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I. ÚVOD
Rok 2016 byl pro M ěst ské muzeum a galerii Břeclav, p řísp ěvkovou organizaci obdobím, ve
kt erém se doslova usazovaly zavedené zm ěny nast alé v roce 2015 a vzniklé reorganizací.
Dne 13. 7. 2016 odešla z funkce ředit elky M ěst ského muzea a galerie Břeclav Ing. Jana
Kramářová a řízením organizace byl pov ěřen Ing. Pet r Dlouhý, kt erý do t é doby vedl úsek
Turist ické - informační st ředisko, kult ura a cest ovní ruch. Dne 13. 7. 2016 byl na základ ě
výb ěrového řízení jmenován do funkce nového ředit ele Ing. Pet r Dlouhý. Dne 12. 5. 2016 byla
zahájena prověrka ú čet ní uzáv ěrky za rok 2015, kt erou provedl ext erní audit or. Výsledkem
bylo zjišt ění významných nedost at ků a ú čet ní uzávěrka nebyla doporu čena ke schválení.

Úsek muzea a galerie organizuje krát kodobé i dlouhodob ější výst avy jak z vlast ních fond ů,
t ak prost řednict vím záp ůj ček od jiných inst it ucí. Po řádá konference, semináře, p řehlídky,
p řednáškové cykly a jiné osvět ové akce pro odbornou i nejširší veřejnost , spolupracuje
s výkonným orgánem památ kové péče a realizuje záchranné archeologické výzkumy na
základ ě smluv s invest ory. Pokračuje v ochran ě a údržb ě archeologické památ kové rezervace
v lokalit ě Pohansko, včet n ě kult urn ě společenského využit í samot ného zámečku, st ejn ě jako
b řeclavské synagogy, vyhlídkové věže b řeclavského zámku nebo Licht enšt ejnského domu. Do
nápln ě činnost i Úseku muzea a galerie pat ří rovn ěž správa knihovny se specializovaným
fondem jak pro vlast ní pot řeby, t ak i s možnost í využit í pro veřejnost . Naprost o samozřejmá a
p řirozená je spolupráce s ost at ními muzei a galeriemi nebo dalšími podobn ě zam ěřenými
organizacemi a inst it ucemi. V čele Úseku muzeum a galerie st ojí M gr. Silvie Vymyslická a
všichni pracovníci t ohot o úseku s odbornost í v oblast i muzeologie, archeologie, hist orie,
et nografie a d ějin um ění mají své pracovišt ě v hlavním sídle muzea. Činnost muzea t edy
kont inuáln ě pokračuje v hist oricky nast aveném t rendu.

Úsek turistické - informační st ředisko, kultura a cestovní ruch , zajišťuje nejr ůzn ější
kult urní akce, jako jsou nap říklad koncert y, divadelní p ředst avení, p řehlídky, zábavné po řady,
sout ěže, p řednášky, besedy a jiné již t radi ční kult urní akce jak pro d ět i, t ak dosp ělé (nap ř.
M oravský den, Slavnost i raj čat , Svat ováclavské slavnost i, Váno ční slavnost i, apod.). Úsek
kult ury mimo jiné organizuje a zabezpečuje spolupráci s part nerskými m ěst y. Sou část í t ohot o
úseku je t aké provoz Turistického informačního centra a veškerých služeb s t ím
souvisejících, včet n ě propagace m ěst a a regionu. Ke st andardn ě poskyt ovaným službám pat ří
t aké zprost ředkovat elská činnost zahrnující prodej vst upenek na kult urní a sport ovní akce
po řádané ost at ními subjekt y. V čele úseku st ojí Edit a Rišicová. Pracovníci pro kult uru a TIC
mají své pracovišt ě v Licht enšt ejnském dom ě.
Třet ím úsekem v nové organizační st rukt u ře Úsek Ekonomické a správní činnosti. Jeho
náplní je zabezpečení veškerých administ rat ivních úkon ů v ekonomické, ú čet ní, personální a
mzdové oblast i, v oblast i smluvních vzt ah ů, vzt ah ů ke zřizovat eli a ext erním subjekt ům i
samot ného t echnicko-organizačního provozu inst it uce (nap ř. úklid, BOZP, revize, správa
budov, aut oprovoz apod.) Úsek koordinuje pr ůvodcovské služby ve všech spravovaných
objekt ech ur čených k veřejné prezent aci, t j. v sídle muzea na sídl. Dukelských hrdin ů,
synagoze, Licht enšt ejnském dom ě, na zámečku Pohansko a na vyhlídkové věži b řeclavského
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zámku. V čele úseku st ála Bc. Alena And ělová, DiS., kt erá byla sou časn ě st at ut árním
zást upcem ředit ele muzea. Od 1. 11. 2016 nast oupila na rodi čovskou dovolenou.
Hlavní činnost í všech úseků, kt eré spolu efekt ivn ě spolupracují a vzájemn ě se dopl ňují, se t aké
prolíná dopl ňková činnost , kt erá spo čívá zejména v pronájmu prost or ve spravovaných
objekt ech, jak pro kult urní, t ak pro nejr ůzn ější spole čenské akce. Synagoga a Pohansko jsou
oblíbeným míst em pro svat ební ob řady. Na TIC p řevažuje zejména velkoobchodní,
maloobchodní činnost , zprost ředkování obchodu a služeb, st ejn ě jako nap ř. p ůj čovna kol.
K dopl ňkové činnost i pat ří t aké vydavat elská činnost , polygrafická výroba, knihařské a
kopírovací práce apod.

Ing. Pet r Dlouhý
ředit el
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II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název organizace:
Sídlo organizace:
I Č organizace:
Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:
I Č zřizovatele:
Statutární zástupci
§ ředitel:
§ zástupce ředitele:
E-mail:

M ěst ské muzeum a galerie Břeclav, p řísp ěvková organizace
690 02 Břeclav, sídl. Dukelských hrdin ů 2747/ 4A
60680920
M ěst o Břeclav
Břeclav, nám. T. G. M asaryka 3, PSČ 690 81
00283061
Ing. Pet r Dlouhý, kont akt ní t elefon: +420 724 461 658
M gr. Silvie Vymyslická, kont akt ní t elefon: +420 734 866 594
info@muzeumbv.cz
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III. OBJEKTY VE SPRÁV Ě M ĚSTSKÉHO M UZEA A GALERIE
M UZEUM POD VODÁRNOU
M ěst ské muzeum a galerie
Břeclav bylo založeno jako
p řísp ěvková
organizace
m ěst a Břeclavi. 17. ledna
1995 vydalo m ěst o Břeclav
zřizovací list inu p řísp ěvkové
organizace
„ M ěst ské
muzeum a galerie Břeclav“ ,
kt eré fakt icky exist uje od 1.
dubna t éhož roku. Do roku
2007
se
sídlo
muzea
nacházelo v prost orách bývalé židovské školy, post avené koncem 80. let 19. st olet í (dnešní
Licht enšt ejnský d ům). Od květ na 2007 se administ rat ivní zázemí pracovníků M ěst ského muzea
a galerie Břeclav p řesunulo do nově zrekonst ruovaného objekt u bývalé prádelny na sídlišt i
Dukelských hrdin ů 2747/ 4a, nov ě označovaného n ěkdy t aky jako DOL nebo M uzeum Pod
vodárnou. Krom ě hlavního sídla muzea se zde nachází moderní výst avní prost or, kt erý je
možno variabiln ě využívat jak pro galerijní nebo muzejní výst avy či r ůzné spole čenské akce.
Výst avní sál t vo ří v sou časné dob ě t ém ěř 300 m 2. Přízemní budova umožňuje bezbariérový
p říst up.

SYNAGOGA
Dalším objekt em sloužícím ke galerijním
výst avám
a
oblíbeným
koncert ním
vyst oupením
komorn ějšího
charakt eru,
svat ebním či jiným slavnost ním ob řad ům, je
synagoga. Nachází se v cent ru m ěst a v ulici U
Tržišt ě. Budova z roku 1868 vznikla nákladem
židovského st arost y Davida Kuffnera. O
dvacet let pozd ěji jej renovoval významný
vídeňský
archit ekt
M ax
Fleischer
v
novorománském slohu s použit ím maurských
prvků v int eriéru. Synagoga je dvoupodlažní
halová budova se sedlovou st řechou. K
bohoslužebným ú čel ům byla využívána do začát ku okupace, celé p ůlst olet í pak sloužila jako
skladovací prost ory. Po celkové náro čné rekonst rukci v let ech 1997–1999 slouží jako st álá
expozice, koncert ní sál a d ějišt ě společenských akcí. Synagoga je chrán ěná kult urní památ ka č.
8 507.
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LICHTENŠTEJNSKÝ DŮM
Budova byla post avena v 80. let ech 19. st olet í jako židovská obecná
škola. Dům byl využíván p řevážn ě jako škola a zvlášt ní škola i
v dalších let ech. Od roku 1995 do 2007 zde sídlilo M ěst ské muzeum
a galerie Břeclav. Po díl čí rekonst rukci zde v květ nu 2009 vznikl
Licht enšt ejnský d ům. Jeho slavnost ní ot evření prob ěhlo za ú čast i
prince Wolfganga z Licht enšt ejna, kt erý se t ak sou časn ě st al i jeho
čest ným pat ronem. V roce 2011 byl zrekonst ruován p ůdní prost or
Licht enšt ejnského domu, kt erý je nyní využíván jako Galerie
v podkroví, p ředevším pro krát kodobé výst avy. V sou časné dob ě je
Licht enšt ejnský d ům p řirozeným kult urním cent rem. Své sídlo zde
má Turist ické informační cent rum. Pro návšt ěvníky je k dispozici
rovn ěž vinot éka, st álá expozice rodu Licht enšt ejn ů a miniat ury
Lednicko-valt ického areálu.

ZÁM ECKÁ V ĚŽ
V roce 2015 byla po
náro čné
rekonst rukci zp říst upn ěna nejvyšší věž
b řeclavského
zámku.
Původn ě
renesan ční zámek, kt erý do t ét o
podoby p řest avěl Ladislav Velen ze
Žerot ína, v pr ůb ěhu st alet í procházel
čet nými
úpravami.
Významnou
úpravou je romant ická p řest avba
z po čát ku 19. st olet í, kdy byla
post avena věž budící dojem zříceniny.
Zámek však po druhé svět ové válce
čelil n ěkolika ránám, zejména když
v n ěm bylo vybudováno zázemí pro vojáky. Nyní se dlouhodob ě nachází v neut ěšeném st avu.
Zámecká věž byla opravena díky projekt u Operačního programu p řeshrani ční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, jehož se Břeclav zú čast nila společn ě se
svým part nerským m ěst em Trnava. Před nedávnem muzeum označilo zámek z d ůvodu
zkvalit n ění služeb v oblast i cest ovního ruchu jak pro ob čany Břeclavi, t ak pro návšt ěvníky
m ěst a informačními t abulemi v českém, anglickém a n ěmeckém jazyce. První t abule se
nachází u p říjezdové cest y od nám ěst í a druhá na nádvo ří zámku. Připravuje se i inst alace
dalekohledu na vyhlídkovou věž. V sou časnost i je výhled z t echnických d ůvod ů pouze dvěma
sm ěry, m ěst o Břeclav však p řipravuje rozšíření vyhlídkové plošiny t ak, aby bylo možné z věže
shlédnout Břeclav a její okolí ve všech sm ěrech. Zámecká věž se st ala novou oblíbenou at rakcí
pro míst ní i t urist y, od jejího zp říst upn ění v květ nu 2015 ji navšt ívilo t ém ěř deset t isíc
návšt ěvníků.
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ZÁM EČEK POHANSKO
Poblíž obory Sout ok v lokalit ě Pohansko
se nachází t aké st ejnojmenný empírový
záme ček, kt erý zde nechali post avit
Licht enšt ejnové v let ech 1810 – 1812 k
loveckým ú čel ům. Ur čit ou shodou
hist orických okolnost í zrovna v míst ech,
kde o mnoho st alet í d říve st ával
obranný val slovanského hradišt ě.
Jedná se o symet rickou plochost ropou
st avbu
s p řízemními
ot ev řenými
arkádovými křídly, kt erá má ve st řední
část i jednopat rovou nást avbu. Uvnit ř
záme čku se nachází expozice ot ev řená v roce 2010, kt erá je již čt vrt ou prezent ací výsledků
mnoholet ých archeologických výzkum ů provád ěných v dané lokalit ě Úst avem archeologie a
muzeologie M asarykovy univerzit y. Expozice byla realizována v rámci projekt u „ Přeshrani ční
spolupráce p ři t vorb ě nové archeologické expozice“ v rámci Operačního programu „ Program
p řeshrani ční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013“ . V lét ě roku 2011
dost al nový kabát i ext eriér záme čku. V červnu roku 2010 p ři p říležit ost i M oravského dne byla
p řed záme čkem slavnost n ě odhalena čt yřmet rová socha moravského knížet e Rost islava, a t o
p ředst avit eli m ěst a a za ú čast i M oravských ryt ířů. Zámeček je hojn ě navšt ěvován nejen
míst ními obyvat eli jako odpo činková zóna, ale hlavn ě t urist y a cyklot urist y jako vst upní brána
do obory Sout ok. Pravideln ě se zde konají kult urní akce. Zámeček je využíván i jako oblíbené
míst o svat ebních ob řad ů.

Srovnání návšt ěvnosti muzejních objekt ů v letech 2014 – 2016

Objekt

2014

2015

2016

Pod vodárnou

6 160

4 824

1 742

Synagoga

4 087

5 799

3 463

Záme ček Pohansko

2 765

2 715

3 377

Lichtenštejnský d ům

1 059

776

621

Zámecká věž

-

5 199

4 102

Celkem

14 071

19 313

13 305
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IV. PLN ĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ČINNOSTI
1. ÚSEK M UZEUM A GALERIE
1.1. Sbírkotvorná činnost

V rámci sbírkot vorné činnost i se M M G zam ěřuje zejména regionáln ě a prost řednict vím svých
sbírek dokument uje p ředevším

hist orii a vývoj m ěst a a blízkého okolí. Právě svou

sbírkot vornou činnost í napl ňuj sv ůj hlavní ú čel, pro kt erý bylo zřízeno .
Práce se sbírkovým fondem se řídí vnit řní sm ěrnicí číslo 19/ 2014 Režim zacházení se sbírkou
M ěst ského muzea a galerie Břeclav.

1.1.1. Sbírky

Sbírka M ěst ského muzea a galerie Břeclav je na základ ě zákona č. 122/ 2000 Sb., o

ochran ě

sbírek muzejní povahy a o zm ěn ě n ěkt erých dalších zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpisů (dále
jen zákon č. 122/ 2000 Sb.), zapsána v Cent rální evidenci sbírek (dále jen CES) M inist erst va
kult ury České republiky pod eviden čním číslem M BC/ 002-04-24/ 101 002.
Sbírkové fondy

Sbírka M M G Břeclav je člen ěna na podsbírky (sbírkové fondy):
•

archeologie (A)

•

et nografie (E)

•

hist orie (H)

•

galerie (G)

•

t ext il (T)

•

knihy (K)

•

plakát y (L)

•

kart ografický mat eriál (M )
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•

periodika (N)

•

fot oarchiv (F)

•

pohlednice (Po)

•

p říležit ost ný t isk (B)

•

plošná hist orie vyjma periodického a p říležit ost ného t isku (D)

Zam ěření M M G v rámci sbírkot vorné činnost i je, s ohledem na specifika regionu, zřizovací
list inou soust řed ěno p ředevším na oblast i archeologie, hist orie a et nografie. Po založení M M G
(v roce 1995) byly do sbírkového fondu zařazeny p ředm ět y získané sbírkot vornou činnost í

Vlast ivědného kroužku p ři Domu kult ury revolu čního odborového hnut í, ust anoveného v roce
1983. Jedná se p ředevším o soubory fot ografií, lidový t ext il a p ředm ět y hist orické povahy.
Nejst arším sbírkovým p ředm ět em ve fondu M M G je zvon z roku 1653. Převážná vět šina
sbírkových p ředm ět ů pak pochází z let 1860 až 1980.

Jednotlivé sbírkové fondy spravují jednotliví odborní pracovníci – kurátoři
Podsbírky

Aktuální stav k 31. 12. 2016

Archeologie

M gr. Libor Kal čík

Et nografie

M gr. Jana Št ylárková

Hist orie

M gr. Jana Št ylárková

Galerie

M gr. Nina Kuhnová

Text il

M gr. Jana Št ylárková

Knihy

M gr. Nina Kuhnová

Plakát y

M gr. Nina Kuhnová

Kart ografický mat eriál

M gr. Jana Št ylárková

Periodika

M gr. Silvie Vymyslická

Fot oarchiv

M gr. Nina Kuhnová

Pohlednice

M gr. Nina Kuhnová

Příležit ost ný t isk

M gr. Silvie Vymyslická
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Plošná hist orie vyjma periodického
a p říležit ost ného t isku

M gr. Jana Št ylárková

Archeologie
Sbírkový fond archeologie obsahuje soubor archeologických nálezů b ěžných na našem území.
Významnou část podsbírky t vo ří archeologické nálezy z výzkumu Líbivá, kt erý byl realizován ve
spolupráci s Úst avem Archeologie a M uzeologie FF M asarykovy univerzit y (t akřka 9 t isíc
p ředm ět ů). Další ucelenou část p ředst avuje soubor keramických zlomk ů nádob a kachl ů ze
sbírky Heřmana Landsfelda. Takřka polovina p řír ůst kových čísel (43) byla získána p řevodem
z Archeologického úst avu AV ČR, Brno, v.v.i. a zaujímá soubor o množst ví 3 074 kusů. V roce
2015 a 2016 byl získán záchranným archeologickým výzkumem vět ší nálezový soubor z doby
lat énské a římské z lokalit y Břeclav-Žleby a Břeclav-Přední čt vrt ky.

Archeologické nálezy z M M G Břeclav obsahují p řevážn ě keramický mat eriál dopln ěný
ojedin ělými kovovými p ředm ět y. Dominují zde zvlášt ě nálezy z lat énského, římského období a
doby hradišt ní pocházejících z blízkého území kolem Břeclavi. V menší míře jsou zast oupeny
kost erní pozůst at ky, ojedin ěle jsou zast oupeny i kamenné nást roje a mazanice.

Et nografie
Sbírkový fond et nografie zahrnuje p ředevším sbírkové p ředm ět y národopisného regionu
Podluží v časovém rozmezí let 1850 až 2000. V t ét o sbírce je zast oupeno i n ěkolik hodnot ných
sbírkových p ředm ět ů dat ovaných do 1. pol. 19. st olet í. Největ ší část t vo ří vybavení
domácnost í, p ředm ět y denní pot řeby, zem ěd ělské a řemeslné nást roje a náčiní, výrobky
lidových t vůrců, p ředm ět y náboženské povahy a další.

Hist orie
Sbírkový fond hist orie obsahuje sbírkové p ředm ět y vzt ahující se zejména k vlast nímu regionu
Břeclavsko; podst at nou část t vo ří vybavení domácnost i, p ředm ět y zaniklé míst ní pr ůmyslové

či řemeslné výroby, regionální školst ví, hračky, osobní věci z pozůst alost í významných rodáků
či obyvat el at d. Převážná vět šina sbírkových p ředm ět ů z t ohot o fondu spadá svou dat ací do 1.
pol. 20. st olet í. Nejst arší p ředm ět je dat ován k r. 1653.
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Galerie
Sbírkový fond galerie zahrnuje výt varná díla p ředevším regionálních výt varník ů st aršího i
soudobého období věnující se jak folklorní, t ak i ost at ní žánrové t emat ice.

Výjimku t vo ří

podskupina grafik, kt erá zahrnuje i grafická díla ze čt yř ro čníků bienále Grafix (2001, 2003,
2005 a 2007) od výt varníků z České republiky i st řední Evropy. Významnou část podsbírky t vo ří
díla významných regionálních um ělců, nap ř. Jana Št efana, Karla Nováka, Cyrila Urbana nebo
Aleše Černého.

Text il
Převážná část sbírky t ext ilu dokument uje lét a 1900 až 1960. Hojn ě je zast oupeno i období
1880-1900, nejst arší p ředm ět y jsou dat ovány k roku 1860. Podsbírka t ext ilu je rozčlen ěna do
21 podskupin – ženský a mužský, pracovní i svát eční lidový kroj (kalhot y, košile, kabát ce,
kožichy, pokrývky hlavy, obuv, sukn ě, jupky, lajble, vl ňáky, zást ěry, vyšívané krojové sou část i a
dopl ňky – mašle, šat ky, krajky). Dále je zde zast oupen d ět ský t ext il, vybavení domácnost i,
spodní prádlo, st ejnokroje, civilní od ěvy a dopl ňky. Cílená akvizi ční činnost zahrnuje p ředevším
jihozápadní a východní část Podluží (nap ř. obce St ará Břeclav, Ladná, Pošt orná, Lanžhot ,
Kost ice, Tvrdonice, Týnec, Hrušky, M oravská Nová Ves). V menší míře je zast oupena oblast
severního Podluží (Dolní Bojanovice, Josefov, Prušánky a M ikul čice) a jen zcela okrajově oblast
Kyjovska, Hanáckého Slovácka a Brn ěnska.

Knihy
Podsbírka knih je časově vymezená koncem 18. st olet í a 60. lét y 20. st olet í, zahrnuje jak
regionální t vorbu, t ak celorepublikovou produkci hist orického významu. Je t vo řena z velké

část i dary od míst ních ob čan ů, část ečn ě výkupem. Druhově je v podsbírce zahrnut a lit erat ura
nau čná, náboženská, právnická, polit ická, t urist ická, dále modlit ební knížky, u čebnice,
hudebniny, v čet n ě belet rie.

Plakát y
Podsbírku t vo ří plakát y vyt vo řené k produkci regionálních spole čenských a kult urních spolk ů a
sdružení s d ůrazem na b řeclavské lout kové divadlo Radost a činnost míst ního Sokola. Pom ěrn ě
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významnou část t vo ří polit ické plakát y (90. lét a 20. st olet í) a národopisná t émat ika regionu
Podluží. Dat ace: 1918 až sou časnost , s d ůrazem na 20. a 30. lét a 20. st olet í a období po roce
1989. Sou část í sbírky jsou i návrhy a st udie k plakát ům.

Kart ografický mat eriál
Podsbírka kart ografického mat eriálu z velké část i zahrnuje mat eriály k užšímu i širšímu
regionu Břeclavi. Dopln ěno dobovými mapami celorepublikového významu. Část podsbírky
obsahuje i školní mapy jako nedílné pom ůcky dobového vyu čovacího procesu. Časové zařazení
– polovina 19. st olet í až sou časnost , s d ůrazem na druhou polovinu 20. st olet í. Podsbírka
zahrnuje mapy – geologické, polit ické, fyzické, hist oriografické, dopravní, správní, m ěst ské
kat ast rální skice, plány, kart ografické pom ůcky, publikace.

Periodika
Při t vorb ě podsbírky je d ůraz kladen na regionální periodika polit icko-spole čenského
charakt eru. Část

podsbírky t vo ří i

periodika celorepublikového

významu. Dopln ěno

i jednot livými periodiky mající vzt ah k ost at ním podsbírkám. Dat ace: 1918 až po čát ek 21.
st olet í. Noviny – čt vrt let níky, m ěsíčníky, t ýdeníky, deníky, časopisy – kult urního, polit ického,
sport ovního, společenského charakt eru, p říležit ost ný t isk.

Fot oarchiv
Sbírkový fond fot oarchivu M M G Břeclav obsahuje sbírkové p ředm ět y vzt ahující se zejména k
vlast nímu regionu Břeclavsko; značnou část t vo ří fot ografie a negat ivy dokument ující
hospodářský, polit ický a kult urní život m ěst a v let ech 1890 až 1980. Podst at nou část í fondu
jsou i et nografická t émat a (kroje, zvykosloví, náboženské pout ě aj.) regionu Podluží, jehož
Břeclav je hist orickým cent rem.

Pohlednice
Sbírkový fond pohlednice zahrnuje p ředevším sbírkové p ředm ět y vzt ahující se zejména k
vlast nímu regionu Břeclavsko. Podst at nou část t vo ří pohlednice dokument ující hospodářský,
polit ický a kult urní život m ěst a v let ech 1890 až 1980. Značnou část í fondu jsou i et nografická
t émat a (kroje, zvykosloví, náboženské pout ě aj.) regionu Podluží.
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Příležit ost ný t isk
Podsbírka p říležit ost ného t isku je t vo řena p ředevším brožovanými t iskovinami mapujícími
kult urní, hospodářský a spole čenský život b řeclavského regionu v období od po čát ku 20.
st olet í do sou časnost i (akt uáln ě konkrét n ě v let ech 1906-2006). Obsahuje výro ční zprávy
b řeclavských inst it ucí a spolk ů, kat alogy výst av, almanachy škol, brožury, p říležit ost n ě
vydávané t isky, t zn. brožované meziválečné t isky apod. Sbírkové p ředm ět y z velké část i
pocházejí z vlast ních sb ěr ů kurát or ů (zejm. ze st arých sb ěr ů ze synagogy), dále z dar ů a výkup ů
od b řeclavských ob čan ů. Část p ředm ět ů byla rovn ěž p řevedena ze sbírek b řeclavského
M uzejního vlast ivědného spolku.

Plošná hist orie vyjma periodického a p říležit ost ného t isku
Tat o podsbírka obsahuje archiválie z oblast i Břeclavska – spisy, osobní doklady pocházející z
pozůst alost í b řeclavských ob čan ů, pozvánky na kult urní, společenské aj. akce, kusé novinové
výst řižky, papírová plat idla a ú čet ní doklady apod. Významnou sou část fondu t vo ří p ředm ět y
dokument ující kult urní, polit ický a spolkový život a školst ví na Břeclavsku. M at eriály dat ované
od 70. let 19. st olet í do sou časnost i, pocházejí z vlast ních sb ěr ů kurát or ů, dále z dar ů a
drobných výkup ů od b řeclavských ob čan ů. Část p ředm ět ů byla rovn ěž p řevedena ze sbírek
b řeclavského M uzejního vlast ivědného spolku.

1.1.2. Selekce - akvizice

Sbírky muzea byly pr ůb ěžn ě rozši řovány dary, nálezy, výzkumy i nákupy. M ěst ské muzeum a
galerie Břeclav t ak získalo 646 kusů sbírkových p ředm ět ů, kt eré byly zapsány do chronologické
evidence pod 11 p řír ůst kovými čísly. Každý p ředm ět ve sbírkách M M G Břeclav prokazuje
p ůvod (nabyt í darem, koupí, vlast ním sb ěrem) – všechny smlouvy o nabyt í (kupní smlouvy,
darovací smlouvy, nálezové zprávy) jsou uloženy u vedoucí Úseku muzea a galerie.
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Přehled akvizi ční činnosti 2016

ROK 2016
Podsbírka

Přír ůstková
čísla

Inventární čísla

Kusy

Archeologie

5

494

497

Et nografie

2

10

10

Hist orie

3

4

4

Galerie

2

5

5

Text il

0

0

0

Knihy

1

4

4

Plakát y

0

0

0

Kart ografický mat eriál

0

0

0

Periodika

0

0

0

Fot oarchiv

1

1

1

Pohlednice

1

4

4

Příležit ost ný t isk

0

0

0

Plošná hist orie vyjma periodického
a p říležit ost ného t isku
CELKEM

2

116

121

17

638

646

1.1.3. Tezaurace, evidence a inventarizace

Byl proveden řádný zápis zm ěn do Cent rální evidence sbírek muzejní povahy České republiky
p ři M inist erst vu kult ury ČR.

Evidence
Předm ět y jsou zapisovány do I. st upn ě (chronologické) a II. st upn ě (syst emat ické) evidence
sbírek, následn ě jsou p ředány jednot livým kurát or ům sbírek k syst emat ické evidenci
provedené v programu BACH a dále dochází k zapsání do oborové p řír ůst kové knihy, souhrnn ě
do CES.

15

Invent arizace
Na základ ě §12, odst . 6 zákona č. 122/ 2000 Sb., a v souladu s Plánem pravidelné invent arizace
sbírky M M G Břeclav, provedlo M ěst ské muzeum a galerie Břeclav pravidelnou invent arizaci a
zpracovalo zprávu o provedení invent arizace sbírkového fondu člen ěných na jednot livé
podsbírky zapsané do CES pod č. M BC/ 002-04-24/ 101 002

Počet inventarizovaných sbírkových předm ět ů v roce 2016

Podsbírka

Archeologie
Et nografie
Hist orie
Galerie
Text il
Knihy
Plakát y
Kart ografický mat eriál
Periodika
Fot oarchiv
Pohlednice
Příležit ost ný t isk
Plošná hist orie vyjma periodického
a p říležit ost ného t isku

ROK 2016
Počet inventarizovaných sbírkových p ředm ět ů

A-1501 – A-3081
E-237 – E-327
H-452 – H-642
G-463 – G-653
T-1 – T-1529
K-177 – K-247
L-77 – L-102
M -32 – M -42
N-732 – N-1.032
F-432 – F-612
Po-1 – Po-398
B-1 – B-145
D-81 – D-306

1.1.4. Pé če o sbírky

Sbírky M M G Břeclav jsou uloženy podle jednot livých podsbírek:
•

Synagoga (SYN)

•

depozit ář D1 – t ext il

•

depozit ář D2 – fot oarchiv, pohlednice, knihy, periodika, kart ografický mat eriál, plakát y,

plošná hist orie, p říležit ost ný t isk
•

Dům školst ví (DŠ)

•

depozit ář D1/ A – et nografie, hist orie

•

depozit ář D1/ B – galerie
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•

depozit ář D2 – hist orie, et nografie

•

depozit ář D3 – hist orie, pomocný výst avní a vzd ělávací mat eriál

•

Zámeček Pohansko (POH)

•

depozit ář – archeologie

Drobn ější sbírkové p ředm ět y jsou v depozit ářích uloženy ve vysokonosných železných
regálech v krabicích a jednot liv ě zabaleny do odkyseleného papíru (p ředm ět y fondu
et nografie, hist orie, galerie), vysoko objemové p ředm ět y jsou zakryt y prot i vniknut í prachu,
dále jsou p ředm ět y uloženy ve speciálních d řevěných skříních (fond t ext ilu).

U žádných sbírkových p ředm ět ů nebylo v pr ůb ěhu invent arizace zjišt ěné nevhodné nebo
nedost at ečné uložení, nedost at ky z p ředchozího roku byly odst ran ěny. Depozit áře jsou
spravovány podle depozit árního řádu.

Konzervace p ředm ět ů z depozit ářů probíhá dle výb ěru kurát or ů sbírek navržených na základ ě
periodických invent ur a vyhodnocení st avu p ředm ět ů z nových akvizic.

M M G Břeclav nemá vlast ního konzervát ora, prot o se obrací na ext erní pracovníky.

1.1.5. Digitalizace sbírek

Digit alizací sbírek je myšleno fot ografování sbírkových p ředm ět ů a zavád ění do evidence
BACH, aby byla po řízena obrazová dokument ace a docházelo k menší fyzické manipulaci se
sbírkovými p ředm ět y.

U nových akvizic je samozřejmost í okamžit á digit alizace spojená s rozepisováním ve II. st upni
sbírkové evidence.

Vzhledem k nedost at ečnému vybavení pro skenování velkoformát ových papír ů a nejasné
met odice ohledn ě digit alizace, nebude zat ím digit alizován fond periodik.
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Stav digitalizace sbírek
Podsbírka

Stav digitalizace

Archeologie

98%

Et nografie

Probíhá

Hist orie

Probíhá

Galerie

98%

Text il

Probíhá

Knihy

98%

Plakát y

98%

Kart ografický mat eriál

98%

Periodika

Nedigit alizována

Fot oarchiv

98%

Pohlednice

98%

Příležit ost ný t isk

98%

Plošná hist orie vyjma periodického
a p říležit ost ného t isku

98%

1.2.

Výstavně prezentační činnosti

Prezent ační činnost muzea probíhá ve čt yřech objekt ech, a t o:
•

M uzeum Pod vodárnou – volná výst avní plocha 283 m 2

•

Synagoga – volná výst avní plocha 120 m 2, st álá expozice 102 m 2

•

záme ček Pohansko – st álá expozice 221 m 2

•

Licht enšt ejnský d ům – volná výst avní plocha (Galerie v podkroví) 146 m 2, st álá
expozice 226 m 2

•

Schodišt ě zámecké věže
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1.2.1. Realizované výstavy

M UZEUM POD VODÁRNOU
Název výstavy

Datum

Hvězdy st říbrného plát na
Fot oklub
Jak se promít alo za našich d ědečků
Frant išek Varga
Pavel Doležal
Egypt Dar Nilu

11. 12. 2015 - 14. 2. 2016
31. 3. 2016 - 15. 5. 2016
2. 6. 2016 - 15. 9. 2016
22. 9. 2016 - 23. 10. 2016
27. 10. 2016 - 27. 11. 2016
4. 12. 2016 - 31. 1. 2017

Hvězdy st říbrného plát na, 11. 12. 2015 – 14. 2. 2016
Období od poloviny 20. let 20. st olet í do poloviny 40.
let se právem nazývá zlat ým věkem československé
kinemat ografie. Kdo by neznal filmy jako Cest a do
hlubin

št udákovy

duše,

Hot el

M odrá

Hvězda,

M ravnost nade vše, Krist ián, Eva t ropí hloupost i a
mnoho dalších. A práv ě t at o výst ava p ředst avila nejen
slavné filmové a divadelní hvězdy t ěcht o film ů, ale t aké jejich pohnut é osudy, kt erý byly plné
úsp ěch ů, skandál ů a pád ů. Návšt ěvníci m ěli možnost zhlédnout dobové fot ografie, originály
filmových plakát ů a dobových karikat ur, památ ky osobní povahy vzt ahující se k hereckým
osobnost em (nap ř. Nat aši Gollové, Věře Ferbasové, Zit ě Kabát ové, Son ě Červené, Svat opluku
Benešovi, Hugo Haasovi at d.). Ve velké míře byla vyst avena pozůst alost Adiny M andlové a
rodinný archiv Zit y Kabát ové na replikách prvorepublikových plakát ovacích válců. K vid ění
byla t aké herecká šat na, ukázky dobové módy a módních p ředm ět ů, ve kt erých se d říve
chodilo do společnost i. Na vernisáži vyst oupila hudební skupina AM ango. Divadelní spole čn ě
Zit y Kabát ové p ředst avila projekt 100 let Zit y Kabát ové a vernisáže se osobn ě zú čast ní vnu čka
Zit y Kabát ové sle čna Grace Zavřelová.

Návšt ěvnost : 190
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Fot oklub, 31. 3. – 15. 5. 2016
M M G spojilo síly s míst ním fot oklubem
a p řichyst alo velkou výst avu fot ografií
všech člen ů t ohot o spolku. Na výst avě
v muzeu

byly

prezent ovány

nejen

výsledky spole čného fot oúkolu všech

člen ů,

ale

t aké

volná

t vorba

jednot livých aut or ů, a t o jak analogová,
t ak digit ální fot ografie. Ke spat ření byly
fot ografie rozli čných t émat : krajina,
abst rakce, cest ování, report áž, st reet fot o, dekadent ní zát iší nebo fot ografie inspirované
mist ry malířského um ění. Na vernisáži zahrál a zazpíval Pet r Folt ýn zvaný Sart a
s happeningem vyst oupil člen fot oklubu Ant onín Pr ůdek. Vernisáž prob ěhla 31. 3. v 17:00 hod
a výst ava t rvala do 15. 5. 2016.

Návšt ěvnost : 269

Jak se promít alo za našich d ědečků, 2. 6. – 11. 9. 2016
Výst ava p ředst avila návšt ěvníkům zákulisí a
vybavení kinosál ů od 50. do 90. let minulého
st olet í. Návšt ěvníci
profesionální
M eopt a,

si

mohli

promít ací

kt eré

po

prohlédnout

p říst roje

desít ky

let

značky
sloužily

v kinosálech po celé republice. Unikát em mezi
exponát y

byla

inst alace

profesionálního

promít acího st roje UM 70/ 35, kt erý se vyráb ěl
v let ech 1963-73. Pro menší návšt ěvníky byl p řipraven malý kinosál, kde bylo k dispozici
n ěkolik menších promít acích p říst roj ů pro 8 a 16 mm film. Dět i si mohly vyzkoušet práci
promít ače, založit a pust it film t ak, jak jej znali jejich rodi če. Vyst aveny byly i menší zařízení
(diaprojekt ory, amat érské nezvukové promít ačky a pomocné aparát y jako nap ř. zesilovače,
usm ěr ňovače at d.) rovn ěž značky M eopt a. Dále velké množst ví obrazového a t ext ového
mat eriálu. Výst ava byla dopln ěna o promít ací maringot ku „ Žabka“ pana P. Čadíka, kt erá byla
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umíst ěna p řed vchodem do muzea. Výst ava byla unikát ní svým rozsahem, na jedné ploše byly
shromážd ěny veškeré hist orické promít ací p říst roje vyrobené podnikem M eopt a, dopln ěné o
velké množst ví pomocných p říst roj ů. Hlavní záp ůj čku poskyt l podnik M eopt a Přerov a p. M .
Feit . Samot ná doprava a realizace výst avy byla pro množst ví a objem exponát ů t echnicky
náro čná. Výst ava byla zahájena slavnost ním galavečerem v b řeclavském kin ě Koruna dne 2.

června, kt erá byla spojena s premiérou filmu „ Děda“ , kt erou navšt ívilo 300 diváků.
Návšt ěvnost : 215

Kov vet kaný do d řeva – Frant išek Varga, 22. 9. – 23. 10. 2016
Nám ět y pro

svou t vorbu

čerpá aut or

p ředevším z p řírody. Další inspirací jsou pro
n ěj ženy, jaro a t aké t vary d řeva. Všechna
t at o t émat a se v jeho dílech odráží. „ Každé

d řevo má svou povahu, musíš se snažit jí
porozum ět a spout at do krásného díla “ . To
je mot t o, kt erým se sochař, řezbář a
kovot epec řídí. Frant išek Varga krom ě
Břeclavi vyst avoval ve Vyškově, Bzenci v Senát u ČR, ale t aké v zahrani čí. V muzeu „ Pod
vodárnou“ p ředst avil aut or pr ůřez svým celoživot ním dílem. Výst ava Frant iška Vargy
v b řeclavském muzeu obohat ila program Břeclavských svat ováclavských slavnost í. Na vernisáži
zarecit oval pan M arian Andraščík a vyst oupili M užáci z M ut ěnic a Cimbálová muzika
Žižkovjánek se svými sólist y a primáškou Vendulou Br ůčkovou, pod vedením paní Krist íny
Osi čkové, kt erá je sou část í d ět ského folklorního souboru ŽIŽKOVJÁNEK pod vedením pana
Jaroslava Švacha.

Návšt ěvnost : 236

Pavel Doležal – St rukt ury, 27. 10. – 27. 11. 2016
Jubilant Pavel Doležal je malíř, t vůrce prost orových objekt ů,
designér, fot ograf, divadelník a hudebník, jehož t alent je
d ůkazem

t radice. Člen

Sdružení

b řeclavských výt varníků a p ředseda ob čanského

sdružení

silné

rodinné um ělecké
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Krasula pod vodárnou vyst avil lept ané sklo, fot ografie a malbu. Na vernisáži zahrála skupina
Jenprot endnešnídenband. Vernisáž prob ěhla 27. 10. a výst ava t rvala do 27. 11. 2016.

Návšt ěvnost : 258

Egypt – Dar Nilu, 4. 12. 2016 – 31. 1. 2017
Výst ava p ředst avila exponát y ze soukromé
sbírky slovenského cest ovat ele a sb ěrat ele
Jána Hert líka, kt eré poskyt ly velkorysý vhled
do

svět a

z největ ších

jedné

svět ových

civilizací – st arov ěkého Egypt a. Její aut or
nashromáždil od roku 2002 obdivuhodnou
sbírku

replik

hist orických

p ředm ět ů

s egypt skou t émat ikou, kt eré následn ě um ěleckými t echnikami p řet vo řil do podoby originál ů.
K vid ění byly plast iky, bust y panovník ů, sochy vládců a boh ů, t aké obrazy a jiná um ělecká díla.
Výst ava návšt ěvníky ukázala pr ůřez všemi hist orickými obdobími st arověkého Egypt a - od času
sjednocení Horního a Dolního Egypt a, p řes st avbu pyramid, období nejv ět šího rozkvět u v Nové

říši až po záv ěrečné Pt olemaiovské období.
Návšt ěvnost : 240

SYNAGOGA
Název výstavy

Dagmar Dvo řáčková – Přírod ě s láskou

Datum

12. 12. 2015 – 31. 1. 2016

Ond řej Get zel – Cest y dálek

4. 2. 2016 – 10. 4. 2016

J. W. Neprakt a – Židovské anekdot y

14. 4. 2016 – 5. 6. 2016

Robert Vano – Plat inová kolekce

14. 6. 2016 – 28. 8. 2016

St olet í filmového plakát u

2. 9. 2016 – 20. 11. 2016

Pat chw ork
Jan a Sára Saudkovi

22. 11. 2016 – 4. 12. 2016
8. 12. 2016 – 22. 1. 2017
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Dagmar Dvo řáčková – Přírod ě s láskou, 12. 12. 2015 – 31. 1. 2016
Výst ava p ředst avila díla paní Dagmar Dvo řáčkové
z Lednice. Ta jako samouk v sob ě objevila t ouhu
malovat

v dob ě,

kdy

nast oupila

do

st arobního

d ůchodu. M iluje p řírodu květ iny a st romy, kt eré
olejem p řenáší na plát no. V synagoze p ředst avila asi

čt yřicet t ěcht o d ěl. Na vernisáži vyst oupila CM z Týnce.
Návšt ěvnost : 91 osob

Ond řej Get zel – Cest y dálek, 4. 2. – 10. 4. 2016
Od poušt í k osmit isícovkám, výjimečná míst a ve
výjimečný

okamžik,

charakt erizovat

t ak

je

velkoformát ové

možné

fot ky

Ing.

Ond řeje Get zela z jeho cest , kt eré m ěli možnost
zhlédnout

návšt ěvníci

b řeclavské

synagogy

v období od 5. února do 10. dubna 2016.
Cest ovat el a fot ograf Ond řej Get zel se narodil v Rýmařově v roce 1979. Již v období st udia na
st řední škole byl st opem v zahrani čí. Poprvé v 15 let ech v It álii. Následovala Korsika, Norsko,
Skot sko. Po ukon čení st udií na Universit y of Sheffield a VUT Brno, opust il Českou republiku a
st rávil p řes dva roky na cest ách na Nový Zéland, do Aust rálie, M alajsie. Tam se, vzhledem
k ro ční plat nost i let enky, musel Ond řej rozhodnout , jest li dom ů polet í nebo dojede po zemi.
Nakonec dojel p řes Thajsko, Laos, Kambodžu, Viet nam, Čínu, Tibet , Nepál, Indii, Pakist án,

Čínu, Kyrgyzst án, Kazachst án, Rusko, Ukrajinu, Slovensko. Cest a se t ak prodloužila na 26
m ěsíců. Aut or uvádí: „ Cest oval jsem hlavn ě sám, ob čas náhodn ě s n ěkým kdo m ěl podobný
sm ěr. Cest ování na vlast ní p ěst je výhoda v t om, že se člověk dost ane blíž k míst ním lidem a

čast o p římo do domovů, kde m ě nechávali p řespat . Když t o šlo, t ak jsem cest oval st opem.“
Pot om už následovaly „ jen“ výlet y do hor po Evrop ě a cest a do Nepálu, kde Ond řej t ři t ýdny
u čil v malé vesnické škole angli čt inu. Dnes Ing. Get zel, ot ec dvou d ět í pracuje mimo
vyst udovaný obor jako fot ograf ve svém at eliéru ve Svit avách. Na vernisáži vyst oupili pánové
Libor Pojet a a Pet r Kost ka.

Návšt ěvnost : 99
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Ji ří Wint er Neprakt a, 14. 4. – 5. 6. 2016
Výst ava vznikla ve spolupráci s Danielou Pavlat ovou,
vdovou po J. W. Neprakt ovi, kt erá s velkým zájmem
spravuje jeho dílo a st ará se, aby odkaz známého
ilust rát ora zůst al st ále živý. Jeho obrázky t emat icky
obsahují široký záb ěr, krom ě p řírody zachycoval biblická
t émat a, sexuální humorist ické výjevy, st rašidla, hist orické mot ivy, vždy však s nut nou dávkou
humoru a nadsázky. Proslul t aké jako ilust rát or knih M iroslava Švandrlíka. V synagoze byl
p ředst aven pouhý zlomek jeho t vorby, krom ě humorist ické kresby i t vorba vážn ější, a t o skicy,
kt eré vyt vo řil v koncent račním t ábo ře. Na vernisáži 14. 4. 2016 zahrál Ji ří Šámal. Vernisáže se
zú čast nila i Daniela Pavlat ová, kt erá ve vzpomínce p řipomn ěla svého zem řelého manžela.

Návšt ěvnost : 436

Robert Vano – Plat inová kolekce, 14. 6. – 28. 8. 2016
Významný svět oznámý fot ograf Robert Vano je
vnímán p ředevším jako módní a reklamní fot ograf.
Známé

jsou černobílé port rét y a akt y, kt eré

nebudou v b řeclavské synagoze chyb ět . Krom ě
nich

budou

p ředst aveny

zát iší

a

krajiny.

Návšt ěvníci t ak budou mít možnost shlédnout
vybraných 40 ks plat inovo – palládiových fot ografií. Na vernisáži 14. 6. vyst oupilo Trio
Břeclavského komorního orchest ru, Robert a Vana p řipomn ěl režisér Cyril Podolský a dlouze o
svém život ě povyprávěl i sám aut or. Vzácným host em na vernisáži byla i ředit elka Leica Gallery
Ing. M ilena Dubská, kt erá fot ografie na výst avu zap ůj čovala.

Návšt ěvnost : 1 114

St olet í filmového plakát u, 2. 9. – 20. 11. 2016
Výst ava p ředst avila výb ěr filmových plakát ů z rozsáhlé sbírky Vít ězslava Tichého. Filmový
znalec a nadšený sb ěrat el Vít ězslav Tichý b ěhem 40 let vyt vo řil archiv čít ající 11 000 filmových
záznam ů. Neshromažďuje však pouze filmy, ale jeho pozoruhodná sbírka zahrnuje t aké
lit erat uru k filmové t émat ice, výst řižky z novin a časopisů, fot osky, reklamní let áky, fot ografie
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filmových hvězd či filmové plakát y, jichž má doma kolem dvou t isíc. Vernisáž hudebn ě
doprovodilo M alé komorní t rio člen ů Břeclavského komorního orchest ru.

Návšt ěvnost : 576 osob

Výst ava pat chw orku 2016, 29. 11. – 4. 12. 2016
Tradi ční

výst ava

prezent ující

t vorbu

Pat chw orkového klubu Břeclav, z. s., mající
charit at ivní ú čel (část výt ěžku z prodeje výrobků
byla věnována na úhradu zvýšených náklad ů
spojených s léčbou onkologicky nemocných d ět í).
Ve spolupráci s M M G Břeclav byl uspo řádán
v prost orách b řeclavské synagogy již osmý ro čník t ét o výst avy. Na vernisáži vyst oupily d ět i
z M Š ve Velkých Bílovicích.

Návšt ěvnost : 484 osob

Jan a Sára Saudkovi, 8. 12. 2016 – 22. 1. 2017
M ěst ské muzeum a galerie Břeclav
p řipravilo na p řelom roku výst avu
fot ografií Jana a Sáry Saudkových,
kt eré pro t ut o p říležit ost poskyt la
Saudek

Gallery

Praha.

Výst ava

p ředst avila kolem 50 d ěl obou
věhlasných aut or ů. K vid ění byly i
originální aut orské šperky navržené
Janem Saudkem, kt eré byly st ejn ě
jako fot ografie zájemcům k prodeji. Na vernisáži vyst oupil houslist a M arek Vejpust ek,
promluvila i Sára Saudková, kt erá se po vernisáži ochot n ě podepisovala svým fanouškům.

Návšt ěvnost : 519
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LICHTENŠTEJNSKÝ D ŮM – GALERIE V PODKROVÍ
Název výstavy

Datum

Od advent u do Tří král ů
Young HeART
Ždánický plenér

3. 12. 2015 - 24. 1. 2016
3. 3. 2016 - 27. 11. 2016
1. 12. 2016 - 29. 1. 2017

Od advent u do Tří král ů, 3. 12. 2015 – 24. 1. 2016
Int erakt ivní výst avu, p řipravilo M M G na zimní
období. Novým a zajímavým zp ůsobem t ak oživilo
prost ory Galerie v podkroví v Licht enšt ejnském
dom ě. Na výst avě si návšt ěvníci mohli vyzkoušet

činnost i, jež znají z vyprávění prababi ček. V
t ajuplném období advent u nebyly žádné t aneční
zábavy, svat by ani jiné veselice, bylo t o období
zt išení, o čekávání p říchodu nového život a, p řípravy
na Vánoce. Dlouhé večery p ři práci si lidé krát ili vyprávěním p říb ěh ů a pohádek. Hospodyn ě
draly peří, p ředly, šily a vyšívaly. Děvčat a si chyst ala výbavu a vyšívala svat ební kroj. V den sv.
Ond řeje dívky hádaly jméno svého budoucího muže podle odkrojených slupek z jablek, nebo
t aké z horkého olova vlit ého do vody. Na svát ek sv. Barbory d ěvčat a zase t rhala vět vi čky
ovocných st rom ů, kt eré z nich do Št ědrého dne rozkvet la, t a se v dalším roce provdala.
Hospodáři se v ěnovali opravám zem ěd ělských nást roj ů, vyřezávali kolíky do hrablí, kuli mot yky
a rýče, vyráb ěli pov řísla, provazy a další pot řebné nást roje. St arší d ět i louskaly o řechy,
pomáhaly i s jinými pracemi. Chlapci vyřezávali jednoduché hračky z d řevěných špalíků a
d ěvčat a si vyráb ěla panenky z kuku ři čného šust í. Dět i se nejvíc t ěšily na p ředvečer sv.
M ikuláše, kdy d ům od domu chodily masky čert ů, M ikulášů a and ěl ů, hodné d ět i obdarovaly,
zlobivé post rašily. Náro čnou práci na t kalcovském st avu d ělal t en, kdo na ni st ačil, nejd říve
však bylo nut né ovčí vlnu vyčesat , pot é sp řást , a pak t eprve t kát . Odpo činek od všech ru čních
prací byl v den sv. Lucie. Lucky – post avy od ěné v bílém obcházely jednot livá st avení a
kont rolovaly, je-li t am čist o a hospodyn ě dodržují zákaz p ředení, t kaní i draní peří. Samot né
váno ční svát ky byly spojeny s mnoha zvyklost mi a symboly, lidé věřili, že jim pomohou zajist it
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ochranu p řed zlými silami zimy a zajist í jim hojnost . Na vernisáži vyst oupili žáci ZUŠ Břeclav
(klarinet ové t rio).

Návšt ěvnost : 123

Young HeART 3. 3. – 27. 11. 2016
M ěst ské muzeum a galerie Břeclav
v rámci podpory mladých um ělců
v roce 2016 odst art ovalo projekt
Young HeART. Ten je ur čen pro
všechny od 18 do 30 let , kt eří se
věnují

malb ě,

soše,
inst alací,

grafice,

plast ikou,
videoart em,

ilust raci,
designem,
fot ografii

nebo happeningem. Nakonec p řišlo 25 p řihlášek, z nichž odborná komise vybrala 8 nejlepších.
Post upn ě se p ředst avili: Lucca Bert olla, Lucie Skleňáková, Ji ří Dosoudil, Jan Charvát , Veronika
Drast íková, Kat e řina Cigáňová, Krist ína Honzírková, Lucie Smorádková. Každou vernisáž
doprovázela b řeclavská skupina The Faldat ores ve složení Št ěpán Přikryl a Vojt ěch Kabelka.
K vyst avujícím t aké promluvil Karel Křivánek. Projekt začal první vernisáží 3. 3. a skon čil 27. 11.
2016.

Návšt ěvnost : 467

Ždánický plenér, 2. 12. 2016 – 29. 1. 2017
Galerijní výst ava Ždánický plenér 2016 nesla podt it ul
Krása krajiny v nás a kolem nás, a zahrnovala
výt varná díla žáků ZUŠ Břeclav, ZŠ Lovčice a ZUŠ
Ždánice, kt erá vznikla v rámci jarní výt varné dílny ve
Ždánicích.

Žáci

se

prezent ovali

velkoformát ovými malbami

celkem

t řemi

a 25 doprovodnými

kresbami a malbami menšího formát u. Na vernisáži zahrálo klarinet ové kvart et o žáků ZUŠ
Břeclav pod vedením pana u čit ele Ond řeje Dvo řáka.

Návšt ěvnost : 43 osob
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ZÁM ECKÁ V ĚŽ – SCHODIŠTĚ

Obojživelníci lužní krajiny Břeclavska, 30. 6. – 29. 9. 2016
Výst ava

fot ografií

Filipa

Šálka

na

b řeclavské zámecké věži p ředst avila
obojživelníky lužní krajiny Břeclavska,
kt eré Filip Šálek st uduje a fot ografuje
již

bezmála

problemat iku
diplomové

deset

let

zpracoval
práci.

a
i

Aut or

ve

t ut o
své

pochází

z Břeclavi, sedm let pracoval v Ost ravě
na pozici vodaře v Agent u ře ochrany p řírody a krajiny České republiky. Věnuje se ochran ě
p řírody a ekologické výchově. Je absolvent em oboru Environment ální inženýrst ví v Ost ravě a
oboru Lesní inženýrst ví na M endelov ě univerzit ě v Brn ě.

Návšt ěvnost : 2857 osob

1.2.2. Stálé expozice

SYNAGOGA – „ŽIDOVSKÁ BŘECLAV“

Od roku 2009 se v prost orách b řeclavské synagogy nachází st álá expozice s židovskou
t emat ikou.

Výst ava

je

p řevážn ě

panelová.

Úvodní

panely

seznamují

se

základní

charakt erist ikou židovského náboženst ví, v dalších část ech je poukázáno na význam
b řeclavských Žid ů pro pr ůmysl, ale t aké školst ví a jiné oblast i, samost at ná část je věnována
významné rodin ě Kuffner ů a t řem hlavním část em rodové linie – b řeclavské, vídeňské
a slovenské. Samost at né panely jsou věnovány i židovské archit ekt u ře a dochovaným
židovským

památ kám. Sou část í expozice jsou t aké náboženské, lit urgické p ředm ět y

a p ředm ět y vzt ahující se k život u Žid ů v Břeclavi.

Pro hromadné návšt ěvy, jsou p řipraveny koment ované prohlídky upravené dle pot řeb
jednot livých skupin.
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LICHTENŠTEJNSKÝ D ŮM – „HISTORIE RODU LICHTENŠTEJN Ů“

Expozice p ředst avuje hist orii jednoho z nejst arších rod ů p ůsobících na M orav ě. Expozice se
st ává vst upní a informační bránou t urist ům p řicházejících navšt ívit památ ky Lednickovalt ického areálu (dále jen LVA). Expozice je věnována d ějinám rodu, podnik ům, lesnímu
a vodnímu hospodářst ví, jejichž výnosy byly podkladem pro st avbu sou časných památ ek
rozt roušených po LVA. Expozici pak dopl ňují miniat ury t ěcht o budov – záme ček Pohansko,
zámek v Lednici, M inaret , záme ček Belveder a další. M iniat ury obohat ily expozici v roce 2010.
Názorn ě t ak návšt ěvníkovi dopl ňují t eoret ické informace o výst avb ě reálných st aveb.

Pro hromadné návšt ěvy, jsou p řipraveny koment ované prohlídky upravené dle pot řeb
jednot livých skupin.

ZÁM EČEK POHANSKO – „VELKOM ORAVSKÉ POHANSKO“

Expozice byla ot ev řena v roce 2010 v prost orách bývalého licht enšt ejnského zámečku na
Pohansku. Je čt vrt ou prezent ací výsledků mnoholet ých archeologických výzkum ů provád ěných
na lokalit ě Úst avem archeologie a muzeologie M asarykovy univerzit y a byla realizována
projekt em „ Přes hrani ční spolupráce p ři t vorb ě nové archeologické expozice“ v rámci
Operačního programu „ Program p řeshrani ční spolupráce Slovenská republika – Česká
republika 2007-2013“ .

Expozice je rozd ělena do čt yř část í. V p řízemí je p ředst aven každodenní zp ůsob život a, obživy a

řemesla ran ě st ředověkého cent ra. V p ředsálí prvního pat ra jsou shromážd ěny informace o
d ějinách archeologických výzkum ů na hradisku. V hlavním sále záme čku je prezent ovány
aspekt y život a elit t ehdejší spole čnost i zam ěřené na církev, vojenst ví, dálkový obchod i vysoce
post avení členové vyšších sociálních vrst ev. V poslední míst nost i jsou prezent ovány moderní
archeologické met ody a post upy dalších disciplín, se kt erými archeologové pracují. Expozice
p ředst avuje

jak

originální p ředm ět y, repliky, ale i množst ví int erakt ivních

p ředm ět ů,

dopl ňujících t ext ů, obrazových mat eriál ů a film ů.

Pro hromadné návšt ěvy jsou p řipraveny koment ované prohlídky upravené dle pot řeb
jednot livých skupin. Je možnost si zap ůj čit audio pr ůvodce.
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1.2.3. Další akce po řádané úsekem muzeum a galerie
Kulturn ě výchovná činnost

Speciální program pro zámeček Pohansko
V červnu a září 2016 byly st ejn ě jako v roce 2015 pro žáky základních škol a nižšího st upn ě
gymnázií p řipraveny speciální archeologické programy, kt eré mají za cíl zat rakt ivnit expozici na
záme čku Pohansko. Všechny programy nabízejí kont akt s replikami dávných nást roj ů, jsou
int erakt ivní, edukat ivn ě rozmanit é. Výklad t rvá 90 minut . Jedná se o čt yři programy:
•

Jak se žilo v pravěku (1. – 2. t ř. ZŠ) – žáci se int erakt ivním zp ůsobem seznamují

s t ypickými činnost mi paleolit ického lovce zp ůsobem jeho život a (bydlení, obývání, st rava).
•

Za časů pravěkého zem ěd ělce (3. – 4. t ř. ZŠ) – žáci si osvojují rozdíl mezi prav ěkým

lovcem a usazeným zem ěd ělcem, cílem programu je, aby si žáci osvojili zp ůsob bydlení a
odívání pravěkého lovce (mlet í obilí na zrnot ěrce, výroba pravěkých nást roj ů pro lov).
•

Po stopách dávných Slovanů (5. – 6. t ř. ZŠ, nižší st upeň gymnázií) – žáci se seznamují

s část í expozice záme čku Pohansko (řemeslná výroba Slovan ů) a vžívají se do d ět í žijících na
velkomoravském hradisku Pohansko.
•

Případ Slovan? (7. – 9. t ř. ZŠ, nižší st upeň gymnázií) – žáci se seznamují s moderními

met odami ant ropologie a archeologie, s biologií člověka (práce s kost erními pozůst at ky
nalezenými na Pohansku).
Programy v roce 2016 navšt ívilo 44 d ět í a 4 u čit elé.
Edukační program k výst avě Jak se promít alo za našich d ědečků
Doprovodný edukační program k výst avě Jak se promít alo za našich d ědečků, ur čený pro ZŠ a
SŠ, na kt erém si žáci prohlédli zajímavou promít ací t echniku, byli ve st ru čnost i seznámeni s
d ějinami kinemat ografie a t aké se pobavili u vědomost ní sout ěže s filmovou t émat ikou.
Program byl p řipraven t ak, aby hravou formou rozvíjel klíčové kompet ence komunikat ivní,
ob čanské, sociální a personální.

Edukační program k výst avě Egypt dar Nilu
M ěst ské muzeum a galerie Břeclav si p řipravilo pro žáky 2. st upn ě ZŠ edukační program
k výst avě Egypt dar Nilu, kt erý žákům p řiblížil jednu z nejst arších civilizací st arov ěkého svět a.
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Díky pracovnímu list u a n ěkolika úkol ům si žáci upevnili informace o krajin ě, hospodářst ví,
spole čnost i a náboženst ví ve st arov ěkém Egypt ě.

Let ní muzejní dílni čky 2016 – M uzeum pod vodárnou
M ěst ské muzeum a galerie Břeclav, p. o.
uspo řádalo

již

šest ý

ro čník

let ních

prázdninových muzejních dílni ček pro d ět i.
Let ošní muzejní dílni čky pro d ět i od 6 let se
nesly v duchu filmové t émat iky. V út erý 9. 8.
2016 d ět i shlédly výst avu „ Jak se promít alo za
našich d ědečků“ doprovázenou koment ářem
lekt orky. Následn ě si vyt vářely opt ické hračky-t haumat rope a zoet rope. Ve st ředu 10. 8. si d ět i
vyrobily papírovou post avi čku (na druky) ohebnou v kloubech, kt erou následující den využily
p ři t vorb ě jednoduchých animací, kt eré vznikly skupinovou prací. Poslední den muzejních
dílni ček byl věnován promít ání výsledných animací, výrob ě filmové klapky a filmového
plakát u.

Návšt ěvnost : 27 osob

Břeclavský plenér - výt varná sout ěž
Jarní výt varná sout ěž pro žáky ZŠ s názvem Břeclavský plenér, vybízela k t vorb ě v p řírod ě a
zachycení svého okolí libovolnou výt varnou t echnikou. Celkem se do sout ěže p řihlásilo 24
žáků se svými díly, z nichž porot a vybrala vít ězné práce a jejich aut ory ocenila na Břeclavské
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muzejní noci dne 4. 6. 2016. Všechny sout ěžní práce byly vyst aveny v prost orách zámecké
věže.

M uzejní pas - sout ěž pro d ět ské návšt ěvníky
Sout ěž pro d ět ské návšt ěvníky ve věku od 5 do 18 let . Dít ě, kt eré navšt íví n ěkt erou akcí M M G
Břeclav získá t zv. M uzejní pas spolu s jedním z deset i razít ek, kt erá má na výst avách,
vernisážích nebo jiných oficiálních akcích nasbírat . Jakmile bude mít svůj muzejní pas plný,
získá od pracovník ů M M G Břeclav dárek. M uzejní pas je plat ný po celý jeden kalendářní rok.
V roce 2016 se deset razít ek podařilo získat M arkét ě Bravencové, kt erá si cenu p řevzala na
Dílni čkách k výst avě Egypt dar Nilu dne 14. 1. 2017.
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Přednášky a odborné služby pro ve řejnost

Válečné škody na t erit oriu okresu Břeclav v let ech 1938 – 1945, 12. 5. 2016
M ěst ské muzeum a galerie Břeclav ve spolupráci s PhDr. Emilem Kordiovským p řipravili
p řednášku k t émat u válečných škod na t erit oriu okresu Břeclav v let ech 1938 – 1945. Sou částí
p řednášky byl t aké křest st ejnojmenné knihy.

Návšt ěvnost : 20

Přednáška Vít ka Tichého – Česká let ní komedie, 17. 6. 2016
V rámci projekt u Báječné filmové lét o byla v b řeclavské synagoze uspo řádána p řednáška

českého filmového znalce a hist orika Vít ka Tichého, kt erý zavzpomínal a seznámil posluchače
s vývojem české let ní komedie, zejména s nest aršími díly zlat é české kinemat ografie.

Návšt ěvnost : 20
Přednáška - Slovácká brigáda 1918-1919, 22. 11. 2016
Ve spolupráci s p ředsedou Klubu vojenské
hist orie Slovácko, Bc. Lukášem

Lexou,

p řipravilo M M G Břeclav p řednášku na
t éma

Slovácká

brigáda

1918-1919

se

zam ěřením na 98. výro čí obsazení Břeclavi
vojáky

Slovácké

brigády.

Přednáška

seznámila posluchače s rolí Slovácké brigády pro území jižní M oravy v daném časovém
vymezení, ale t aké o nasazení část i brigády v Těšínském Slezsku a na Slovensku. Sou část í
p řednášky byla ukázka uniforem, výst roje a vojenské výbavy.

Návšt ěvnost : 20 osob

Služby badat el ům
V roce 2016 odpovídali pracovníci M M G Břeclav na badat elské dot azy z oblast i regionální
hist orie, lidových kroj ů na Podluží, židovst ví v regionu, edukačních program ů a archeologie.
Celkem bylo v roce 2016 odpovězeno na 24 badat elských dot azů.
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Kulturní akce pořádané Úsekem muzeum a galerie

Narození Tomáše Garrigue M asaryka, 7. 3. 2016
7. b řezna uplynulo již 166 let od narození T. G.
M asaryka. M M G Břeclav uct ilo památ ku TGM
spole čn ě s p ředst avit eli m ěst a Břeclav a KVH
Břeclav. K soše prvního prezident a naší republiky
u ZŠ Kupkova byly položeny věnce, prob ěhla i
vzpomínka na t ut o výjimečnou osobnost .

Návšt ěvnost : 80
77. výro čí okupace ČSR
M ěst ské muzeum a galerie ve spolupráci s ČSOL, KVH
a ČSBS zorganizovalo smut eční památ eční akt , na
kt erém byla p řipomenut a okupace ČSR v roce 1939.
Vzpomínka prob ěhla u ZŠ Kupkova a v parku, kde byly
položeny v ěnce u sochy Rudoarm ějce.

Návšt ěvnost : 100

Galavečer – Báječné filmové lét o, 2. 6. 2016
U p říležit ost i velké výst avy k výro čí

Čadíkova

pot ulného

kinemat ografu,

uspo řádalo M M G Břeclav ve spolupráci
s kinem

Koruna

Břeclav

slavnost ní

galavečer, kt erý uvedl celé kult urní lét o,
let os mimo jiné zam ěřené na film.
Slavnost ním galavečer, kt erý prob ěhl
v kin ě Koruna, provedl režisér Cyril
Podolský společn ě se známým hercem Pavlem Novým. V druhé polovin ě večera prob ěhlo
premiérové promít ání filmu Děda, po n ěmž vyst oupili t vůrci t ohot o filmu, v čele s Bolkem
Polívkou, filmovým d ědou Frant iškem Segradem, režisérem filmu M ejlou Baselem a aut orkou
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M art ou Sant ovjákovou-Gerlíkovou. V pr ůb ěhu večera se p ředst avili i další osobnost i –
vyst oupil hudebník David Rot t er, Pavel Čadík nebo hudební soubor Rózinky.

Návšt ěvnost : 300

M uzejní noc, 4. 6. 2016
M M G se zapojilo do fest ivalu M uzejních nocí již
posedmé, let os však poprvé zp říst upnil všechny
objekt y ve své správě. Slavnost ní zahájení
prob ěhlo v 19:00 hod. p řed synagogou Břeclav,
kde vyst oupil Břeclavský komorní orchest r. Po
slavnost ním zahájení probíhaly koment ované
prohlídky v synagoze a Licht enšt ejnském dom ě.
Pest rý večerní program byl p řipraven pro návšt ěvníky od 21:00 hod. až do p ůlnoci na
zámeckém nám ěst í, kde zazn ěl výb ěr z nejlepších písní st ředověkých minst rel ů, prob ěhly
ukázky královských a st ředov ěkých barokních t anců s výukou. O p řekvapení se post aral kejklíř
a nechyb ěla oh ňová show . St ředověkou at mosféru zpest řili ukázky dobových řemesel.
Zároveň s programem probíhaly koment ované prohlídky zámecké věže. Fest ival muzejních
nocí 2016 po řádala Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou M inist erst va
kult ury ČR. Břeclavská muzejní noc byla spolufinancována Jihomoravským krajem.

Návšt ěvnost : 200

Beseda s Cyrilem Podolským a M art inem Procházkou, 24. 6. 2016
V rámci projekt u Báječné filmové lét o byla v kin ě Koruna uspo řádána beseda s t vůrci nově
vznikajícího lout kového filmu Nagano, kt erý p řijel p ředst avit režisér a aut or Pavel Sadílek.
Krom ě t easeru k filmu p ředst avil i hlavní lout ku a vzácným host em byl i olympijský vít ěz
M art in Procházka.

Návšt ěvnost : 40

Let ní kino na Pohansku, 14. – 17. 7. 2016
V rámci projekt u Báječné filmové lét o bylo zorganizováno let ní kino na záme čku Pohansko.
Prot ože uplynulo 20 let výro čí od nat áčení filmu Král Ubu, kt erý se v t ét o lokalit ě nat áčel, byl
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výb ěr film ů koncipován z t vorby režiséra a kameramana F. A. Brabce, kt erý osobn ě p řijel.
Filmy promít al Pavel Čadík ze své maringot ky. Z d ůvodu velmi nep říznivého po časí bylo možné
promít at pouze v pát ek 15. 7., a t o dvojprogram Kyt ice a Král Ubu.

Návšt ěvnost : 40

Vzpomínková akce 28. října
M M G společn ě s m ěstem Břeclav a Československou
obcí

legionářskou

u p říležit ost i

oslav

p řipravilo
výro čí

vzpomínkový

vzniku

akt

samost at ného

Československého st át u. První část akt u probíhala u
sochy T. G. M ., kde slavnost n ě promluvil st arost a m ěst a,
zást upci m ěst a a jednot livých spolk ů a položili květ iny k soše T. G. M .. Pot é šel lampionový
pr ůvod ke kinu Koruna, kde pokračoval vzpomínkový kult urní program, zakon čený
oh ňost rojem.

Návšt ěvnost : 400

Den válečných vet erán ů 11. list opadu
Den válečných vet erán ů uspo řádalo M M G Břeclav ve spolupráci s Československou obcí
legionářskou a Klubem vojenské hist orie. V 11:00 prob ěhl piet ní akt spole čn ě s kladením
věnců a čest nou salvou u pam ět ních desek umíst ěných na ZŠ Kupkova.

Návšt ěvnost : 30

Akce

Spoluorganizátor

Datum

Narození TGM

KVH, ČSOL

7. 3. 2016

77. výro čí okupace

KVH, ČSOL, ČSBS

Galave čer – Báje čné filmové léto

Kino Koruna

M uzejní noc

15. 3. 2016

M ísto

Socha TGM

Návšt ěvnost

80

Park

100

2. 6. 2016

Kino Koruna

300

4. 6. 2016

Zámecké nádvo ří

400

Beseda s Cyrilem Podolským a
M artinem Procházkou

Kino Koruna

24. 6. 2016

Kino Koruna

40

Letní kino na Pohansku

Kinemat ograf P.
Čadíka

14. – 17. 7.
2016

Pohansko

40
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28. října

M ěst o Břeclav,
ČSOL, KVH

28. 10. 2016

Socha TGM , nám.
TGM

400

Den vále čných veterán ů 11. 11.
2016

ČSOL, KVH

11. 11. 2016

Pam. desky na ZŠ
Kupkova
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CELKEM

1.3.

1 410

ODBORNÁ ČINNOST

1.3.1. Publika ční činnost
Obsah

Zve řejn ění

Pracovník

Poklady z depozitáře

int ernet ové st ránky
MMG

M gr. Kal čík, M gr. Kuhnová
M gr. M iklín,
M gr. Št ylárková

Pravidelné p říspěvky v m ěsíčníku Radnice na téma
aktuálních výstav a významných osobností regionu

m ěsíčník Radnice

M gr. Kal čík, M gr. Kuhnová
M gr. Št ylárková
M gr. Vymyslická

Brožura k výstavě Fotoklubu

brožura

M gr. Nina Kuhnová

Brožury k projektu Young HeART

brožura

M gr. Kuhnová

Brožura k výstavě P. Doležala – Struktury

brožura

M gr. Kuhnová

S Jiřím Hostýnkem o rohateckých mužácích

M alovaný kraj

M gr. Št ylárková

Představení projektu Young HeART
Přísp ěvek

M alovaný kraj

M gr. Kuhnová

Jubileum P. Doležala
Přísp ěvek

M alovaný kraj

M gr. Kuhnová

Chorvatská kniha ve sbírkách M M G

M alovaný kraj

M gr. Kuhnová

Rozhlasový medailon – Přísp ěvek k bet lému F.
Št ábly ze sbírek M M G

ČR 1 Radiožurnál

M gr. Kuhnová

Přísp ěvky k aktuálním výstavám M M G

TV Fénix

M gr. Kuhnová

Představení zajímavých sbírkových p ředm ět ů nacházejících se ve
sbírkách M M G Břeclav.
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1.3.2. Přednášková činnost
Téma

Realizátor/ přednášející

Vále čné škody na teritoriu
okresu Břeclav 1938 -1945

PhDr. Emil Kordiovský

12. 5. 2016

synagoga

20

v kontextu filmových dějin

Vít ek Tichý

17. 6. 2016

synagoga

20

Přednáška - Slovácká
brigáda 1918 – 1919

Lukáš Lexa

22. 11. 2016

M uzeum
pod
vodárnou

20

Datum

M ísto

Návšt ěvnost

Česká letní komedie

CELKEM
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1.3.3. Autorské výstavy
Výstava
Jak se promítalo za našich d ěde čků
Projekt Young HeART

Kurátor/ Příprava

Jan M rázek
M gr. Nina Kuhnová

1.3.4. Archeologie – výzkumy a dohledy

V roce 2016 bylo provedeno sedm archeologických dohled ů s negat ivním zjišt ěním na
kat ast rech obcí Břeclav, Lanžhot , Pošt orná, Tvrdonice, Týnec a Valt ice. Jeden byl proveden
jako subdodávka pro Ústav archeologické památ kové pé če Brno, v. v. i.

Jeden dohled (Valt ice - Cel ňák) st ále probíhá a m ěl by být ukon čen v první polovin ě roku 2017.
Zat ím zde nebylo zjišt ěno narušení archeologických sit uací.

Na lokalit ě Přední čt vrt ky (k. ú. Břeclav) byl ve spolupráci s Regionálním muzeem v M ikulově
proveden archeologický záchranný výzkum. Byly zkoumaný čt yři sídlení objekt y z doby římské.
Ve spolupráci s Klubem vojenské hist orie Břeclav byl dne 5. června proveden zjišťovací
pr ůzkum s cílem najít p řesné míst o, kde st ál t zv. Památ ník svornost i, kt erý se nacházel v míst ě
parku na křížení ulic Jungmannova, Národního odboje a Smet anovou náb řeží. Bet onové pat ky
památ níku se podařilo nalézt a zdokument ovat .
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1.3.5. Jiná odborná činnost

Činnost

Spolupráce s Archeologickým a muzeologickým ústavem
FF M U v Brn ě a Archeologickým ústavem AV ČR

Pr ůvodcovství na výstavách v M uzeu Pod vodárnou

Komentovaná prohlídka zámecké věže
Příprava edukačních program ů k výst avám a na
individuální akce
Využití edukačních program ů na výst avách a ú čast na
muzejních dílničkách

Činnost v odborných komisích Asociace muzeí a galerií

Pracovník

M gr. Kal čík
M gr. Kal čík
M gr. Kuhnová
Jan M rázek
Ludmila Svobodová
M gr. Št ylárková
M gr. Št ylárková
M gr. Št ylárková
M gr. Kal čík
M gr. Kuhnová
Jan M rázek
Ludmila Svobodová
M gr. Št ylárková
M gr. Vymyslická

Archeologická
Et nografická
Dějin um ění
M uzeologická
Pro práci s veřejnost í a muzejní pedagogiku

M gr. Kal čík
M gr. Št ylárková
M gr. Kuhnová
M gr. Vymyslická
M gr. Vymyslická

Zpracování a obhajoba závěre čné magisterské práce
Sbírkot vorná činnost M ěstského muzea a galerie Břeclav.
Diplomová
práce
popisuje
sbírkot vornou
činnost
M ěst ského muzea a galerie Břeclav za období 2011 – 2015

M gr. Vymyslická

Příprava na zpracování medailonů významných výtvarníků
s vazbami na Břeclav
Správa profilu M M G na internetových portálech eSBÍRKY,
M UZEOEDU
Přednáška pro ve řejnost, Slovanské hradišt ě v M ikulčicích
Ran ě st ředověké hradišt ě v M ikul čicích
Přednáška pro studenty kielské univerzity, Slovanské
hradišt ě v M ikulčicích
The rescue excavat ion in t he fort ified bailey st ronghold
M ikul čice-Valy

M gr. Kuhnová
M gr. Št ylárková
M gr. Kal čík

M gr. Kal čík
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1.3.6. Ú čast na odborných školeních / seminá řích
Seminář/ školení

Seminář k financování
kulturního dědictví
Zpřístupňování
kulturněhistorického
dědictví
CES On-line
Židé, dějiny a kultura
Perspektivy české muzejní
edukace
Vedení tým ů, týmová
spolupráce
Ve řejná promluva
Počítačová podpora v
archeologii 2016
Úspěšná komunikace jak ji
neznáte
Prezentační dovednosti
CES On-line
Osobní rozvoj
Počítačová podpora
v archeologii
M uzeum a digitalizace
Praktický průvodce
inventarizací
Židé, dějiny a kultura
M uzeum školám
M uzejní spolky a kluby
přátel galerií
Nový zákon o zadávání
ve řejných zakázek

M ísto

Krom ěříž
24. 3. 2016
Brno
28. 4. 2016
Brno
5. 5. 2016
Brno
4. - 5. 5. 2016
Praha
10. -11. 5. 2016
Brno
27. 5. 2016
Brno
30. 5. 2016
Velké Pavlovice
30. – 31. 5. 2016
Brno
14. 6. 2016
Praha
9. – 10. 6. 2016
Brno
16. 6. 2016
Brno
29. 6. 2016
Velké Pavlovice
30. 5. – 1. 6. 2016
Brno
7. – 8. 9. 2016
Brno
20. 9. 2016
Brno
13. – 14. 10. 2016
Blansko
19. 10. 2016
Praha
20. 10. 2016
Brno
1. 11. 2016

Pořadatel

Pracovník

NPÚ Krom ěříž

M gr. Vymyslická

FF M U, Brno

M gr. Vymyslická

CITeM Brno

M gr. Kuhnová

Židovské muzeum v Praze

M gr. Št ylárková

Náprst kovo muzeum, NM
Praha, M ZM Brno

M gr. Vymyslická

Nicom a. s.

M gr. Kuhnová

TSM , s. r. o. Brno

M gr. Kuhnová

Úst av archeologie a
muzeologie FF M U v Brn ě

M gr. Kal čík

TSM , s. r. o. Brno

M gr. Kuhnová

Alt us Training Center

M gr. Kuhnová
Ing. Kramářová

CITem Brno

M gr. Št ylárková

M arkét a Hamrlová

M gr. Kuhnová
Ing. Kramářová

Úst av archeologie a
muzeologie, FF M U

M gr. Kal čík

M ZM Brno

M gr. Št ylárková

Wellt ax s. r. o.

M gr. Vymyslická

Židovské muzeum v Praze
M uzeum Blanska

M gr. Št ylárková
M gr. Vymyslická
M gr. Št ylárková
M gr. Kal čík

NG a M inist erstvo kult ury,
M et odické cent rum pro
výt varné um ění

M gr. Kuhnová

TSM s. r. o., Brno

M gr. Vymyslická

Smlouvy v občanském
zákoníku v návaznosti na
nový registr smluv

Brno
14. 11. 2016

Wellt ax, s.r.o.

M gr. Vymyslická

Židé, dějiny a kultura

Brno
14. – 15. 11. 2016

Židovské muzeum v Praze

M gr. Št ylárková
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M uzeum a zm ěna V.

Praha
22. – 24. 11. 2016

Národní archiv
Asociace muzeí a galerií

M gr. Kuhnová
M gr. Vymyslická

Ve řejné zakázky malého
rozsahu a zjednodušené
podlimitní řízení v praxi

Brno
1. 12. 2016

TSM , s.r.o., vzd ělávací
agent ura

M gr. Vymyslická

Doktorský seminář

Brno
9. 12. 2016

Úst av archeologie a
muzeologie, FF M U

M gr. Kal čík

1.4.

KNIHOVNA

Zp říst upn ění informací ve smyslu zák. č. 106/ 1999 Sb. o svobodném p říst upu k informacím –
zp říst upn ěno. Zajišt ění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/ 2001 Sb. –
služby byly zajišt ěny dle zákona.

Knihovna M M G Břeclav se specializovaným knihovním fondem (regionální d ějiny, židovské
d ějiny a náboženst ví, muzeologická a um ěnov ědná lit erat ura) je zapsána v cent rální evidenci
knihoven M inist erst va kult ury České republiky pod evid. č. 6150/ 2005.

Knihovna je umíst ěná v hlavní budově muzea DOL, v pracovn ě ekonomky. Knihy jsou umíst ěny
na speciálních pojízdných regálech. Det ašované knihovny jsou v synagoze (p řevážn ě judaika), i
u konkrét ních zam ěst nanců, kt eří s nimi pr ůb ěžn ě pracují.

Knihy jsou opat řeny eviden čními čísly na h řebu knihy, na úvodní st ran ě je vepsáno eviden ční

číslo a razít ko organizace, razít ko je dále na st ran ě 17.
K 31. 12. 2016 obsahuje fond knihovny 3 522 knih. Přír ůst ky za rok 2016 činí: 25 knih (nákupy
a dary).
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2. ÚSEK TURISTICKÉ-INFORM AČNÍ STŘEDISKO, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Úsek t urist ické-informační st ředisko, kult ura a cest ovní ruch vznikl v souvislost i s p řevodem

část i činnost í m ěst a Břeclavi na p řísp ěvkovou organizaci M ěst ské muzeum a galerie Břeclav, a
t o činnost i t urist ického informačního cent ra, činnost i kult urní a část ečné činnost i vn ějších
vzt ah ů, od 1. 7. 2015. Na základ ě t ěcht o zm ěn byla na 5. zasedání Zast upit elst va m ěst a
Břeclavi dne 8. 6. 2015 schválena nová zřizovací list ina p řísp ěvkové organizace M ěst ské
muzeum a galerie Břeclav.

Úsek t urist ické-informační st ředisko, kult ura a cest ovní ruch sídlí v Licht enšt ejnském dom ě na
ulici U Tržišt ě 8 v Břeclavi. Licht enšt ejnský d ům prošel v druhé polovin ě roku 2015 část ečnou
rekonst rukcí vnit řních prost or, vybudovány byly nové kanceláře pro pracovníky kult ury a nové
reprezent at ivní prost ory pro Turist ické informační cent rum (TIC). Tent o úsek se s p řihlédnut ím
k povaze vykonávané agendy člení na dvě samost at né pracovišt ě, a t o na kult urní st ředisko a
TIC.

2.1. KULTURNÍ STŘEDISKO

Hlavním p ředm ět em činnost i kult urního st řediska je programové a t echnickoorganizační
zajišťování kult urní nabídky a samot ná realizace kult urních akcí s akcent em na živou kult uru,
ať už se jedná o akce se zavedenou t radicí t ypu Svat ováclavských slavnost í, či p říležit ost né
sezónní akce, koncert y, happeningy apod. Od 1. 7. 2015, kdy byla agenda p řevedena z M ěsta
Břeclav na M M G.
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2.1.1. Realizované akce

XVII. Reprezenta ční ples m ěsta Břeclavi
18. 3. 2016, v prost orách KD DELTA Břeclav od 19:30 hodin.
Host é si užili následujícího programu:

· Profesionální p ředt an čení v podání Ond řeje Popovského a Barbory Čomové
· Hudební produkce v podání Kam il Veselský BAND
· Cimbálové muziky Hudci
· Show Richarda Nedvěda
· Bohat é t omboly
Ples nabídl p říjemnou zábavu pro asi 350 návšt ěvníků. Krom ě zmín ěného programu akce
nabídla i košt vína, kt erý p řipravil M oravský sommelier Libor Nazar čuk.

Velikonoční inspirace
25. 3. 2016, v prost orách synagogy, na akci vyst oupili:

· Dět ský slovácký krúžek Charvat čánek
· Dět ský folklorní soubor Ko ňárci Pošt orná
· Dět ský národopisný soubor Břeclavánek
· Divadlo Radost
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Pro menší návšt ěvníky byla p řipravena spoust a akt ivit , p ři kt erých si mohli vyzkoušet své
dovednost i a manuální zru čnost . Velikono čních inspirací se zú čast nilo na 800 spokojených
návšt ěvníků, zejména z řad d ět í.

Jarní koncert v synagoze Břeclavského komorního orchestru
17. 4. 2016, od 16:00 hodin

Květinové inspirace u synagogy
29. 5. 2016, ulici p řed b řeclavskou synagogou zaplnily květ iny nejr ůzn ějších druh ů a host é se
mohli t ěšit z následujícího programu:

· Paní Dagmar Hráčková p ředst avila výrobu květ inových šperků
· Paní Ing. Alena Naďová pohovo řila o květ inách, kt eré pat ří na t alíř a paní Ing. Věra
Žďárská m ěla p řednášku o bylinkách

· Jako hudební doprovod vyst oupily The Candies – sbor (co) se baví, Jazz Pet t it
z M ikulova, Základní um ělecká škola Břeclav a hudební škola Cest a k hudb ě
Zajímavost í pro d ět i bylo malování na obli čej. Pro návšt ěvníky, zejména pro t y nejmenší, byl
p řipraven doprovodný program formou dílni ček, ze kt erých se t ěšilo asi 700 návšt ěvníků.

M oravské dny
25. 6. 2016 a 26. 6. 2016, v areálu pod zámkem se návšt ěvníci t ěšili z
bohat ého programu:

· Přehlídka minipivovar ů, kt erá probíhala v obou víkendových
dnech

· Vyst oupení míst ních slováckých krúžků
· Ned ělní pr ůvod od M oravské orlice k zámku
Akci prosp ěla at mosféra zámecké louky a z bohat ého programu se
t ěšilo 3000 návšt ěvníků b ěhem prvního dne a 2000 b ěhem dne
druhého .
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Báje čné léto před kinem
V m ěsících červenci a srpnu se bohat ému programu t ěšilo na 2000 návšt ěvníků. Báječné lét o
bylo dopln ěno jak kinem, t ak divadlem pro d ět i. Program byl následující:

· M idnight Coffee Session (2. 7. 2016)
· Pozdní sb ěr (9. 7. 2016)
· The Candies (16. 7. 2016)
· Bokomara (23. 7. 2016)
· Wráw or (30. 7. 2016)
· CM Břeclavan (6. 8. 2016)
· Rajská Břeclav (13. 8. 2016)
· Jazz Pet it (20. 8. 2016)
· M elody Gent lemen (27. 8. 2016)
Filmové nebo divadelní p ředst avení bylo pro menší diváky vždy od 16:00 hodin v kin ě Koruna
a hudební produkce začínala od 18:00 hodin.

Rajská Břeclav
13. 8. 2016, t řet í ro čník nabídl svým návšt ěvníkům bohat ý doprovodný program:

· Cimbálovou muziku Břeclavan
· Jazzové Amigos z Olomouce
· Bluesový Bandaband z Ost ravy
· Cink Cink Cirk z Prahy nabídlo pouli ční cirkus
Pro návšt ěvníky byly nachyst ány ukázky p řípravy jídel z raj čat , nap říklad chilli con carne
p ůvodem z Texasu, mexické t ort illy nebo nápoj Bloody M ary. Také pro d ět i byl p řichyst án
doprovodný program, jako t řeba filmové p ředst avení v kin ě Koruna. Pro zpest ření byla pro
návšt ěvníky k dispozici výst ava sním ků Robert a Vana.
Organizát o ři akce d ěkují všem vyst avovat el ům, kt eří se zú čast nili a asi 2000 spokojeným
návšt ěvníkům nabídli nejr ůzn ější pokrmy z raj čat .
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Jožka Černý, 70 let na pódiu
16. 9. 2016, b ěhem galakoncert u v KD DELTA Břeclav vyst oupil b řeclavský zp ěvák Jožka Černý
spolu s CM Grácia a orchest rem Václava Hybše. Po řadem provázela moderát orka ČS rozhlasu
M arcela Vandrová. Scénář koncert u napsal Jan Kost rhun. Galakoncert byl dopln ěn o výst avu
ze sedmdesát ilet é p ěvecké kariéry Jožky Černého, kt erou p řipravilo M ěst ské muzeum a
galerie Břeclav. Akce se konala pod zášt it ou st arost y Ing. Pavla Dominika a zú čast nilo se jí 250
návšt ěvníků.

Břeclavské dřevosochání
19. 9. – 23. 9. 2016, prob ěhl již V. ro čník Břeclavského d řevosochání, t ent okrát na t éma
„ M aminka“ . V rámci projekt u vyst oupili t it o d řevosochaři:

· Josef Fr ӧhlich
· Josef Hodonský
· Ivan Hodonský
· Josef Indra
· Jan Hu ňař
· M art in Lekavý
· Karel Křivánek
Socha od J. Indry je umíst ěna v kapli Sv. Rocha. Pět soch mohli lidé zakoupit formou obálkové
met ody s t ím, že hodnot a minimální nabídkové část ky byla st anovena na 7.000 Kč. Výt ěžek z
prodeje byl věnován dvěma d ět ským výst avám:

· „ Poznávej se“ (pokračování výst avy „ Hry o klamy“ )
· „ Vládci noci“
Břeclavské svatováclavské slavnosti
23. 9. – 25. 9. 2016, b ěhem t ří dn ů 25. ro čníku slavnost í se zú čast nilo t isíce návšt ěvníků.
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Pátek 23. 9. 2016

Sobota 24. 9. 2016

Neděle 25. 9. 2016

Areál pod zámkem

Areál pod zámkem

Centrum m ěsta

§

Bleší t rh

§

Tradi ční jarmark

§

St avění máje

§

Čiperkové

§

Zden ěk a Týna z Hybánek

Festival místních kapel

§

Kašpárek v rohlíku revirvál

§

Nechce se nám

§

§

Emplane

Pěvecký soubor Lysá nad
Labem

§

The Teachers

§

Yant ar

§

Depeche M ode revival

§

Flash Band

§

Pozdní sb ěr

§

§

Taneční skupina Act iw it y D.
C.

§

§

Pavel Calt a

§

N. C. O. D. + E. M . Dancers

§

Václav Neckář a Bacily –
hlavní host BSS

§

Wanast ow i vjecy revival

Dům školství

§

Výst ava vín

§

Hodový krojový pr ůvod od
Gymnázia Břeclav

Zámecké nám ěstí

§

Přehlídka d ět ských
folklorních soubor ů

Areál pod zámkem

§

Hodová zábava
DH Pivo ňka a vystoupení
chasy, slováckých krúžků a
folklorních soubor ů
CM M ist říňanka

Po celou dobu BSS probíhala v prost orách M ěst ského muzea výst ava d ěl pana Frant iška Vargy
nazvaná Kov vet kaný do d řeva. V prost orách synagogy byly ke zhlédnut í filmové plakát y pana
Vít ka Tichého. Pro návšt ěvníky byla ot ev řená zámecká vyhlídková v ěž.

XX. M ezinárodní folklórní festival
24. 9. – 25. 9. 2016, v rámci BSS vyst oupily i d ět ské folklórní soubory. Krom ě míst ních
vyst oupily i spolky ze Srbska, Slovenska, Veselí nad M oravou a Jabl ůnkova. V ned ěli 25. 9. se
ú činkující d ět i zú čast nily pr ůvodu od Gymnázia Břeclav od 15:00 do 18:00 hodin prob ěhl
galakoncert soubor ů. V rámci fest ivalu vyst oupily t yt o soubory:

· Břeclavánek (mladší i st arší skupina)
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· Ko ňárci
· Charvat čánek
· Hviezdi čka z Hriňové (Slovensko)
· Št ěpni čka z Veselí nad M oravou
· Dět ský soubor z Kruščice (Srbsko)
· Jackové z Jabl ůnkova
Víno m ěsta Břeclavi 2016
25. 9. 2016, p řed zámkem v Břeclavi prob ěhlo slavnost ní p ředst avení vín, kt eré mohou užívat
označení „ Víno m ěst a Břeclavi“ . V pr ůb ěhu září zasedla čt yřčlenná odborná komise, kt erá
vybrala t ři vína, kt erá se nyní m ůžou t ímt o označením honosit . Vína musela spl ňovat ur čit á
krit éria. Vinař musí sídlit v Břeclavi a hrozny být vyp ěst ovány v kat ast ru Břeclavi nebo
v kat ast rech m ěst a obcí, kt eré spadají do obvodu obce s rozšířenou p ůsobnost í Břeclav. A
pokud vinař v Břeclavi nesídlí, hrozny musí být vyp ěst ovány v kat ast ru m ěst a Břeclavi. Vít ězní
vinaři a vína jsou:

· Vinařst ví Josef M ráz St ará Břeclav – Velt línské zelené 2015
· Vinselekt M ichlovský Rakvice – Laurot Bio 2012, pozdní sb ěr
· Rodinné vinařst ví Břeclav – Frankovka klaret 2015, pozdní sb ěr
Seriál koncert ů dechových hudeb 2016/ 2017
První t ři koncert y plánovaného programu navšt ívilo na 150 spokojených posluchačů. Dechové
muziky, kt eré doposud vyst oupily, jsou t yt o:

· Bojané
· Vacenovjáci
· M oravanka

Říjnový komorní koncert Břeclavského komorního orchestru
30. 10. 2016, v prost orách synagogy od 16:00 hodin
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Lampionový pr ůvod
17. 11. 2016, sraz byl v 17:00 hodin u KD DELTA a cíl t rasy byl na Kuffnerově náb řeží
(Rákosníčkovo h řišt ě). Doprovodný program pobavil nejen nejmenší návšt ěvníky, kt erých bylo
na 700.

Adventní inspirace v synagoze
26. 11. 2016, prost ory synagogy nabídly hlavn ě menším návšt ěvníkům bohat ý program
formou dílni ček, kde si d ět i mohly vyzkoušet svou manuální zru čnost a vychut nat si p říjemnou
p ředváno ční at mosféru. Jednalo se již o XII. ro čník Advent ních inspirací. Jako již t radi čn ě si
bylo možno ve st áncích zakoupit advent ní a váno ční zboží. St ánky nabízely široký sort iment
výrobků od ru čn ě zhot ovených svíček, perníků, figurek z kuku ři čného šust í, sklen ěných šperků,
váno čních pohled ů až po d řevěné hračky. M alí návšt ěvníci si t aké mohli po vod ě poslat svíčku
v o řechové sko řápce. Výt ěžek z dobrovolného vst upného a charit at ivního prodeje byl věnován
na pot řeby Oblast ní charit y Břeclav. Ze zábavného programu se t ěšilo na 1 000 návšt ěvníků.

M ikulášská metelice
5. 12. 2016, prost ory p řed KD DELTA nabídly od 16:00 hodin d ět em a jejich rodi čům zábavnou
show , o kt erou se post aralo Divadlo B. Kan ěry, The Candies a b řeclavské t aneční skupiny.
Vrcholem programu bylo pak rozsv ěcení váno čního st romu v 18:00 hodin. Ze zábavného
programu se t ěšilo asi 1 700 návšt ěvníků.

Vypoušt ění balónků
9. 12. 2016, na prost ranst ví p řed KD DELTA Břeclav. Již podruhé se Břeclav zú čast nila
celorepublikové akce Český Ježíšek. Lo ňský rekord (824) sice poko řen nebyl, ale p řest o se
jednalo o p říjemný p ředváno ční program, kdy si d ět i vypust ily 756 balónků. Dět i po celé
republice vypust ily 78 535 balónk ů, kt eré byly vyrobeny z rozložit elného p řírodního kau čuku.

Břeclavské Vánoce
14. 12. – 18. 12. 2016, na prost ranst ví p řed KD DELTA Břeclav byla v p ředváno čním čase pro
návšt ěvníky p řipravena spoust a akt ivit a o doprovodný program se post araly b řeclavské
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mat e řské školy, základní školy, t ane ční skupiny nebo slovácké krúžky. Program Břeclavských
Vánoc byl následující:

14. 12.

·
·
·
·
·
·

15. 12.

Jarmark
St arost ův
svařák
M Š a ZŠ
Kupkova
M Š Na
Valt ické
M Š Hřbit ovní
DS
Charvat čánek

·
·
·
·
·
·
·
·

16. 12.

Jarmark
St arost ův
svařák
ZŠ Slovácká
M Š Okružní
MŠ
Osvobození
ZŠ Jana
Noháče
MŠ
Břet islavova
M Š Slovácká

·
·
·
·

Jarmark
St arost ův
svařák
ZUŠ Břeclav
DNS
Břeclavánek

17.12.

·
·
·
·
·

Jarmark
St arost ův
svařák
Old St ars
Břeclav
DFS Ko ňárci
CVČ Planet ka

18. 12.

·
·
·
·
·
·
·

Jarmark
St arost ův
svařák
The Candies
Váno ční
Pout níci
M egafon
Ji ří Zonyga a
Vět ry z Jihu
And ělské
poselst ví

Během p ět i p ředváno čních dní se akce zú čast nilo až 6 000 návšt ěvníků.

Návšt ěvnost kulturních akcí 2016

Kulturní akce

Počet osob

Reprezent ační ples M ěst a Břeclav

350

Velikono ční inspirace

800

Jarní koncert BKO
Kv ět inové inspirace

50
700

M oravské dny

5 000

Báječné léto

2 000

Rajská Břeclav

2 000

Jožka Černý, 70 let na pódiu
Břeclavské svat ováclavské slavnost i

250
9 000

Seriál dechových hudeb

150

Říjnový koncert BKO

150

Lampionový pr ůvod

700

Advent ní inspirace

1 000

M ikulášská met elice

1 700

Vypoušt ění balónků

756

Břeclavské vánoce

Celkem

6 000

30 606
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2.1.2. Spolupráce s partnerskými m ěsty

Lysá žije

27. 5. – 28. 5. 2016, delegace m ěst a Břeclavi ve složení pana st arost y Ing. Pavla Dominika a
pan Ing. Jaroslava Války spolu s Old St ars Břeclav se zú čast nila slavnost í m ěst a Lysé nad
Labem. Akce nesla název „ Lysá žije“ a m ěst o Břeclav se na ní prezent ovalo dvěma st ánky, kde
prezent ovalo mimo jiné svá vína. V rámci programu vyst oupila již zmín ěná sest ava Old St ars
Břeclav.
Rathausplatzer ӧffnung – Zw entendorf

3. – 5. 6. 2016, dne 5. 6. 2016 si m ěst o Břeclav p řipomn ělo 25. výro čí part nerst ví s m ěst em
Zw ent endorf v rámci jeho slavnost í. Do rakouského m ěst a se t edy vydala delegace ve složení
pan st arost a Ing. Pavel Dominik, pan míst ost arost a Ing. Jaroslav Válka, Ing. Zden ěk Urban,
M ilan Vojt a M . A. a sdružení Old St ars Břeclav. Projev pro pana st arost u zajist il PhDr. Karel
Křivánek. Zároveň na fest ivalu prob ěhla výst ava d ěl pán ů Josefa Fr ӧhlicha a Frant iška Vargy.
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Setkání partnerských m ěst v Andrychów ě

25. 8. – 28. 8. 2016, host é z Břeclavi ve složení pana st arost y Ing. Pavla Dominika, pana
míst ost arost y Ing. Jaroslava Války, M iroslava Půčka, Vlast y Hanákové, Ing. Dyma Piškuly a
Slováckého krúžku St ará Břeclav se zú čast nili set kání v polském part nerském m ěst ě
Andrychów ě. Během set kání došlo i na konferenci „ Spojené barvy v Solidarit ě. Síla evropských
sn ů“ nebo dožínková mše svat á v kost ele sv. Jakuba v obci Rzyki.

Partnerské setkání Andrychów – Břeclav

9. 9. – 12. 9. 2016, v rámci part nerst ví m ěst prob ěhlo set kání zást upců m ěst Břeclavi a
polského Andrychów a. M ěst o Břeclav zast upovali pánové Ing. Pavel Dominik, st arost a m ěst a,
Ing. Jaroslav Válka, míst ost arost a, Ing. Zden ěk Urban, Ing. Dymo Piškula, M iroslav Půček a paní
Drahomíra Kondllová. Za M ěst ské muzeum a galerie Břeclav p řijeli pan Ing. Pet r Dlouhý a paní
Vlast a Hanáková. A za cizince, kt eří žijí v Břeclavi a pod ělili se o své p říb ěhy o cest ě do České
republiky a o život ě v ní, se zú čast nili pánové Sándor M akai a Hung Vu Van.

2.2. TURISTICKÉ INFORM AČNÍ CENTRUM (TIC)

Infocent rum
celkem

obsloužilo

15.935

v roce

návšt ěvníků,

2016

což je

t ém ěř srovnat elné s p ředchozím rokem.
Turist é

st ále

projevují

zájem

o

propagační m at eriály a mapy, informace
o t urist ických at rakt ivit ách ve m ěst ě a
regionu,

suvenýry

či

sb ěrat elské

p ředm ět y, míst ní ob čané pak využívají zejména kancelářských služeb, dobíjení čipových karet
na M HD nebo p ředprodeje vst upenek na vybrané kult urní a spole čenské akce.

Významnou novinkou je získání cert ifikát u skupiny B. S t ím souvisí zm ěna ot vírací doby.
V dob ě od října do dubna byla zrušena polední pauza, díky t omu mohou v t omt o období
zákazníci využívat služby TIC v pracovní dny od 8:00 do 16:00.
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Nabídka propagačních mat eriál ů se neust ále rozši řuje a akt ualizuje. V let ošním roce byly nově
vydány p řehledy kult urních akcí, novou podobu dost al vycházkový okruh Břeclaví, t o vše v
jednot né grafické úpravě. K propagaci kult urních akcí jsou k dispozici 2 nást ěnky a akce jsou
pravideln ě vkládány na web m ěst a, na facebook a na informační port ál Jižní M orava.

Hojn ě využívanou službou TIC je p ředprodej vst upenek p řes prodejní sít ě Ticket St ream,
Ticket Art a ColosseumTicket .

K plat bám je st ále více využíván plat ební t erminál, návšt ěvníci již t edy mohou v TIC za vět šinu
služeb a sort iment u (včet n ě vst upenek z p ředprodejní sít ě Ticket Art , Ticket st ream a
ColosseumTicket ) pohodln ě zaplat it kart ou. Výjimkou je pouze nabíjení čipových karet BORS a
p ředprodej vst upenek na vybrané míst ní akce – v t ěcht o p řípadech je nut ná plat ba v
hot ovost i.
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PO ČET NÁVŠTĚVNÍKŮ TIC BŘECLAV 2010 – 2016

LEDEN

ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN

ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ

ŘÍJEN
LISTOPAD

PROSINEC

CELKEM

2010

2011

2012

2013

2014

2015

630

1015

790

899

728

718

406

627

980

716

844

633

633

515

922

935

864

847

905

932

700

1021

777

930

878

1010

913

637

1276

1134

1462

1157

1425

1280

1505

1341

1430

1381

1310

1375

1333

1385

2453

2767

2889

2834

2765

2570

3062

2242

2693

2969

2722

3199

3535

3476

1396

1682

1718

1428

1665

1962

1777

939

1032

1031

802

937

899

806

714

848

840

796

680

522

842

694

875

804

799

716

588

824

14255

16168

16394

15316

16038

15885

15935

2016
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Další vyhledávanou službou, kt erou TIC
nabízí, je p ůj čování jízdních kol. V roce
2016 byla po řízena 3 kola značky
Aut hor, k dispozici je nyní 13 kol. Dále
je možné zap ůj čit si t aké d ět ské kolo,
p řívěsný vozík Weehoo pro d ět i ve
věku 2 – 9 let , t andemové kolo a
kolob ěžky. Nov ě bude možné zap ůj čit i d ět skou sedačku. Bylo realizováno celkem 210
výp ůj ček, celková t ržba činila 74.250 Kč.

Kola

ROK
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Po čet
p ůjčených
kol

133

158

195

259

153

210

Tržba

29 215 Kč

42 830 Kč

35 005 Kč

81 300 Kč

33 960 Kč

74 250 Kč
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3. ÚSEK EKONOM ICKÉ A SPRÁVNÍ ČINNOSTI
3.1. Personální oblast
Personální sit uace v organizaci se v roce 2016 st abilizovala. Rozčlen ění zůst ává beze zm ěn, a
t o dle zřizovací list iny vydané zřizovat ele k 1. 7. 2015, t edy na t ři úseky:

§

M uzeum a galerie

§

Turistické-informační st ředisko, kultura a cestovní ruch

§

Ekonomické a správní činnosti

V čele každého úseku stojí samost at ný vedoucí, kt erý úsek řídí a zodpovídá za jeho činnost .
Vedoucí Úseku muzeum a galerie je sou časn ě st atut árním zást upcem ředitele, kt erý ho
v souladu se zřizovací list inou jmenuje a odvolává, stejn ě jako ost atní vedoucí úseku. Ekonom
organizace je v p římém vzt ahu pod řízenost i k řediteli.

Úsek t urist ické-informační st ředisko, kult ura a cest ovní ruch od 1. 10. 2016 vede Edit a Rišicová,
kt erá tak nahradila Ing. Pet ra Dlouhého, kt erý se od 14. 7. 2016 na základ ě usnesení Rady
m ěsta č. 41 ze dne 13. 7. 2016 st al zast upujícím ředit elem a s ú činnost í od 8. 9. 2016 byl
jmenován dle usnesení Rady M ěsta č. 45 ze dne 7. 9. 2016 ředitelem p řísp ěvkové organizace za
odst upující Ing. Janu Kramářovou.

Specifikem organizace je sezónnost n ěkt erých činnost í a na t o bezprost ředn ě navazující
zejména pr ůvodcovské služby a služby TIC. Zvýšená pot řeba sezónních pracovníků je řešena
zpravidla dodavat elskou formou, p řípadn ě dohodou o provedení práce z řad st udent ů nebo
penzist ů.
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Přehled počtu zam ěstnanců a platových t říd

Vzd ělání

Po čet zam ěstnanců

VŠ

Počáteční
stav

Přírůstek

1

1

6

2

Konečný
stav

Úbytek

-1

1
ÚSO

M zdové
zat řídění

-1

12

8

11

0

10

1

1

9

1

1

2

7

2

8

4

9

1

1

3

1

1

8

5

CELKEM

1

0
2
VVYUČEN

Platové t řídy

-1

18

5

-3

20

Z celkového po čt u 20 zam ěst nanců k 31. 12. 2016 se 5 zam ěst nankyň nachází na rodi čovské dovolené a
1 v dlouhodobé pracovní neschopnost i.

Přehled uzavřených dohod o provedení práce (DPP)

Činnost

Pod
vodárnou

Pr ůvodce

Synagoga

Lichten.
Dům

Zámecká
věž

1

Kultura

Celkem

TIC

4

5

Edukace

1

1

Úklid

1

1

Kurátor

1

1

Organizace

2

1

1

Dotace
Etnograf

1

Celkem

6

1

5

1

1
1

1

1

4

1

2

15

Při sjednávání brigádnických smluv byly preferovány dohody o provedení práce. V roce 2016
bylo uzav řeno celkem 15 DPP, a t o pro celkem 15 zam ěst nanců (brigádník ů).

58

Organiza ční schéma:

3.2. Hospodaření organizace
Celkové hospoda ření organizace

Rada m ěst a č. 47, kt erá se konala 5. 10. 2016, navýšila závazný ukazat el rozpo čt u na provoz
p řísp ěvkové organizace a navýšila maximální limit mzdových prost ředků.

Poslední rozpo čt ovou zm ěnou v daném ú čet ním období bylo navýšení o neinvest i ční
pr ůt okovou dot aci, a t o ve výši dot ace poskyt nut é Krajským ú řadem Jihomoravského kraje
p ůvodnímu žadat eli, resp. zřizovat eli. Prost ředky byly ur čeny na provoz Turist ického
informačního cent ra v t urist ické sezón ě a M uzejní noc.
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3.2.1. Hlavní činnost
Přehled rozpočtových zm ěn 2016 zřizovatel

Rozpo čet
(v tis. Kč)

Datum

Provozní
p říspěvek

M zdový limit

Celkem

14. 12. 2015

9 541

4 960

14 501

rozp. Zm ěna

5. 10. 2016

+ 223

+ 175

+ 398

upravený

5. 10. 2016

9 764

5 135

14 899

Schválený

Přehled rozpočtových zm ěn 2016 – dotace JmK (převedeno od zřizovatele)

Rozpo čet
(v tis. Kč)

Datum podpisu
smlouvy

Datum p řipsání
na ú čet

Provoz TIC

23. 6. 2016

27. 7. 2016

+ 60

+ 60

M uzejní noc

29. 8. 2016

4. 10. 2016

+ 38

+ 38

98

98

Dotace celkem
(provoz)

Celkem

Celkem

Kone čné závazné ukazatele rozpočtu 2016

Rozpočet (v tis. Kč)

Celkem

14 997

3.2.2. Hospodá řský výsledek za organizaci

Celkem
(v tis. Kč)
Náklady

16 242

Výnosy

17 049

Hospodářský
výsledek

807
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3.3. Přehled o tvorb ě a čerpání peněžních fondů
3.3.1. Tvorba

Pen ěžní fondy jsou t vo řeny z finan čních prost ředků v souladu s p říslušnými plat nými právními
p ředpisy a v souladu se schvalovacím procesem zřizovat ele, a t o
z odpisů

§ z povinného p říd ělu do FKSP
§ z ú čelových dot ací na invest ice
§ zlepšeného výsledku hospodaření
§ pen ěžní dary

3.3.2. Čerpání

Fond odm ěn (v tis. Kč)

Po čáte ční zůstatek k 01. 01. 2016

14,3

Převod ze zlepšeného hospodá řského výsledku

+ 0,0

Čerpání dokrytí mzdového fondu
Kone čný zůstatek k 31. 12. 2016

- 0,0
14,3

Fond kulturních a sociálních pot řeb (v tis. Kč)

Počáte ční zůstatek k 01. 01. 2016
Příd ěl do FKSP

31, 6

+ 76,4

Stravenky zam ěstnancům

- 42,1

Penzijní p řipojišt ění

- 0,3

Dárkové poukazy

- 0,0

Kone čný zůstatek k 31. 12. 2016

65,6

Fond rezervní (v tis. Kč)

Počáte ční zůstatek k 01. 01. 2016

Převod ze zlepšeného hospodá řského výsledku
Peněžní dary

Kone čný zůstatek k 31. 12. 2016

172,3

+ 0,0
- 75,0
97,3
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Fond investi ční (v tis. Kč)

Počáte ční zůstatek k 01. 01. 2016
Odpisy

Čerpání
Kone čný zůstatek k 31. 12. 2016

466,4

+ 570,0
- 72,6
963,8

3.4. Kontrolní činnost
Vnit řní kont rolní syst ém je v organizaci zaveden v souladu se zákonem 320/ 2001 Sb., o
finan ční kont role ve veřejné správě, ve zn ění pozd ějších p ředpisů a dále v souladu s provád ěcí
vyhláškou minist erst va financí č. 416/ 2004 Sb.

Kont rolní syst ém v organizaci je nast aven p ředevším kombinací vnit řních řídících akt ů, kt erými
jsou vnit řní sm ěrnice, p říkazy ředit ele, rozhodnut í ředit ele, pov ěření k provád ění řídící
kont roly a porady ředit ele se zam ěst nanci. Tyt o nást roje v souladu s § 25 zákona č. 320/ 2001
Sb., o finan ční kont role ve veřejné správ ě vyt váří podmínky pro hospodárný, efekt ivní a ú čelný
výkon veřejné správy.

Pro vnit řní pot řebu organizace je mj. zapracována vnit řní sm ěrnice č. 05/ 2015 O finan ční
kont role (dle zákona 320/ 2001 Sb.) v návaznost i na provád ěcí vyhlášku minist erst va financí č.
416/ 2004 Sb.

Předb ěžná, pr ůb ěžná a následná kont rola operací byla v souladu s § 26 a 27 zákona č.
320/ 2001 Sb., o finan ční kont role ve veřejné správě zajišťována st at ut árním zást upcem
organizace – ředit elem, a jemu pověřenými zam ěst nanci podle odpovídajícího výkonu agendy.

V souladu s legislat ivou a s Pravidly vzt ah ů m ěst a Břeclavi k p řísp ěvkovým organizacím je
zřizovat eli v pravidelném m ěsíčním int ervalu p ředkládán p řehled vybraných ekonomických
ukazat el ů formou pasport u a ve čt vrt let ních t ermínech dále ú čet ní výkazy – rozvaha a
výsledovka včet n ě p řílohy k ú čet ní uzáv ěrce.
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Nový ú čt ový rozvrh vydaný zřizovat elem pro rok 2015 byl zpracován v souladu s met odikou
ú čet nict ví a finan čního plánu pro p řísp ěvkové organizace. Používané post upy ú čt ování
vycházejí ze zákona 563/ 1991 Sb., o ú čet nict ví, ve zn ění pozd ějších p ředpisů a vyhlášky
505/ 2002 Sb., kt erou se provád ějí n ěkt erá ust anovení zákona č. 563/ 1991 Sb. o ú čet nict ví pro
ú čet ní jednot ky, kt erými jsou územními samosprávnými celky a p řísp ěvkovými organizacemi a
organizačním i složkami st át u.

EXTERNÍ KONTROLY

V 1. i ve 2. pololet í roku 2016 prob ěhly krom ě int erních kont rol nařízených ředit elkou
organizace další dvě kont roly provedené t ěmit o subjekt y:

1. W ELLTAX s. r. o., V Hlinkách 651/ 3, Olomouc

· Prověrka ú četní uzávěrky za rok 2015
Kont rola provedena na základ ě zákona 320/ 2001 Sb., v plat ném zn ění, ve smyslu vyhlášky
416/ 2004 Sb., v plat ném zn ění a dalších zákon ů a p ředpisů, nařízena zřizovat elem a zahájena
12. 5. 2016 a ukon čena 31. 5. 2016.

Předm ět em kont roly byla prov ěrka ú čet ní závěrky pro rok 2015, ověření zda t at o ú čet ní
závěrka neobsahuje významnou nesprávnost .

Kont rolní skupina konst at ovala t yt o zjišt ěné nedost at ky:

A) Správnost :
Namát kovou kont rolou ú čet ních doklad ů byly zjišt ěny t yt o nesprávné post upy:

1. Ú čtování o majetku

Ve sm ěrnici o dlouhodobém majet ku organizace st anovila hranici pro Drobný dlouhodobý
hmot ný majet ek ve výši 3.000 Kč, ve skut ečnost i však na rozvahovém ú čt u 028 drobný
dlouhodobý majet ek ú čt ovala zpravidla o majet ku v ocen ění 1.000 Kč a vyšším.
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2. Oce ňování majetku

Organizace provádí nesprávn ě ocen ění majet ku, když do po řizovací ceny majet ku nezahrnuje
náklady související s jeho po řízením (nap ř. dopravné, pošt ovné, apod.), t yt o související
náklady zahrnuje organizace na ú čet 518 ost at ní služby.

3. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmot ný majet ek v ocen ění 16.000 Kč byl zaú čt ován na ú čet 518. V návaznost i
na dobu použit elnost i m ělo jít o drobný dlouhodobý nehmot ný majet ek zaú čt ovaný na ú čt y
018 Drobný dlouhodobý nehmot ný majet ek a 558 Náklady z po řízení drobného dlouhodobého
majet ku.

4. Náklady na školení zam ěstnanců

Náklady na školení zam ěst nanců jsou uvád ěny na chybném nákladovém ú čt u 518. Správn ě,
pokud jde o rozvoj zam ěst nanců, se t yt o náklady vykazují na ú čt u 527.

5. Časové rozlišení

Kont rolou bylo zjišt ěno, že organizace neprovádí časové rozlišení náklad ů vzt ahujících se k více
ú čet ním období (nap ř. pojišt ění aut a). Organizace má v t ěcht o p řípadech post upovat st riktn ě
podle § 69 vyhlášky 410/ 2009 Sb.

6. Člen ění náklad ů na materiál a služby

Kont rolou bylo dále zjišt ěno, že organizace neprovádí řádn ě rozú čt ování náklad ů na mat eriál a
služby. Nap ř. nákup t oner ů je chybn ě vykazován na nákladovém ú čt u 518 Ost at ní služby.

7. Pořízení kulturních p ředm ět ů – soch

Kont rolou bylo zjišt ěno, že organizace chybn ě ú čt ovala o po řízení kult urních p ředm ět ů –
d řevěných soch, když o t ěcht o ú čt ovala nesprávn ě jako o po řízení drobného hmot ného
dlouhodobého majet ku (028). Správn ě šlo o po řízení kult urních p ředm ět ů, kt eré se uvádí na
ú čet 032. Pokud nejsou zařazeny do sbírky muzejní povahy ocen ěné 1 Kč, oceňují se po řizovací
cenou a do majet ku na ú čet 032 se řadí bez ohledu na výši ocen ění, po řízení t akového
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kult urního p ředm ět u je invest i čním výdajem a m ělo být hrazeno z invest i čního fondu. Tat o
chyba má odpad do výsledku hospodaření.

8. Odsouhlasení 558 – náklady na po řízení drobného dlouhodobého majetku s přír ůstky
majetku vykázaném na ú čtu 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a 028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Kont rolou bylo zjišt ěno, že organizace neú čt uje řádn ě o nákladech na po řízení drobného
dlouhodobého majet ku na ú čet 558. V n ěkt erých p řípadech použila jiné nákladové ú čt y nap ř.
518 Ost at ní služby.

9. Časové rozlišení náklad ů – použití účt ů 389 a 383

Kont rolou bylo zjišt ěno, že organizace v rámci met ody časového rozlišení nesprávn ě používá
ú čt y 383 Výdaje p říšt ích období a 389 Dohadné ú čt y pasivní, když ú čet 383 vůbec nepoužívá.
Správn ě mají být na t omt o ú čt u zachyceny závazky, kt eré organizaci nebyly známy
k rozvahovému dni, avšak k okamžiku sest avení ú čet ní závěrky již znala jejich p řesnou výši.

10. Vedení pokladny a platby kartou

Kont rolou bylo zjišt ěno, že organizace na ú čt u 261 Pokladna ú čt uje o plat bách provedených
plat ební kart ou, p řest ože p ři plat b ě plat ební kart ou k žádnému pohybu hot ovost i nedochází.
Správn ě by organizace m ěla ú čt ovat o pohledávce nebo závazku, kt erá se následn ě páruje
s pohybem v bance. Pohyb na ú čt u t edy nekoresponduje s pohybem hot ovost i.

11. Bezúplatně nabytý majetek

Kont rolou fakt ur p řijat ých bylo zjišt ěno, že v rámci spln ění obchodních podmínek organizace
obdržela od dodavat ele t ablet . Dot azováním bylo zjišt ěno, že t ablet používá osobn ě ředit elka
organizace. O t ablet u nebylo ú čt ováno, nebyl zaveden do majet ku a nebyl invent arizován.

12. 2x nezaplacená faktura T. S. Bohemia

Namát kovou kont rolou bylo zjišt ěno, že organizace 2x neuhradila nákup zboží od spole čnost i
T. S. Bohemia, když poprvé uhradila zálohu a následn ě uhradila ješt ě vyú čt ovací fakt uru.
V pr ůb ěhu kont roly organizace požádala dodavat ele o vrácení p řeplat ku.
65

13. Zálohy na energie ú čtovány do náklad ů

Kont rolou bylo zjišt ěno, že organizace nesprávn ě ú čt ovala o zálohách na energie, když je
chybn ě ú čt ovala p římo do náklad ů. Správn ě mají být nevyú čt ované zálohy vedené na
pohledávkovém ú čt u 314 Krát kodobé poskyt nut é zálohy. O nákladech má být ú čt ováno na
základ ě vyú čt ování skut ečné spot řeby dodavat elem a v p řípad ě, že t ot o vyú čt ování není
k dispozici, t ak dohadnou položkou ve výši odhadovaného nákladu na základ ě odhadované
spot řeby.

14. Nepeněžní pln ění

Kont rolou bylo zjišt ěno, že v roce 2015 organizace obdržela nepen ěžní pln ění nap ř. od
spole čnost i AVE nebo od Pivovaru. Jednalo se nap ř. o zap ůj čení st anu. Organizace o t omt o
p řijat ém nepen ěžním pln ění neú čt ovala. Správn ě m ělo být ocen ěno cenou obvyklou a
zaú čt ované do náklad ů (p ředst avují náklad, kolik by zap ůj čení st anu obvykle st álo) a do
výnosů (výnos p ředst avuje výnos z t it ulu bezúplat n ě poskyt nut é služby).

B) Úplnost

Z p ředložené invent arizační zprávy a invent urních soupisů vyplývá, že invent arizovány byly
pouze majet kové ú čt y t ř. 01 a 02. Invent arizovány nebyly kult urní p ředm ět y, zásoby.
Závazky a pohledávky prakt icky invent arizovány nebyly. Zůst at ky ú čt ů nejsou doloženy
žádnou invent urní evidencí, kt erá by dokládala, ze kt erých konkrét ních jednot livých
závazk ů nebo pohledávek se zůst at ky jednot livých ú čt ů skládají. (Závazky a pohledávky
mají být uvedeny t ak, aby je bylo možno jednot livě ur čit ).

Výst upy z invent arizace nespl ňují ani závazné invent arizační post upy vyplývající z vyhlášky
270/ 2010 sb., o invent arizaci majet ku a závazků. Organizace chybn ě sest avila plán
invent ur i závěrečnou zprávu, kt erá neobsahuje seznam všech soupisů, zápisů a záznam ů,
kt eré byly p ři invent arizaci vyt vo řeny. Organizace rovn ěž v invent arizační zprávě neuvádí,
jak post upuje p ři invent arizaci sbírek muzejní povahy, kt eré podléhají zvlášt ním
p ředpisům.
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Výsledek:

Invent arizace nebyla provedena u všech invent arizačních položek v souladu s § 29 a 30
zákona č. 563/ 1991 Sb., o ú čet nict ví a vyhláškou 270/ 2010 Sb., o invent arizaci majet ku a
závazk ů.

C) Pr ůkaznost

Namát kovou kont rolou doklad ů byly zjišt ěny nepr ůkazné ú čet ní záznamy zejména u
pokladních doklad ů dokládajících realizované t ržby.
Nepr ůkaznými ú čet ními záznamy byly rovn ěž int erní doklady, kdy organizace vět šinu
vnit řních doklad ů nebyl schopna p ředložit nebo doložit jejich obsah pr ůkaznými podklady.

Výsledek:

Vzhledem k t omu, že ú čet nict ví obsahuje nepr ůkazné ú čet ní záznamy, nelze ú čet nict ví
jako celek považovat za pr ůkazné.

Závěr:

Při prov ěřování výkazů ú čet ní závěrky byly zjišt ěny významné nedost at ky, Účet nict ví v roce
2015 nebylo vedeno v souladu se zákonem č. 563/ 1991 Sb. o ú čet nict ví, není správné,
srozumit elné, úplné a pr ůkazné. Ú čet ní závěrku t edy nelze ke schválení doporo čit .

Závěrečný komentá ř:

N ěkt eré nedost at ky zjišt ěné p ři kont role jsou nedost at ky syst émové, kt eré plynou
z chybn ě nast avených ú čet ních a kont rolních post up ů již v minulých ú čet ních obdobích.
Organizace nebyla schopna doložit po čát eční st avy k 1. 1. 2015, t j. konečné st avy
ú čet nict ví k 31. 12. 2014 dokladovou invent urou za rok 2014. Lze t edy d ůvodn ě
p ředpokládat , že oprava chyb, kt erá je pro dosažení věrného a poct ivého obrazu ú čet nict ví
nezbyt ná, nebude spo čívat pouze v opravě zaú čt ování jednot livých (konkrét ních) ú čet ních
p řípad ů, ale bude vyžadovat i část ečnou rekonst rukci zůst at ků ú čt ů v návaznost i na
mimo řádnou dokladovou invent arizaci, kdy rozdíly již nebude možné dohledat .
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2. Okresní správa sociálního zabezpe čení Břeclav, Husova 2994/ 1a

V souladu s ust anovením § 6 odst . 4 písm. o) zákona č. 582/ 1991 Sb. Ve zn ění pozd ějších
p ředpisů a ust anovením § 84 odst . 2 písm. i) zákona č. 187/ 2006 Sb. ve zn ění pozd ějších
p ředpisů provedla 8. 8. 2016 – 31. 8. 2016 OSSZ Břeclav u M M G Břeclav plánovanou kont rolu
pln ění povinnost í v nemocenském pojišt ění, v d ůchodovém pojišt ění a p ři odvodu pojist ného
na sociální zabezpečení a p řísp ěvku na st át ní polit iku zam ěst nanost i st anovených zákonem č.
187/ 2006 Sb. ve zn ění pozd ějších p ředpisů, zákonem č. 582/ 1991 ve zn ění pozd ějších p ředpisů
a zákonem č. 589/ 1992 Sb. ve zn ění pozd ějších p ředpisů.

Kontrolní zjišt ění:

1. Pln ění povinností v nemocenském pojišt ění

Z hlediska pln ění ohlašovacích a oznamovacích povinnost í bylo v návaznost i na regist r
zam ěst nanců prov ěřeno písmeno A – Ž za rok 2013, 2014, 2015, 2016 pojist ných vzt ah ů za
kont rolované období od 1. 5. 2013 – 31. 7. 2016. Kont rolou bylo zjišt ěno, že chybí oznámení o
nást upu a ukon čení zam ěst nání u šest i zam ěst nanců, oznámení o skon čení zam ěst nání u dvou
zam ěst nanců, provedena oprava oznámení o skon čení zam ěst nání u t ří zam ěst nanců.

Z hlediska pln ění povinnost í v nemocenském pojišt ění bylo v návaznost i na mzdové list y
prov ěřeno písmeno A – Ž za rok 2013, 2014, 2015, 2016 pojist ných vzt ah ů za kont rolované
období od 1. 5. 2013 do 31. 7. 2016. Kont rolou nebyly zjišt ěny nedost at ky.

Zam ěst nanci v kont rolovaném období uplat nili nárok na dávku nemocenského pojišt ění,
zam ěst navat eli vznikla povinnost vyplývající z ust anovení § 97 zákona č. 187/ 2006 Sb., ve
zn ění pozd ějších p ředpisů. Při kont role byla namát kově ověřena Příloha žádost i o dávku
nemocenského pojišt ění u dlouhodobých nemocí a pen ěžit ých pomocí v mat eřst ví.

Při kont role st anovení, výpo čt u a likvidaci dávek byly porovnány mzdový list a t iskopis „ Příloha
k žádost i o dávku“ . Kont rolou bylo zjišt ěno, že byl chybn ě vypln ěn t iskopis „ Příloha k žádost i o
dávku“ u jedné zam ěst nankyn ě, kt erá byla na pen ěžit é podpo ře v mat eřst ví od 27. 4. 2015 – 8.
11. 2015. Rozhodné období od 1. 4. 2014 – 31. 3. 2015. Na t iskopise „ Příloha k žádost i o
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dávku“ byl uveden v m ěsíci únor 2015 vym ěřovací základ Kč 19.500 Kč. Na mzdovém list u je
uveden vym ěřovací základ v m ěsíci únor 2015 ve výši 22.377 Kč. Byl porušen § 97 zákona číslo
187/ 2006 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpisů.

2. Pln ění povinností v oblasti pojistného

Vym ěřovací základy pro výpo čet pojist ného byly zkont rolovány za 39 m ěsíců do 1. 5. 2013 do
31. 7. 2016.

Kont rolou bylo zjišt ěno, že zam ěst navat el vykázal na „ Přehled o výši pojist ného“ za m ěsíc září
2013 a prosinec 2014 nižší vym ěřovací základ než bylo zú čt ováno na rekapit ulaci hrubých
mezd. Nedoplat ek na pojist ném vznikl administ rat ivní chybou.

Došlo k porušení ust anovení § 5 odst . 1 zákona č. 589/ 1992 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpisů;
Vym ěřovacím základem zam ěst nance pro pojist né na d ůchodové pojišt ění je úhrn p říjm ů,
s výjimkou náhrad výdaj ů poskyt ovaných procent em z plat ové základny p ředst avit el ům st át ní
moci a n ěkt erých st át ních orgán ů a soudců, kt eré jsou nebo by byly, pokud by podléhaly
zdan ění v ČR, p ředm ět em dan ě z p říjm ů fyzických osob podle zákona o daních z p říjm ů a
nejsou od t ét o dan ě osvobozeny, a kt eré mu zam ěst navat el zú čt oval v souvislost i se
zam ěst náním, kt eré zakládá ú čast na nemocenském pojišt ění a § 5a zákona č. 589/ 1992 Sb.,
ve zn ění pozd ějších p ředpisů; Vym ěřovacím základem zam ěst navat ele je část ka odpovídající
úhrnu vym ěřovacích základ ů jeho zam ěst nanců uvedených v § 3 odst . 3.

Byl porušen § 5 odst . 1) zákona č. 589/ 1992 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpisů; vym ěřovacím
základem zam ěst nance pro pojist né na d ůchodovém pojišt ění je úhrn p říjm ů, kt eré jsou nebo
by byly, pokud by podléhaly zdan ění v ČR, p ředm ět em dan ě z p říjm ů fyzických osob podle
zákona o daních z p říjm ů a nejsou od t ét o dan ě osvobozeny, a kt eré mu zam ěst navat el
zú čt oval v souvislost i se zam ěst náním, kt eré zakládá ú čast na nemocenském pojišt ění. Byl
porušen § 5a zákona č. 589/ 1992 Sb., ve zn ění pozd ějších; vym ěřovacím základem
zam ěst navat ele je část ka odpovídající úhrnu vym ěřovacích základ ů jeho zam ěst nanců
uvedených v § 3 odst . 3.
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Přeplat ek pojist ného na sociálním zabezpečení a p řísp ěvku na st át ní polit iku zam ěst nanost i
bude zam ěst navat eli vrácen dle § 17 zák. č. 589/ 1992 Sb., o pojist ném na sociální zabezpe čení
a p řísp ěvku na st át ní polit iku zam ěst nanost i, ve zn ění pozd ějších p ředpisů, pokud nemá vůči
OSSZ Břeclav nebo České správě sociálního zabezpečení jiného splat ného závazku.

Přeplat ek na pojist ném:

6.205 Kč

Nedoplat ek na pojist ném:

4.088 Kč

Kompenzací p řeplat ku na pojist ném a nedoplat ku pojist ného vznikl p řeplat ek:

2.117 Kč

M aximální vym ěřovací základ dle § 15a odst . 2 písm. a) a odst . 4) zákona č. 589/ 1992 Sb.
v plat ném zn ění nebyl zjišt ěn u žádného zam ěst nance.

II. pilíř – 1 ú čast ník d ůchodového spo ření – bez závad.

Závěr

Ze st rany zam ěst navat ele byla poskyt nut a náležitá sou činnost i k řádnému provedení kont roly.

Zam ěst navat el byl informován o povinnost i uschovávat mzdové list y, ú čet ní záznamy a další
doklady pro ú čely d ůchodového pojišt ění v souladu s ust anovením § 35a odst . 4 a 5 zákona č.
582/ 1991 Sb. ve zn ění pozd ějších p ředpisů, pro ú čely nemocenského pojišt ění v souladu
s ust anovením § 96 zákona č. 187/ 2006 Sb. ve zn ění pozd ějších p ředpisů a pro ú čely st anovení
a výše pojist ného v souladu s ust anovením § 22c zákona č. 589/ 1992 Sb. ve zn ění pozd ějších
p ředpisů. V p řípad ě zániku zam ěst navat ele bez právního nást upce p řed uplynut ím doby
úschovy doklad ů, je zam ěst navat el povinen zajist it po t ut o dobu úschovu záznam ů a sd ělit
okresní správě sociálního zabezpe čení míst o, na kt erém budou záznamy uloženy.

Posledním kont rolním úkonem p ředcházejícím vyhot ovení prot okolu o kont role bylo
p ředb ěžn ě úst ní seznámení (zást upce) zam ěst navat ele M ěst ské muzeum a galerie Břeclav
s výsledkem kont roly, kt eré prob ěhlo dne 8. 8. 2016.
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V. NÁVŠTĚVNOST INSTITUCE
Údaje o celkovém počtu návšt ěvníků v roce 2016

Garant

Typ akce

Úsek muzeum a galerie

Výst avy
St álé expozice
Návšt ěvnost objekt ů celkem
Koncert y
Ost at ní kult urní akce
Dílni čky
Přednášky
Živé kult urní akce
Služby t urist ům

Kult urní st ředisko
Turist ické inf. cent rum

Počet návšt ěvníků

7 832
7 321
13 305
200
1 150
27
60
30 606
15 935

VI. PROHLÁŠENÍ O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ

Prohlašuji, že údaje uvedené ve „ Zprávě o činnost i M ěst ského muzea a galerie Břeclav,
p řísp ěvkové organizace za rok 2016“ jsou pravdivé a úplné a zpráva byla sepsána dle „ Pravidel
vzt ah ů M ěst a Břeclavi k p řísp ěvkovým organizacím“ schválených dne 31. srpna 2011.

Břeclav, 14. února 2017

Ing. Pet r Dlouhý
ředit el
M ěst ské muzeum a galerie Břeclav, p řísp ěvková organizace
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