkánkami a ukázkami obyčejů lidového vánočního cyklu
na Slovácku
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Ve spolupráci se Svazem tělesně postižených, městská organizace Břeclav byl poprvé
v MMG Břeclav oslaven Den seniorů, a to 1. 10. 2013. Pro seniory byl tento den ve všech
objektech vstup zdarma. V objektu pod vodárnou byl připraven výtvarný program, ve kterém
si mohli senioři vyzkoušet malbu pastelem se zaměřením na detail z obrazů Libora Juřeny.
Z výtvarných prací byla vytvořena malá výstava ve foyer Domu školství.
V premiéře byl také vytvořen program na Den otců s názvem „Vezmi tátu na Merkur“,
a to 15. 6. 2013. Na výstavě Merkur – dětství se šroubky byla vyhlášena soutěž o nejhezčí
mezigenerační výrobek z Merkuru, komentované prohlídky a tatínkové a dědečci získali
místo květiny originální šroubovák firmy Merkur.
Spolupráce probíhá se základními školami, které se účastní prohlídek výstav
a expozic, účastní se soutěží, ale také aktivně vstupují do programu MMG Břeclav. Výrazná
spolupráce je se ZŠ Slovácká. Žáci této školy se pravidelně zúčastňují jako dobrovolníci
na akcích pro děti pořádaných v MMG Břeclav. Výrazná spolupráce v letošním roce byla také
na přípravě části tzv. Muzejního týdne (viz Muzejní týden). V letošním roce byla tato
spolupráce navázána také se SVČ Duhovka.

5. Muzejní týden
- akce pořádaná v rámci MEZINÁRODNÍHO DNE MUZEÍ 18. 5.
- 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. 2013 – volný vstup do všech výstav a expozic MMG Břeclav
 18. 5. 2013 – vernisáž muzejní výstavy Merkur – dětství se šroubky
 20. 5. 2013 – Muzejní den na Pohansku – program vytvořený ve spolupráci s žáky
devátých ročníků ZŠ Slovácká, kteří vytvořili různá stanoviště (tkaní, pečení placek,
psaní hlaholice, tvorba keramických sošek aj.) pro své spolužáky ze ZŠ Slovácká
Břeclav (na Pohansko dorazila celá základní škola), součástí bylo také divadelní
představení „Příchod Cyrila a Metoděje mezi Pohany“
 21. 5. 2013 – Muzejní den na Pohansku – totožný program předchozího dne od ZŠ
Slovácká pro žáky ZŠ Lanžhot
 26. 5. 2013 – Muzejní noc na Pohansku – vyvrcholení celého týdne tzv. Muzejní
nocí, i přes nepřízeň počasí byl pro návštěvníky připraven bohatý program – rodiny
s dětmi si vyzkoušely stanoviště, na kterých si děti zkusily psaní hlaholice, vytvořit
keramické nádoby nebo tkát, v průběhu večera Kmenový svaz Styrke vytvořil ukázky
bojů mezi Slovany, Pavel Čáp předváděl výrobu slovanských šperků (tzv.
experimentální archeologie), byly vyhlášeny výsledky soutěže „Velkomoravský
šperk“, v expozici probíhaly komentované prohlídky a závěr večera patřil pedagogům
ZUŠ Břeclav, kteří zahráli před zámečkem Pohansko Malou noční hudbu, zajímavostí
byla také ochutnávka medoviny a slovanské grilované speciality
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6. Cyrilometodějský den na Pohansku, 5. 7. 2013, POH
- oslavy pořádané k 1150. letům příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu
- celodenní program byl koncipován pro celou rodinu
- v průběhu celého dne vystoupili: hudební skupina se středověkou hudbou Bakchus,
historická šermířská skupina Zubři, době velkomoravské se věnovaly historické
skupiny z celé české republiky – Styrke, Marobud, Dada, Rukštajn, Jaga
a Goryničové, které předvedly nejen velký závěrečný souboj, ale celý den mohli
návštěvníci navštívit jejich dobové ležení
- součástí byla také prohlídka ojedinělé výstavy Originálních velkomoravských šperků
z Pohanska v zámečku Pohansko
- v areálu zámečku bylo možné zakoupit řadu řemeslných výrobků ve stáncích
- akci finančně zaštítilo Město Břeclav
- součástí cyrilometodějských oslav bylo také otevření nové velkomoravské
cyklostezky, která spojila Velkomoravské Pohansko s Mikulčicemi
- návštěvnost: 2 000 návštěvníků

7. Spolupráce s městem Břeclav
 spolupráce při oceňování významných občanů Břeclavi a účast na pietních aktech:
- Kladení věnců před sochu T. G. Masaryka, 7. 3. 2013
- Vyznamenávání pedagogických pracovníků, 26. 3. 2013, SYN
- Pietní akt – 68. výročí osvobození Břeclavi, 15. 4. 2013
 MMG Břeclav spolupořadatel akce Retro na Pohansku – Zlatá šedesátá – vystoupení
skupiny The Teachers z břeclavského gymnázia
 bezplatné zapůjčení prostoru Pohansko pro program Lichtenštejnských stezek 4. 5.
2013 a otvírání velkomoravské cyklostezky 5. 7. 2013
 spolupráce na realizaci výstavy Josefa Fröhlicha – dřevořezby v kostele sv. Václava,
který přestavil sochy vztahující se k tématu příchody Cyrila a Metoděje na Moravu,
vernisáž: 27. 6. 2013
 spoluúčast při řešení projektu na dotaci ROP pro břeclavskou židovskou síň –
spolupráce s Odborem rozvoje a správy MěÚ Břeclav

8. Náklady a výnosy z akcí
- náklady na 23 akcí, které se bezprostředně týkají činnosti MMG Břeclav, konaných
v roce 2013 (náklady obsahují – náklady na materiál, občerstvení, odměny, honorář
účinkujícím aj., neobsahují – náklady na energie, úklid, placení průvodců): 96 397 Kč
- výnosy (ze vstupného): 66 007 Kč
- rozdíl: -30 390 Kč
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C) PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
1. Návštěvní řád
- 1. července 2013 byl z nařízení ředitelky PhDr. Aleny Káňové upraven stávající
návštěvní řád, který nově zahrnuje bod III. 2 odpovědnost za škody způsobené
nezletilými návštěvníky (ať již přicházející individuálně nebo v kolektivu)
- návštěvní řád upravuje: návštěvní dobu, vstupné a ostatní poplatky v jednotlivých
budovách MMG Břeclav, ochranu kulturních památek a sbírek (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 Břeclav (hlavní budova
pod vodárnou, zámeček Pohansko, synagoga a Lichtenštejnský dům) na viditelném
místě
2. Nové propagační materiály
- pohlednice k výstavě Maxe Švabinského v synagoze
- turistická známka Pohansko č. 933
- komisní prodej k vybraným výstavám: Merkur – dětství se šroubky (stavebnice
od firmy Merkurtoys.), Hračky 1890–1980, kouzlo vánočního dárku (katalog,
vystřihovánky, pexeso od majitelky Muzea Hraček Miroslavy Pecháčkové)
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, která má na výstavách, vernisážích nebo jiných oficiálních
akcích nasbírat. Jakmile bude mít svůj muzejní pas plný, získá od pracovníků MMG
Břeclav dárek.
- muzejní pas je platný celý rok 2013
- muzejní pas má motivační formou naučit děti pravidelně navštěvovat kulturní akce
pořádané MMG Břeclav, a tak zvýšit povědomí o vlastním městě
- za rok 2013 bylo vyhodnoceno na vernisáži a derniéře výstavy Hračky 1890–1980,
kouzlo vánočního dárku, devět držitelů Muzejního pasu, kterým se podařilo nasbírat
všech deset razítek, všechny děti byly z Břeclavi: Hana Helešicová, Tomáš Helešic,
Tína Ondráčková, Barbora Valášková, Tomáš Prčík, Viktorie Kolaříková, Markéta
Bravencová, Markéta Hutterová, Petra Hutterová
- všichni ocenění získali výtvarné balíčky


pro školní kolektivy – Po muzejních cestičkách
- třída, která přijde s pedagogem 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

31

- na konci školního roku (soutěž proběhla od září 2012 do června 2013) byla vyhlášena
nejaktivnější třída, která MMG Břeclav navštěvovala nejčastěji, a to třída 4. B ze ZŠ
Kupkova, která získala zážitkový den na výstavě Merkur – dětství se šroubky
a sladkou odměnu
- soutěž bude pokračovat také v následujícím roce, školy tak navštěvují výstavy MMG
Břeclav pravidelně


výtvarná soutěž – Velkomoravský šperk
- soutěž vyhlášená k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, ve které měly
děti za úkol stát se slovanskými umělci a vytvořit vlastní šperky
- soutěž byla žákům II. stupně ZŠ a nižších stupňů gymnázia a středních škol
- soutěž probíhala od 1. října 2012 do 15. dubna 2013
- vyhlášení výsledků proběhlo na Muzejní noci na Pohansku, odměněni byli: v první
kategorii: Martina Vlková (Gymnázium Břeclav), Gabriela Vlková (ZŠ Břeclav,
Slovácká), Mirka Ďurišová (ZŠ Slovácká Břeclav), v druhé kategorii: Vendula
Tučková (Masarykova ZŠ Lanžhot), Martina Kováčová (Masarykova ZŠ Lanžhot),
Martin Smetana (Masarykova ZŠ Lanžhot), zvláštní ocenění získala: Monika
Kopečková (MěG Klobouky u Brna)
- zúčastnily se: ZŠ Břeclav Slovácká, Gymnázium Břeclav, ZŠ Masarykova Lanžhot,
Městské gymnázium Klobouky u Brna
- garantem soutěže byla Mgr. Dagmar Malinová ze ZŠ Břeclav Slovácká



fotografická soutěž – Pohansko a okolí očima návštěvníka
- soutěž byla vyhlášena jako doprovodná akce k 1150. letům příchodu Cyrila
a Metoděje na Moravu
- soutěž probíhala ve dvou tematických celcích – Živé Pohanko a Pohansko a krajina
lužních lesů a ve dvou kategoriích – do 18 let a od 18 let
- soutěž probíhala od 1. února 2013 do 15. prosince 2013, vítězové budou vyhlášeni
v únoru 2014 a ze zaslaných prací vznikne výstava, která bude prezentována v roce
2014 v prostorách Galerie v podkroví Lichtenštejnského domu

4. Estetizace a dovybavení budov MMG Břeclav
 výměna koberce na vysokozátěžové PVC ve vstupní chodbě objektu pod vodárnou
 výměna koberce za vysokozátěžové PVC, zakoupení nového nábytku a vytvoření
konzervátorsko-archeologického pracoviště v kanceláři výstavního oddělení v objektu
pod vodárnou
 zakoupení sedmi vitrín (tři kusy vysokých vitrín – 70x70 cm, dva kusy 14x70 cm
a dvě pultové vitríny o rozměrech 100x100 cm) pro muzeum a galerii, tj. objekt pod
vodárnou
 zakoupení vstupního koberce i koberce do výstavního prostoru pro synagogu Břeclav
(instalace únor 2014)
 zakoupení většího množství aranžerského materiálu z PVC pro aranžování ve vitrínách
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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 2013 ve všech dílnách (hromniční, velikonoční, letní,
dýňování a vánoční dílna) a na výstavách s interaktivním koutkem (Hračky 1890–
1980, kouzlo vánočního dárku), spotřební materiál (papíry, tužky, pastelky, barvy aj.)
jsou v průběhu roku postupně doplňovány
 k výstavě „Merkur – dětství se šroubky“ byl zakoupen velký, kulatý stůl, který je
možné rozložit
 k výstavě „Hračky 1890–1980, kouzlo vánočního dárku“, byla zhotovena opona
loutkového a maňáskového divadla

D) DOBROVOLNICTVÍ V MMG BŘECLAV
1. MMG Břeclav uveřejnilo v roce 2012 dobrovolnický program, který fungoval také v roce
2013.
2. Byly aktualizovány 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 Bc. Jakubem Miklínem, dále jsou platné smlouvy z roku 2012 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 2013 se jednalo o Hromniční dílničku (15 dobrovolníků,
akce trvala 3 hodiny), Dýňování (4 dobrovolníci, akce trvala 3 hodiny), Vánoční
hračkářskou dílničku (12 dobrovolníků, akce trvala 3 hodiny), Adventní inspiraci
(8 dobrovolníků, akce trvala 7 hodin).
5. Od 9. 10. 2013 systematicky pracuje jako dobrovolník v MMG Břeclav také student
historie Jakub Miklín, který digitalizuje sebedokumentaci muzea od roku 1995–2005, jeho
spolupráce bude pokračovat také v roce 2014. Od 9. 10. 2013 do 31. 1. 2013 dobrovolnicky
v MMG Břeclav odpracoval 30 dní, tj. 180 hodin.
6. Kompletní dobrovolnický program je také vyvěšen na webových stránkách MMG Břeclav,
tj. kontaktní informace na supervizora, registrační list, informace, proč se stát
dobrovolníkem.
7. Celkem v roce 2013 se na akcích objevilo 39 dobrovolníků (19 studentů, pedagogů, rodičů,
žáků základních škol, z nichž 12 dobrovolníků přicházelo opakovaně), kteří odpracovali
celkem 624 hodin.
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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. 6150/2005.
4. Knihovna se specializovaným knihovním fondem (regionální dějiny, židovské dějiny
a náboženství, muzeologická a uměnovědná literatura).
5. K 31. 12. 2013 obsahuje fond knihovny 3039 knih, počet uživatelů: 9 (zaměstnanci muzea),
prezenční výpůjčky – 37, absenční výpůjčky – 1.
6. Knihovna je umístěná v hlavní budově muzea DOL, v pracovně ekonomky. Knihy jsou
umístěny na speciálních pojízdných regálech. Detašované knihovny jsou v synagoze
(pracovně ředitelky, převážně judaika), pracovně výstavního oddělení (u PhDr. Karla
Křivánka a Ludmily Svobodové).
7. Knihy jsou opatřeny evidenčními čísly na hřebu knihy, na úvodní straně je vepsáno
evidenční číslo a razítko organizace, razítko je dále na straně 17.
8. Knihovna byla uvedena v systému Moravské zemské knihovny pod knihovnami
paměťových institucích (citační odkaz: SADÍLKOVÁ, Eva. Knihovny paměťových
institucí: Knihovna Městského muzea a galerie Břeclav. Duha [online]. 2013, roč. 27, č. 2
[cit. 2014-02-09]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/knihovny-pametovychinstituci-knihovna-mestskeho-muzea-galerie-breclav>. ISSN 1804-4255.).
9. V roce 2013 byl změněn evidenční program knihovny z programu KNI-06 ver. 2. 06
na program Knihovna ver1-12 (správce Ing. Petr Paulík).
10. Přírůstky za rok 2013 činí: 54 knih (nákupy a dary) v hodnotě 12 532 Kč:
Bruthansová Tereza: Libuše Niklová (nákup), Dostál Martin: Dobrej ročník (dar), Erlich
Josef: Šabat (nákup), Fišer Rudolf: Třebíč – Osudy židovských domů (nákup), Folia
Ethnographica 2012 46/1 (nákup), Folia Ethnographica 2012 46/2 (nákup), Fuksa Ján: M. R.
Štefánik (dar – PhDr. Alena Káňová), Funda A. Jaroslav: Ježíš a mýtus o Kristu (dar),
Haidler Achab Jaroslav: Židovský hřbitov v Boskovicích – průvodce (nákup), Chazan
Robert: Židé středověkého západního křesťanského světa (nákup), Johnová Radka:
Marketing kulturního dědictví a umění (nákup), Klenovský Jaroslav: Židovské památky
v Třebíči (nákup), kol.: 3000 Jahre auf Schuster´s Rappen (dar), kol.: Abeceda ateisty (dar),
kol.: Acta musealia 1/2011 (nákup), kol.: Acta musealia 1-2/2008 (nákup), kol.: Acta
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musealia 3/2009 (nákup), kol.: Cimbálová muzika Notečka z Charvátské Nové Vsi (nákup),
kol.: Jižní Morava (nákup), kol.: Ladná v proměnách času (nákup), kol.: Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně (dar – z konference), kol.: Pravěk (dar), kol.: Přemyslovci –
Budování českého státu (nákup), kol.: Sborník regionálního muzea v Mikulově 2012 (dar),
kol.: Škola muzejní propedeutiky (dar – z konference), kol.: Učitelé-autoři učebnic a dětské
literatury (dar), kol.: Veřejný diskurs výtvarného umění (dar), Křesťan Jiří: Zdeněk Nejedlý,
politik a vědec v osamocení (nákup), Kubec Jaroslav: Křižovatka tří moří (dar), Kučera
Rudolf: Život na příděl (nákup), Lada Josef: Kronika mého života (nákup), Makai Alexandr:
Břeclav Lundenburg (nákup), Mrázová Lenka: Tvorba pracovních listů (dar), Navrátilová
Alexandra: Namlouvání, láska a svatba (nákup), Novotný J. A.: Ladova ilustrace (nákup),
Pavić Milorad: Chazarský slovník (nákup), Pečínka Jaromír: Národní umělec Josef Lada
(nákup), Pečínková Pavla: Josef Lada (nákup), Pecháčkovi Miroslava a Jiří: Svět hraček
(dar), Petrov Michal: Retro ČS – Co bylo a nebylo za reálného socialismu (nákup), Popelka
Pavel: Písně z Bystřice pod Lopeníkem (dar), Přibyl Lukáš, Plzák Michal: Zapomenuté
transporty (nákup), Singer Isaac Bashevis: Dědictví (nákup), Singer Isaac Bashevis:
Korunka z peří (nákup), Skýbová Anna: České královské korunovační klenoty (dar),
Šmahel-Bobková: Lucemburkové (nákup), Šormová Miroslava: Kočárky a dítě (dar), Tokoš
Vlastislav: Kamil Mikel (dar), Tuček Jaroslav: Vzpomínky antihrdiny (nákup), Valentová
Jarmila, Tisucká: Ve stínu Olympu (dar), Vaškovič Josef: Hrozénkú květ (dar), Zatloukal
Pavel: Lednicko-valtický areál – Průvodce (dar), Zatloukal Pavel: Lednicko-valtický areál
(dar), Županič Jan: Židovská šlechta (nákup).
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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 zaměřen na dokumentaci uměleckých děl ve městě Břeclavi. Dělí se na část
umělecko-historickou a část dokumentační a popularizační. Základní seznam uměleckých
děl v intravilánu města byl doplněn o další položky. Byla provedena jejich
fotodokumentace, měření. Průběžně jsou dohledávány základní informace o majitelích,
vzniku díla, autorech, dataci atd. Zůstává dořešit přesnou lokaci děl a majetkoprávní vztahy.
Byla navázána spolupráce s majetkovým odborem městského úřadu.
3. V roce 2013 byl tento cyklus zakončen posledním článkem, který vyšel ve zpravodaji
města Břeclavi, tj. Radnici:
 1/13 – Leptané sklo v hotelu, PhDr. Karel Křivánek
4. Pro časopis Malovaný kraj je připravován volný soubor medailonů věnovaný naivním
výtvarným autorům Slovácka. Cílem je poukázat na poněkud opomíjenou skupinu tvůrců.
Redakce počítá s dalším pokračováním.
5. V průběhu roku 2013 byl v Malovaném kraji publikován 1 článek
 1/13 – Cecílie Marková, PhDr. Karel Křivánek

B) PhDr. Alena Káňová
1. „Obnovení tradičních oděvních součástí pro ženský kroj na Podluží“ – realizace
nových krojových oděvních součástí (ženský kožíšek, vyšívané zástěry a obojky)
pro ženskou část Slováckého kroužku Poštorná. Vytvořen návrh a zpracování souboru
lidového odívání na základě sbírkových předmětů MMG Břeclav z této části národopisného
regionu Podluží. Ženský kožíšek – tradiční součást odívání, která byla koncem 19. století
nahrazena tovární produkcí (vlňáky) – byl obnoven pro potřeby prezentace Slováckého
kroužku při výročních zvycích, jako jsou akce na sv. Štěpána či masopust. Ke kožíšku byly
zhotoveny „canglové“ zástěry a obojky s bílou výšivkou podle sbírkových předmětů
z Poštorné, datovaných do let 1890–1900. Sbírkový předmět ženský kožíšek pochází
z Dolních Bojanovic kolem roku 1870.
2. „Židovský hřbitov v Břeclavi“ – pokračující dlouhodobá spolupráce MMG Břeclav
a Židovské obce Brno při dokumentaci a revitalizaci areálu. V roce 2013 bylo na základě
dotací z Ministerstva kultury ČR uskutečněno dle vypracovaného restaurátorského
průzkumu zrestaurováno, konzervováno a znovu postaveno 100 náhrobků, což tvoří asi
jednu třetinu celkového počtu náhrobků. Průběžně pokračovalo zpracovávání
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fotodokumentace hřbitovního areálu a překlady jednotlivých náhrobních nápisů (spolupráce
s hebraistou Achabem Haiderem), došlo k novému určení nejstarších náhrobních stél, a to
k roku 1717 a 1723. Spoluúčast při řešení a realizaci projektu na dotaci z ROP Jihovýchod
pro židovskou obřadní síň v Břeclavi – spolupráce s Odborem rozvoje a správy MěÚ
Břeclav. Dotace byla získána v hodnotě 9 345 426 Kč a proběhly přípravné práce
s Národním památkovým ústavem Brno při realizaci restaurátorského záměru.
3. Přednášková činnost: „Význam rodiny Kuffnerů pro hospodářský rozvoj monarchie“
(Masarykovo muzeum v Hodoníně, 6. 2. 2013).
4. Publikační činnost: „Památky Velké Moravy“ – Centrála cestovního ruchu Jižní Morava,
2013; hrazeno z Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika, Česká republika.
5. Cyklus populárně-naučných článků o cenných sbírkových předmětech, které vycházely
v měsíčníku Radnice (představeno 6 předmětů fondu etnografie):
 2/13
„Poklady“ z depozitáře MMG Břeclav, PhDr. Alena Káňová
Keramický betlém Ferdinanda Štábly, PhDr. Alena Káňová
 3/13
Pieta tzv. šaštínského typu, PhDr. Alena Káňová
 7-8/13
Malovaná truhla z Mohelna, PhDr. Alena Káňová
 9/12
Podmalba na skle „Svaté příbuzenstvo“, PhDr. Alena Káňová
 10/12
Kútný hrnec pro šestinedělku, PhDr. Alena Káňová
 11/12
Poutní růženec z Poštorné, PhDr. Alena Káňová
6. Konzultace studentských a závěrečných prací:
 Hana Krevňáková, Obchodní akademie Břeclav, 4. ročník, seminární práce v dějepise:
Historie Lednicko-valtického areálu
 Ivana Nekulová, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Ústav
religionistiky, 2. ročník, seminární práce: Židovská tradice v Břeclavi
 Stanislav Hasil, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Historický ústav, 1.
ročník, seminární práce: Rozvoj břeclavské židovské náboženské obce v kontextu
osvíceneckých reforem 1781–1862

C) Odborné praxe
1. Bylo zažádáno celkem dvěma žadateli o odborné praxe, vyhověno bylo oběma uchazečům
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2. Nikola Grégrová – studentka Univerzity Pardubice, obor: Ochrana hmotných památek,
Historie, termín: 2.–5. 4. 2013, 8.–11. 4. 2013, 18.–19. 4. 2013, inventarizace fondu historie,
etnografie, digitalizace sbírkových předmětů (vedoucí Mgr. Eva Sadílková)
3. Marie Tauchmanová – studentka SŠPU Hodonín, obor: Užité umění, termín: 20.–31. 5.
2013, prováděla skenování nálezových zpráv fondu archeologie, historických karet fondu
pohlednic a fotografií, účastnila se programu Muzejního týdne (vedoucí Mgr. Eva
Sadílková)
4. Jana Poláková – studentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, obor: Muzeologie,
studentka si podala žádost o možnost konzultace diplomové práce v rámci zpracování
edukačních programů pro stálé expozice Městského muzea a galerie Břeclav, studentka
v rámci roku 2014 zpracuje ve své diplomové práci edukační programy ke stálé expozici
Židovská Břeclav v synagoze, Historie rodu Lichtenštejnů v Lichtenštejnském domě a jeden
z programů pro expozici Velkomoravské Pohansko na zámečku Pohansko, které budou
následně nabízeny pro školní kolektivy (konzultantka diplomové práce Mgr. Eva Sadílková)
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4. KOMUNIKACE S MÉDII
1. Komunikaci s médii zajišťuje ředitelka MMG Břeclav, odborní pracovníci, kurátoři výstav
a akcí 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, Deník Rovnost – Nový život, 5+2 dny –
Břeclavsko
 časopis Malovaný kraj
 Zpravodaj města Břeclav – Radnice
 celostátní tisky: Mladá fronta Dnes (internetové zpravodajství deníku iDnes), Právo,
Rovnost,
 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
5+2 dny – Břeclavsko – inzerce 3. 1. 2013, Jak se rodí večerníčky, 5+2 dny – Břeclavsko –
v inzerce 10. 1. 2013, Jak se rodí večerníčky, 5+2 dny – Břeclavsko – inzerce 17. 1. 2013,
Jak se rodí večerníčky, Břeclavsko 16. 1. 2013, Výstava o večerníčcích bude mít derniéru,
Nový Život 17. 1. 2013, Večerníčky se v neděli rozloučí, Břeclavsko 23. 1. 2013,
Večerníčky v muzeu lákaly velké i malé, Břeclavsko 23. 1. 2013, Břeclavsko nechybělo
na Regiontouru, Moravský Jih 29. 1. 2013, Prezentovat budou zámecké interiéry v zimě,
Moravský Jih 29. 1. 2013, Proběhla derniéra výstavy, Břeclavsko 30. 1. 2013, Zámecké
interiéry uvidíte i v zimě, Nový Život 31. 1.2013, Muzeum se změní na zámek, Nový Život
31. 1. 2013, Muzeum zve na další dílničky, Moravský Jih 5. 2. 2013, Muzeum chystá řadu
zajímavých výstav, Moravský Jih 5. 2. 2013, Zvou na vernisáž, Moravský Jih 5. 2. 2013,
Galerie představuje zámecké interiéry, Břeclavsko 6. 2. 2013, Synagogu oživí
dřevořezby, Břeclavsko 6. 2. 2013, Baroko, rokoko, romantismus, 5+2 dny 7. 2. 2013,
Zámecké komnaty? V břeclavském muzeu, 5+2 dny 7. 2. 2013, Zámecké skvosty
v muzeu, Nový Život 7. 2. 2013, Muzeum zkrášluje zámecká noblesa, Moravský Jih 12. 2.
2013, Fröhlichova díla zaplnila synagogu, Břeclavsko 13. 2. 2013, Nejvíc nápadů mám,
když jsem ve stresu, Nový Život 14. 2. 2013, Květinové vazby ozdobí muzeum, Nový
Život 14. 2. 2013, Ženy jsou věčnou inspirací, 5+2 dny – Břeclavsko 14. 2.2013, Synagoga
láká na řezbáře samouka Fröhlicha, Právo 5. 2. 2013, Zámecké komnaty se přestěhovaly
do prádelny, Moravský Jih 19. 2. 2013, Povypráví o květinách, Nový Život 14. 2. 2013,
Synagogu ozdobil ženami či antikou, 5+2 dny – Břeclavsko 21. 2. 2013, Do Břeclavi
zamíří přední český florista, Moravský Jih 26. 2. 2013, Povypráví o příchodu Charvátů,
Moravský Jih 26. 2. 2013, Zahájí výstavu dětských prací, Břeclavsko 27. 2. 2013, Zámecké
interiéry doplnily květiny, Břeclavsko 27. 2. 2013, Příchod Charvátů na Valticko, Nový
Život 28. 2. 2013, Děti vystaví své kreslené večerníčky, Moravský Jih 5. 3. 2013,
Lichtenštejnský dům ozdobily dětské práce, Břeclavsko 6. 3. 2013, Děti v galerii,
Břeclavsko 6. 3. 2013, Muzeum vyhlásilo soutěž amatérských fotografií, Moravský Jih 12.
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3. 2013, Muzeum vyhlásilo fotografickou soutěž, Břeclavsko 13. 3. 2013, Důchodci
v muzeu, Moravský Jih 2. 4. 2013 Muzeum zve na výstavy, Právo – Jižní Morava, 3. 4.
2013, Vzkřísí obřadní síň židovského hřbitova, Břeclavsko 3. 4. 2013, Muzeum vystaví
malbu a grafiku, Břeclavsko 3. 4. 2013, Hlohovčanka sbírá Mikulkovy knihy, Moravský
Jih 9. 4. 2013, Vystaví fotografie osmitisícovek Nepálu, Moravský Jih 9. 4. 2013, Galerie
představila dílo Aloise Mikulky, Břeclavsko 10. 4. 2013, Nepálské osmitisícovky
představí v muzeu, Břeclavsko 10. 4. 2013, Uvedli výstavu předního výtvarníka, 5+2dny
Břeclavsko 11. 4. 2013, Nadsázka v obrazech je v muzeu, 5+2 dny – Břeclavsko 11. 4.
2013, Z Mikulky čiší vtip, Nový Život 11. 4. 2013, Představí Nepál a Himaláje, Nový
Život 11. 4. 2013, Muzeum se nechává unášet Mikulkovou fantazií, Moravský Jih 16. 4.
2013, Zvou na přednášku, Pořádají benefiční koncert – inzerce, Břeclavsko 17. 4. 2013,
Na Pohansku bude benefiční koncert, Nový Život 18. 4. 2013, Synagoga odpočívá
ve stínu nepálských velehor, Nový Život 18. 4. 2013, Řeč bude o Pohansku za dob Velké
Moravy, Moravský Jih 23. 4. 2013, V synagoze zazní serenády, Moravský Jih 23. 4. 2013,
Galerie představí evropské velikány, Moravský Jih 23. 4. 2013, Obřadní síň se dočká
rekonstrukce, Moravský Jih 23. 4. 2013, Macháček přednášel o historii i plánech
do budoucna, Břeclavsko 24. 4. 2013, Pořádali charitativní akci, Břeclavsko 24. 4. 2013,
Evropští velikáni doplní výstavu osmitisícovek, Nový Život 25. 4. 2013, Lichtenštejnský
dům zkrášlí fotky z hor, Moravský Jih 30. 4. 2013, Benefičním koncertem pomáhají
nemocnici, Břeclavsko 7. 5. 2013, Evropští velikáni, Moravský Jih 14. 5. 2013,
Připomenou slavnou stavebnici Merkur, Břeclavsko 15. 5. 2013, Žáci připomenou odkaz
věrozvěstů, Břeclavsko 15. 5. 2013, Merkur připomene dětství se šroubky, Nový Život 16.
5. 2013, Muzeum ovládne Merkur, Právo, Jižní Morava 18. 5. 2013, Břeclav je Mekkou
stavebnice Merkur, Moravský Jih 21. 5. 2013, Projekt věnovali odkazu Konstantina
a Metoděje, Moravský Jih 21. 5. 2013, Připomínají dětství se šroubky, Břeclavsko 22. 5.
2013, Osmitisícové vrcholy, Břeclavsko 22. 5. 2013, Muzejní noc potěší archeologií
i historií, Břeclavsko 22. 5. 2013, Stavebnici povýšil na národní poklad, Nový Život 23. 5.
2013, Na Pohansku se byli Slované. Před dětmi, Nový Život 23. 5. 2013, Muzejní noci:
oslava Mrštíka, ale i Slovanů, Nový Život 23. 5. 2013, Svátek matiček i šroubků,
Moravský Jih 28. 5. 2013, Jiří Mládek: „České děti si umějí hrát“., Břeclavsko 29. 5.
20132, Završili učení hrou, 5+2 dny – Břeclavsko 30. 5. 2013, Slované na Pohansku,
Břeclavsko 5. 6. 2013, Židovské písně zazní Břeclaví, Nový Život 6. 6. 2013, Obřadní síň
u židovského hřbitova rozezní šansoniérka, Nový Život 6. 6. 2013, Synagogu zaplní dílo
Maxe Švabinského, Moravský Jih 11. 6. 2013, Společně si pohrají s Merkurem, Moravský
Jih 11. 6. 2013, Vystaví originály Maxe Švabinského, Břeclavsko 12. 6. 2013, Retro
odpoledne bude na Pohansku, Břeclavsko 12. 6. 2013, Vezmi tátu na Merkur, Břeclavsko
12. 6. 2013, Maxe Švabinského představí v synagoze, Nový Život 13. 6. 2013, Synagogu
zaplní Švabinský, Nový Život 13. 6. 2013, Pohansko se vrátí do šedesátých let,
Jihomoravský Večerník 13. 6. 2013, Výstava Maxe Švabinského, Moravský Jih 18. 6. 2013,
Synagogu zdobí díla Maxe Švabinského, Břeclavsko 19. 6. 2013, Den otců v muzeu,
Břeclavsko 19. 6. 2013, Švabinský v synagoze, 5+2 dny – Břeclavsko 20. 6. 2013, Synagoga
hostí obrazy Švabinského, Nový Život 20. 6. 2013, Synagogu zaplnily odhalené ženy
Maxe Švabinského, Právo Jižní Morava 25. 6. 2013, Švabinský v Břeclavi, Moravský Jih
25. 6. 2013, Vystaví šperky nezměrné hodnoty, Břeclavsko 26. 6. 2013, Na Pohansku
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vystaví slovanské šperky, Nový Život 27. 6. 2013, Pohansko zaplní staré šperky, 5+2 dny
– Břeclavsko 27. 6. 2013, Šperky Slovanů přiveze policie, Praha Press – červen, Břeclavská
synagoga: „Max Švabinský – výběr z díla“, Břeclavsko 3. 7. 2013, Pohansko si
připomene příchod slovanských věrozvěstů, Břeclavsko 3. 7. 2013, Slované nebyli
mírumilovní zemědělci, Právo 3. 7. 2013, Na Pohansko se vrátily šperky starých Slovanů,
Břeclavsko 3. 7. 2013, Na Pohansku bude Cyrilometodějský den, iDnes – Brno 3. 7. 2013,
Ostře střežené šperky jsou k vidění po půl století, Nový Život 4. 7. 2013, Vzácné šperky
lákají na Pohansko, iDnes – Brno 6. 7. 2013, V Pohansku jsou po půl století k vidění
vzácné velkomoravské šperky, iDnes – Brno – kultura 6. 7. 2013, Deník Rovnost 8. 7. 2013,
Slované se na Pohansku bili s Vikingy, Nový Život 11. 7. 2013, Pohansko: nával jako
nikdy, Nový Život 11. 7. 2013, Slované se na Pohansku bili s Vikingy, Nový Život 11. 7.
2013, Velkomoravské stezky, odkloněná trasa a 150 cyklistů, NEWSLETTER –
REGIONÁLNÍ RADY JIHOVÝCHOD 07-08 /13 str. 14, Moravský Jih 16. 7. 2013, Výstava
o Velké Moravě bude do konce září, 5+2 dny – Břeclavsko 25. 7. 2013, Synagoga je
bez ozdob, Nový Život 15. 8. 2013, Vtip od Kocmánka, Břeclavsko 21. 8. 2013, Desítky
náhrobků získaly bývalou krásu, Nový Život 29. 8. 2013, Maňásci v muzeu. Dílničky jsou
tam už potřetí, Moravský Jih 3. 9. 2013, Představí šepoty abstrakce, Břeclavsko 4. 9. 2013,
Mrazík vystaví v synagoze olejomalby, Nový Život 5. 9. 2013, Vystaví Mrázovy Šepoty
abstrakce, Moravský Jih 10. 9. 2013, Obnovují náhrobky židovského hřbitova, Břeclavsko
11. 9. 2013, Miroslav Mráz vystavuje v synagoze, Nový Život 12. 9. 2013, Hřbitov
prokoukl. Díky dotaci, Moravský Jih 17. 9. 2013, V Lichtenštejnském domě zahájí
výstavu, Moravský Jih 17. 9. 2013, Zvou na prohlídky židovského hřbitova, Břeclavsko
18. 9. 2013, Na židovském hřbitově vás čeká prohlídka, kytarový koncert i košer
slivovice, Moravský Jih 24. 9. 2013, O Dny evropského dědictví byl zájem, Břeclavsko 25.
9. 2013, Žiďák opět lákal, Nový Život 26. 9 2013, Juřena vystaví svoje Výjevy, Moravský
Jih 1. 10. 2013, Břeclavské muzeum chystá dýňobraní, Břeclavsko 2. 10.2013, Libor
Juřena představuje v muzeu Výjevy, Nový Život 3. 10. 2013, Dýňování. V muzeu budou
vyřezávat, Nový Život 3. 10. 2013, Koplík poradí, které houby nechat v lese, Břeclavsko
9. 10. 2013, Senioři v muzeu tvořili obrazy, Nový Život 17. 10. 2013, Výstava představí
ilustrátorku večerníčku Gabrielu Dubskou, Moravský Jih 22. 10. 2013, Představí volnou
tvorbu pozapomenuté výtvarnice, Břeclavsko 23. 10. 2013, Výstava představí tvorbu
břeclavské rodačky G. Dubské, Nový Život 24. 10. 2013, Nejen Maková panenka. Ukáží
i další ilustrace Břeclavanky, Nový Život 1. 11. 2013, Vystavují díla břeclavské autorky
večerníčku, Nový Život 7. 11. 2013, Vystavují díla autorky večerníčku, Moravský Jih 26.
11. 2013, Adventní inspirace v synagoze již po deváté, Břeclavsko 27. 11. 2013, Adventní
inspirace vás čeká již po deváté, Břeclavsko 27. 11. 2013, Břeclavské muzeum zaplní
unikátní expozice hraček, Nový Život 28. 11. 2013, Muzeum bude plné hraček, Nový
Život 28. 11. 2013, Synagogu zaplní Adventní inspirace, Právo 30. 11. 2013, Vánoce
a staré hračky, Moravský Jih 3. 12. 2013, Vystaví staré hračky, Nový Život 5. 12. 2013,
Schola Gregoriana Pragensis bude ojedinělým zážitkem, Nový Život 5. 12. 2013,
Břeclavské muzeum obsadily hračky, Nový Život 5. 12. 2013, Barvy letošních Vánoc?
Bílá a fialová, Břeclavsko 4. 12. 2013, V synagoze zazpívá sbor Schola Gregoriana
Pragensis, Moravský Jih 5. 12. 2013, Muzeum obsadily staré hračky, Břeclavsko 18. 12.
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2013, V synagoze se bude vinšovat, Nový Život 19. 12. 2013, Dílna na téma hračky
zaujala, Nový Život 19. 12. 2013, V synagoze zazní Vánoční vinšování
4. Tiskové zprávy ve Zpravodaji města Břeclavi – Radnice:
 1/13
Sochy kolem nás – Leptané sklo v hotelu, PhDr. Karel Křivánek
Advent provoněl synagogu, redakce Radnice
Břeclavské muzeum v roce 2012, PhDr. Alena Káňová
 2/13
Břeclav ve výletních novinách, redakce
„Poklady“ z depozitáře MMG Břeclav, PhDr. Alena Káňová
Keramický betlém Ferdinanda Štábly, PhDr. Alena Káňová
Zámecké interiéry v břeclavském muzeu, PhDr. Alena Káňová
Řezbář Josef Fröhlich jubilující, PhDr. Karel Křivánek
 3/13
Pieta tzv. šaštínského typu, PhDr. Alena Káňová
Dobrovolníci v muzeu, Mgr. Eva Sadílková
Výstavy v muzeu a synagoze pokračují, PhDr. Alena Káňová
 4/13
Mikulka v břeclavské m muzeu, PhDr. Karel Křivánek
Evropské i světové hory ve fotografiích, PhDr. Alena Káňová
Muzeum vyhlašuje fotografickou soutěž. Oslaví tím příchod věrozvěstů, redakce Radnice
 5/13
Muzejní týden a noc, PhDr. Alena Káňová
Koloniál pana Bajzy, Mgr. Eva Sadílková
Fotografická výstava Strom Solitér, PhDr. Alena Káňová
 6/13
Max Švabinský v synagoze, PhDr. Alena Káňová
Originály šperků poprvé vystaveny, PhDr. Alena Káňová
Den otců v muzeu, redakce Radnice
 7-8/13
Malovaná truhla z Mohelna, PhDr. Alena Káňová
Švabinský v Břeclavi do 1. září, redakce
Noc se Slovany, Mgr. Eva Sadílková
Dílničky v břeclavském muzeu, Mgr. Eva Sadílková
Prázdninové nabídky muzea, PhDr. Alena Káňová
 9/13
Unikátní výstava na Pohansku, redakce
Pohansko hostilo Cyrila a Metoděje, redakce
Podmalba na skle „Svaté příbuzenstvo“, PhDr. Alena Káňová
Komentované prohlídky židovského hřbitova s koncertem, PhDr. Alena Káňová
Výtvarný podzim v břeclavském muzeu, PhDr. Karel Křivánek
Muzeum připravuje vánoční výstavu, Mgr. Eva Sadílková
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 10/13
Unikátní expozice na Lichtenštejnském domě, redakce
Kútný hrnec pro šestinedělku, PhDr. Alena Káňová
Volná tvorba výtvarnice Gabriely Dubské, PhDr. Karel Křivánek
Prohlídky hřbitova lákaly, redakce
 11/13
Autorka večerníčku v synagoze až do ledna, redakce
Poutní růženec z Poštorné, PhDr. Alena Káňová
Schola Gregoriana Pragensis, redakce
Adventní inspirace v synagoze již po deváté, PhDr. Alena Káňová
 12/13
Kouzlo hračky jako vánočního dárku, Mgr. Eva Sadílková
5. Články v Malovaném kraji
 1/13
Cecílie Marková, PhDr. Karel Křivánek
 7-8/13
Max Švabinský v břeclavské synagoze, PhDr. Alena Káňová
6. Grafická úprava a tisk propagačních materiálů k výstavám, doprovodným akcím
MMG a samoobslužných materiálů
Výstavy – plakát, pozvánka: Zámecké interiéry v zimě 31. 1. – 24. 3. 2013, Josef Fröhlich –
dřevěné plastiky a reliéfy 7. 2. – 7. 4. 2013, Oceněné práce z dětské výtvarné soutěže Můj
kamarád večerníček 28. 2. – 14. 4. 2013, Alois Mikulka 4. 4. – 5. 5. 2013, Nepál – hory 15.
4. – 9. 6. 2013, Evropští velikáni 25. 4. – 31. 8. 2013, Merkur – dětství se šroubky 18. 5. –
15. 9. 2013, Max Švabinský 14. 6. – 1. 9. 2013, Miroslav M. Mráz 6. 9. – 20. 10. 2013, Libor
Juřena 27. 9. – 10. 11. 2013, Gabriela Dubská 24. 10. – 26. 1. 2013, Hračky 1890-1980,
kouzlo vánočního dárku 3. 12. – 19. 1. 2013
Akce – plakát: Hromniční dílničky 2. 2. 2013, Muzejní týden 18. 5. – 25. 5. 2013, Den otců –
vezmi tátu na Merkur 15. 6. 2013, Velkomoravský šperk z Pohanska – šperky 3. 7. – 7. 7.
2013, Velkomoravský šperk z Pohanska – ostatní nálezy 3. 7. – 30. 9. 2013,
Cyrilometodějský den na Pohansku 5. 7. 2013, Letní muzejní dílničky 27. 8. – 30. 8. 2013,
Dýňování 5. 10. 2013, Adventní inspirace 30. 11. 2013, Vánoční hračkářská dílna 14. 12.
2013, Vánoční vinšování 19. 12. 2013
Koncert: Benefiční koncert na Pohansku 21. 4. 2013, Jarní koncert 28. 4. 2013, Benefiční
koncert Máši Kubátové 9. 6. 2013, Zlatá šedesátá – tradiční retro na Pohansku 16. 6. 2013,
Koncert k 95. výročí samostatnosti republiky 27. 10. 2013, Vánoční koncert – Schola
Gregoriana Pragensis 10. 12. 2013
Přednášky: Historické květinové vazby v zámeckých interiérech 24. 2. 2013, Příchod
Charvátů 28. 2. 2013, Velkomoravské Pohansko 18. 4. 2013
Soutěžní letáky: Muzejní pas, Po muzejních cestičkách, Pohansko a okolí očima návštěvníka
– fotografická soutěž
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Propagační letáky: Kalendář akcí a výstav (obměna 4x do roka), Kalendář dětských akcí
(celoroční), Propagační barevná skládačka k objektům muzea, Propagační letáčky A5 ke
všem výstavám
Graficky bylo zpracováno 31 plakátů a 11 pozvánek.
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:
- Český rozhlas Brno – inzerce na akce, 2. 4. 2013, PhDr. Alena Káňová, Mgr. Eva
Sadílková
- Rádio Čas Dyje – Alois Mikulka – upoutávka, 3. 4. 2013, PhDr. Karel Křivánek
- Rádio Čas Dyje – upoutávka na vernisáž + výstava Merkur, 16. 5. 2013, Mgr. Eva
Sadílková
- Český rozhlas Brno – upoutávka, reportáž z vernisáže Merkur, 18. 5. 2013, Mgr. Eva
Sadílková, Jiří Mládek, návštěvníci vernisáže
- Český rozhlas Brno – V břeclavském muzeu pod vodárnou začala výstava věnovaná
historické stavebnici Merkur, 18. 5. 2013, Mgr. Eva Sadílková
http://www.rozhlas.cz/brno/zpravodajstvi/_zprava/1213611
- Český rozhlas Brno – upoutávka, reportáž – Originální velkomoravské šperky
z Pohanska, PhDr. Alena Káňová
- Rádio Čas Dyje – upoutávka, Originální velkomoravské šperky z Pohanska, PhDr.
Alena Káňová
- Rádio Čas Dyje – upoutávka na výstavy Libora Juřeny a Miroslava „Mrazíka“ Mráze,
PhDr. Karel Křivánek
- Rádio Čas Dyje – upoutávka na výstavu Hračky 1890–1980, kouzlo vánočního dárku,
Velká hračkářská dílna, Mgr. Eva Sadílková
8. TV Fénix
- reportáže vysílané v regionální televizi TV Fénix (www.tvfenix.cz)
- konkrétní vysílání:
- 20. 1. 2013 Derniéra výstavy „Jak se rodí večerníček"
- 31. 1. 2013 Zámecké interiéry v muzeu
- 2. 2. 2013 Hromniční dílničky
- 28. 2. 2013 „Můj kamarád večerníček"
- 28. 2. 2013 Výstava dřevořezeb Josefa Frőhlicha
- 4. 4. 2013 Vernisáž Aloise Mikulky
- 21. 4. 2013 Benefiční koncert na Pohansku
- 28. 4. 2013 „Evropští velikáni" a „Nepál osmitisícovky"
- 16. 5. 2013 Merkur – dětství se šroubky
- 20. 5. 2013 Velkomoravské Pohansko
- 13. 6. 2013 Max Švabinský – výběr z díla
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25. 6. 2013 Unikátní výstava šperků z doby Velké Moravy na Pohansku
2. 7. 2013 Instalace šperků na Pohansku
5. 7. 2013 Cyrilometodějský den na Pohansku
27. 8. 2013 Muzejní dílničky
30. 8. 2013 Obnova židovského hřbitova
6. 9. 2013 Výstava Miroslava „Mrazíka" Mráze v synagoze
22. 9. 2013 Komentované prohlídky židovského hřbitova
27. 9. 2013 Libor Juřena kresba/malba „Výjevy"
24. 10. 2013 Dílo Gabriely Dubské představují v synagoze
Zpravodajský blok 2/12/2013 – Hračky 1890–1980, kouzlo vánočního dárku
Zpravodajský blok 3/12/2013 – Adventní inspirace

9. TV
- spolupráce s regionálním vysíláním:
- Cyklotoulky: Břeclav (23. 3. 2013), PhDr. Alena Káňová
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10414424499-cyklotoulky/213471292050012/
- Reportáž České televize (18. 5. 2013) – Návštěvníky výstavy láká výstava stavebnice
Merkur, Mgr. Eva Sadílková
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/227979-navstevniky-breclavi-laka-vystavastavebnice-merkur/
http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/televizni-noviny/televizni-noviny-br-tn-3-7.html
- Reportáž České televize – Televizní studio Brno (3. 7. 2013) – Výstava
velkomoravských šperků, PhDr. Alena Káňová
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/kultura/233405-na-oslavy-vyrociprichodu-cyrila-a-metodeje-se-pripravuje-i-zamecek-pohansko/
- spolupráce s celostátním vysíláním:
- Živý vstup pro Studio 6 České televize (3. 7. 2013, v 8. 50 min) – Výstava
velkomoravských šperků, PhDr. Alena Káňová
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/
- Reportáž TV Nova. Stopáž 29 min. 55 sek. (3. 7. 2013) – Výstava velkomoravských
šperků, PhDr. Alena Káňová
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
- v letošním roce od července 2013 je možné zadat svou emailovou adresu na webových
stránkách v „Odběr novinek“ a jsou jim zasílány pozvánky na akce a výstavy
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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. 2013 celkem 237 aktivních uživatelů facebookového profilu

12. Webové stránky
- muzeum má vlastní webové stránky: www.muzeumbv.cz
- v červenci 2013 došlo k celkové obměně
webových stránek – byla vyměněna firma
(v současné době spravuje webové
stránky firma SYNAPSE5), se změnou
loga, došlo také k celkové úpravě
webových stránek muzea z hlediska
grafického
- návštěvníci naleznou na webových
stránkách informace:
- aktuální pozvánky na výstavy a akce,
různá
sdělení
(technického
a informačního charakteru)
- informace o jednotlivých budovách
MMG Břeclav – otevírací doba,
vstupné, historie budovy a expozice
- o muzeu – historie MMG Břeclav,
struktura oddělení, dobrovolnictví,
výběrová řízení, volná pracovní místa
- o sbírkách – sbírkotvorná činnost
muzea, veřejně přístupné knihovna
s nesbírkovými fondy knih
- o regionu – vybrané články o tématech
– Sochy kolem nás, Etnografie
Podluží, Židovská Břeclav, Z historie
Břeclavi
- dokumenty
–
výroční
zprávy,
dokumenty MMG Břeclav – knihovní
řád, badatelský řád, návštěvní řád
- služby – pronájmy, katalog zboží,
svatby, muzejní kafe
- partneři, logo MMG Břeclav ke stažení pro nekomerční a propagační účely, tiskové
zprávy a kontakty
- nově také vznikla speciální kolonka s informacemi pro školy, které tvoří značnou část
skupiny návštěvníků
- součástí webových stránek je také u každé akce a výstavy fotogalerie
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návštěvnost webových stránek od července do prosince 2013:
 celková návštěvnost: 9 253 návštěv
 průměrná denní návštěvnost: 42 návštěv
 zobrazených 40 353 stránek
 66% nových návštěv
 průměrná doba na stránce činí 03:28 minut

13. Hromadné odesílání SMS zpráv
- službu zajišťuje město Břeclav
- MMG Břeclav pomocí hromadných SMS informuje o akcích a výstavách MMG Břeclav
- konkrétní sms zprávy: 18 zpráv
- výstava: Zámecké interiéry v zimě
- přednáška: Historické květinové vazby v zámeckých interiérech
- výstava: Josef Fröhlich – dřevěné plastiky a reliéfy
- přednáška: Příchod Charvátů
- výstava: Alois Mikulka
- charitativní akce: Benefiční koncert s cimbálovou muzikou Hudci
- výstava: Merkur – dětství se šroubky, vývoj hračky a konstrukce sběratele Jiřího
Mládka
- Muzejní noc na Pohansku
- Komentované prohlídky židovského hřbitova a obřadní síně – Benefiční koncert Máši
Kubátové
- výstava: Max Švabinský – výběr z díla
- přednáška: Velkomoravské Pohansko
- výstava: Velkomoravský šperk na Pohansku
- Cyrilometodějský den na Pohansku – hry, zábava pro děti a dospělé (bohatý program)
- výstava: Miroslav M. Mráz, Šepoty abstrakce
- Dny evropského dědictví – komentované prohlídky židovského hřbitova a benefiční
kytarový koncert Vladislava Bláhy
- výstava: Gabriela Dubská – volná tvorba
- výstava: Hračky 1890–1980, kouzlo vánočního dárku
- Adventní inspirace v synagoze
14. Výstavní bannery
- v letošním roce byly použity k výstavám: Zámecké interiéry v zimě (1x na budově MMG
Břeclav), Merkur – dětství se šroubky (1x budova MMG Břeclav, 1x zábradlí před
shopping centrem – přemístěno na zábradlí před komerční banku), Max Švabinský (1x
zábradlí před shopping centrem, 1x na zábradlí před komerční banku), Originální
velkomoravské šperky z Pohanska (1x na budově zámečku Pohansko), Hračky 1890–
1980, kouzlo vánočního dárku (1x na zámečku Pohansko), Archeologická expozice
(celoročně umístěno na budově zámečku Pohansko)
15. Realizační spisy
- zhodnocení jednotlivých muzejních akcí
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Poř.
č.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

realizační spis obsahuje: vyhodnocení nákladů a příjmů, propagační materiály (plakáty,
pozvánky, novinové články, doplňující materiály)
realizační spisy slouží jako součást vnitřního archivu MMG Břeclav

Evidenční číslo spisu
(název akce)
M – AK/13/DOL – 1
„Zámecké interiéry v zimě“
X – ES/13/SYN – 2
„Hromniční dílničky“
G – KK/13/SYN – 3
„Josef Fröhlich – dřevěné plastiky
a reliéfy“
X – AK/13/SYN – 4
„Příchod Charvátů na Valticko“
G – ES/13/LD – 5
„Oceněné práce z dětské výtvarné
soutěže Můj kamarád večerníček“
G – KK/13/DOL – 6
„Alois Mikulka – výtvarná výstava
k 80. narozeninám brněnského
výtvarníka“
G – AK/13/SYN – 7
„Nepál – hory“
X – AK/13/SYN – 8
„Velkomoravské Pohansko“
K – AK/13/POH – 9
„Benefiční koncert s cimbálovou
muzikou Hudci“
G – PH/13/LD – 10
„Evropští velikáni“

Termín akce

Garant akce

31. 1. 2013 – 24. 3. 2013

PhDr. Alena Káňová

2. 2. 2013

Mgr. Eva Sadílková

7. 2. 2013 – 14. 4. 2013

PhDr. Karel Křivánek

21. 2. 2013

PhDr. Alena Káňová

28. 2. 2013 – 14. 4. 2013

Mgr. Eva Sadílková

4. 4. 2013 – 5. 5. 2013

PhDr. Karel Křivánek

16. 4. 2013 – 9. 6. 2013

PhDr. Alena Káňová

18. 4. 2013

PhDr. Alena Káňová

21. 4. 2013

PhDr. Alena Káňová

25. 4. 2013 – 31. 8. 2013

Petra Hůrská

11.

K – AK/13/SYN – 11
„Jarní koncert“

28. 4. 2013

PhDr. Alena Káňová

12.

M – ES/13/DOL – 12
„Merkur - dětství se šroubky“

18. 5. 2013 – 15. 9. 2013

Mgr. Eva Sadílková

13.

M – ES/13/DOL+SYN+POH+LD – 13
„Muzejní týden“

18. 5. 2013 – 25. 5. 2013

Mgr. Eva Sadílková

14.

M – AK/13/POH – 14
„Muzejní noc na Pohansku“

25. 5. 2013

PhDr. Alena Káňová

15.

K – AK/13/ŽH – 15
„Máša Kubátová“

9. 6. 2013

PhDr. Alena Káňová
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

G – AK/13/SYN – 16
„Max Švabinský – výběr díla
ze soukromé sbírky“
X – ES/13/DOL – 17
„Den otců - Vezmi tátu na Merkur“
K – AK/13/POH – 18
„Zlatá šedesátá“ – skupina The
Teachers“
M – AK/13/POH – 19
„Velkomoravský šperk z Pohanska“
X – AK/13/POH – 20
„Cyrilometodějský den na Pohansku“
X – LS/13/DOL – 21
„Po muzejních cestičkách“
X – ES/13/DOL – 22
„Letní muzejní dílničky“
X – ES/13/POH – 23
„Noc se Slovany na Pohansku“
G – KK/13/DOL – 24
„Miroslav „Mrazík“ Mráz – Šepoty
abstrakce“
G – LS/13/LD – 25
„Zaostřeno na bobra“
X – AK/13/ŽH – 26
„Dny evropského dědictví“
G – KK/13/DOL – 27
„Libor Juřena - současná tvorba“
X – ES/13/DOL+SYN+POH+LD – 28
„Den seniorů v muzeu“
X – ES/13/DOL – 29
„Dýňování“
G – KK/13/DOL – 30
„Gabriela Dubská – volná i ilustrační
tvorba“
X – AK/13/SYN – 31
„Advent v synagoze“
G – KK/13/SYN – 32
„Patchwork“
M – ES/13/DOL – 33
„Hračky 1890–1980
(Kouzlo vánočního dárku)“
K – AK/13/SYN – 34
„Koncert – Schola Gregoriana
Pragensis“
X – ES/13/DOL – 35
„Vánoční dílnička“
X – AK/13/SYN – 36
„Vánoční vinšování“

14. 6. 2013 – 1. 9. 2013

PhDr. Alena Káňová

15. 6. 2013

Mgr. Eva Sadílková

16. 6. 2013

PhDr. Alena Káňová

3. 7. 2013 – 31. 10. 2013

PhDr. Alena Káňová

5. 7. 2013

PhDr. Alena Káňová

1. 9. 2012 – 30. 6. 2013

Ludmila Svobodová

27. 8. 2013 – 30. 8. 2013

Mgr. Eva Sadílková

30. 8. 2013 – 31. 8. 2013

Mgr. Eva Sadílková

6. 9. 2013 – 28. 10. 2013

PhDr. Karel Křivánek

17. 9. 2013 – 24. 11. 2013

Ludmila Svobodová

22. 9. 2013

PhDr. Alena Káňová

27. 9. 2013 – 10. 11. 2013

PhDr. Karel Křivánek

1. 10. 2013

Mgr. Eva Sadílková

5. 10. 2013

Mgr. Eva Sadílková

24. 10. 2013 – 26. 1. 2014

PhDr. Karel Křivánek

30. 11. 2013

PhDr. Alena Káňová

3. 12. 2013 – 8. 12. 2013

PhDr. Karel Křivánek

3. 12. 2013 – 26. 1. 2014

PhDr. Alena Káňová

10. 12. 2013

PhDr. Alena Káňová

14. 12. 2013

Mgr. Eva Sadílková

19. 12. 2013

PhDr. Alena Káňová
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37.
38.
39.

X – ES/13/DOL – 37
„Muzejní pasy“
M – AK/13/LD-38
Lednicko-valtický areál
X – ES/13/DOL – 41
„Pohansko a okolí očima návštěvníka“

1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Mgr. Eva Sadílková

29. 11. 2013 – 2. 2. 2014

PhDr. Alena Káňová

1. 2. 2013 – 15. 12. 2013

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 (22 CD) byly pořízeny k: Jak se rodí večerníčky derniéra 20. 1. 2013,
Hromniční dílnička 2. 2. 2013, Josef Fröhlich – dřevořezby 7. 2. – 7. 4. 2013, Zámecké
interiéry v zimě 31. 1. – 24. 3. 2013, Alois Mikulka, malba a grafika 4. 4. – 5. 5. 2013,
Benefiční koncert na Pohansku 21. 4. 2013, Merkur dětství se šroubky 18. 5. – 15. 9.
2013, Muzejní noc na Pohansku 25. 5. 2013, Benefiční koncert písničkářky Máši
Kubátové 9. 6. 2013, Vezmi tátu na Merkur 15. 6. 2013, Max Švabinský 14. 6. – 1. 9.
2013, Retroodpoledne na Pohansku 16. 6. 2013, Originální velkomoravské šperky
z Pohanska 3. 7. – 7. 7. 2013, Cyrilometodějský den na Pohansku 5. 7. 2013, Letní
muzejní dílničky 27. 8. – 30. 8. 2013, Miroslav M. Mráz 6. 9. – 20. 10. 2013, Libor
Juřena 27. 9. – 10. 11. 2013, Dýňování 5. 10 2013, Gabriela Dubská 24. 10. – 26. 1.
2013, Adventní inspirace v synagoze 30. 11. 2013, Hračky 1890–1980, kouzlo vánočního
dárku 3. 12. – 19. 1. 2013, Vánoční hračkářská dílna 14. 12. 2013
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
- textu a obrazová příloha ve Výletních novinách Lednicko-valtického areálu 2013
- Časopis RELAX 2013 – informace o MMG Břeclav
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
Město Břeclav, Turistické informační centrum Břeclav, Masarykova univerzita v Brně –
Ústav archeologie a muzeologie, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Galerie výtvarného
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umění v Hodoníně, Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav, Státní okresní archiv
Břeclav se sídlem v Mikulově, Kmenový svaz Styrke – Mgr. František Kašpárek, Základní
umělecká škola Břeclav, Vlastivědná společnost regionu Břeclavsko, Městská knihovna
Břeclav, Středisko volného času Duhovka Břeclav, Základní škola Břeclav Slovácká,
Moravské zemské muzeum v Brně
21. Mediální partneři
- TV Fénix, Česká televize – Regionální vysílání Brno
- Břeclavsko, Moravský Jih, Břeclavský deník Rovnost, týdeník Nový Život, Malovaný
kraj, 5+2 dny – Břeclavsko, Radnice
- Rádio Čas Dyje, Český rozhlas Brno
22. Sponzoři
Tisk Pálka, s. r. o., Europrinty, s. r. o, Stoma – Stomatologické centrum Ivo Marek

51

5. STATISTIKY NÁVŠTĚVNOSTI
1. MMG Břeclav má zpřístupněny čtyři budovy:
 muzeum a galerie (tj. objekt pod vodárnou) 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 (v letošním roce proběhla k 1150. výročí
příchodu Cyrila a Metoděje v rámci expozice výstava Velkomoravský šperk
z Pohanska)
 Lichtenštejnský dům se stálou expozicí i výstavním sálem (tj. Galerie v podkroví),
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,
pedagogický doprovod platících mimobřeclavských škol, doprovod organizovaných
skupin, doprovod k ZTP, rodinný příslušníci, pracovníci spřátelených organizací
(např. Městská knihovna Břeclav)
3. Speciální vstupné (zavedeno od 1. 1. 2012):
- tyto vstupenky platí pro společnou (jednorázovou) návštěvu
a Lichtenštejnského domu
 sdružené vstupné – plné
 sdružené vstupné – zlevněné (pro seniory, studenty, děti od 6 do 15 let)

synagogy

4. Srovnání je možno uvést s rokem 2011 a 2012, ve kterých bylo upraveno vstupné na výše
uvedené kategorie.
5. Podrobný rozbor návštěvnosti je přiložen v příloze č. 5 – 13.
6. V roce 2013 pořádalo MMG Břeclav celkem 16 výstav. Pět výstav proběhlo ve výstavním
sále budovy muzea, šest výstav v synagoze, čtyři v Lichtenštejnském domě a mimořádná
výstava na zámečku Pohansko. 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,
atraktivita a ojedinělost tématu 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

Graf 4: Návštěvnost výstavy na zámečku Pohansko – POH
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. V letošním roce je započítána
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samostatně také ojedinělá výstava velkomoravských šperků. Při této výstavě si mohli
návštěvníci prohlédnout také celou expozici.

Graf 4: Procentuální a číselné zastoupení návštěvníků v jednotlivých budovách
Název budovy

Rok 2012

Rok 2013

Rozdíl

Muzeum a galerie (DOL)

9 172

7 916

- 13,69%

Synagoga (SYN)

3 951

2 924

- 25,99%

Zámeček Pohansko (POH)

2 935

4 879

+ 66,23%

Lichtenštejnský dům (LD)

1 138

1 222

+ 7,38%

16 941

- 1,48%

Celková návštěvnost 17 196

Tabulka 1: Procentuální nárůst nebo pokles návštěvnosti jednotlivých budov
Srovnání návštěvnosti můžeme provést s rokem 2011 a 2012, ve kterých je již ustálené
rozdělení návštěvníků do strukturních kategorií.
Návštěvnost se oproti roku 2012 se snížil o 1,48%, z 17 196 na 16 941 návštěvníků.
Zvýšení návštěvnosti oproti roku 2012 zaznamenal v roce 2013 především zámeček
Pohansko (+66,23%) díky ojedinělé nabídce výstavy Velkomoravský šperk na Pohansku.
U Lichtenštejnského domu došlo k mírnému navýšení (+7,38%) návštěvnosti především díky
vyšší a rozmanitější propagaci, dále možnosti zakoupení sdružené vstupenky, která opravňuje
pro vstup do synagogy a zároveň do objektu Lichtenštejnského domu za zvýhodněné vstupné.
Výrazný pokles zaznamenala hlavní budova muzea (-13,69%) a synagoga (-25,99%).
K poklesu došlo nejspíše nabídnutím méně návštěvnicky atraktivnějších výstav pro školní
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skupiny, ve kterých se vzhledem ke struktuře návštěvníků projevil pokles nejvíce. Naopak
výstavy byly atraktivnější pro individuální návštěvníky, protože došlo k výraznému zvýšení
návštěvníků s plným a zlevněným vstupným.

Graf 5: Srovnání návštěvnosti v letech 2011, 2012, 2013

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 a senioři mající průkaz Senior pas, který je
platný od 55 let), neplatící (ZTP samostatně, ZTP s doprovodem, děti do 6 let, doprovod
ke školním a organizovaným skupinám, držitelé průkazky ICOM, AMG, ICOMOS, NPÚ,
rodinní příslušníci, novináři a návštěvníci ze spřátelených organizací), samostatnou skupinu
pak tvoří neplatící školy (břeclavské školy) a školní skupiny platící (mimobřeclavské).
Srovnání provádíme se strukturou návštěvníků v roce 2011 a 2012. Struktura
návštěvníků je důležitá z hlediska propagace výstav, zjišťování specifických potřeb
jednotlivých skupin na výstavní hledisko a snahou zaujmout co nejširší a nejrozmanitější
návštěvnické spektrum.
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Graf 6: Zastoupení jednotlivých typů návštěvníků

Graf 7: Srovnání návštěvnosti v roce 2011, 2012 a 2013 dle struktury návštěvníků
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Typ návštěvníka

Rok 2012

Rok 2013

Rozdíl

Plné vstupné

4 160

5 294

+ 27,26%

Zlevněné vstupné

3 078

4 278

+ 38,99%

Neplatící

1 657

2 191

+ 32,23%

Neplatící školy (břeclavské)

5 270

3 298

- 37,42%

780

- 31,70%

Platící školy (mimobřeclavské) 1 142

Tabulka 2: Procentuální nárůst nebo pokles návštěvnosti dle jednotlivých typů
návštěvníků
V roce 2013 došlo ke zvýšení návštěvnosti z hlediska plného (+27,26%) a ještě
výrazněji z hlediska a zlevněného (+38,99%) vstupného. Naopak se snížil počet
organizovaných skupin, které muzeum navštívily – břeclavské školy (-37,42%)
i mimobřeclavké školy (-31,70%). Výstavy pořádané v roce 2013 byly tedy atraktivnější
pro individuálního návštěvníka, v menší míře pak pro školní kolektivy.
9. Školy a organizované skupiny
Zatímco v loňském roce téměř polovinu z celkové návštěvnosti tvoří organizované
skupiny žáků mateřských, základních a středních škol, jak z Břeclavi, tak mimobřeclavské,
roce 2013 tvořily školní kolektivy zhruba třetinu návštěvnosti. Největší část ze 194 školních
skupin tvoří žáci základní škol, následně žáci mateřských škol, v menší míře jsou zastoupeni
studenti středních škol, učilišť a gymnázií, velmi malou skupinu tvoří žáci vysokých škol.
V této kategorii jsou zastoupeny také skupiny věnující se volnočasovým aktivitám
a mimoškolnímu vzdělávání.
Samostatnou skupinu pak tvoří skupiny hendikepovaných, v letošním roce se jednalo
o 16 skupin (především klienti denního stacionáře Utilis a Tyflocentra Břeclav).
Pro seniory byla v rámci výstavy připravena jedna komentovaná prohlídka
s doprovodným výtvarným programem.
Jedná-li se o organizované zájezdy, které navštěvují především synagogu
a Lichtenštejnský dům, jsou návštěvníci rozpočítáni do jednotlivých kategorií dle platného
vstupného.
 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
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 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
Asistent
Ekonom
Odborný pracovník
Kastelán
Řidič, domovník
Výstavář
Externí pracovník
Uklízečka
Průvodci

PhDr. Alena Káňová
Jan Mrázek (do 7. 11. 2013 Petra Hůrská)
Aneta Hunkařová
Mgr. Gabriela Dreslerová, PhDr. Karel Křivánek, Mgr. Eva
Sadílková
Pavel Gajda
Michal Zajíček
Ludmila Svobodová
Bc. Petr Holobrádek, Bc. Nina Zháňalová
Milana Suská
Karla Fialová, Ludmila Tomková, Kamilka Tesaříková,
Ludmila Ziková

V průběhu roku 2013 došlo v MMG Břeclav k organizačním změnám. V měsíci
listopadu odešla na mateřskou dovolenou paní Petra Hůrská – asistentka ředitelky, na její
místo po výběrovém řízení nastoupil Jan Mrázek.
Znovu bylo obnoveno místo archeologa. Na tuto pozici byla přijata paní Mgr. Gabriela
Dreslerová. V průběhu roku 2013 byli přijati externí pracovníci – Bc. Nina Zháňalová a Bc.
Petr Holobrádek.
V MMG Břeclav bylo v roce 2013 zaměstnáno celkem 14 zaměstnanců. Z toho 8
na plný úvazek, 5 zaměstnanců na 0,5 úvazku a 1 na ¾ úvazku.
Přehled čerpání mzdových prostředků v roce 2013
Rozpočet sestavený:

2 850 000 Kč

Rozpočet schválený:

2 850 000 Kč

Čerpání mzdových prostředků:

2 854 046 Kč

2. Školení pracovníků:
Jméno, příjmení prac.

PhDr. Alena Káňová

Název semináře, školení, přednášek
Komise regionální historie Moravy a Slezska při Asociace
muzeí a galerií ČR (Kyjov, říjen 2013)
„Muzeum a změna IV.“ (Národní muzeum Praha, 11. – 13. 11.
2013)
Centrála cestovního ruchu Jižní Morava (Hodonín, 27. 11.
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2013), vyhodnocení mezinárodní spolupráce projektu „Památky
Velké Moravy“
Muzeum a škola 2013, aneb aby věci promluvily (pořádající
organizace: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 20. 3. –
22. 3. 2013)
„Muzejní divadlo?“ (pořádající organizace: MCMP Brno, 15. –
16. 4. 2013)
„Zpřístupnění sbírek nedospělým a handicapovaným“
(pořádající organizace: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 6. –
7. 5. 2013)
Mgr. Eva Sadílková

„Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“
(pořádající organizace: Národní muzeum Praha, 6. 6. 2013)
„Muzeum a sociálně znevýhodnění“ (pořádající organizace
Masarykovo muzeum v Hodoníně, 19. – 20. 6. 2013)
„Muzejní pedagogika, Teorie praxi, praxe teorii?“ (pořádající
organizace: Muzeum Komenského v Přerově, 9. – 10. 9. 2013)

Mgr. Gabriela Dreslerová

„Základy muzejní pedagogiky“ (pořádající organizace: MCMP
Brno, celoroční kurz: 23. 9. 2013, 21. 10. 2013, 9. 12. 2013)
„Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví“
(pořádající organizace: Národní muzeum Praha, 6. 6. 2013)
„Mapové výstupy v QGIS“ (pořádající organizace: SMARTGIS
S.R.O., Olomouc, 6. 11. 2013)
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III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
1. Výnosy
Položka

Rozpočet

Skutečnost

Plnění
Rozdíl
v%

Výnosy z prodeje služeb

150 000,00

330 294,00

220

+ 180 294,00

Výnosy z pronájmu

200 000,00

132 500,00

65

- 67 500,00

Výnosy z prodaného zboží 50 000,00

65 302,00

130

+ 15 302,00

Ostatní výnosy

18 000,00

18 000,00

100

-

Kurzové zisky

-

-

0

-

Provozní dotace

6 728 000,00

6 728 000,00

100

-

Dotace JmK

10 000,00

10 000,00

100

-

Výnosy celkem

7 156 000,00 Kč

7 284 096,00 Kč

128 096,00 Kč

Graf 8: Srovnání výnosů v roce 2011, 2012 a 2013
Graf znázorňuje srovnání výnosů v roce 2011, 2012 a v roce 2013. I přes skutečnost,
že bylo od března 2011 nově zavedeno pro studenty břeclavských škol volné vstupné, a naše
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organizace tím pádem přišla o zisk na výnosech ze vstupného, byla na vstupném v roce 2013
vybrána větší částka než v roce předchozím.
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2. Náklady
Položka
Spotřeba materiálu

Rozpočet Kč

Skutečnost Kč

Plnění
Rozdíl v Kč
v%

400 000,00

473 542,60

118,5

- 73 542, 00

1 400 000,00

378 092,93

27,1

+ 1 021 907,07

70 000,00

28 387,00

41,4

+ 41 613,00

Oprava a údržba

100 000,00

369 651,48

370

- 269 651,48

Ostatní služby

900 000,00

1 269 371,36

138,80 - 369 371,36

Mzdové náklady

2 850 000,00

2 854 046,00

100,1

- 4 046,00

Zákonné a ostatní odvody

1 270 000,00

1 046 271,00

82,9

+ 223 729,00

Ostatní náklady celkem

130 000,00

539 155,26

100,00 + 532 837,26

Odpisy majetku

230 000,00

281 848,00

122,60 - 51 848.00

Spotřeba energií
Prodané zboží

Náklady celkem

7 350 000,00 Kč

7 240 365,63 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

43 848,12 Kč

Komentář k rozpočtu
MMG Břeclav v roce 2013 obdrželo následující od zřizovatele města Břeclav provozní
příspěvek ve výši 6 728 000 Kč, dále také investiční příspěvek ve výši 295 000 Kč.
Stěžejním úkolem bylo v roce 2013 udržet vyrovnaný rozpočet. Byla opět nastavena
úsporná opatření a nakonec se naší organizaci podařilo na konci roku skončit s kladným
hospodářským výsledkem 43 848,12 Kč.
V roce 2013 jsme se soustředili na dovybavení naší organizace výstavním fundem.
Bylo pořízeno celkem 7 ks nových vitrín, které slouží ke zlepšení podmínek pro výstavní
činnost organizace.
V budově zámečku Pohansko byla nově zřízena ústředna EPS, a také byla provedena
výměna bezpečnostních čidel, které byly zcela nevyhovující. Taktéž z důvodu zvýšení
bezpečnosti byly na hlavní budově MMG Břeclav pořízeny bezpečnostní čidla pro hlášení
požáru.

3. Neinvestiční náklady v roce 2013:
V roce 2013 bylo pořízeno v naší organizaci následující dovybavení:
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Budova pod vodárnou
- Scanner HP
- Fotoaparát Nikon
- Vybavení kanceláří (nábytek)
- Vybavení pro archeologa
- Odvlhčovače 2 ks
- PC sestava
- Notebook
- Kulatý stůl hrací
- Výměna podlahy na DOL
- Vybavení regály pro depozitáře

5 711 Kč
18 660 Kč
158 222 Kč
19 635 Kč
53 697 Kč
17 533 Kč
15 246 Kč
17 050 Kč
39 994 Kč
85 065 Kč

Synagoga
- Kartotéka 4 zásuvková

21 514 Kč

4. Investiční náklady
Budova pod vodárnou
- Vitríny 7ks
Pohansko
- Ústředna EPS

468 957 Kč
72 356,80 Kč

5. Ekonomický úsek
1.
Rozpracování schváleného rozpočtu – splněno.
2.
Zpracování účetní uzávěrky za r. 2013 dle zásad hospodaření, výkazy – rozvaha,
výkaz zisku a ztrát, příloha – splněno.
3.
Příprava a zpracování komplexních rozborů hospodaření za rok 2013, 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 2014, mzdové náklady dle pokynu MěÚ Břeclav – splněno.
9.
Zpracování pravidelných účetních uzávěrek (pasportů) a předání zřizovateli vždy k 13
dni v měsíci – plněno průběžně.
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.
14.
Provádět předběžnou kontrolu před a po vzniku operace ke směrnici o finanční
kontrole – trvá.
15.
Provádět průběžnou a následnou kontrolu dle směrnice – plněno, trvá.
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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 2013
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. 2013. 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.
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. Drobné nedostatky, které byly následně odstraněny.
 Provedena půl roční kontrola cenin – známek a stravenek. Bez závad.
 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.
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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. 2013 do 15. 1. 2014. 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. 2013
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.
- 18. 2. 2013 preventivní požární hlídka
- 30. 5. 2013 preventivní požární hlídka a školení zaměstnanců
- 25. 6. 2013 preventivní požární hlídka

9. Pracovní úrazy
V roce 2013 nebyl v naší organizaci evidován žádný pracovní úraz.
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10. Autoprovoz
MMG Břeclav využívalo v roce 2013 ke služebním jízdám osobní vozidlo Kia Pride
SPZ 1B9 8824, Opel Astra SPZ BVJ 79-44, které obdrželo od zřizovatele Města Břeclav
do svého užívání, a osobní vozidlo značky Opel Vivaro SPZ 8B0-9496.
Na všechny tři vozy je vedena řádná evidence knihy jízd. Pro všechna vozidla je
zřízeno parkovací místo v garážích Domu školství Břeclav.
V roce 2013 proběhly servisní práce a opravy ve výši 30 357 Kč.
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IV. Prohlášení o pravdivosti údajů
Prohlašuji, že údaje uvedené ve „Zprávě o činnosti Městského muzea a galerie Břeclav
za rok 2013“ jsou pravdivé a úplné a zpráva byla sepsána dle „Pravidel vztahů Města Břeclavi
k příspěvkovým organizacím“ schváleným dne 31. srpna 2011.

28. února 2014

PhDr. Alena Káňová
ředitelka
Městské muzeum a galerie Břeclav
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Příloha č. 1: Fotogalerie 2013

Obr. 1: Derniéra výstavy Jak se rodí
večerníčky, předání ocenění za Muzejní
pasy, DOL

Obr. 2: Hromniční dílna, SYN

Obr. 3: Výstava Josef Fröhlich – dřevěné
plastiky a reliéfy, SYN

Obr. 4: Výstava Zámecké interiéry v zimě,
DOL

Obr. 5: Přednáška Květiny v zámeckých
interiérech, DOL

Obr. 6: Výstava Můj kamarád večerníček
(výstava výtvarných
prací
z dětské
soutěže), LD
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Obr. 7: Výstava Alois Mikulka, DOL

Obr. 8: Výstava Nepál – hory, SYN

Obr. 9: 7. benefiční koncert na Pohansku,
POH

Obr. 10: Výstava Evropští velikáni, LD

Obr. 11: Výstava Merkur – dětství se
šroubky, POH

Obr. 12: Muzejní týden – Muzejní den
na Pohansku se ZŠ Břeclav, Slovácká,
POH
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Obr. 13: Benefiční koncert Máši Kubátové,
židovský hřbitov

Obr. 14: Přednáška Velkomoravské Pohansko
– profesor Jiří Macháček, SYN

Obr. 15: Den otců v muzeu – Vezmi tátu do
muzea, DOL

Obr. 16: Výstava Originální šperky z
Pohanska,‚ POH

Obr. 17: Cyrilometodějský den na Pohansku,
POH

Obr. 18: Výstava Max Švabinský, SYN
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Obr. 19: Letní muzejní dílničky, DOL

Obr. 20: Výstava Miroslav „Mrazík“ Mráz –
Šepoty abstrakce, SYN

Obr. 21: Výstava Život v krajině staletých
dubů aneb Zaostřeno na bobra, LD

Obr. 22: Dny evropského dědictví –
Komentované prohlídky židovského
hřbitova, židovský hřbitov

Obr. 23: Výstava Libor Juřena – Výjevy,
DOL

Obr. 24: Dýňování, DOL
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Obr. 25: Den seniorů v muzeu, DOL

Obr. 26: Výstava Gabriela Dubská – volná
tvorba, SYN

Obr. 27: Výstava Lednicko-valtického
areálu, LD

Obr. 28: Adventní inspirace, SYN

Obr. 29: Výstava Hračky 1890–1980, kouzlo
vánočního dárku, DOL

Obr. 30: Vánoční hračkářská dílna, DOL
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Obr. 31: Výstava Patchwork, SYN

Obr. 32: Koncert Schola Gregoriana
Pragensis, SYN

Obr. 33-36: Školy na animačních programech v Městském muzeu a galerii Břeclav
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Příloha č. 2: Akce MMG Břeclav – rok 2013 (MMG Břeclav bylo pořadatelem)
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Příloha č. 3: Akce MMG Břeclav – rok 2013 (MMG Břeclav bylo spolupořadatelem)

Příloha č. 4: Celková tabulka návštěvnosti na akcích MMG Břeclav
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Příloha č. 5: Návštěvnost výstav, rok 2013 – MUZEUM A GALERIE (DOL)

Příloha č. 6: Návštěvnost, rok 2013 – POHANSKO
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Příloha č. 7: Návštěvnost výstav, rok 2013 – SYNAGOGA

Příloha č. 8: Návštěvnost, rok 2013 – SYNAGOGA (v době, kdy neprobíhají výstavy)
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Příloha č. 9: Návštěvnost výstav, rok 2013 – LICHTENŠTEJNSKÝ DŮM

Příloha č. 10: Návštěvnost, rok 2013 – LICHTENŠTEJNSKÝ DŮM (v době, kdy
neprobíhají výstavy)
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Příloha č. 11: Celková návštěvnost jednotlivých budov

82

Příloha č. 12: Uzávěrka za rok 2013
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