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I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI 
 

1. SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST 
 

A) Sbírky 

1. Sbírka Městského muzea a galerie Břeclav (dále jen MMG Břeclav) je na základě zákona 

č. 122/2000 Sb. zapsána v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury České republiky 

pod evid. č. MBC/002-04_24/101 002. 

 

2. Městské muzeum disponuje třemi budovami, ve kterých probíhá prezentační činnost: 

 Hlavní budova muzea (DOL) – disponující výstavním sálem (283 m
2
) 

 Synagoga (SYN) – disponující výstavní prostorou (120m
2
), expozicí (202m

2
) 

 Pohansko (POH) – disponující expozicí (221m
2
) 

 

3. Depozitáře MMG Břeclav 

- sbírky MMG Břeclav jsou uloženy podle jednotlivých podsbírek: 

 Synagoga 

- depozitář D1 – textil 

- depozitář D2 – fotoarchiv, knihy, periodika, mapy, plakáty 

 Dům školství 

- depozitář D1/A – etnografie, historie 

- depozitář D1/B – galerie 

- depozitář D2 – historie, etnografie 

 Pohansko 

- depozitář – archeologie  

 Hlavní budova muzea DOL 

- uložení grafik v pracovně kurátora  

- drobnější sbírkové předměty jsou v depozitářích uloženy ve vysokonosných železných 

regálech v krabicích a jednotlivě zabaleny do odkyseleného papíru (předměty fondu 

etnografie, historie, galerie – obrazy), vysokoobjemové předměty jsou zakryty proti vniknutí 

prachu, dále jsou předměty uloženy ve speciálních dřevěných skříních (fondy textilu), 

v pracovně kurátora jsou grafiky uloženy v kovových uzamykatelných boxech 

- byla stanovena pravidelná kontrola depozitářů, o které se vede zápis do depozitární knihy, ta 

je 1x za rok kontrolována ředitelkou MMG Břeclav 

- depozitáře byly dovybaveny nákupem odvlhčovačů a zvlhčovačů: 

2x odvlhčovač vzduchu (Krüger Airsec 165 – 1x 230 V) 

1x zvlhčovač vzduchu (Brune B250) 

- do všech depozitářů byly zakoupeny vlhkoměry 

- zakoupen speciální datalogger (vlhkoměr S3120) na měření ve výstavních prostorách 

a expozicích 

 

4. Režim zacházení se sbírkami 
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- do roku 2011 nebyla stanovena pevná a jednotící směrnice pro zacházení se sbírkami 

- k 1. červenci 2011 byl vytvořen dle zákona č. 122/2000 Sb. z nařízení ředitelky MMG 

Břeclav „Režim zacházení se sbírkami“ 

- „Režim zacházení se sbírkou“ obsahuje: 

a) Depozitární režim 

- tato směrnice byla nově upravena kvůli přestěhování předmětů do nových prostor v roce 

2007 – 2008  

- směrnice upravuje v obecné části: používání klíčů, správu depozitářů, vstup 

do depozitářů, kontrolu depozitářů 

- dále upravuje doplnění dle nařízení pro MMG Břeclav: jmenovitě určuje správce 

depozitářů, jmenovitě určuje pracovníky pro kontrolu depozitářů, stanoven je 

pravidelný úklid depozitářů a stanoveny jsou hodnoty relativní vlhkosti pro jednotlivé 

podsbírky 

- s depozitárním režimem byli seznámeni všichni zaměstnanci, obdrželi jednu kopii proti 

podpisu 

b) Badatelský řád 

- směrnice upravuje v obecné části: podmínky pro studium sbírkových předmětů MMG 

Břeclav, pořizování opisů a reprodukcí, závěrečné ustanovení 

- příloha: badatelský list – badatelský list je číslován a ukládán v originálu u ředitelky 

MMG Břeclav 

c) Zprávy o konzervaci 

- obsahují předávací protokoly o jednotlivých předmětech určených ke konzervaci, 

průběh a popis konzervace, konzervátorskou zprávu a průvodní fotodokumentaci 

d) Inventarizační zprávy 

- zprávy z jednotlivých fází inventarizace, která je vyhlášena příkazem ředitelky na každý 

rok dle zákona č. 122/2000 Sb. 

 

5. Sbírkové předměty 

- každý předmět ve sbírkách MMG Břeclav prokazuje původ (nabytí darem, koupí, 

převodem, vlastním sběrem) – všechny smlouvy o nabytí (kupní smlouvy, darovací 

smlouvy, smlouvy o převodu) jsou uloženy u ředitelky MMG Břeclav 

- předměty jsou zapisovány do I. stupně (chronologické) a II. stupně (systematické) 

evidence sbírek: ředitelkou MMG Břeclav do centrální evidence sbírek (chronologické), 

následně jsou předány jednotlivým kurátorům sbírek k systematické evidenci provedené 

v programu Bach a dále dochází k zapsání do oborové přírůstkové knihy 

 

6. Sbírkové fondy 

1. sbírka MMG Břeclav je členěna na podsbírky (sbírkové fondy):  

- archeologie 

- etnografie 

- historie 

- galerie 

- textil 

- knihy 
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- plakáty 

- kartografický materiál 

- periodika 

- fotoarchiv 

- pohlednice 

- podsbírky jsou zapsány do CES (centrální evidenci sbírek) dle zákona č. 122/2000 Sb. 

od roku 2002 

- v roce 2011 došlo k instalaci programu CESís, na základě kterého budou v následujícím roce 

zapsány přírůstky sbírkového fondu do CESu 

- fond archeologie od roku 2008 bez kurátora 

 

2. Podsbírky (sbírkové fondy) k 31. 1. 2012 

 archeologie A (A1 – 10904) 

 etnografie E (E1 – 716) 

 historie H (H1 – 1454)  

 galerie G (G1 – 1512) 

 textil T (T1 – 1441) 

 knihy K (K1 – 533) 

 plakáty L (L1 – 206) 

 kartografický materiál M (M1 – 87) 

 periodika N (N1 – 2341) 

 fotoarchiv F (F1 – 1406) 

 pohlednice Po (Po1 – 278) 

 

 

B) Inventarizace 

1. Zpráva o provedení inventarizace sbírkového fondu Městského muzea a galerie Břeclav 

za rok 2011 

 

2. Na základě § 12, odst. 6 zákona č. 122/2000 Městské muzeum a galerie Břeclav provedlo 

pravidelnou inventarizaci a zprávu o provedení inventarizace sbírkového fondu jednotlivých 

podsbírek, zapsaných do CES pod č. MBC/002-04-24/101 002, následně zaslalo 

na Ministerstvo kultury ČR. 

 

3. Dle skutečnosti, že jsem byla k 1. únoru 2011 Radou města Břeclavi na základě výsledků 

výběrového řízení jmenována ředitelkou Městského muzea a galerie Břeclav, jsem nařídila 

celkovou inventarizaci tří sbírkových fondů, a to z důvodu nepředání sbírky předcházejícím 

vedením. Celková inventarizace u vybraných tří fondů byla nařízena i z důvodu 

přestěhování těchto sbírkových předmětů do jiných depozitárních prostor v letech 2007 až 

2008. Pro rok 2011 byly tedy vybrány sbírkové fondy historie, etnografie a galerie. V roce 

2012 budou provedeny celkové inventarizace u ostatních sbírkových předmětů (které 

zůstávají uloženy ve svých původních depozitářích) tak, aby v roce 2013 prošla řádnou 

inventarizací veškerá sbírka Městského muzea a galerie Břeclav. Všechny sbírkové 

předměty jsou evidovány v muzejním systému BACH. 
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4. HISTORIE 

 Sbírkový fond historie Městského muzea a galerie Břeclav obsahuje sbírkové 

předměty vztahující se zejména k vlastnímu regionu Břeclavsko; podstatnou část tvoří 

vybavení domácnosti, předměty zaniklé místní průmyslové či řemeslné výroby, regionálního 

školství, hračky, osobní věci z pozůstalosti významných rodáků či obyvatel atd. V letech 2007 

až 2008 byl tento sbírkový fond přestěhován do nových depozitárních prostor.  

Po provedení inventury bylo konstatováno, že všechny sbírkové předměty byly 

fyzicky dohledány a jsou řádně evidovány I. a II. stupněm evidence. Byly zjištěny drobné 

nedostatky jako ne zcela dostačující popisy a datace předmětů, rozměry předmětů 

a v několika případech byly odlepeny identifikační štítky. Všechny tyto nedostatky byly 

v protokolu zaznamenány a poté bylo vydáno nařízení k odstranění těchto nedostatků. 

V souladu s harmonogramem konzervace jednotlivých fondů byly vybrány některé sbírkové 

předměty tohoto fondu ke konzervaci. Ta se uskutečnila v průběhu roku 2011. O provedené 

inventuře byl pořízen protokolární zápis. 

Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2011 je inv. č. H 1 

až H 1446: 1644 ks. 

 

5. ETNOGRAFIE 

 Sbírkový fond etnografie opět zahrnuje především sbírkové předměty národopisného 

regionu Podluží v časovém rozmezí cca 1850 až 2000. Největší část tvoří vybavení 

domácností, zemědělské a řemeslné nástroje a náčiní, výrobky lidových tvůrců, předměty 

náboženské povahy aj. I tento sbírkový fond byl v letech 2007 až 2008 přestěhován 

do nových depozitárních prostor.  

 Po provedení inventury bylo konstatováno, že všechny sbírkové předměty byly 

fyzicky dohledány a jsou řádně evidovány I. a II. stupněm evidence. Z drobných nedostatků to 

byly opět ne zcela dostačující popisy předmětů u některých předmětů, zejména zemědělského 

nářadí. Také nově byly sestaveny lokační seznamy uložení předmětů v regálech, neboť byla 

oddělena část již konzervovaných a restaurovaných předmětů. Nedostatky byly v protokolu 

zaznamenány a poté bylo vydáno nařízení k jejich odstranění. V souladu s dlouhodobým 

harmonogramem konzervace bylo vybráno 93 předmětů k následné konzervaci. Ta byla 

ukončena k 31. 12. 2011. O provedené inventuře byl pořízen protokolární zápis. 

 Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2011 je inv. č. E 1 

až E 716: 969 ks. 

 

6. GALERIE 

 Sbírkový fond galerie zahrnuje výtvarní díla především regionálních výtvarníků 

staršího i soudobého období, věnující se jak folklorní, tak i ostatní žánrové tématice. Výjimku 

tvoří podskupina grafik, která zahrnuje i grafická díla ze čtyř ročníků bienále Grafix (2001, 

2003, 2005 a 2007) od výtvarníků z České republiky i střední Evropy. 

I tento sbírkový fond byl v letech 2007 až 2008 přestěhován do nových depozitárních 

prostor. Po provedení inventury bylo konstatováno, že všechny sbírkové předměty byly 

fyzicky dohledány a jsou řádně evidovány I. a II. stupněm evidence. Nově byly sestaveny 

lokační seznamy uložení předmětů v regálech – odděleny obrazy, grafiky, keramická a jiná 
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sochařská díla. Současně bylo zjištěno poškození u jednoho sbírkového předmětu (keramická 

plastika) a předmět byl poté dán k restauračním zákrokům. O provedené inventuře byl pořízen 

protokolární zápis. 

Celkový počet inventarizovaných sbírkových předmětů v roce 2011 je inv. č. G 1 

až G 1136: 1136 ks. 

 

C) Konzervace 

1. Konzervace předmětů z depozitáře probíhá dle výběru kurátorů sbírek. 

 

2. MMG Břeclav nemá vlastního konzervátora, proto se obrací na externí pracovníky. V roce 

2011 byli osloveni dva konzervátoři:  

Jan Pešl, Břeclav – specializace dřevo a kov, konzervátor byl vybrán na základě dřívější 

dobré spolupráce s MMG Břeclav (v roce 2005 konz. 2 sb. př., 2006 konz. 2 sb. př., 2007 

konz. 42 ks př., 2008 konz. 10 sb. př.) 

Jana Hodonská, Břeclav – konzervace a restaurování keramiky, porcelánu, vybrána 

na základě specializace a spolupráce s MMG na archeologickém materiálu 

 

3. V letech 2009 – 2010 neprobíhala v MMG Břeclav konzervace předmětů. 

 

4. V roce 2011 bylo zadáno 100 ks předmětů ke konzervaci a restaurování na základě 

inventarizace fondů galerie, historie, etnografie. Byly vybrány předměty na přednostní 

konzervaci: 

 fond galerie: 1 ks  

 fond historie: 6 ks  

 fond etnografie: 93 ks 

 

5. U 90 ks se jednalo o předměty ze dřeva, v kombinaci s železem, které byly po následné 

inventarizaci vyhodnoceny ve velmi špatném technickém stavu. 

 

6. U 10 ks předmětů z porcelánu a keramiky bylo zjištěno poškození (rozbití) na základě 

stěhování depozitáře v letech 2007 a 2008. 

 

7. Ke každému konzervovanému předmětu byla doplněna fotodokumentace a stručná 

charakteristika zásahu na předmět v systému Bach. 

 

D) Akvizice 

1. MMG v roce 2011 vydalo „Organizační a jednací řád Poradního sboru pro sbírkotvornou 

činnost městského muzea a galerie Břeclav“, a to s účinností od 1. června 2011. Poradní 

sbor je definován jako poradní orgán ředitele instituce pro akviziční činnost (nákup sbírek, 

sbírkových předmětů a zařazení předmětů do sbírkových fondů). Dále pak plní funkci 

odborné komise, která se vyjadřuje k výměně sbírkových předmětů nebo vyřazení 

sbírkových předmětů z hlediska jejich fyzického dožití či neupotřebitelnosti. Hlavním 

posláním je prosazování plánovitosti a účelnosti sbírkotvorné politiky. 
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2. Dle směrnic organizačního řádu byla ředitelkou jmenována pětičlenná komise složená 

ze čtyř odborných pracovníků regionálních kulturních institucí a dále tajemnicí komise byla 

jmenována ekonomka MMG paní Aneta Prokopová. 

 

3. složení komise:  

PhDr. Jitka Matuszková (Národní památkový ústav Brno), předsedkyně 

Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. (ředitel Státního oblastního archivu Mikulov) 

Mgr. Josef Fantura (ředitel Galerie výtvarného umění Hodonín) 

Mgr. Petr Futák (Masarykovo muzeum Hodonín, pobočka Veselí na Moravě) 

Aneta Proková (MMG Břeclav), tajemnice 

 

4. Ustavující setkání Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost se konalo dne 3. června 2011. 

 

5. V roce 2011 bylo akviziční činností získáno do muzejní sbírky celkem 38 předmětů (PŘ. 

Č. 1 – 10/11), z toho 5 ks bylo darem a 33 ks formou výkupu a nákupu.  

 

6. Kupní smlouvy byly uzavřeny na celkovou částku 29. 250,- Kč. 

 

7. Sbírkový fond textilu (T) byl rozšířen o PŘ. Č. 1/11, 2/11, 4/11, 6/11 a 10/1. Předměty byly 

následně zaevidovány ve II. stupni evidence pod INV. Č. T-1417 až 1441. Jednalo se mužské 

a ženské krojové součásti z národopisné oblasti Podluží. Podstatnou část tvořily výšivky 

(obojky, fěrtochy, canglové zástěry) dívčího kroje pro svobodné z let 1890 – 1940. 

 

8. Sbírkový fond galerie (G) byl rozšířen o PŘ. Č. 5/11. V evidenci II. stupně předměty 

získaly INV. Č. G-1508 až 1512. Jednalo se o akvarely Karla Božka (Stará Břeclav), 

zachycující postavy z obce v lidovém kroji ve 40. a 50. letech 20. století. Akvarely byly 

součástí malířovy výstavy „Mizející Stará Břeclav“ v prostorách synagogy v roce 2011. 

 

9. Sbírkový fond historie (H) byl rozšířen o PŘ. Č. 3/11, 7/11, 8/11 a 9/11.  V evidenci II. 

stupně získaly INV. Č. H1447 až 1454. Jednalo se pamětní list z vojny (1896–1899), 

vybavení domácnosti (kávové mlýnky, litinový stojánek na razítka), dámský vějíř z roku 

1882 a audiotechnika ze 70. let 20. století. 
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2. VÝSTAVNĚ PREZENTAČNÍ ČINNOST 
 

A) Přehled výstav 

1. Stručný přehled  

Výstavní sál hlavní budovy – DOL  

 

Výstavní prostor synagogy 

 

2. podrobný přehled jednotlivých výstav 

a) Výstavní sál hlavní budovy – DOL  

Arabela 

- putovní výstava s více jak 50 kostýmy a rekvizitami z pohádkového seriálu ČT Arabela 

a Rumburak králem Říše pohádek (1979-1980, 1990-1993) 

- vernisáž byla uskutečněna jako komentovaná prohlídka pro děti z MŠ Břetislavova 

- návštěvnost výstavy: 2957 návštěvníků 

 

Artšrot 

- tradiční výstava pořádaná Sdružením břeclavských výtvarníků ve spolupráci s ALBA – 

METAL, spol. s.r. o., výstava prezentuje výsledky workshopu, v dílnách uvedené firmy jsou 

vyráběny kovové plastiky a objekty z odpadového kovového materiálu 

Název výstavy Datum 

Arabela 11. 1. 2011 – 20. 3. 2011 

Artšrot 30. 3. 2011 – 29. 4. 2011 

Uč se synu moudrým býti aneb pradědeček po škole 17. 5. 2011 – 25. 9. 2011 

Barevná inventura – Jaroslava Garšicová 30. 9. 2011 – 20. 11. 2011 

Pohádkový svět českých ilustrátorů 1. 12. 2011 – 15. 1. 2012 

Název výstavy Datum 

Karel Božek – Mizející Stará Břeclav 3. 2. 2011 – 27. 3. 2011 

Židovské zvyky a tradice 1. 4. 2011 – 31. 5. 2011 

Vladimír Železný – Můj Eretz 16. 6. – 18. 9. 2011 

Milan Bruchter – Průřez tvorbou, fotografie 14. 10 – 6. 11. 2011 

Milan Vojtek – Toulky po kolejích 10. 11 – 15. 1. 2012 

Patchwork 29. 11. – 4. 12. 2011 
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- v kulturním programu vystoupilo trio Pavel Doležal, Jan Doležal a Karel Křivánek 

- letošní výstava představuje 4. ročník této akce, akce probíhá každý rok, dále se počítá 

s formou bienále (tedy 1x za dva roky) 

- po skončení výstav byly práce umístěny v prostoru břeclavské nemocnice, některé z prací 

zdobí atrium muzea 

- výstava prezentuje břeclavské výtvarníky v práci s netradičním materiálem, zároveň 

dokladuje možnost spolupráce výtvarné scény s místními podnikateli 

- návštěvnost výstavy: 233 návštěvníků 

 

Uč se synu moudrým býti aneb pradědeček po škole 

- výstava představující nejstarší podobu školství za dob rakousko-uherské monarchie 

- interaktivní výstava, ve které si děti mohly sednout do autentických školních lavic, psát 

křídou na hliněnou tabulku, perem nebo si vyzkoušet dobové tresty 

- výstava byla zapůjčena Muzeem Jana Amose Komenského v Přerově, biologické preparáty 

byly také z Gymnázia Břeclav a vycpaniny a interaktivní pomůcky z Moravského zemského 

muzea v Brně 

- vernisáž: byla secvičena scénka (ukazující výuku za dob Rakouska-Uherska a příchod 

přísného inspektora) s žáky 4. C a devátých ročníků ze ZŠ Slovácká pod vedením Mgr. 

Elišky Ščukové za hudebního doprovodu Mgr. Evy Kudlíkové a jejích žaček z ZUŠ Břeclav 

- derniéra s názvem Vzpomínání na školní léta byla pořádána pro Svaz tělesně postižených 

Břeclav, klienty Remedia Břeclav, seniory z Poštorné a širokou seniorskou veřejnost, scénka 

byla sehrána dvakrát 

- doprovodný program: v rámci této výstavy byl vytvořen program: Poprvé do školy, poprvé 

do muzea – děti z prvních tříd měly možnost seznámit se s prostředím muzea, srovnat 

dřívější školu a dnešní, do které začaly chodit, dostaly také upomínkový list, celkem se 

zúčastnily 1. A, 1. B, 1. C z ZŠ Slovácká Břeclav, 1. A, 1. B ze ZŠ Kupkova Břeclav 

- v době konání výstavy proběhly také letní muzejní dílničky (viz níže kulturně výchovná 

činnost – dílničky) 

- návštěvnost výstavy: 2467 návštěvníků 

 

Barevná inventura – Jaroslava Garšicová 

- výstava realizovaná k životnímu jubileu Jaroslavy Garšicové (60 let), malířky ze Sdružení 

břeclavských výtvarníků, jednalo o průřez tvorbou z její dosavadní práce s důrazem 

na současnost 

- MMG Břeclav cíleně ve svém programu prezentuje regionální autory 

- na vernisáži vystoupil v kulturním programu Jiří Holásek s cimbálovou muzikou ze Starého 

Poddvorova 

- návštěvnost výstavy: 557 návštěvníků 

 

Pohádkový svět českých ilustrátorů 

- výstava realizovaná ve spolupráci s Městskou knihovnou Břeclav (zapůjčili převážnou 

většinu knih) představující současnou špičku české dětské ilustrátorské tvorby, ilustrace byly 

zapůjčeny z Klubu ilustrátorů dětské knihy (SKIP – Lenka Vybíralová, Eva Sýkorová-

Pekárková, Tomáš Řízek, Renáta Fučíková, Jarmila Marešová, Barbora Kyšková), dále byla 



 11 

výstava doplněna regionálními a jihomoravskými autory – Alois Mikulka (Brno), Yvona 

Jandáková (Břeclav), Vendula Kramářová (Drnholec), výstava byla doplněna o putovní část 

s názvem Zlatá stuha, která představuje práce oceněných ve stejnojmenné soutěži 

- v rámci výstavy proběhla výtvarná Vánoční pohádková dílnička (viz níže kulturně výchovná 

činnost) 

- na vernisáži vystoupilo komorní trio ZUŠ Břeclav, dětský sbor Mgr. Evy Kudlíkové a žáci 

ze třídy Emila Čapka na žesťové nástroje 

- na výstavě byl zřízen interaktivní dětský koutek, ve kterém děti vyplňovaly pracovní listy, 

omalovávaly, vytvářely záložku do knihy 

- k výstavě byla vyhlášena výtvarná soutěž „Mám vlastní knihu“, která bude vyhodnocena 

v březnu následujícího roku 

- návštěvnost výstavy: 1288 návštěvníků 

 

b) Výstavní prostor synagogy 

Karel Božek – Mizející stará Břeclav 

- výstava představila znovuobjeveného autora Karla Božka, prezentovala vybranou kolekci 

akvarelů, zahrnující jak folklórní studie ze Staré Břeclavi, tak i mizející tvář této městské 

čtvrti 

- výstava mapuje dějiny regionu a historii Břeclavi, což je jedním z cílů MMG Břeclav 

- na vernisáži vystoupili členové Slováckého krúžku Stará Břeclav s cimbálovým doprovodem 

Tomáše Kůrečky 

- návštěvnost výstavy: 554 návštěvníků 

 

Židovské zvyky a tradice 

- panelová výstava připravená pracovníky Židovského muzea v Praze představuje různá 

témata z kultury a náboženství ve významné komunitě 

- výstava doplnila stálou expozici o židovství v Břeclavi a naplnila tak poslání MMG Břeclav 

představovat židovskou komunitu nejen na regionální, ale i celorepublikové úrovni 

- návštěvnost výstavy: 227 návštěvníků 

 

Vladimír Železný – Můj Eretz 

- výstava představuje soubor fotografií, které Vladimír Železný nafotil při návštěvě Izraele 

u Zdi nářků 

- výstava je pokračující součástí cyklu seznamujícího s regionální a národní židovskou 

komunitou 

- na vernisáži s jidiš, ruskými a hebrejskými písněmi vystoupila písničkářka Máša Kubátová, 

Brno 

- návštěvnost výstavy: 747 návštěvníků 

 

Milan Bruchter – Průřez tvorbou, fotografie 

- výstava realizovaná k životnímu jubileu Milana Bruchtera (50 let), malíře ze Sdružení 

břeclavských výtvarníků, jednalo o průřez tvorbou z její dosavadní práce s důrazem 

na současnost 

- MMG Břeclav cíleně ve svém programu prezentuje regionální autory 
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- na vernisáži vystoupila dvojice hudebníků s názvem The Faldatores (Přikryl, Jonáš) 

- návštěvnost výstavy: 224 návštěvníků 

 

Milan Vojtek – Toulky po kolejích 

- výstava představila fotografie břeclavského novináře Milana Vojtka, které dokumentují trať 

Břeclav – Lednice 

- výstava se vztahuje k historii regionu, k historické události 110 let zahájení dopravy na trati 

Břeclav – Lednice 

- na vernisáži vystoupila jako hudební doprovod countryová skupina Čtyřlístek 

- návštěvnost výstavy: 320 návštěvníků 

 

Patchwork 

- výstava představující díla Patchworkového klubu Břeclav, o.s. mající charitativní účel – část 

výtěžku z prodeje výrobků byl věnován na léčbu Karolíně Horské z Valtic 

- na výstavě vystoupil v kulturním programu Karel Křivánek se čtením fejetonu 

- ve spolupráci s MMG Břeclav byla patchworková výstava pro charitativní účely pořádaná 

již potřetí  

- návštěvnost výstavy: 320 návštěvníků 

 

3. EXPOZICE 

Synagoga – expozice „Židovská Břeclav“ 

 Dne 10. prosince 2009 byla v prostorách břeclavské synagogy otevřena stálá expozice 

s židovskou tematikou. Výstava je převážně panelová. Úvodní panely seznamují se základní 

charakteristikou židovského náboženství, v dalších částech je poukázáno na význam 

břeclavských Židů pro průmysl, ale také školství a jiné oblasti, samostatná část je věnována 

významné rodině Kuffnerů a třem hlavním částem rodové linie – břeclavské, vídeňské 

a slovenské. Samostatné panely jsou věnovány i židovské architektuře a dochovaným 

židovským památkám. Součást expozice jsou také náboženské, liturgické předměty 

a předměty vztahující se k životu Židů v Břeclavi.  

1. Individuálním návštěvníkům je podáván výklad k jednotlivým výstavám, zároveň mají 

možnost navštívit stálou expozici. 

2. Pro školní třídy, ale i jiné hromadné návštěvy, jsou připraveny komentované prohlídky 

upravené dle potřeb jednotlivých skupin. 

3. Návštěvnost expozice: 294 (v době, kdy neprobíhá v synagoze žádná výstava), celková 

návštěvnost synagogy: 2480. 

 

Pohansko – expozice „Velkomoravské Pohansko“ 

 Nová expozice, otevřená v roce 2010 v prostorách bývalého lichtenštejnského 

zámečku na Pohansku u Břeclavi, je čtvrtou prezentací výsledků mnoholetých 

archeologických výzkumů prováděných na lokalitě Ústavem archeologie a muzeologie 

Masarykovy univerzity. Byla realizována projektem „Přeshraniční spolupráce při tvorbě nové 

archeologické expozice“ v rámci Operačního programu „Program přeshraniční spolupráce 

Slovenská republika – Česká republika 2007-2013“.  
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 Expozice je rozdělena do čtyř částí. V přízemí je představen každodenní způsob 

života, obživy a řemeslo velkomoravského centra. V předsálí prvního patra byly shromážděny 

informace o dějinách archeologických výzkumů na Pohansku. Vrchol výstavy se nachází 

v hlavním sále zámečku, kde je prezentována elita tehdejší elita společnosti – církev, 

vojenství, dálkový obchod i vysoce postavení členové vyšších sociálních vrstev. V poslední 

místnosti jsou prezentovány moderní archeologické metody a postupy dalších disciplín, se 

kterými archeologové pracují. Expozice představuje jak originální předměty, repliky, 

ale i množství interaktivních předmětů, doplňujících textů, obrazových materiálů a filmů. 

1. Individuálním návštěvníkům je podáván výklad k jednotlivým výstavám, zároveň mají 

možnost navštívit stálou expozici. 

2. Pro školní třídy, ale i jiné hromadné návštěvy, jsou připraveny komentované prohlídky 

upravené dle potřeb jednotlivých skupin. 

3. návštěvnost expozice: 347 návštěvníků (v době otevření: duben – říjen), menší návštěvnost 

byla způsobena celoroční rekonstrukcí fasády objektu 

 

 

B) Kulturně výchovná činnost 

 MMG v letošním roce pořádalo 21 akcí, spolupořadatelem se stalo u dalších 21 akcí. 

Kompletní přehled pořádaných akcí bude přílohou č. 1 – 3. 

Typ akce 
Počet 

akcí 

Počet 

návštěvníků 

POŘADATEL MMG Břeclav 21 2570 

SPOLUPOŘADATEL MMG Břeclav 21 4364 

Celkem 42 6934 

 

 

1. Vernisáže 

 Vernisáže k jednotlivým výstavám jsou pořádány pro širokou veřejnost vždy 

s kulturním programem. Dobrá spolupráce se ukázala s žáky Základní umělecká škola 

Břeclav, místními cimbálovými muzikami, břeclavskými kapelami a hudebníky. Vernisáže se 

stávají důležitou součástí kulturního života mnoha občanů. O jednotlivých vernisážích je 

podrobně referováno v oddílu výstavy. 

 

2. Benefiční akce 

 5. benefiční koncert na Pohansku 24. 4. 2011, POH  

- koncert cimbálové muziky Hudci a jejich hostů 

- peníze putovaly na Fyziatricko-rehabilitační oddělení Nemocnice Břeclav 

 Adventní inspirace 26. 11. 2011, SYN 

- sedmý ročník jedné z nejúspěšnějších akcí muzea, která se koná ve spolupráci 

s Oblastní charitou Břeclav 

- na inspiraci se představuje 13 rukodělných stánků s hlavním floristickým studiem 

Kopretina 
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- pro děti je připravena vánoční dílnička ve spolupráci se ZŠ Slovácká Břeclav (děti 

zdobí perníky a vymalovávají omalovánky) 

- v kulturním programu vystoupil: Folklorní kroužek při MŠ Hřbitovní Stará Břeclav, 

pěvecký sbor při chrámu sv. Václava v Břeclavi, během celého dne hudebně 

doprovázel Štěpán Káňa 

 Patchwork 29. 11. 2011, SYN – viz výstavy 

 

3. Dílničky 

 Novinkou roku 2011 se staly tzv. muzejní dílničky, jsou zaměřeny na dětského 

návštěvníka (věková kategorie od 6 do 15 let, ale navštěvují je i mladší děti) a mají za úkol 

rozšířit výtvarné povědomí dětí ve spojení se zatraktivněním a zvýšením interaktivity výstav, 

lidových zvyků aj. 

 Letní muzejní dílničky - 23. – 26. 8. 2011, DOL  

- dílničky výtvarného charakteru, na kterých děti si za symbolický poplatek vyrobily 

výrobek v návaznosti na aktuální výstavu (Uč se synu moudrým býti aneb pradědeček 

po škole), rodiče mohou děti „odložit“ do muzea, kde se o ně v dopoledních hodinách 

starají muzejní pracovníci 

- akce se zúčastnilo 72 dětí 

 Vánoční pohádková dílnička – 10. 12. 2011, DOL  

- dílnička výtvarného charakteru, ve které si děti v rámci výstavy Pohádkový svět 

českých ilustrátorů vyráběly vlastní ilustrovanou knihu. 

- akce se zúčastnilo 100 dětí a rodičů 

 

4. Vzdělávací akce 

a) přednášková činnost 

 Komentované prohlídky židovského hřbitova – PhDr. Alena Káňová, 9. 10. 2011 

- prohlídka židovského hřbitova a obřadní síně (která není veřejnosti celoročně 

přístupná) ke Dni evropského dědictví s komentářem PhDr. Aleny Káňové 

- MMG Břeclav chce těmito přednáškami seznámit veřejnost se životem bohaté 

židovské komunity v Břeclavi a podtrhnout její význam v tomto městě  

 Poprvé do muzea – Mgr. Eva Sadílková, PhDr. Karel Křivánek, v průběhu září, DOL 

- pro děti byl připraven populárně-naučný program, který seznamoval zábavnou formou 

s prostředím muzea, zodpovídal na otázky, co je muzeum, kdo v něm pracuje, co má 

za úkol, a tím se vštípil dětem do podvědomí, že v Břeclavi je součást kulturní scény 

také muzeum 

- děti dostaly také upomínkový list, který měl formu záložky do knihy 

 Prusko-rakouská válka – MMG Břeclav s Vlastivědnou společností Břeclav, 

přednášející: Mgr. Miroslav Svoboda Ph.D., Státní oblastní archiv Mikulov, 4. 2011, 

SYN 

 Kroje na Podluží – PhDr. Alena Káňová a Městská knihovna Břeclav, Charvatská Nová 

Ves, 23. 9. 2011 

 Břeclavští senioři – komentovaná prohlídka židovských památek, PhDr. Alena Káňová, 

27. 9. 2011 
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 Sto let bílého kostela – přednáška Ing. J. Ziky pořádaná Vlastivědnou společností 

Břeclav, 11. 10. 2011, SYN 

 Senioři z Trnavy – 24. 11. 2011, komentovaná prohlídka židovských památek, PhDr. 

Alena Káňová ve spolupráci s Městem Břeclav a partnerským městem Trnava 

 

b) dramatická představení 

 Loutkové divadlo Břeclav – představení pro děti, 10. 2. 2011, SYN 

 Den matek – přednes básní Josefa Húsky, 8. 5. 2011, SYN 

 Bojový den na Pohansku – Klub vojenské historie Břeclav, 5. 7. 2011, POH 

- jedna z nejúspěšnějších akcí MMG Břeclav ve spolupráci s Klubem vojenské 

historii Břeclav, komplexně připravená akce pro rodiny s dětmi, odbornou 

i laickou veřejnost zahrnuje ukázky dobové výzbroje, výstroje, dobové módy, 

během celého dne probíhá několik ukázek útoků a dramatických scén, součástí je 

i módní přehlídka dobového oblečení 

 Pohanské dny – Družina Jaga, 24. – 25. 9. 2012, POH 

- oblíbené ukázky ze života Slovanů pořádané Družinou Jaga ve slovanské 

polozemnici na Pohansku, ukázky ze života, způsobu obživy a řemesel jsou 

určeny pro širokou veřejnost 

 

c) jiné 

 MMG Břeclav pořádá nebo spolupořádá řadu aktivit, které přispívají ke kulturnímu 

rozvoji města Břeclav a slouží k setkávání občanů Břeclavi a blízkého okolí. Akce zaměřuje 

na rodiny s dětmi, seniory (např. derniéra výstavy Uč se synu moudrým býti aneb pradědeček 

po škole), hendikepovaní (např. každoročně pořádaný karneval denního stacionáře Utilis 

ve výstavních prostorách DOL), zájmové skupiny (např. setkání Skautů v synagoze, Klub 

českých turistů v synagoze), břeclavské výtvarníky a regionální umělce (např. křest kalendáře 

Bedřicha Gerži), pro širokou veřejnost jsou připravovány koncerty (např. písničkářka 

Wotienke). 

 Pro odbornou veřejnost připravila ředitelka PhDr. Alena Káňová setkání starostů 

Regionu Podluží, na kterém nastínila možnost mapování hmotné i nehmotné kultury 

v regionu Podluží.  

 

5. Muzejní týden  

- akce pořádaná v rámci MEZINÁRODNÍHO DNE MUZEÍ 18. 5. 

- v mnoha muzeích se koná tzv. Muzejní noc – akce, při které se muzea snaží otevřít 

více návštěvníkům atraktivním programem konaným do pozdních nočních hodin 

- MMG Břeclav připravilo celý tzv. Muzejní týden: 

 15 5. 2011 – loutkové představení pohádky Sůl nad zlato v podání břeclavského 

loutkového divadla Radost 

 17. 5. 2011 – kostýmovaná vernisáž muzejní výstavy Uč se synu moudrým býti aneb 

pradědeček po škole 

 18. 5. – volný vstup do všech výstav a expozic MMG Břeclav 
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 21. 5. – Muzejní noc v synagoze – vyvrcholení celého týdne tzv. muzejní nocí, 

ochutnávka košer slivovice, kulturní program v režii prostějovského tanečního 

souboru Rut, pěvecká skupina klezmerových písní – Létající rabín 

- Muzejní noc byla pořádána za finanční podpory Jihomoravského kraje 

 

6. Spolupráce s městem Břeclav 

 komentovaná prohlídka synagogy pro významné zahraniční hosty, partnerská města: 

- Zástupce amerického velvyslance Joseph S. Pennigton 25. 7. 2011 – účastní se 

PhDr. Alena Káňová 

- Kanadská velvyslankyně Valerie Raymond 17. 9. 2011 – účastní se PhDr. 

Alena Káňová 

- Prohlídky pro partnerská města v rámci hodů 24. 9. 2011 – účastní se PhDr. 

Alena Káňová 

- Komentované prohlídky židovských památek pro seniory z Trnavy 24. 11. 

2011 – účastní se PhDr. Alena Káňová 

 natáčení do TV Barrandov 1. 8. 2011, pořad Cyklotoulky – o židovských památkách a 

zámečku Pohansko promluvila PhDr. Alena Káňová 

 bezplatné zapůjčení prostoru Pohansko pro program Dnů evropské mobility 16. – 22. 

9. 2011 

 

C) Práce s veřejností 

1. Návštěvní řád 

- 15. března 2011 byl z nařízení ředitelky PhDr. Aleny Káňové stanoven nový návštěvní řád 

- nový návštěvní řád upravuje: návštěvní dobu, vstupné a ostatní poplatky v jednotlivých 

budovách MMG Břeclav, ochranu kulturních památek a sbírek (upravuje, jaké podmínky 

musí návštěvník dodržet, aby nedošlo k ničení kulturního dědictví a sbírek vystavených 

v muzeu) 

- návštěvní řád je vyvěšen ve všech budovách MMG (Hlavní budova DOL, zámeček 

Pohansko, synagoga) na viditelném místě 

 

2. Nové propagační materiály 

- Turistická známka Pohansko, č. 1859 

- Turistická známka synagoga, č. 1824 

- Pohlednice synagoga (foto Ladislav Renner) 

- Magnetka synagoga (Finesa) 

 

3. Soutěže 

 pro individuální návštěvníky – Muzejní pas 

- soutěž pro dětské návštěvníky ve věku od pěti do osmnácti let  

- dítě, které navštíví některou z akcí MMG, získá tzv. Muzejní pas spolu s jedním 

z deseti razítek, které má na výstavách, vernisážích nebo jiných oficiálních akcích 

nasbírat. Jakmile bude mít svůj muzejní pas plný, získá od pracovníků MMG dárek.  

- muzejní pas je platný celý rok 2012 
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- muzejní pas má motivační formou naučit děti pravidelně navštěvovat kulturní akce 

pořádané MMG Břeclav, a tak zvýšit povědomí o vlastním městě 

 

 pro školní kolektivy – Po muzejních cestičkách 

- třída, která přijde s paní učitelkou do muzea na výstavu nebo jinou oficiální akci, získá 

soutěžní list s názvem Po muzejních cestičkách 

- na zadní stranu budou pracovníci MMG zaznamenávat datum, název výstavy 

nebo akce, kterou třída navštíví 

- na konci školního roku bude vyhlášena nejaktivnější třída (jedna břeclavská a jedna 

mimobřeclavská), která MMG navštěvovala nejčastěji. Třída může za odměnu získat 

plavbu lodí, zábavný den v muzeu nebo jinou hodnotnou cenu 

 

 Výtvarná soutěž – Mám vlastní knihu 

- soutěž vyhlášená ve spolupráci s Městskou knihovnou Břeclav k výstavě Pohádkový 

svět českých ilustrátorů 

- děti vytváří podobu vlastní knihy na originální nebo převzatý text 

- vyhlášeny jsou dvě kategorie I. a II stupeň, jak jednotlivci, tak pracovní týmy do čtyř 

osob 

- soutěž je vyhlášená od 1. prosince 2011 do 5. března 2012, vyhlášení vítězů proběhne 

20. března 2012 v Městské knihovně Břeclav 

 

4. „Muzejní kafe“ 

- v rámci zkvalitňování služeb návštěvníkům a zpříjemnění pobytu v době prohlídky byl 

zaveden prodej tzv. „Muzejního kafe“ 

- návštěvník si může za „dvacku“ objednat u pracovníků muzea kvalitní tureckou 

nebo instantní kávu ve speciálním designovém hrnečku s logem MMG a nápisem Muzejní 

kafe 

- pro reklamní účely byl ve foyer hlavní budovy zavěšen reklamní štít zpodobňující 

postavičku Turka s kloboukem, v kabátci s červenými knoflíky a šerpou přes prsa s nápisem 

"Muri", který drží hrnek na kávu. Pro předlohu sloužil sbírkový předmět muzea z podsbírky 

historie. Papírová busta na dřevěném podstavci byla do muzeu převedena z Vlastivědného 

kroužku Břeclav v roce 1996. Exponát je datován do 30. let 20. stol., kdy tento typ reklamy 

byl velmi oblíbený. 

 

5. Estetizace hlavní budovy MMG Břeclav DOL 

 navrženo a vyrobeno 8 informačních panelů, které jsou umístěny ve foyer hlavní budovy 

MMG Břeclav: 

- Podluží a lidový kroj – panel informující o součástech krojového textilu ve sbírkách 

MMG Břeclav, text doplněn řadou fotografií 

- Židovský hřbitov – panel informující o památkách židovského hřbitova v Břeclavi 

a přilehlé obřadní síně, text doplněn řadou fotografií 

- Synagoga – stálá expozice „ŽIDOVSKÁ BŘECLAV“ – informace o břeclavské 

synagoze a v ní umístěné stálé expozice, text doplněn řadou fotografií 
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- Zámeček Pohansko – stálá expozice „VELKOMORAVSKÉ POHANSKO“ – informace 

o lichtenštejnském zámečku a v něm umístěné nově vybudované expozici, text 

doplněn řadou fotografií 

- Muzeum a galerie Břeclav – informace o hlavní budově DOL a přehled výstavní 

činnosti, text doplněn řadou fotografií 

- Proměny města Břeclavi I. – proměny Břeclavi zachycené na dobových fotografiích 

a nynější stav 

- Proměny města Břeclavi II. – proměny Břeclavi zachycené na dobových fotografiích 

a nynější stav 

- Pohanské ráno I. a Pohanské ráno II. – fotopanel s fotografiemi Davida Mahovského 

zachycující život v oboře na Pohansku 

 instalace dvou objektů z výstavy Artšrot v atriu hlavní budovy MMG Břeclav: 

- Strom 

- Stonožka 

 

6. Vybavení dětských dílem 

 vzhledem k stoupajícímu počtu dětských návštěvníků a především školních skupin (viz 

statistiky návštěvnosti) bylo rozhodnuto kompletně vybavit dětskou mobilní dílnu, 

tj. zakoupit takové vybavení, které by sloužilo pro zvýšení interaktivity na výstavách, 

ale i na jednorázových akcích 

 zakoupilo se toto vybavení: 

- 5 skládacích plastových stolů, 18 plastových židlí 

- 3 malířské stojany s nastavitelnou výškou  

- 3 vysokozátěžové koberce, aby nedocházelo k ničení podlahy ve výstavních 

prostorách – 5x4 m, 2x5 m, 2x5 m 

- výtvarný materiál (pastelky, fixy, nůžky, lepidla, tempery, barevný papír, kreslící 

papír, podložky na kreslení, vodovky aj.) 

- koš s hračkami pro nejmenší návštěvníky do dvou let 

 použití mobilního dětského koutku: výstava Pohádkový svět českých ilustrátorů, akce 

Vánoční pohádková dílnička, mobilní stoly se využívají při vernisážích 

 

7. Knihovna MMG Břeclav 

1. Zpřístupnění informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

- zpřístupněno 

 

2. Zajištění knihovnických a informačních služeb dle zákona č. 257/2001 Sb. - služby byly 

zajištěny dle zákona 

 

3. Knihovna MMG Břeclav je zapsána v centrální evidenci knihoven Ministerstva kultury 

České republiky pod evid. č. 6150. 

 

4. Knihovna se specializovaným knihovním fondem (regionální dějiny, židovské dějiny a 

náboženství, muzeologická a uměnovědná literatura). 
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5. Fond knihovna 2875 knih, počet uživatelů: 9 (zaměstnanci muzea), prezenční výpůjčky 40. 

 

6. Knihovna je umístěná v hlavní budově muzea DOL, v pracovně ekonomky. Knihy jsou 

umístěny na speciálních pojízdných regálech. Knihy jsou opatřeny evidenčními čísly 

a vedeny v programu KNI-06 ver. 2. 06. 

 

7. Přírůstek knih za rok 2011 je 16 knih: 

 publikace AKCTA MUZEALIA 

 Folia Ethnografia 

 Jiřina Langhammmerová: Výroční obyčeje a lidové zvyky 

 Václav Fred Chvátal: Příběhy telických náhrobků 

 Jižní Morava 2011 

 Ruth Bondyová: Potulné kořeny 

 Fotokniha 

 Charles Homer Haskins: Normani v evropských dějinách 

 Erika Bezdíčková: Moje dlouhé mlčení 

 Singer Isaac Bashevis: Obraz a jiné povídky 2x 

 Jeruzalém a Svatá země (průvodce) 

 William G. Dever: Kdo byli první Izraelci a odkud přišli?  

 Isaac Bashevis Singe: Satan v Goraji 

 Isaac Bashevis Singer: Hlupák Gimpl a jiné povídky 

 Pravidla českého pravopisu 

 

8. Pokračuje katalogizování nových přírůstků do knihovny v programu KNI-06 ver. 2.06 

 

 

 

3. ODBORNÁ ČINNOST 
 

A) PhDr. Karel Křivánek: Sochy kolem nás 

1. Umělecká díla v Břeclavi – badatelský úkol č. 02/08/32. 

2. Úkol je zaměřený na dokumentaci uměleckých děl ve městě Břeclav. Postupně bylo 

dohledáno celkem 91 uměleckých děl, která se nalézala nebo se dnes nalézají v intravilánu 

města Břeclavi. Jde o soubor soch, plastik, reliéfů, mozaik, nástěnných maleb, sgrafit 

a uměleckých artefaktů z různých materiálů (sklo, kov atd.). Úkol má část historickou 

a zejména současnou zaměřenou na druhou polovinu dvacátých let až po současnost. Kromě 

zničených uměleckých děl byla provedena u všech fotodokumentace a měření objektů. 

U některých mozaik bude nutné použití plošiny. Při měření rozměrných děl je používáno 

i laseru. Ve většině případů byl určen autor uměleckého díla. Průběžně jsou hledány 

v odborné literatuře, galeriích a archivech informace o majitelích, vzniku díla, autorech, 

dataci atd. Průběžně je získáván souhlas k focení v továrních objektech a institucích. Dále je 

http://www.beletrie.eu/internetove-knihkupectvi-autori/singer-isaac-bashevis.html
http://www.zbozi.cz/vyrobek/kdo-byli-prvni-izraelci-a-odkud-prisli-william-g-dever/
http://www.bux.cz/autori/10617-isaac-bashevis-singer.html
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třeba dořešit přesnou lokaci a majetkoprávní vztahy. V rámci systematického zpracování 

badatelského úkolu předpokládáme jako logický výstup vytvoření brožury, která by se stala 

pomocným metodickým materiálem i pro majitele výtvarných děl v městě Břeclavi. 

 

3. V průběhu roku 2011 bylo v rámci popularizační a edukační činnosti muzea v této oblasti 

publikováno celkem 9 článků ve zpravodaji města Břeclavi Radnice.  

Jmenovitě: 

1/ Energie skrytá v ulicích Břeclavi (leden 2011) 

Článek věnovaný soše Borka Bayera „Symbol energie“ 

2/ Sgrafito – fresco na budově ZUŠ (únor 2011) 

Článek věnovaný sgrafitu-frescu „Podluží v hudbě a tanci“ od Rudolfa Gajdoše 

3/ Valící se kameny mezi pavilony nemocnice (březen 2011) 

Článek o soše „Rolling Stones“ od Stefana Milkova 

4/ Portrétní plaketa ve foyer ZUŠ (duben 2011) 

Článek věnovaný portrétní plaketě Jana Chovance od Václava Adolfa Kovaniče  

5/ Sedící žena u polikliniky (květen 2011) 

Článek věnovaný soše „Sedící ženy“ od Miroslava Chlupáče 

6/ Jiný svět v areálu nemocnice (červenec/srpen 2011) 

Článek věnovaný objektu Libora Lípy „Jiný svět“ 

7/ Vlna před domem seniorů (září 2011) 

Článek věnovaný soše povodeň od Maria Kotrby 

8/Plastika ženy ležící před poliklinikou od Václava Frýdeckého (listopad 2011) 

9/ Keramická mozaika na faře (prosinec 2011) 

Článek věnovaný keramické mozaice „Zdrávas královno“ od Jana Kollera 

 

B) PhDr. Alena Káňová 

1. Projekt „Lidová strava na Podluží“ zahrnuje výzkum lidové stravy v regionu v  letech 

1850 až 1945. Věnuje se jak celkové charakteristice tématu (stravovací návyky a zvyky 

v závislosti na sociálním prostředí, vlivy okolních událostí – války, vývoj ve společnosti, 

rozvoj průmyslu ad.), tak rozboru každodenního jídelníčku. Součástí výzkumu je i přehled 

pěstovaných a používaných jednotlivých plodin (obiloviny, okopaniny, luštěniny, ovoce, 

zelenina, byliny aj.). Výčet těchto plodin je doplněn dobovým názvoslovím. 

 Samostatnou kapitolou výzkumu je „Liturgický rok a jídelníček na Podluží“, kdy je 

věnována pozornost zákonitému rytmu střídání postních a slavnostních period na slovácké 

vesnici, střídání dnů všedních a svátečních, které plynuly podle pravidelně se opakujících 

ročních období a ve shodě s liturgickým kalendářem.  

 Závěr výzkumu zahrnuje konkrétní typy pokrmů, včetně místních názvů a stručného popisu 

přípravy. Výsledky výzkumu byly publikovány v „Krajové kuchařce z regionů Moravy“, 

kterou v roce 2011 vydala MAS Dolní Morava.  

 

2. „Tradiční kroj na Podluží a Záhorí“ – internetový projekt na prezentaci lidové oděvní 

kultury těchto dvou národopisných regionů. Představení regionu Podluží v jeho historickém 

a územním vývoji. Hlavní část je věnována přehledu vývoje lidového kroje v regionu, jeho 

členění na kroj mužský, ženský, dětský a dále na kroj všední, polosvátečně a sváteční (popř. 
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i obřadní). Doplněno popisem a slovníčkem pojmů jednotlivých krojových součástí. 

Součástí projektu je i rozsáhlý fotoarchiv současné i historické podoby lidového kroje na 

Podluží. 

 Projekt je hlavní součástí internetových stránek „Folklor a tradice“. 

 Partneři: Muzeum Záhorí ve Skalici, časopis Malovaný kraj 

 

3. „Nářeční výrazy na Podluží“ dlouhodobý výzkumný úkol zabývající se lidovými 

nářečními výrazy a jeho odlišnostmi v jednotlivých obcích regionu. Nářeční výrazy 

na Podluží patří do skupiny východomoravských (v dřívější literatuře označované jako 

moravskoslovenské) nářečí. Dodnes mluva starší generace uchovává řadu rysů tradičního 

dialektu svého okolí. V samotné Břeclavi a jeho bezprostředním okolí svoji roli v zániku 

tradiční řeči hodně sehrál značný poválečný pohyb obyvatelstva i půl století trvající tlak 

školství, úřadů i kulturních institucí o plné prosazení spisovné obecné češtiny. Lidová řeč 

tak nacházela své „uplatnění“ převážně jako doplněk nejrůznějších folklorních vystoupení 

a programů. 

 Autorka se postupně věnuje slovům a výrazům, které byly v daném regionu výrazně 

zastoupeny, dlouho se udržovaly, popř. ještě dnes se hojně v terénu vyskytují. Přehled 

nářečních výrazů je rozdělen do tematických celků – slovesa, domácnost a hospodářství, 

rostliny, zvířectvo, oděv atd. 

 Jednotlivé kapitoly jsou postupně publikovány v národopisném periodiku Malovaný kraj.  

 

4. Konzultace studentských závěrečných prací: 

Tomáš Vagner, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor Management 

v kultuře. 

Diplomová práce: Analýza kulturního prostředí v městě Břeclavi. 

 

C) Odborné praxe 

1. Bylo zažádáno celkem o 3 odborné praxe, vyhověno bylo jedné uchazečce (vybrána byla na 

základě data podání žádosti, oborového zaměření a možnosti MMG Břeclav o zajištění 

kvalitní odborné praxe) 

 

2. Tereza Darmovzalová, studentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Katedra dějin 

umění – v termínu 25. 7. – 5. 8. 2011 prováděla pod vedením PhDr. Karla Křivánka 

inventarizaci a katalogizaci sbírkového fondu galerie. 

 

3. Na období červenec – srpen byla přijata studentka na dohodu o pracovní činnosti Kateřina 

Zigáčková, studentka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Katedra evropské 

etnologie. Studentka pracovala vedením PhDr. Aleny Káňové na inventarizaci a katalogizaci 

fondu lidového textilu. 
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4. KOMUNIKACE S MÉDII 
 

1. Komunikaci s médii zajišťuje ředitelka MMG Břeclav, odborní pracovníci a pověřené 

osoby určené k těmto úkonům. 

 

2. K jednotlivým akcím, výstavám, odborné činnosti a tématům týkajících se MMG Břeclav 

jsou využívány: 

 regionální tisky: Moravský Jih, Břeclavsko, Nový život 

 časopis Malovaný kraj 

 magazín Grand Moravia 

 břeclavský zpravodaj Radnice 

 celostátní tisky: Mladá fronta Dnes  

 rádio: Čas Dyje, Český rozhlas Brno 

 televize: TV Fénix, regionální vysílání České televize Brno 

 

3. Tiskové zprávy v regionálních i celostátních tiscích 

Břeclavsko 12. 1. 2011 Břeclavské muzeum vám připomene seriál Arabela, Břeclavsko 26. 1. 

2011 Radnice má nového tajemníka, muzeum novou ředitelku, Moravský Jih 1. 2. 2011 

Vernisáž zahájí již tento čtvrtek, Moravský Jih 1. 2. 2011 Chystají výstavu akvarelů Karla 

Božka, Břeclavsko 2. 2. 2011 Božkova výstava ukáže mizející Starou Břeclav, Nový Život 3. 2. 

2011 Akvarely Karla Božka přiblíží lidem Mizející Starou Břeclav, Břeclavsko 9. 2. 2011 

Priority v hospodaření muzea musí být jiné, Břeclavsko 9. 2. 2011 Zámeček Pohansko bude 

mít novou fasádu, Nový Život 10. 2. 2011 Zámeček Pohansko dostává nový kabát. I když se 

zpožděním, Nový Život 10. 2. 2011 Káňová už šetří a plánuje nové akce, Nový Život 10. 2. 

201 Mizející svět, Moravský Jih 15. 2. 2011 Ředitelka: Chci muzeum otevřít lidem, Nový 

Život 3. 3. 2011 Arabela i s rodinou sídlí v muzeu, Břeclavsko 9. 3. 2011 Muzeum plánuje 

pro letošní rok zajímavé akce, Nový Život 24. 3. 2011 Židovství se ještě rozšíří, Moravský Jih 

29. 3. 2011 Sáblíkovou pasovali na rytíře vína, Moravský Jih 29. 3. 2011 Setkání sportovních 

legend a generací, Sedmička – březen 2011 V nové roli, Břeclavsko 30. 3. 2011 Sáblíková je 

rytířkou vína, Břeclavsko 30. 3. 2011 Setkání generací, Nový Život 31. 3. 2011 Břeclavské 

muzeum se proměnilo ve šrotiště, Moravský Jih 5. 4. 2011 Výtvarníci se prezentují, 

Břeclavsko 6. 4. 2011 Artšrot představuje umění z kovového odpadu, Nový Život 7. 4. 2011 

Artšrot láká do muzea, Nový Život 7. 4. 2011 Sáblíková s Novákem se stali rytíři vína, Nový 

Život 28. 4. 2011 Pro nemocnici, Moravský Jih 14. 6. 2011 Muzejní týden uspokojil 

i náročné, Břeclavsko 15. 6. 2011 Vladimír Železný vystavuje v synagoze, Břeclavsko 13. 7. 

2011 Pohansko se proměnilo ve vojenský tábor, Nový Život 28. 7. 2011 Muzeum uspořádalo 

netradiční výstavu, Moravský Jih 16. 8. 2011, Prázdniny v muzeu a muzejní dílničky, Nový 

Život 18. 8. 2011 Dílničky v muzeu pobaví děti, Nový Život 18. 8. 2011 Hřbitov ukrývá cenný 

odkaz, Břeclavsko 20. 8. 2011 Zpátky do lavic, Nový Život 25. 8. 2011 Dílničky děti baví. 

I s umělcem, Břeclavsko 31. 8. 2011 Děti tvořili v muzejních dílničkách, Nový Život 31. 8. 

2011 Břeclav bude v Cyklotoulkách, Moravský Jih 13. 9. 2011 Pohansko bude lákat 

na archeoskanzen, Moravský Jih 20. 9. 2011 Prvňáčci se vydali do muzea, Nový Život 22. 9. 

2011 Na prvňáčky čekal v muzeu inspektor z minulosti, Břeclavsko 27. 9. 2011 V muzeu se 
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chystá výstava obrazů J. Garšicové, Břeclavsko 2. 10. 2011 Hřbitov ničí vandalové, už je 

hlídán, Moravský Jih 4. 10. 2011 Garšicová oslaví životní jubileum, Břeclavsko 5. 10. 2011 

Aby lidi zapomněli na všední starosti a trable, Břeclavsko 5. 10. 2011 J. Garšicová slavila 

s přáteli na své vernisáži, Nový Život 6. 10. 2011 Garšicová: Grafika mě provází stále, Nový 

Život 6. 10. 2011 Garšicová slaví výstavou svých obrazů, Moravský Jih 11. 10. 2011 

Vzpomněli historii židovské komunity, Břeclavsko 12. 10. 2011, Židovská obřadní síň čeká 

na svou záchranu, Moravský Jih 18. 10. 2011 Vystavují fotografie M. Bruchtera, Břeclavsko 

19. 10. 2011 Nejraději mám poslední fotky, jsou neokoukané, Moravský Jih 25. 10. 2011 

Obřadní síň zdobí pamětní deska, Moravský Jih 25. 10. 2011 Pokřtí kalendář pro rok 2012, 

Břeclavsko 26. 10. 2011 Wotienke rozezní břeclavskou synagogu, Moravský Jih 1. 11. 2011 

Gerža představil kalendář, Moravský Jih 8. 11. 2011 Uskuteční výstavu k výročí železniční 

trati, Moravský Jih 8. 11. 2011 Židovský hřbitov ničí vandalové, Břeclavsko 9. 11. 201 

Vandalové poškodili náhrobky, Břeclavsko 9. 11. 2011 Židovský hřbitov ničí vandalové, 

policie po nich pátrá, Moravský Jih 15. 11. 2011 Synagogu zaplnily vlaky, vyfotil je Vojtek, 

Břeclavsko 16. 11. 2011 Novinář nemůže vlaky řídit, tak je alespoň fotí, Nový Život 16. 11. 

2011 Synagogu zaplnily vlaky novináře Vojtka, Moravský Jih 22. 11. 2011 Chystají Adventní 

inspiraci v synagoze, Moravský Jih 29. 11. 2011 Poznejte svět ilustrátorů, Břeclavsko 30. 11. 

2011 Představí pohádkový svět českých ilustrátorů, Břeclavsko 30. 11. 2011 Dražba vynesla 

první peníze na katalog J. Blažka, Nový Život 1. 12. 2011 Vánoce se ponesou ve znamení 

fialové a bílé, Nový Život 1. 12. 2011 Patchworkářky pomáhají Karolínce. Výstavou, 

Moravský Jih 6. 12. 2011 Galerie Láká na české ilustrátory, Břeclavsko 7. 12. 2011 Muzeum 

zaplnily namalované pohádkové bytosti, Břeclavsko 14. 12. 2011 Muzeum připravilo vánoční 

dílničku, Nový Život 20. 12. 2011 Kouzelný svět ilustrací, Moravský Jih 20. 12. 201 

Ochutnejte muzejní kafe. 

 

4. Tiskové zprávy ve zpravodaji města Břeclavi – Radnice:  

 1/2011  

PhDr. Karel Křivánek: Energie skrytá v ulicích Břeclavi 

Rozhovor: Káňová: Pavilon by byl ročně využitý ve středomořském státě. / Co s pavilonem 

miniatur/. 

PhDr. Alena Káňová: Arabela v břeclavském muzeu 

 2/2011 

PhDr. Karel Křivánek: Sgrafito – fresco na budově ZUŠ 

PhDr. Alena Káňová: Karel Božek –„Mizející svět Stará Břeclav“ 

 3/2011 

PhDr. Karel Křivánek: Valící se kameny mezi pavilony nemocnice 

Rozhovor: Káňová: Škrty kvalitu výstavnictví neohrozí 

 4/2011 

PhDr. Karel Křivánek: Portrétní plaketa ve foyer ZUŠ 

 5/2011 

PhDr. Karel Křivánek: Sedící žena u polikliniky 

Návrat na původní místo /Vrácení ukazovátka na tóru do expozice Židovská Břeclav/ 

PhDr. Alena Káňová: Muzejní týden a muzejní noc 
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 6/2011 

Rozhovor: Muzejní týden v MMG 

PhDr. Alena Káňová: Uč se synu moudrým býti 

PhDr. Alena Káňová: Železný v synagoze 

 7 - 8/2011 

PhDr. Karel Křivánek: Jiný svět v areálu nemocnice 

PhDr. Alena Káňová: Prázdniny v muzeu a muzejní dílničky 

 9/2011 

PhDr. Karel Křivánek: Vlna před domem seniorů 

PhDr. Alena Káňová: Sto let železniční trati Břeclav – Přerov Olomouc 

PhDr. Alena Káňová: Výstava obrazů Jaroslavy Garšicové v muzeu 

 10/2011 

PhDr. Alena Káňová: Komentované prohlídky židovského hřbitova s koncertem 

PhDr. Alena Káňová: Milan Bruchter – fotografie 

 11/2011  

PhDr. Karel Křivánek: Plastika ženy před poliklinikou ležící ženy od Václava Frýdeckého 

PhDr. Alena Káňová: Adventní inspirace v synagoze již po sedmé 

PhDr. Alena Káňová: Fotografická výstava „Toulky po kolejích“ 

 12/2011 

PhDr. Karel Křivánek: Keramická mozaika na faře 

Rozhovor: Židovský hřbitov ničí vandalové, pachatelé mohou skončit za mřížemi 

PhDr. Alena Káňová: Pohádkový svět českých ilustrátorů 

PhDr. Alena Káňová: Vánoční pohádková dílnička 2011 

 

5. Články v Malovaném kraji 

 1/2011 

Káňová, Alena: Karel Božek – Mizející Stará Břeclav – Pozvánka na výstavu tohoto tvůrce 

akvarelů konanou v břeclavském muzeu 

 4/2011 

Káňová, Alena: Lodní doprava v Břeclavi a na Nových Mlýnech – Svého druhu pozvánka na 

příjemný výlet lodí. 

Křivánek, Karel: Za Františkem Cundrlou – Nekrolog akad. malíře a někdejšího pedagoga 

ČVUT v Praze F. Cundrly /1943 - 2011/ ze Strážnice 

Karel Křivának: Artšrot v břeclavském muzeu 

 5/2011 

Káňová, Alena: Nářeční výrazy na Podluží – Slovesa I. – Začátek nového seriálu 

přibližujícího zájemcům významy vybraných slov ze stále méně používaného dialektu. 

Křivánek, Karel: K jubileu tichého fotografa – Autor upozorňuje na padesátiny fotografa 

Milana Bruchtera /nar. 1961/ z Břeclavi. 

 6/2011 

Křivánek, Karel: Za Miroslavem Bravencem – Nekrolog akademického malíře M. Bravence 

/1945–2011/ z Čejče. 
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Káňová, Alena: Nářeční výrazy na Podluží – Slovesa II. – Pokračování série přibližující 

zájemcům významy vybraných slov ze stále méně používaného dialektu. 

Karel Křivánek: Břeclavští výtvarníci se představili v Rakousku 

 

6. Grand Moravia 

PhDr. Alena Káňová: Břeclavská synagoga (podzim/jaro 2011/2012) 

PhDr. Alena Káňová: Stále živé tradice (folklórní rok na Podluží, podzim/jaro 2011/2012) 

 

7. Grafická úprava a tisk propagačních materiálů k výstavám, doprovodným akcím 

MMG  a samoobslužných materiálů 

Výstavy – plakát, pozvánka: Arabela od 11. 1., Karel Božek – Akvarely od 3. 2., Artšrot 

od 30. 3., Uč se synu moudrým býti od 17. 5., Vladimír Železný od 16. 6., Jaroslava 

Garšicová Barevná inventura od 30. 9., Milan Bruchter – fotografie od 14. 10., Milan 

Vojtek – Toulky po kolejích od 10. 11., Pohádkový svět českých ilustrátorů od 1.12., 

Kulturně výchovná činnost – plakát: 5. benefiční koncert na Pohansku 24. 4., Den matek 8. 

5., Loutkové divadlo 15. 5., Muzejní noc 21. 5., Muzejní dílničky 23. 8. – 26. 8., 

Komentovaná prohlídka židovského hřbitova 9. 10., Vzpomínka na školní léta 21. 9., 

Odhalovaní desky na žid. hřbitově 18. 10., Adventní inspirace 26. 11., Vánoční dílničky 10. 

12., Prusko-rakouská válka 7. 4. 

Propagační letáky: synagoga, Pohansko, muzeum 

Soutěžní letáky: Muzejní pas, Po muzejních cestičkách, Poprvé do muzea, přebal na knihu 

/Vytvoř si svou knihu/. 

Graficky bylo zpracováno 21 pozvánek a 21 plakátů. 

 

8. Spolupráce s rozhlasovými médii  

- Rádio Čas Dyje, Český rozhlas Brno – komunikace byla realizována formou krátkých 

rozhovorů a upoutávek k jednotlivým výstavním a edukativním akcím MMG Břeclav, které 

namluvili odborní pracovníci, kurátoři akcí a ředitelka MMG Břeclav 

 

9. Televize Barrandov 

- populární televizní pořad Cyklotoulky – Břeclav a její okolí (odvysílané 2. 9. v 15.25) 

 

10. TV Fénix  

- Arabela 11. 1. 2011 

http://www.tvfenix.cz/index.php/videogalerie/zpravodajstvi?start=128 

- Vernisáž Karla Božka 3. 2. 2011 

http://www.tvfenix.cz/index.php/videogalerie/zpravodajstvi?start=124 

- Rozhovor s novou ředitelkou muzea Alenou Káňovou. 7. 2. 2011 

http://www.tvfenix.cz/index.php/videogalerie/zpravodajstvi?start=124 

- Ekonomie dobra a zla 15. 2. 2011 

http://www.tvfenix.cz/index.php/videogalerie/zpravodajstvi?start=120 

- Martina Sáblíková v synagoze 26. 3. 2011 

http://www.tvfenix.cz/index.php/videogalerie/zpravodajstvi?start=112 

- Artšrot 29. 3. 2011 

http://www.tvfenix.cz/index.php/videogalerie/zpravodajstvi?start=128
http://www.tvfenix.cz/index.php/videogalerie/zpravodajstvi?start=124
http://www.tvfenix.cz/index.php/videogalerie/zpravodajstvi?start=124
http://www.tvfenix.cz/index.php/videogalerie/zpravodajstvi?start=120
http://www.tvfenix.cz/index.php/videogalerie/zpravodajstvi?start=112
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http://www.tvfenix.cz/index.php/videogalerie/zpravodajstvi?start=108 

- Nová výstava o židovství v synagoze - 4. 4. 2011 

http://www.tvfenix.cz/index.php/videogalerie/zpravodajstvi?start=108 

- 5. benefiční koncert na Pohansku 26. 4. 2011 

http://www.youtube.com/watch?v=9ShPXN9tjI0&feature=player_embedded 

- Pozvánka na muzejní týden 9. 5. 2011 

http://www.youtube.com/watch?v=BHMvY0iBjAM&feature=player_embedded 

- Výstava: Škola roku 1908 20. 5. 2011 

http://www.youtube.com/watch?v=BHMvY0iBjAM&feature=player_embedded 

- Muzejní noc. 21. 5. 2011  

http://www.youtube.com/watch?v=BVIYyIz_FkU&feature=player_embedded 

- Pohansko 5. 7. 2011  

http://www.youtube.com/watch?v=OBRes1Sz7pk&feature=player_embedded 

- „Můj Eretz" výstava fotografií Vladimíra Železného 16. 6. 2011  

http://www.youtube.com/watch?v=DyYReVmUhrc&feature=player_embedded 

- Nový náhrobek na židovském hřbitově 17. 8. 2011  

http://www.youtube.com/watch?v=3fNvp7rEAM0&feature=player_embedded 

- Pohansko je opravené 4. 9. 2011 

http://www.youtube.com/watch?v=V0HIzZLIVC8&feature=player_embedded 

- Poprvé v muzeu 19. 9. 2011  

http://www.youtube.com/watch?v=k-qF_ShIOpY&feature=player_embedded 

- Delegace partnerských měst na Pohansku 24. 9. 2011  

http://www.youtube.com/watch?v=blmBCmYl6cU&feature=player_embedded 

- Dopravní soutěž s ukázkou IZS 22. 9. 2011 

 http://www.youtube.com/watch?v=hHk2F66iZLw&feature=player_embedded 

- Pozvánky na muzejní akce 30. 9. 2011  

http://www.youtube.com/watch?v=BfIHv8rSrAA&feature=player_embedded¨ 

 

11. E-mail  

- odesílání pozvánek na výstavy a akce MMG (základním školám, středním školám, muzeím, 

organizacím, tisku) 

- od letošního roku posíláme pozvánky široké veřejnosti a učitelům, kteří pravidelně 

navštěvují MMG 

 

12. Facebook  

- od dubna 2011 má MMG Břeclav facebookový profil, na kterém se uveřejňují veškeré akce 

konající se v muzeu. Ohlas mají především pozvánky na akce a poté fotografie, lidé mohou 

reagovat a komentovat příspěvky. 

- MMG Břeclav má 66 aktivních uživatelů facebookového profilu 

  

13. Webové stránky 

- vkládání nových informací pro širokou veřejnost (plakátů, pozvánek, článků, fotografií, 

videozáznamů) 

- návštěvnost webových stránek 11 328 

http://www.tvfenix.cz/index.php/videogalerie/zpravodajstvi?start=108
http://www.tvfenix.cz/index.php/videogalerie/zpravodajstvi?start=108
http://www.youtube.com/watch?v=9ShPXN9tjI0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=BHMvY0iBjAM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=BHMvY0iBjAM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=BVIYyIz_FkU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=OBRes1Sz7pk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=DyYReVmUhrc&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=3fNvp7rEAM0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=V0HIzZLIVC8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=k-qF_ShIOpY&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=blmBCmYl6cU&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=hHk2F66iZLw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=BfIHv8rSrAA&feature=player_embedded
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14. Hromadné odesílání SMS zpráv 

- službu zajišťuje město Břeclav 

- MMG Břeclav pomocí hromadných SMS informuje o akcích a výstavách MMG Břeclav 

- v letošním roce bylo odesláno 33 zpráv 

 

15 Výstavní bannery  

- v letošním roce byly použity k výstavám Arabela, Uč se synu moudrým býti 

aneb pradědeček po škole, Jaroslava Garšicová – Barevná inventura 

- bannery byly umístěny na hlavní budově MMG Břeclav 

 

16. Realizační spisy 

- zhodnocení jednotlivých muzejních akcí 

- realizační spis obsahuje: vyhodnocení nákladů a příjmů, propagační materiály (plakáty, 

pozvánky), smlouvy o zápůjčkách, předávací protokoly, novinové články, doplňující 

materiály, texty pro průvodce 

Poř. č. EVID. Č. SPISU (NÁZEV AKCE) GARANT AKCE 

1 
G – AK/11/SYN – 1 

Karel Božek - Akvarely 
PhDr. Alena Káňová 

2 
M – AK/11/SYN – 2 

Židé a tradice 
PhDr. Alena Káňová 

3 
M – KK/11/DOL – 3 

Artšrot - výstava 
PhDr. Karel Křivánek 

4 
M – AK/11/DOL – 4 

Stará škola – výstava 
PhDr. Alena Káňová 

5 
M – AK/11/SYN + DOL – 5 

Muzejní týden 
PhDr. Alena Káňová 

6 
M – AK/11/SYN – 6 

Vladimír Železný – Můj Eretz 
PhDr. Alena Káňová 

7 
M – ES/11/DOL – 7 

Muzejní dílnička  
Mgr. Eva Sadílková 

8 
G – KK/11/SYN – 10 

Milan Bruchter - výstava 
PhDr. Karel Křivánek 

9 
G – KK/11/SYN – 11 

Milan Vojtek- výstava 
PhDr. Karel Křivánek 

10 
M – ES/11/DOL – 12 

Alois Mikulka a ilustrátoři 
Mgr. Eva Sadílková 
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- realizační spisy slouží jako součást vnitřního archivu MMG Břeclav 

 

17. Tvorba videodokumentů 

- filmování, nahrávání videozáznamů do PC, střih, vložení fota, ozvučení, grafická úprava, 

přepis PC na DVD, výroba přebalu. 

- Videodokumentace a fotodokumentace muzejních akcí v terénu probíhá dle potřeby: 

Arabela, Karel Božek – Akvarely, Artšrot, Muzejní noc v synagoze, Uč se synu moudrým 

býti, Vladimír Železný- fotografie, Kroje na Podluží, Jaroslava Garšicová - Barevná 

inventura, Milan Bruchter – fotografie, Milan Vojtek -Toulky po kolejích, Pohádkový svět 

českých ilustrátorů, Benefiční koncert na Pohansku, Den matek, Loutkové divadlo, Muzejní 

noc, Muzejní dílničky, Vzpomínka na školní léta, Poprvé do muzea, Adventní inspirace, 

Vánoční dílničky. 

 

18. Výlepové plochy  

- pravidelný rozvoz propagačních materiálů na místa určena k výlepu: 

8 vitrín v Břeclavi a okolí, Městská knihovna Břeclav (pobočky Poštorná a Charvátská Nová 

Ves), Poliklinika Břeclav, Kulturní dům v Poštorné, vybrané restaurační zařízení a kavárny, 

My Hotel Lednice, Lázně Lednice, v letní sezóně kemp Apollo 

 

19. Speciální reklama 

- Cykloprůvodce - Jihomoravský kraj na kole i pěšky, str. 54 (trasy pro horská kola, výlety dle 

náročnosti) 

 

20. Spolupráce s TIC 

- uveřejňování akcí MMG na webovém portálu Kudy z nudy, Portál jižní Morava a městském 

informačním webu www.breclav.eu, propagace letáků na výstavy a akce MMG Břeclav 

v prostorách TIC 

 

21. Partneři MMG  

Vlastivědná společnost regionu Břeclavsko, Tisk Pálka, s.r.o., Europrinty, s.r.o., Městská 

knihovna Břeclav, Lodní doprava Břeclav, ZŠ Slovácká Břeclav, Rácio s.r.o., Židovské 

muzeum v Praze, Moravské zemské muzeum v Brně, Jihomoravská komunitní nadace. 

 

22. Mediální partneři  

TV Fénix, Břeclavsko, Moravský Jih, Nový Život, Malovaný kraj, Rádio Dyje 

 

 

 

11 
G – AK/11/SYN – 13 

Adventní inspirace 
PhDr. Alena Káňová 

12 
G – KK/11/DOL – 14 

Jaroslava Garšicová – Barevná inventura 
PhDr. Karel Křivánek 
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5. STATISTIKY NÁVŠTĚVNOSTI 
1. MMG Břeclav má zpřístupněny tři budovy: 

 Hlavní budova muzea DOL s výstavním sálem 

 Synagoga Břeclav se stálou expozicí a výstavním sálem, přičemž návštěvníci zakupují 

pouze jednu vstupenku jak na výstavu, tak do expozice 

 Zámeček Pohansko se stálou expozicí 

 

2. Vstup do muzea je členěn na: 

 plné vstupné 

 zlevněné vstupné – pro seniory, studenty, děti od 6 do 15 let 

 zdarma – ZTP, děti do 6 let, držitelé průkazky ICOM, AMG, ICOMOS, NPÚ, 

doprovod k platícím skupinám, břeclavské školy s pedagogickým doprovodem, 

pracovníci spřátelených organizací (např. Městská knihovna Břeclav). 

 

3. V  roce 2011 došlo k výrazné reorganizaci vstupného: 

 v letech 2008-2011 nebyly zlevněné vstupenky, bylo pouze plné vstupné 

 v březnu 2011 došlo ke zrušení permanentek (vyjma bezplatného celoročního vstupu 

pro sponzory), které vydávalo MMG Břeclav v předchozích letech 

 z rozhodnutí zřizovatele instituce (Rady města Břeclav) mají od 1. května 2011 volný 

vstup všechny břeclavské školy (mateřské, základní, střední školy při návštěvě 

s pedagogickým doprovodem). 

 

4. Díky výše uvedeným skutečnostem a neúplným záznamům z předchozích let nelze provést 

srovnání v návštěvnosti v letošním roce a uplynulých letech.  

 

5. Podrobný rozbor návštěvnosti je přiložen v příloze č. 4 – 8. 

 

6. V roce 2011 pořádalo MMG Břeclav celkem 11 výstav. Pět výstav proběhlo ve výstavním 

sále budovy muzea, šest výstav v synagoze. Níže uvedené tabulky shrnují celkovou 

návštěvnost na jednotlivých výstavách. Počet návštěvníků uvedených na každé výstavě 

ovlivňuje několik faktorů, prvním je jistě délka výstavy, dále pořádání v sezóně nebo 

mimo sezónu, ale i zavedení zlevněné vstupenky nebo to, že žáci břeclavských škol chodí 

zdarma.  
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Graf 1: Návštěvnost výstav hlavní budovy DOL 

 

Graf 2: Návštěvnost výstav synagogy 

 

7. Celková návštěvnost v jednotlivých budovách MMG Břeclav 

 Do celkové návštěvnosti se započítává návštěvnost hlavní budovy (DOL), synagogy 

a zámečku Pohansko. V hlavní budově probíhají pouze výstavy, návštěvnost je tedy počítána 

pouze z výstav. V budově synagogy je možnost při zakoupení vstupenky navštívit jak 

výstavu, tak expozici. Návštěvnost je tedy počítána z návštěvnosti výstavy a z návštěvnosti 

expozice, tj. v době, kdy neprobíhá v synagoze žádná výstava. Návštěvnost zámečku 

Pohansko se počítá pouze z expozice, výstavy zde nyní neprobíhají. Malá návštěvnost 

zámečku Pohanska byla dána jednak sezónním provozem, tj. duben – září a opravou fasády.  

  

 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: procentuální a číselné zastoupení návštěvníků v jednotlivých budovách 

 

8. Návštěvnost výstav dle struktury návštěvníků 

 Návštěvnost je členěna do těchto skupin: plné vstupné, zlevněné vstupné (studenti, 

senioři nad 65 let), neplatící (ZTP, děti do 6 let, doprovod ke skupinám), samostatnou skupinu 

pak tvoří neplatící školy s doprovodem (břeclavské školy) a školní skupiny platící 

(mimobřeclavské).  

 Do března byly zastoupeny také permanentky, jedná se však pouze o minimální 

zastoupení, nejsou tedy v grafu uváděny. 

 Rozdíl mezi plným a zlevněným vstupným je dán zavedením vstupného až v březnu 

2011.  

 

Graf 4: zastoupení jednotlivých typů návštěvníků 



 32 

 

9. Školy 

 Polovinu z celkové návštěvnosti tvoří organizované skupiny žáků mateřských, 

základních a středních škol, jak z Břeclavi, tak mimobřeclavské. Mezi tyto školní skupiny 

jsou započítávány také zájmové skupiny a jiná vzdělávací a volnočasová zařízení. 

 

 Z břeclavských škol navštěvují muzeum tyto školy: 

MŠ Břetislavova, MŠ Hřbitovní, MŠ U Splavu, SOŠ průmyslová Edvarda Beneše a SOU 

Břeclav, Obchodní akademie Břeclav, Gymnázium a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, SSOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o., SSOŠ, CULTUS, ZŠ Jana 

Noháče, ZŠ Na Valtické, ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky, ZŠ Komenského, ZŠ a MŠ Kupkova, MŠ 

a ZŠ Herbenova, ZŠ Slovácká  

 

 Z mimobřeclavských škol jsou to tyto: 

ZŠ Lanžhot, SZŠ Lanžhot, ZŠ Zaječí, Gymnázium Velké Pavlovice, ZŠ Velké Bílovice, 

ZŠ Hrušky, ZŠ Ladná, ZŠ Podivín, ZŠ Lednice, ZŠ Tvrdonice, ZŠ Šakvice, ZŠ Hlohovec, 

ZŠ Tvrdonice, ZŠ Týnec 

 

 Ze zájmových skupin, které jsou počítány do školních skupin, se jedná o: 

SVČ Duhovka, IQ Roma servis, Skauti Břeclav, Tyflocentrum Břeclav a denní stacionář 

Utilis 

 

 

Graf 5:podíl školních skupin v závislosti na jiných typech návštěvníků 

 

http://www.firmy.cz/detail/2363984-ms-breclav-bretislavova-breclav.html
http://www.firmy.cz/detail/646166-ms-breclav-hrbitovni-breclav.html
http://www.firmy.cz/detail/2284024-ms-breclav-u-splavu-breclav.html
http://www.stredniskoly.cz/skola/600014126.html
http://www.stredniskoly.cz/skola/600014126.html
http://www.stredniskoly.cz/skola/600014258.html
http://www.stredniskoly.cz/skola/600014266.html
http://www.stredniskoly.cz/skola/600014282.html
http://www.stredniskoly.cz/skola/651039428.html
http://www.zakladniskoly.cz/skola/600112225.html
http://www.zakladniskoly.cz/skola/600112225.html
http://www.zakladniskoly.cz/skola/600112284.html
http://www.zakladniskoly.cz/skola/600112292.html
http://www.zakladniskoly.cz/skola/600112306.html
http://www.zakladniskoly.cz/skola/600112314.html
http://www.zakladniskoly.cz/skola/610251121.html
http://www.zakladniskoly.cz/skola/610251121.html
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II. PERSONÁLNÍ OBLAST MMG BŘECLAV 
 

1. Organizační schéma: 

Ředitelka     –  PhDr. Alena Káňová 

Asistentka     –  Bc. Adéla Hačundová 

Ekonom     –  Aneta Prokopová 

Odborný a edukativní pracovník –  Mgr. Eva Sadílková 

Odborný pracovník   – PhDr. Karel Křivánek 

Správce zámečku Pohansko –  Pavel Gajda 

Řidič, správce budov  –  Michal Zajíček 

Výstavář    –  Ludmila Svobodová 

Průvodci – František Schulz, Karla Fialová, Ludmila 

Tomková, Kamilka Tesaříková, Josef Havlíček 

 

 V průběhu roku 2011 došlo v Městském muzeu a galerii k organizačním změnám. 

V měsíci únoru ukončila na svoji žádost pracovní poměr Alena Andělová DiS. – asistentka 

ředitelky. Bylo zrušeno pracovní místo provozního manažera, nově bylo zřízeno pracovní 

místo odborného pracovníka. V  této souvislosti byl k  30. 5. 2011 ukončen pracovní poměr 

Vymyslické Silvii. Na nově zřízené místo odborného pracovníka byla od 1. 6. 2011 

zaměstnána paní Mgr. Eva Sadílková.  

 Dále také v souvislosti s plánováním převodu správy Lichtenštejnského domu 

na Městské muzeum a galerii od ledna 2012 byl na místo průvodce přijat pan František 

Schulz. 

 V městském muzeu a galerii je zaměstnáno celkem 13 zaměstnanců. Z toho 9 na plný 

úvazek a 4 zaměstnanci na 0,5 úvazku. 

 

Přehled čerpání mzdových prostředků v roce 2011 

 

Rozpočet sestavený:    3 000 000,- Kč 

 

 

Rozpočet schválený:   2 850 000,-  Kč 

 

Čerpání mzdových prostředků: 2 445 119,- Kč 

 

2. Školení pracovníků: 

Jméno, příjmení prac. Název semináře, školení, přednášek 

PhDr Alena Káňová 

„Peníze v proměnách času – Mincovnictví a měnové vztahy ve 

střední Evropě od nejstarší doby do vlády Josefa II.“, 10. – 12. 5. 

2012 Hradec nad Moravicí, Česká numismatická společnost 

 

„Multimediální programy v historických a vlastivědných 
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muzejních výstavách a expozicích“, „Dokumentace dějin 

současnosti, tvorba sbírky“, Komise regionální historie Moravy a 

Slezska AMG ČR, 6. 7. 10. 2011, Šumperk 

 

„Muzea pro všechny – Hendikepovaní a dobrovolníci v kulturních 

institucích ČR“ (3. 4. 2011, Brno), AMG ČR 

Mgr.Eva Sadílková 

„Muzea pro všechny – Hendikepovaní a dobrovolníci v kulturních 

institucích ČR“ (3. 4. 2011, Brno), AMG ČR 

 

„Senioři v muzeích – Celorepublikový seminář pro muzejní 

pedagogy“ (28. 11. 2011, Brno), MZM Brno 

Aneta Prokopová 

„Školení ke mzdám v roce 2011 – Démonia“ (25. 1. 2011, Brno) 

 

„Aktuality v hospodaření a účtování PO od 1. 1. 2011“ – SSŠ 

Brno, Břeclav 

 

„Hospodaření a vedení účetnictví PO“ – 23. 9. 2011 SSŠ Brno, 

Břeclav 

 

„Seminář o inventarizaci“ – 4. 11. 2011 – Ing. Petr Paulík, Břeclav 
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III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE  
 

1. Výnosy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Srovnání výnosů v roce 2010 a v roce 2011 

 

 Graf znázorňuje srovnání výnosů v roce 2010 a v roce 2011. I přes skutečnost, kdy 

bylo od 1. května 2011 nově zavedeno pro studenty břeclavských škol volné vstupné, a naše 

 

Položka 

 

Rozpočet 

 

Skutečnost 

 

Plnění v % 

 

Rozdíl 

Tržby z prodeje 
        

169 000,00 
168 801,00 100 199 

Výnosy z pronájmu 200 000,00 222 500,00 110 22 500 

Výnosy z prodaného zb. 50 000,00 29 262,00 58 20 738 

Úroky 460,00 459,58 100 0,42 

Kurzové zisky 61 000,00 61 364,76 100 -364,76 

Provozní dotace 6 067 500,00 6 067 500,00 100 0 

Dotace JmK 45 000,00 45 000,00 100 0 

Dotace EU 188 940,05 188 940,05 100 0 

VÝNOSY CELKEM 6 781 400,05 6 783 827,39  43 114,24 
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organizace tím pádem přišla o zisk na výnosech ze vstupného, byla na vstupném vybrána větší 

částka než v roce 2010.   

 

2. Náklady  

 

 

Položka 

 

Rozpočet Kč 

 

Skutečnost Kč 

 

Plnění v % 

 

Rozdíl v Kč 

Spotřeba materiálu 400 000,00 796 101,60 199 -396 101,60 

Spotřeba energií 900 000,00 946 176,54 105 46 176,54 

Prodané zboží 45 000,00 14 219,20 31 30 718,80 

Opravy a udržování 300 000,00 149 686,00 49 150 314,00 

Ostatní služby 1 255 000,00 1 216 798,20 97 38 201,80 

Mzdové náklady 2 850 000,00 2 445 119,00 86 404 881,00 

Zákonné a sociální nákl. 970 000,00 890 825,00 92 79 175,00 

Odpisy 126 000,00 127 975,00 101 -1975,00 

Jiné ostatní náklady 159 000,00 150 742,41 95 8 257,59 

NÁKLADY CELKEM 7 005 000,00 6 737 642,95  359 648,13 

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK                 46 184,44 Kč 

 

Komentář k rozpočtu 

Městské muzeum a galerie Břeclav v roce 2011 obdrželo následující dotace: 

Od zřizovatele města Břeclav: 

- provozní dotaci ve výši 6 067 500,- Kč, dále také investiční dotaci ve výši 366 139,- 

na dofinancování nové archeologické expozice v interiéru zámečku Pohansko.   

Od Jihomoravského kraje 

- neinvestiční dotaci 15 000,- Kč na „Muzejní noc v synagoze“, spoluúčast MMG 

Břeclav tvořila 50%. 

- neinvestiční dotaci ve výši 45 000,- Kč na publikaci „Lidový textil na Podluží 

ve sbírkách muzea“, spoluúčast tvořila MMG Břeclav 50%. 

Z fondů EU 

- účelovou dotaci z Fondu malých projektů Jižní Morava – Dolní Rakousko 

na „Výtvarné sympozium Břeclav 2009“ ve výši 188 940,- Kč. Tato dotace byla 

za souhlasu zřizovatele rovněž použita k dofinancování nové archeologické expozice 

v interiéru zámečku Pohansko. 
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- účelovou dotaci z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika 

– Česká republika 2007 -2013 ve výši 69 211,91 Kč. Tato částka byla na základě 

uložení odvodu po vyúčtování převedena v českých korunách zpět zřizovateli v plné 

výši. 

 

 Stěžejním úkolem bylo více než kdy jindy v roce 2011 udržet vyrovnaný rozpočet 

při snížené roční dotaci o 350 tis. Kč. Toto se jevilo již při přijetí rozpočtu na začátku roku 

pro organizaci jako nesplnitelné. Byla nastavena úsporná opatření a nakonec se naší 

organizaci podařilo na konci roku skončit s kladným hospodářským výsledkem 46 184,44 Kč. 

Navíc i přes úsporná opatření se naší organizaci podařilo dovybavit některými nezbytným 

inventářem. Především bylo pořízeno vybavení pro možnost organizování dětských 

výtvarných dílniček, které byly nově zřízeny a měly velký ohlas u návštěvníků. Dále také 

byly nezbytně vybaveny depozitáře zvlhčovači a zařízeními pro měření vlhkosti. V synagoze 

byl opraven stávající bezpečnostní systém.  

 

3. Neinvestiční náklady v roce 2011 

V roce 2011 bylo pořízeno v naší organizaci následující dovybavení: 

DOL 

Vybavení dětského koutku:    

 - Stoly     9 468,- Kč 

 - Židle      4 485,- Kč 

 - Koberce     5 710,- Kč 

 - Hračky       893,- Kč 

 - Malířské stojany    2 480,- Kč 

 

Ostatní vybavení:  

- Šálky, podšálky, podnosy,         8 567,- Kč 

Sklenice, hrnky na „Muzejní kafe“ 

- Figuríny 8 ks          62 640,- Kč  

- Informační panely ve vstupním prostoru 9 216,-  Kč  

 

Synagoga 

- Datalogger        8 628,- Kč   

- Zvlhčovače Kruger    47 932,- Kč 

- Protisněhové zábrany   52 238,- Kč  

- Oprava hlásičů požáru a alarmu  22 077 ,60 Kč 

 

4. Investiční náklady 

Pohansko 

 Oprava exteriéru zámečku Pohansko. Byl kompletně zrekonstruován exteriér 

zámečku, včetně odvlhčení. Tyto stavební práce byly hrazeny z rozpočtu zřizovatele. 

 Interiérové dovybavení stálé expozice. Byla dofinancována nová archeologická 

expozice v interiéru zámečku. Jednalo se o nákup vitrín a elektrického zařízení. 
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5. Ekonomický úsek 

1.  Rozpracování schváleného rozpočtu – splněno  

2.  Zpracování účetní uzávěrky za r. 2010 dle zásad hospodaření, výkazy – rozvaha, výkaz 

zisku a ztrát, příloha – splněno  

3.  Příprava a zpracování komplexních rozborů hospodaření za rok 2010, zúčtování 

hospodářského výsledku, rozdělení do fondů – splněno  

4.  Kontrola a inventura cenin – splněno  

5.  Kontrola a inventura brožur a zboží - splněno 

6. Sledování nových předpisů, vyhlášek a změn v účetní a daňové soustavě – plněno  

7.  Kontrola čerpání rozpočtu – trvá  

8.  Návrh rozpočtu na rok 2012, mzdové náklady dle pokynu MěÚ – splněno  

9.  Zpracování pravidelných účetních uzávěrek (pasportů) a předání zřizovateli vždy k 

13tému v měsíci – plněno  

10.  Vedení hlavní pokladny MMG - plněno 

11.  Příjem tržeb z vedlejších pokladen za vstupné a prodej – plněno  

12. Kontrola knihy jízd a zpracování agendy provozu služebních vozů – plněno  

13.  Sledování – příjem a výdej kancelářských potřeb a čisticích prostředků – plněno  

14.  Provádět předběžnou kontrolu před a po vzniku operace ke směrnici o finanční kontrole 

– trvá  

15.  Provádět průběžnou a následnou kontrolu dle směrnice – plněno, trvá 

 

Čtvrtletně jsou na odvětvový odbor města předávány následující výkazy:  

- rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových 

organizací  

- výkaz zisku a ztráty  

- příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových 

organizací  

 

 V březnu byl vypracován a odevzdán „Roční výkaz organizačních složek státu, 

územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a podobných vládních institucí“ 

 V únoru bylo dále zpracováno a odevzdáno na Finanční úřad v Břeclavi „Vyúčtování 

daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků „ a „Vyúčtování daně  

vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“.  

 V měsíci červnu bylo zpracováno a odevzdáno na Finanční úřad v Břeclavi „Přiznání k 

dani z příjmů právnických osob“  

 Dvakrát za rok byl zpracován pololetní statistický výkaz „Informační systém o 

platech“ 

 

6. Vnitřní kontroly 

 Kontrola dle zákona o finanční kontrole č. 320/2011 Sb., probíhalo v roce 2011 

průběžně, dílčí zjištěné nedostatky se odstraňovaly nápravnými opatřeními. V Městském 

muzeu a galerii Břeclav je zaveden vnitřní kontrolní systém, který se řídí „Směrnicí ředitelky 

č. 6/2011 o finanční kontrole“ vydanou ředitelkou organizace s účinností od 1. 1. 2011. Tento 

systém slouží k včasnému a spolehlivému informování pracovníků o nakládání s veřejnými 
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prostředky a k zajištění: hospodárného, efektivního a účelného výkonu činností 

zabezpečovaných naší organizací, zjišťování, vyhodnocování minimalizaci provozních, 

finančních, právních a dalších rizik vznikajících při chodu organizace.  

  

Průběh kontrol: 

 Pravidelně probíhaly měsíčně porady vedoucích pracovníků muzea. Dle písemného 

zápisu z předchozí porady se pravidelně kontrolují zadané úkoly a jejich plnění.  

 Správci depozitářů pravidelně kontrolovali stav depozitáře.  

 Mzdová účetní pravidelně (měsíčně) kontrolovala knihu docházek, propustky 

a dovolenky. Byly shledány drobné nedostatky, které se operativně vyřešily.  

 Provedena roční kontrola cenin – známek a stravenek. Bez závad. 

 Měsíčně prováděna kontrola kniha jízd a spotřeby pohonných hmot.  

 Kontrola čerpání dovolené proběhla čtvrtletně.  

 Každý měsíc je provedena kontrola využívání služebních mobilních telefonů.  

 Průběžně se prováděla kontrola dodržování plánu práce jednotlivých pracovníků. 

 

 

 V průběhu prosince byla provedena řádná inventura hmotného investičního majetku, 

drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního drobného dlouhodobého majetku. 

Inventarizace proběhla v termínu od 3. 12. 2011 do 12. 1. 2012. 

Byla provedena fyzická i dokladová inventura. 

Inventarizovány byly následné okruhy majetku: 

 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

 drobný hmotný a nehmotný majetek v používání 

 materiál a zboží na skladě 

 peněžní prostředky a ceniny 

 běžné účty 

 přechodné účty aktivní a pasivní 

 pohledávky a závazky 

 hodnoty podrozvahových účtů 

Inventární komise neshledala žádné nesrovnalosti, byly podány návrhy na vyřazení 

DDHM. Výsledek o inventarizaci byl předán ředitelce MMG Břeclav k odsouhlasení 

a podpisu. 

 

7. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období 

 V rámci zabezpečování BOZP a PO postupujeme v rámci příslušných zákonů. Dbá se 

na pravidelné dodržování termínů revizních zpráv elektrického zařízení a přenosného 

elektrického zařízení na všech pracovištích, dodržování termínů revize elektrického 

zabezpečovacího systému, pravidelnou kontrolu hasičských přístrojů. 

 

8. Pracovní úrazy 

V roce 2011 nebyl v naší organizaci evidován žádný pracovní úraz. 
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9. Autoprovoz 

 Městské muzeum a galerie Břeclav mělo k dispozici jedno osobní vozidlo značky Kia 

Pride, SPZ 1B9 8824. Jsou vedeny pravidelné záznamy do knihy jízd. Služební automobil je 

pravidelně servisně kontrolován v autorizovaném servisu (Auto – Polach Břeclav). 

 V roce 2011 proběhly servisní opravy (zvýšená částka za servisní poplatky je dána 

stářím vozidla a absencí oprav v předchozích letech) v hodnotě 41.216,- Kč. 
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IV. Prohlášení o pravdivosti údajů 
 

 

 Prohlašuji, že údaje uvedené ve „Zprávě o činnosti organizace za rok 2011“ jsou 

pravdivé a úplné a zpráva byla sepsána dle „Pravidel vztahů Města Břeclavi k příspěvkovým 

organizacím“, schváleným dne 31. srpna 2011. 

 

 

 

 

 

1. března 2011       

         PhDr. Alena Káňová 

                 ředitelka  

       Městské muzeum a galerie Břeclav 

 



 42 

V. Seznam příloh 
 

1. Akce Městského muzea a galerie Břeclav – rok 2011 (MMG Břeclav bylo 

POŘADATELEM) 

 

2. Akce Městského muzea a galerie Břeclav – rok 2011 (MMG Břeclav bylo 

SPOLUPOŘADATELEM) 

 

3. Souhrnná tabulka návštěvnosti na akcích MMG Břeclav 

 

4. Návštěvnost výstav, rok 2011 – DOL 

 

5. Návštěvnost výstav, rok 2011 – SYNAGOGA 

 

6. Návštěvnost výstav, rok 2011 – SYNAGOGA – V DOBĚ, KDY NEPROBÍHÁ 

VÝSTAVA 

 

7. Návštěvnost výstav, rok 2011 – POHANSKO 

 

8. Souhrnná tabulka návštěvnosti výstav 

 

9. Uzávěrka za rok 2011 

 



 43 

Příloha 1. Akce Městského muzea a galerie Břeclav – rok 2011 (MMG Břeclav bylo 

POŘADATELEM) 

 

Příloha 2. Akce Městského muzea a galerie Břeclav – rok 2011 (MMG Břeclav bylo 

SPOLUPOŘADATELEM) 



 44 

Příloha 3. Souhrnná tabulka návštěvnosti na akcích MMG Břeclav 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 4. Návštěvnost výstav, rok 2011 – DOL 

 

Příloha 5. Návštěvnost výstav, rok 2011 – SYNAGOGA 
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Příloha 6. Návštěvnost výstav, rok 2011 – SYNAGOGA – V DOBĚ, KDY NEPROBÍHÁ 

VÝSTAVA 

Příloha 7. Návštěvnost výstav, rok 2011 – POHANSKO 

 

Příloha 8. Souhrnná tabulka návštěvnosti výstav 
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Příloha 9. Uzávěrka za rok 2011 
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