
Zpráva o činnosti 
Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě

za rok 2014



Úvodem
Muzeum v roce 2014 řídilo svou činnost podle střednědobé koncepce rozvoje na léta 2014 – 2018.  
Koncepce definuje čtyři základní okruhy:
 1. Muzeum jako sbírkotvorná instituce 
 2. Muzeum jako místo vědeckého bádání
 3. Muzeum jako místo uchování paměti a ochrany kulturního dědictví
 4. Muzeum jako místo celoživotního vzdělávání a práce s návštěvníkem.

Základem činnosti muzea je péče o sbírku – aby byla uchována v dobré kondici a byla dále rozvíjena. V roce 
2014 byla sbírka Muzea Jana Amose Komenského obohacena početnými nákupy i dary předmětů kulturní hod-
noty. Probíhalo konzervování, ošetřování a restaurování sbírkových předmětů, jejich digitalizace a zpřesňování 
záznamů. Nedílnou součástí muzejní práce je vědecký výzkum a publikační aktivita. V roce 2014 se uskutečnilo 
další z pravidelných komeniologických kolokvií, nyní s tématem Komenský a česká reformace. Tímto a v rámci 
kolokvia otevíranou výstavou Jan Hus roku 1415 a 600 let poté muzeum otevřelo sérii připomínek úmrtí M. Jana 
Husa. Sto let vzdálenou tragédii I. světové války připomenula výstava Velká válka v muzejních sbírkách spolu s 
doprovodnou publikací Ozvěny velké války na Uherskobrodsku. Osobnost Komenského připomenuly březnové 
Dny Komenského, na jejichž přípravě se muzeum podílí. Pravidelné kulturní akce se uskutečnily dle plánu, 
jmenovitě se jednalo o Festival masoupustních tradic v obci Strání, rekonstrukci dobové svatby, Musaionfilm či 
vystoupení zahraničních folklorních souborů. Všechny tyto akce proběhly za velkého zájmu veřejnosti. 
Muzeum muselo řešit i záležitosti neplánované, zvláště otázku církevních restitucí podle zákona 428/2000 Sb. 
Bylo vyzváno Českou dominikánskou provincií k navrácení souboru 225 knih, které byly uherskobrodskému 
konventu zabaveny po jeho násilné likvidaci v roce 1950. Pracovníci muzea podnikli rozsáhlé archivní šetření, 
které prokázalo, že knihy zabavené dominikánům byly muzeu posléze věnovány Náboženskou maticí. Poně-
vadž byly splněny zákonné podmínky, muzeum uznalo nárok řádu na vydání knih. Řád se však nakonec rozhodl 
knihovní soubor muzeu věnovat, za což mu patří dík. Z kdysi rozsáhlé klášterní knihovny, která kromě kláštera 
sloužila i veřejnosti, zůstalo nepatrné torzo. Spolu s ostatním knihovním fondem muzea bude nadále k dispozici 
návštěvníkům a badatelům. 
Z investičních akcí je možno zmínit modernizaci osvětlení ve stálé expozici Komenský lidstvu, které, kromě 
snížení spotřeby energie, expoziční prostory oživilo a zvýšilo atraktivitu prohlídky hlavní expozice. Opravená 
fasáda barokního sálu rozzářila starou památku novými barvami.
Muzejní sbírky jsou řádně uloženy, evidovány a rozmnožovány novými nákupy a dary. 
Spolupráce s partnerským muzeem v Naardenu nadále pokračuje a jsou naplánovány další společné projekty, 
které by měly vzájemný vztah obou institucí i měst utužit.

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Pře-
mysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod
IČO 00092142, není plátce DPH.
Tel: 572 632 288, Fax: 572 634 078
e-mail: muzeum@mjakub.cz
www.mjakub.cz
Příspěvková organizace, zřizovatel Ministerstvo kultury ČR



Základní personální údaje:
 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců: limit    I.IV.     II.IV.     III.IV.     IV.IV.     r. 2014
                                                                        24      20       20       20            20          20

 Ze stavu zaměstnanců k 31. 12. 2014, tj. 20 osob, je 13 odborných pracovníků.

Majetek organizace:
 

Majetek organizace Stav k 31. 12. 2014
Dlouhodobý nehmotný majetek                                151 400,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                492 173,90
Dlouhodobý hmotný majetek                           13 919 203,88
Stavby                           11 126 247,10
Pozemky                             1 331 436,76
Drobný dlouhodobý hmotný majetek                            6 029 274,00
Sbírka MJAKUB                                          1,00
Oprávky k majetku                         -20 177 204,65
Majetek celkem                           12 872 531,99

 Organizace odepisuje majetek podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění. 
 K nemovitostem nejsou vázána žádná věcná břemena.

 Pohledávky a závazky: organizace neměla k 31. 12. 2014 žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splat-
nosti, pohledávky za dlužníky v konkurzním řízení ani pohledávky, které jsou předmětem právních sporů. 

Příjmy a výdaje:

Náklady     v tis. Kč  Výnosy       v tis. Kč
spotřeba materiálu            263       tržby z prodeje služeb                    150 
spotřeba energie            795  tržby za prodané zboží                    114       
prodané zboží            105  Úroky                     0
aktivace oběžného majetku           -100  tržby z pronájmu                      15              
opravy a udržování            429  použití fondů                    519 
cestovné              87      z toho: fond rezervní                        0
náklady na reprezentaci              29  jiné výnosy                        7
ostatní služby         3 123  příspěvky a dotace               11 945
mzdové náklady         5 297   
zákonné sociální pojištění         1 745   
zákonné sociální náklady              14   
zákonné sociální náklady ostatní            213
jiné ostatní náklady              95   
odpisy majetku            548   
drobný dlouhodobý majetek            107
Náklady celkem        12 750  Výnosy celkem            12 750
Hospodářský výsledek organizace k 31. 12. 2014               0



Hodnocení a analýza údajů:
 1. zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů

 Závazné ukazatele rozpočtu roku 2014:

 Mzdové náklady:

Rozpočet rozpočet skutečnost
Ukazatel Schválený upravený k 31.12.2014
Mzdové náklady 4 759 000,00   4 994 208,00   5 297 281,00   

v tom: platy zaměstnanců 4 661 000,00   4 846 208,00   5 149 281,00   

          OON 98 000,00   148 000,00   148 000,00   

 Příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele:

 Rozpočet rozpočet z toho skutečnost
Ukazatel schválený upravený účel.dotace k 31.12.2014
Dotace od zřizovatele 11 654 000,00 11 945 481,00 200 000,00 11 945 481,00

v tom: ukazatel podmiň.
čerpání přísp.na provoz 2 778 000,00 2 778 000,00  2 652 000,00

 Závěr: 
 V roce 2014 byl překročen závazný ukazatel mzdových nákladů o částku 300 158 Kč, tj. čerpání fondu 
 odměn a o 2 915 Kč náhrady za pracovní neschopnost.

2. a 3. vlastní příjmy a podíl státního rozpočtu na financování činnosti muzea

 Vlastní výnosy                                                            804 111,18  tj. 6,31 % z výnosů celkem 
 Dotace od zřizovatele                                            11 945 481,00   
 z toho:
 - na provoz Památníku  J. A. K. v Naardenu             2 652 000,00 
 Celkem výnosy                                                     12 749 592,18 Kč  

4. rozbor čerpání mzdových prostředků

      Původně přidělené mzdové prostředky ve výši 4 759 000 Kč byly upraveny na konečnou částku  
 4 994 208 Kč. Skutečně čerpány k 31. 12. 2014 byly mzdové prostředky ve výši 5 297 281 Kč, z toho 
 5 149 281 Kč na mzdy zaměstnanců a 148 000 Kč na OON. Z fondu odměn bylo čerpáno 300 158 Kč.

                                                      schválený rozpočet      upravený rozpočet       skutečnost  k 31.12.14    
 mzdové náklady celkem                            4 759 000            4 994 208           5 297 281            
 v tom: prostředky na platy                         4 661 000            4 846 208            5 149 281           
                        OON                                                    98 000               148 000                 148 000              



 Ostatní osobní náklady:
 Dohody o provedení práce                                               148 000,- Kč 
 OON celkem                                                                     148 000,- Kč

 Ostatní osobní náklady jsou použity na dohody o provedení práce, uzavřené v souvislosti s kulturními 
 aktivitami muzea.

5. náklady na výzkum a vývoj – žádné

6. náklady na financování programů reprodukce majetku – žádné

7. dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté muzeem – žádné

8. čerpání finančních prostředků z Evropské unie – žádné

9. členství muzea v mezinárodních organizacích – žádné

10. mezinárodní konference pořádané muzeem

 Musaionfilm  
 náklady: 28 733,- Kč
 Mezinárodní komeniologické kolokvium
 náklady: 55 319,- Kč

11. rezervní fond 

 V roce 2014  byly do rezervního fondu přiděleny finanční prostředky ze zlepšeného hospodářského  
 výsledku roku 2013 ve výši 71 340,81 Kč. 
 Rezervní fond nebyl čerpán.

12. muzeum má jen hlavní činnost

13. hospodářský výsledek za rok 2014

Organizace hospodařila v roce 2014 s vyrovnaným hospodářských výsledkem.

Hlavní skupiny příjemců služeb: návštěvníci muzea



Sbírkotvorná činnost 
Sbírkotvorná činnost, nákupy, dary, staré sběry
Jednání komise pro sbírkotvornou činnost proběhla 27. 3. 2014 a 30. 10. 2014. Poradní sbor pro sbírkotvornou 
činnost muzea v průběhu těchto dvou zasedání posoudil návrhy na úplatné  nabytí níže uvedených předmětů a 
schválil jejich nákup pro sbírku muzea.
Rovněž posoudil zařazení darovaných předmětů do jednotlivých podsbírek muzea. Z důvodů
nebezpečí z prodlení byly provedeny tři nákupy z rozhodnutí ředitele (7. 4. 2014 pro doplnění podsbírek Historie 
a Umění regionu; 12. 9. 2014 pro rozšíření podsbírky Historie do fondů Sklo, Měšťanská domácnost, Vynálezy 
a technika a Školství; dne 21. 11. 2014 pro rozšíření podsbírky Umění regionu).



Nákupy:

Historický fond knihovny Jana Kučery (staré tisky, rukopisy)
- nábožná knížka 18. – 19. století     cena: 700,- Kč
- Cornucopiae concionum sacrarum, 1670    cena: 5 000,- Kč
- Ordo et series dramatum Maria, 1712    cena: 3 000,- Kč
- Speculum imaginum veritatis occultae, 1664    cena: 2 500,- Kč
- …selectae conciones … authore Joanne Dedinger, 1668  cena: 3 000,- Kč
- Epitomoe Postilae Feuchtianaae de tempore. Das ist Kurze Catholische Außlegungen aller sontaglichen 
   Euangelien… Johan. Ertlin … Feuchthii, 1598   cena: 9 000,- Kč

- Albertus Galeottus, Aurea Margarita… 1595, konvolut bez titulního listu, stav dobrý + Danielis Ottonis, 
  Dialecticae Juris Libri duo         cena: 6 300,- Kč
- Opera D. Ambrosii Mediolanensis, 1594    cena: 9 000,- Kč
- R. P. Drexlerii e Societate Iesu Operum tomus primus, 1675  cena: 8 000,- Kč
- Nebeklíč 1729       cena: 1 500,- Kč
- Medulla Theologiae moralis, Hermanno Busenbaum, 1652  cena: 3 500,- Kč
- Rosa bohemica  1668      cena: 8 500,- Kč

Podsbírka – Umění regionu

- Rudolf Fuchs, „Madona s dítětem“, litografie, Vídeň 1920  cena: 1 500,- Kč
- Jaroslav Votruba, „Větrný mlýn“, barevný dřevoryt, 1934             cena: 500,- Kč
- neznámý autor, „Chalupa s doškovou střechou“, lept, 20.léta 20. století    
         cena: 500,- Kč
- L. Niederle, „Chalupa“, olej na plátně, rozm. 68 x 90 cm, sign. LD, nerámováno, volné plátno                                             
         cena: 15 000,- Kč
- L. Niederle,  „Žena za stolem s kyticí ve váze“, olej na plátně, sign. LD, nerámováno, volné plátno                               
         cena: 11 000,-Kč
- Josef Kočica, „Pohled na Uherský Brod“, olej na plátně v rámu, rozm. 100 x 180 cm 
         cena: 6 000,- Kč

Podsbírka – Historie

- vysokoškolský diplom z Vysoké školy veterinární v Brně, vydaný 8. 2. 1930 panu Josefu Mikulcovi  
z Uh. Brodu. 
         cena: 1 500,-Kč
- lékařská skříňka a soubor veterinárních nástrojů v počtu 80 ks celkem: 2 500,-Kč
- slaměná dámská kabelka ve tvaru tubusu na ruční práce, poč. 20. stol.
         cena: 100,- Kč
- cestovní neceser v kožené brašničce, neúplný, poč. 20. stol.  cena: 100,- Kč
- dalekohled v kožené brašně, poč. 20. stol.     cena: 1000,- Kč
- expozimetr v kožené kazetě, poč. 20. stol.    cena: 400,- Kč
- pohár na čtyřech lalokových nohách, čiré sklo, poč. 20. stol.  cena: 100,- Kč
- poháry – grogovky, 2 ks, čiré sklo, poč. 20. stol.   cena: 100,- Kč
- zavařovací dózy s víčky, 2 ks, čiré sklo, poč. 20. stol.  cena: 50,- Kč
- sklenice na likér, broušená, větší, čiré sklo, poč. 20. stol.  cena: 100,- Kč



- sklenice na likér, broušená, menší, čiré sklo, poč. 20. stol.  cena: 100,- Kč
- báně z čirého skla na plot, 3 ks, poč. 20. stol.   cena: 100,- Kč
- mírka pocínovaná 1/8, rok 1898     cena: 50,- Kč
- velká měděná nálevka, poč. 20. stol.    cena: 50,- Kč
- skleněný demižon v ochran. dřev. bednění, 30. léta 20. stol.  cena: 100,- Kč
- sekáček na cukr, 19. stol.      cena: 200,- Kč
- stojánek na žehličku, poč. 20. stol.     cena: 100,- Kč
- ruční otočné tvořítko na vafle, 1. pol. 20. stol.   cena: 50,- Kč
- stolek pro nemocné, počátek 20. stol.    cena: 300,- Kč
- cedník na noky s dlouhou dřevěnou rukojetí, poč. 20. stol.  cena: 50,- Kč
- drátěné síto s rukojetí na smažení, 1. pol. 20. stol.   cena: 100,- Kč
- dóza na cigarety, Art deco, 30. léta 20. stol.    cena: 500,- Kč
- konvolut 30 náboženských tištěných obrázků, 19. a poč. 20. století
         cena: 1000,- Kč
- váhy dvouramenné miskové, poč. 20. století                            cena:  800,- Kč
- koš na ovoce se skleněnou mísou, 30. léta 20. století  cena: 300,- Kč
- skleněná karafa likérová s ruční malbou + 4 číšky, 30. léta 20. století 
         cena: 300,- Kč
- elektrický topinkovač + el. šňůra, 30. léta 20. století   cena: 600,- Kč
- rakousko-uherský úřednický kord, vzor 1911    cena: 16.000,- Kč
- rakouský úřednický kord, 1890     cena: 12.000,- Kč
- veterán, Rakousko-Uhersko, individuální šavle   cena: 9 000,-Kč

Podsbírka – Etnografie         

- 4 ks dřevěných formiček na pečivo, vyřezávané, poč. 20. stol. cena: 100,- Kč
- tvořítko na pečivo – úlek, poč. 20. stol.    cena: 50,- Kč
- kolébkový nůž, poč. 20. stol.     cena: 100,- Kč
- forma na bábovku s trnem, hrnčina, defektní, poč. 20. stol.  cena: 50,- Kč
- hrnec s příklopem na zámek, smaltovaný, 20. léta 20. stol.  cena: 100,- Kč

Do Sbírky Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě bylo v roce 2014 komisí pro sbírko-
tvornou činnost schváleno k nákupu do podsbírek Historie, Etnografie, Umění regionu, Historický fond 
knihovny J. Kučery (staré tisky) 131 nových sbírkových předmětů v celkové finanční hodnotě 142 500,- 
Kč.

Dary:

Podsbírka – Etnografie
- ručně vyšívaný ubrus na plátně, Hrubá Vrbka
- plechová forma na bábovka s poklopem
- smaltovaná bábovka modrá
- konvice na mléko s víkem
- plechová mírka 1/4 l
- hrnec kameninový s poklicí
- pípa dřevěná



- dížka dřevěná malá
- mísa dřev.kulatá
- korýtko dřev. dlabané
- svěrka stolařská dřevěná
- fajka dřevěná dlouhá
- fotografie v rámu „plk. Jiří Pavelčík“
- barevný tisk v rámu „T.G. Masaryk“
- sádrová plastika klečícího Valacha v kroji
- úvodní plachta, Vlčnov
- dívčí kordulka z modrého brokátu, Březová
- část úvodní plachty, Horní Němčí
- šorec z glotu, s výšivkou přes vrapy
- fěrtoch ze škrobeného plátna, ruční naturalistická výšivka
- výšivky ženských rukávců – 11 ks
- dívčí zimní kabátek – kabaňa
- stahovací lampa kuchyňská, počátek 20. století
- ručně kutý poříz, 1. polovina 20. století
- krpce z hnědé kůže, 2. polovina 20. století
- lajbl mužský bílý, 2. polovina 20. století
- truhla malovaná, 19. století
- čela postele s řezaným barevným ornamentem, poč. 20. století

Podsbírka – Historie
- 19 kusů psacích strojů z 1. poloviny 20. století (zn. Continental 6 ks, Underwood  2 ks, Remington Standart  
l ks, L. C. Smith  l ks, Zeta  1 ks, Hermes  l ks, Rheinmetall  l ks, Granta  l ks, Mirina  l ks, Mercedes Selesta  
l ks, Royal 1 ks, Adler Standart  l ks, Ideal 1 ks
- lázeňský pohárek skleněný
- lázeňský pohárek porcelánový
- kožišnický šicí stroj (neúplný), 20. léta 20. století

Podsbírka – Umění regionu
- A. Růžička, plastika klečícícho muže ve valašském kroji
- Fr. Ondrášek, portrét TGM v Topolčiankách
- L. Vladyka, fotografie plk. Jiřího Pavelčíka

Podsbírka – Archeologie
- 7 ks archeologických sběrů 

Podsbírka – Numismatika
- 1 římský stříbrný denár

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost neprojednal žádné návrhy na vyřazení sbírkových předmětů z evidence.
Celkem darováno do sbírkového fondu muzea – podsbírek Historie, Etnografie, Umění regionu  
a Numismatiky v roce 2014 v počtu 61 předmětů.



Péče o sbírkové fondy: 
Evidence sbírek – tabulkový přehled

I. stupeň evidence 

 Celkem za rok 2014 bylo zaevidováno 204 nových přírůstků  inventárních čísel.                                                        

Kromě evidence nových přírůstků byly záznamy v elektronických databázích doplňovány a zpřesňovány a byly 
přidávány záznamy o inventurách a restaurování. Probíhala i digitalizace sbírkového fondu včetně nových ná-
kupů. Dnes je již prakticky celá sbírka (s výjimkou archeologie) zdigitalizována, napříště budou záznamy dopl-
ňovány kvalitnějšími snímky.

Evidence sbírek tabulkový přehled

Podsbírka CES převod 1. stupeň 2. stupeň PC 
verze revize

knihy – staré tisky 652 - 16 16 16 -
archeologická 29491 - 11 11 11
etnografická 13414 - 41 41 41 9968
historická 2919 - 126 126 126
numismatika 6932 - 1 1 1
výtvarné umění 1484 - 9 9 9 -
Komenský v umění 1505 - - - -
celkem: 56831 -

 
 Na evidenci pracovali: A. Zpurná, PhDr. H. Všetečková, J. Gazdík, E. Frýželková, Veronika Provodov- 
 ská, Mgr. Marie Římovská, Jan Gazdík, Mgr. Radek Tomeček 

Počty inventárních čísel a kusů ve sbírkách zapsaných v CES k 31. 12. 2014:
 
knihy – staré tisky  – 652 ks (z toho vyřazeno 0 ks), 652 ks  
etnografická   – 13 486 ks (z toho vyřazeno 72 ks), 13 414 ks  
historická   – 2 952 ks (z toho vyřazeno 33 ks), 2 919 ks  
výtvarného umění  – 1 492 ks (z toho vyřazeno 8 ks), 1 484 ks  
Komenský v umění  – 1 510 ks (z toho vyřazeno 5 ks), 1 505 ks  
numizmatická   – 8 444 ks (z toho vyřazeno 1 512 ks), 6 932 ks  
archeologická   – 29 515 ks (z toho vyřazeno 24 ks), 29 491 ks

Celkem 56 831



Revize sbírkových fondů

V roce 2014 byla provedena inventura části podsbírky Etnografie, a to textilu.  

Inventura byla započata dne 10. 3. 2014 a skončena dne 19. 12. 2014. Bylo zinventováno celkem 9968 
inventárních čísel sbírkových předmětů, tj. 17,6 % Sbírky muzea.

Na inventarizaci pracovaly: Alexandra Zpurná, Mgr. Marie Římovská a Veronika Provodovská.

Restaurování a konzervace sbírkových předmětů

Kompletní restaurování 
- velká skříň na zvěrolékařské nástroje H-Mc 102. Skříň byla silně znečištěna nánosy starých laků, panty 
vylomené, dveře zvlněné vlhkem, zámky nefunkční, scházely police. Skříň byla demontována, strženy starší 
nevhodné nátěry, vyrobeny nové police, opraven zámkový mechanismus a vyroben klíč k uzamknutí. Nová 
povrchová úprava provedena v barvě dochované ve vnitřních částech skříně. Skříň byla umístěna ve stálé 
expozici Starožitnosti Uherskobrodska. 

Konzervace sbírkových předmětů
- 26 kusů předmětů zakoupených od staré uherskobrodské měšťanské rodiny lékárníka Miloslava Součka.
- 4 kusy předmětů zakoupené od uherskobrodské rodiny Sedláčkových.
- základní očištění 19 kusů darovaných psacích strojů z pozůstalosti právní kanceláře 
- ošetření 3 nakoupených rakousko-uherských kordů. 
- konzervace 72 nakoupených zvěrolékařských nástrojů v počtu 72 ks.
- konzervace 18 darovaných etnografických předmětů. 
Rolnický dům a hospodářství ve Vlčnově:
       Konzervace 404 sbírkových předmětů. Keramika omyta v syntaponu, kov
       konzervován nátěrem taninu a povrchovou úpravou Revaxem. Dřevo ošetřeno
       nátěrem Lignofixu proti červotoči a natřeno konzervačním voskem KRNB.
       Kožené sbírkové předměty natřeny tukovací směsí VUK. Navíc proveden nátěr
       trámů proti červotoči a ošetření dřevěné podlahy napadené dřevomorkou.

Péče o nesbírkové fondy

Knihovna Jana Kučery: katalogizace: 22 kusů všech dokumentů (časopisy, knihy), oprava katalogizačních 
záznamů cca 150 kusů.

Nákup archivních dokumentů z rodiny lékárníka Miloslava Součka. Archivní materiál sestává ze starých 
tisků, zarámovaných studijních diplomů a knih, průkazů a rodinných lékárnických receptur v počtu 15 kusů.
Archivně byla zpracována pozůstalost Vilibalda Růžičky (7 kartónů) a pozůstalost Františka Rajchla  
(5 kartonů).
Výběr fotomateriálů pro studijní, výstavní a publikační účely v počtu 115 položek
pro potřeby muzejních i externích pracovníků. Doplňování údajů do fotoarchivních karet  i.č. 1766-1874, 
2045 – 2098, 2223, 2224, 2230 – 2247, 2248 – 2257. Celkem doplněno 268 katalogizačních karet.



Kulturní akce 
(stěžejní s komentářem):
 
1. Oratorium Orbis pictus

novoroční koncert Zuzany Lapčíkové
představení nové publikace s CD
3. 1. 2014, 18.00, UHERSKÝ BROD – Muzeum JAK (sloupový sál)
 

2. Ozvěny Musaionfilmu
seznámení s přehlídkou muzejních filmů
přednáška s projekcí oceněných a nejzajímavějších filmů
21. 1. 2014, 18.00, OPAVA – Slezské zemské muzeum 
 

3. Písně beze slov
koncert Domu kultury k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu
| účinkovala Musica Dolce Vita
26. 1. 2014, 17.00, UH. BROD – Muzeum JAK (sloupový sál)
 



4. Fašank 2014
27. ročník Festivalu masopustních tradic
pořádala obec Strání na Uherskobrodsku ve spolupráci s partnery
23. 2. – 4. 3. 2014, Strání
Festival masopustních tradic v uherskobrodské obci Strání patří mezi nejdéle trvající folklorní festivaly u nás. 
Letošní festival byl zahájen 10 dnů před tradičním dnem masopustních obchůzek, již 23. února vernisáží 
výstavy fotografií Pavla Popelky, zakladatele festivalu. Vernisáž výstavy „Podoby vody“ dala prostor domácím 
účinkujícím Vlastě Grycové a její cimbálové muzice Husličky, ženskému sboru Netáta a mužskému sboru S. 
E. N. Festival dále pokračoval tradičními pátečními pořady, které domácí účinkující představily v plné míře. 
Pořad „Čas mladosti“ představil dětské soubory a sólisty ze Strání, pořad „Čas zralosti“ pak účinkující dospě-
lé. Nesl podtitul „pořad o třech jubilantech a místním folkloru“. Oba pořady, dětských i dospělých účinkujících, 
byly muzeem dokumentovány videozáznamem. Páteční večer byl ukončen besedou u cimbálu.
Dnem otevřených dveří do Moravských skláren Květná byl zahájen jako obvykle sobotní den festivalu. Upro-
střed obce proběhla prezentace lidových řemesel a gurmánská událost – zabijačkové hody. V poledne přijalo 
hosty festivalu, mezi nimiž byl letos také nově jmenovaný (29. 1.) ministr kultury Mgr. Daniel Herman, vedení 
obce Strání a od 13. hodiny proběhly na náměstí u Zámečku jejich fašankové obchůzky a krátká vystoupení. 
Představení již tradičně nese název „Ej, fašanku, fašanku“. Představily se v něm tentokrát soubory a muziky 
Kunovjan, Rusava, Bukovinka, Sedmikvítek, Urpín a též domácí soubor Javorina s cimbálovou muzikou Strý-

ci. Následovaly pořady „V šenku“, 
„Zrcadlo masopustu“ a závěrečná 
beseda u cimbálu. Dětský karne-
val, beseda u cimbálu a ochutnávka 
slivovice byly pak v režii domácích 
pořadatelů a naplnily nedělní odpo-
ledne a večer. Po mnoho let již Mu-
zeum J. A. Komenského připravuje 
tzv. „Fašankovou filmotéku“, tedy 
přehled dostupné videodokumen-
tace, soudobé i archivní, která se 
tematicky úzce pojí s masopustními 
obchůzkami a jejím typickým mečo-
vým tancem v obci Strání. Vyvrcho-
lením celého festivalu jsou tradiční 
obchůzky fašančárů, kteří tancují 
zdejší mečový tanec „Pod šable“. 
Podle něj a stejnojmenné lidové 
písně je také pořad nazván – „Pod 

šable, pod šable“. I tento pořad byl dokumentován videozáznamem (v lokalitě Štrbákovec). Šlo o první simul-
tánní videodokumentaci muzea ve vysokém rozlišení, při němž se v záznamu doplňovalo 1 až 4 záznamové 
zařízení (videokamery a zrcadlový fotoaparát). Záznam by následně zpracován do prvního muzejního Blu-ray 
disku (Full HD) se záznamem 11 mečových tanců různých skupin tanečníků (fašančárů), doplněným zázna-
my a výpověďmi pamětníků (A. Kapsa). Festival končí taneční zábavou s pochováváním basy, což je vždy 
příležitost pro rázovitý karnevalový průvod masek v jejich domácím charakteristickém provedení. 27. ročník 
festivalu masopustních tradic v obci Strání na Uherskobrodsku skončil těsně před půlnocí, v úterý 4. března 
2014.

5. Ozvěny Musaionfilmu
projekce
14. 3. 2014, 10.00, HRADEC KRÁLOVÉ – Muzeum východních Čech 



 
6. Dny Komenského 2014

spolupráce na dalším ročníku akce u příležitosti Dne učitelů 2014
24. – 30. 3. 2014, UH. BROD
 

7. Po stopách Komenského
interaktivní pořad pro děti
akce oslav Dny Komenského 2014
24. – 25. 3. 2014, UH. BROD – Muzeum JAK (nová třída)
 

8. Lidová svatba v Komni
přednáška s ukázkou komňanského svatebního kroje
24. 3. 2014, 17.00, KOMŇA – Obecní úřad 
 

9. Konference České pedagogické společnosti
slavnostní zahájení a průběh konference
akce oslav Dny Komenského 2014
27. – 28. 3. 2014, UH. BROD – Muzeum JAK (sloupový sál, nová třída)
 

10. Den učitelů 2014 [Den narození Jana Amose Komenského]
den otevřených dveří – expozice a výstavy v muzeu
u příležitosti 422. výročí narození J. A. K. | významný den ČR
30. 3. 2014, 9.00 – 16.00, UH. BROD – Muzeum JAK – přízemí expozice



 
11. Kraslice 2014

15. ročník předvelikonočních dílen lidových výrobců
8. – 9. 4. 2014, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, UH. BROD – Muzeum JAK – přízemí expozice
Předvelikonoční dílna lidových výrobců Kraslice 2015 byla uspořádána ve spolupráci se Základní umě-
leckou školou v Uherském Brodě. Ta představila své mladé kytaristy a také dětskou cimbálovou muziku 
Šabličku. Náplní dílen se staly kromě ukázek výroby kraslic také výšivky z Březové, tatary a výrobky z proutí 
z Vápenic, ozdoby z kukuřičného šustí a textilu z Uherského Brodu a také kožené krpce a opasky ze Strání. 
Dvoudenní akce se uskutečnila v přízemí budovy expozice muzea.

12. Mezinárodní den muzeí 2014 / IMD
den otevřených dveří – vstup zdarma
celodenní videoprojekce
17. 5. 2014, 9.00 – 16.00, UH. BROD – Muzeum JAK
Společné téma Mezinárodního dne muzeí 2014 pro členská muzea ve světě znělo – Muzea tvoří sbírky a 
lidé. Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě se k tématu volně připojilo formou dne otevřených dveří 
do muzea a zpřístupněním aktuálních expozic a výstav. Návštěvníci tak mohli mj. zhlédnout právě
otevřenou výstavu autorky Veroniky Provodovské (MJAKUB) Svatební kroj z Březové, rekonstrukci tradič-
ního lidového oděvu této lokality (vernisáž 16. 5. 2014 v muzeu). Pro návštěvníky muzea byl Mezinárodní 
den muzeí 2014 také příležitostí naposled zhlédnout výstavu „JUDr. Václav Robert hrabě z Kounic“, kterou 
rovněž autorsky připravili pracovníci muzea. Již tradičně muzeum během tohoto dne otevřených dveří nabízí 
návštěvníkům také projekce posledních filmů, které muzeum vyprodukovalo. Bylo tak nabízeno celkem 8 
filmů z období předchozích cca 2 let (od videodokumentace 25. výročí festivalu Fašank ve Strání – rok 2012 
– po dokumentaci hanácké svatby v muzeu;  v nabídce byly také záznam přednášky o Obrazu Panny Marie 
v Uherském Brodě a zpracovaná videodokumentace vlčnovských úvazů ženské hlavy i hody s právem, 
zaznamenané ve Spytihněvi).



13. Rolnický dům 2014
zpřístupnění expozice a komentované prohlídky (v rámci Jízdy králů 2014)
24. – 25. 5. 2014, VLČNOV
Pracovníci muzea se také v roce 2014 ujali komentovaných prohlídek stálé expozice Muzea J. A. Komen-
ského ve Vlčnově u příležitosti zdejší Jízdy králů, lidové slavnosti, zapsané do Reprezentativního seznamu 
nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Po oba dny zde navíc domácí pořadatelé zajistili ukázku 
výroby vlčnovských klobúků a kovářských a podkovářských prací, a to přímo v prostorech rolnického domu.
Po oba dny expozici s rozsáhlým hospodářským vybavením zhlédlo asi 1000 návštěvníků. Pracovníci mu-
zea zájemcům podrobně popsali historii stavení i předměty domácnosti a hospodářství (k čemu sloužily). 

14. Přijďte na svatbu! 2014 – Židovská svatba
ukázka židovské svatby včetně obřadu Taneční skupiny Rút z Prostějova 7. ročník cyklu Lidová svatba,  
10. ročník Festivalu muzejních nocí
31. 5. 2014, 19.00, UH. BROD – Muzeum JAK (atrium)
Cyklus lidových svateb, které muzeum scénicky prezentuje od r. 2008, v letošním, 8. ročníku, rozšířil svůj 
záběr nejen ve svých regionálních, ale i širokých národopisných tradic. Po rekonstrukcích místních svateb z
Uherskobrodska (Strání, Vlčnov, Újezdec-Těšov) a následně širší oblasti Dolňácko (Hluk, Staré město) byla 
představena scénická úprava tradiční lidové svatby mimo Slovácko – z Hané (2013) a letos svatba židovská 
(31. května 2014, atrium muzea). Jejími interprety se stala Taneční skupina Rút z Prostějova pod umělec-
kým vedením Evy Štefkové. Pořad navštívilo cca 200 návštěvníků a byl zaznamenán na 2 kamery (z toho 
1 ve vysokém rozlišení) pro dokumentační a studijní účely muzea a jeho badatelů. Autorem cyklu lidových
svateb je ředitel a etnograf muzea PhDr. Pavel Popelka, CSc., cyklus probíhá v rámci Festivalu muzejních 
nocí AMG. Na příští rok muzeum připravuje svatbu z valašského Nového Hrozenkova.



15. Musaionfilm 2014
17. ročník přehlídky muzejních filmů
4. – 6. 6. 2014, UH. BROD – Muzeum JAK, Kino Máj
 

16. Milostné zpívání
vystoupení účinkujících ze Strání a představení nového CD (zpěvačka Vlasta Grycová, CM Husličky, Pavel 
Popelka ad.)
4. 6. 2014, 20.00, UH. BROD – Muzeum JAK (sloupový sál)
 

17. Černý Janek 2014
předání ceny Černý Janek 2014 a projekce oceněných filmů 17. ročníku Musaionfilmu
5. 6. 2014, 20.00, UH. BROD – Muzeum JAK (sloupový sál)
 

18. Ozvěny Musaionfilmu 2014
promítání oceněných a nejzajímavějších filmů
letošního 17. ročníku přehlídky muzejních filmů Musaionfilm 2014
6. 6. 2014, 18.00, UH. BROD – Kino Máj

 
19. Zahraniční folklorní soubory 2014

vystoupení zahraničních účinkujících z MFF Strážnice 2014
25. 6. 2014, 10.00, UH. BROD – Muzeum JAK (atrium)
14. ročník vystoupení účinkujících známého strážnického festivalu proběhlo díky dobrému počasí v atriu 
muzea poslední středu v červnu. Představení, které je určeno především školám v dopoledních hodinách, 
představilo účinkující z Albánie: Zëri i Bilbilit (město Saranda), dále z Indonésie: Jakarta Musical Production 
(Jakarta) z Kazachstánu: Aru-Ai (hlavní město Asta) a z Ruska: Aurora Borealis (St. Petersburg).



 
20. Hudebně poetické odpoledne

setkání s básnickou a výtvarnou tvorbou Magdalény Verneové
23. 8. 2014, 17.00, UH. BROD – Muzeum JAK (sloupový sál)

 
21. Den evropského dědictví / EHD 2014

spoluúčast na celoměstské kulturní akci
otevřené výstavy / celodenní videoprojekce „Ozvěny Musaionfilmu 2014“
21. 9. 2014, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, UH. BROD – Muzeum JAK
 Muzeum J. A. Komenského se ve spojení s lokálním garantem akce – Domem kultury v Uherském Brodě, 
zapojilo do celorepublikových a celoevropských dnů otevřených památek Dnů evropského dědictví / EHD 
2014. Svým návštěvníkům nabídlo kromě zpřístupnění expozic Jan Amos Komenský lidstvu a Starožitnosti
Uherskobrodska také prohlídku krátkodobých aktuální výstav Velká válka v muzejních sbírkách a Slabikáře 
světa. Podobně jako u Mezinárodního dne muzeí, i nyní muzeum využilo jednu ze svých videoték, Videotéku 
Musaionfilmu a sestavilo projekci posledních příspěvků, filmů Musaionfilmu 2014. K projekci byly vybrány 
oceněné filmy Kotěra. Po stopách moderny. (Černý Janek 2014), Zámek Třebíč – modernizace zámku a 
zpřístupnění nových expozic (cena diváků), Druhé Vojvodovo: myslet obrazem (čestné uznání), Betlémy v
pohraničí – hledání Proboštovy a Wittigovy inspirace (čestné uznání) a film z vlastní muzejní produkce Keď 
sa fašank krátí (čestné uznání).

22. Slowik
koncert polského pěveckého sboru
11. 10. 2014, 17.30, UH. BROD – Muzeum JAK (sloupový sál)
 

23. XXIX. Mezinárodní komeniologické kolokvium
pravidelné setkání komeniologů
15. – 16. 10. 2014, UH. BROD – Dům dětí a mládeže (velký sál)
 

24. Na kraj Ameriky
vystěhovalectví do Ameriky ve slovácké lidové písni
repríza pořadu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2014
15. 10. 2014, 19.00, UH. BROD – Muzeum JAK (sloupový sál)
 

25. Den vzniku samostatného československého státu 2014
den otevřených dveří
28. 10. 2014, 9.00 – 16.00, UH. BROD – Muzeum JAK
 

26. Ozvěny Musaionfilmu 2014
prezentace 5 oceněných filmů s komentářem
ze 17. ročníku přehlídky muzejních filmů MUSAIONFILM v Uherském Brodě
12. 11. 2014, 18.00, OPAVA – Slezské zemské muzeum 

 
27. Koncert pro kamarády II

přátelské setkání v předadventním čase
21. 11. 2014, 17.00, UH. BROD – Muzeum JAK (sloupový sál)



 
28. Ozvěny Velké války na Uherskobrodsku

pořad k vydání nové knihy
a výstavě Velká válka v muzejních sbírkách
22. 11. 2014, 17.00, UH. BROD – Muzeum JAK (sloupový sál)

 
29. Perníčky 2014

16. ročník předvánočních dílen lidových výrobců
2. – 3. 12. 2014, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00, UH. BROD – Muzeum JAK (přízemí expozice)
Podobně jako dílny předvelikonoční, i předvánoční dílny chtěly zvláště svým dětským, ale i dospělým ná-
vštěvníkům přiblížit rukodělnou a řemeslnou výrobu takových činností, které tradičně patřily k danému obdo-
bí. Příprava na Vánoce představuje také tvorbu nejrůznějších ozdob a tradičních předmětů. Kromě perníčků 
mohly děti pozorovat vznik dřevěných figurek do betléma, jejich řezbu a práci zkušeného řezbáře. Dále 
si mohly prohlédnout betlém z keramiky, kukuřičného šustí, ale i štípané holubičky, paličkovanou krajku, 
háčkované ozdoby a baňky zdobené voskem. I nyní muzeum na akci spolupracovalo se zdejší Základní 
uměleckou školou, která poskytla účinkování mladých kytaristů a cimbálové muziky Šablička. Další dětští 
účinkující se představili jako členové dětského folklorního souboru Holúbek,¨pracující při Katolické základní 
škole v Uherském Brodě. Děti zde představily poprvé své nové pásmo Neseme vám dobrú novinu.

Autorské pořady
P. Popelka, L. Uhlíková: Na kraj Ameriky. Vystěhovalectví do Ameriky ve slovácké lidové písni. MFF Strážni-
ce 28. 6. 2014. Repríza: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 15. 10. 2014.



Expozice
 
Muzeum provozuje tři dlouhodobé expozice:

 
- J. A. Komenský lidstvu, expozice pod morální záštitou UNESCO, areál muzea

- Rolnický dům a hospodářství, dům č. 57, Vlčnov
 
- JUDr. Václav hrabě z Kounic, Panský dům, Uherský Brod (v roce 2014 zrušena, trojrozměrné sbírky 
v počtu 13 zařazeny z pět do depozitáře) 



V areálu muzea je pro veřejnost celoročně zpřístupněna Japonská zahrada.

 
Výstavy:
 
1. Predátoři ptačí říše – dravci a sovy

výstava zoologických preparátů
výstava byla zapůjčena z Muzea východních Čech v Hradci Králové
7. 2. – 4. 5. 2014, UH. BROD – Muzeum JAK (malý výstavní sál, stará třída)
Výstava v šíři dvou výstavních prostor spolu s doprovodným programem pro děti a žáky ZŠ rozšířená pro 
naše muzeum o interaktivní prvek hlasů vystavovaných dravců. Velkou pozornost dětí a jejich rodičů si při-
táhla již její vernisáž s komentovanou ukázkou živých dravců. Výstava byla zapůjčena z Muzea východních 
Čech v Hradci Králové, autorsky ji sestavil kurátor Mgr. Josef Hotový. Orla, káně, puštíky, výra a poštolku 
tak na vernisáži představila Stanice ochrany fauny Hluk, která především dětským návštěvníkům připravila 
jedinečné zážitky. Součástí výstavy byla také instalace interaktivních součástí, tematicky
zaměřených drobných her pro děti, instalovaných ve „stará třídě“ části stále expozice JAK lidstvu Škola hrou.

2. Od věnečku k obálence, Svatební zvyky na Uherskobrodsku 
2. 2. – 23. 3. 2014 Vlčnov – galerie na Měšťance
           

3. Podoby víry
Po stopách cyrilometodějské tradice ve fotografiích Pavla Popelky
3. repríza autorské výstavy
25. 2. – 27. 4. 2014, BRNO – Etnografický ústav MZM (bývalá kaple v přízemí)
 

4. JAK chtěl změnit svět
putovní výstava o životě, díle a odkazu J. A. Komenského (3. repríza)
akce oslav Dny Komenského 2014
22. – 30. 3. 2014, UH. BROD – Kino Máj (foyer)



 5. JAK chtěl změnit svět (3. repríza)
putovní výstava o životě, díle a odkazu J. A. Komenského
3. repríza
27. 3. – 13. 4. 2014, UH. BROD – Muzeum JAK (sloupový sál)
 

6. JAK chtěl změnit svět (4. repríza)
putovní výstava o životě, díle a odkazu J. A. Komenského (v rámci Noci kostelů)
28. 4 – 23. 5. 2014, JABLONEC NAD NISOU – modlitebna Ochranovského sboru při ČCE

 7. Svatební kroj z Březové
výstava rekonstrukce tradičního lidového oděvu
výstava v rámci Mezinárodního dne muzeí 2014
16. 5. – 8. 6. 2014, UH. BROD – Muzeum JAK (malý výstavní sál)
Navázáno na tradici výstavek ke svatebním krojům – tentokrát především z pohledu švadlenky a přípravy 
svatebního kroje. 
O výstavu byl velký zájem z řad návštěvníků i institucí. Byla poté zapůjčena Občanskému sdružení Ko-
pretina Březová na výstavu Historie svatebního kroje z Březové (červenec 2014). Rekonstruované krojové 
součástky byly dále prezentovány ve Strážnici (červen 2014) při ukázce práce lidových řemeslníků. Re-
konstrukci mužského i ženského svatebního kroje provedla zaměstnankyně muzea Veronika Provodovská.  
O této rekonstrukci byl průběžně natáčen videodokument další muzejní pracovnicí Mgr. Marií Římovskou, 
která jej v premiéře představila na vernisáži výstavy. Vernisáž také doplnili folklorní účinkující z obce Bře-
zová: cimbálová muzika Šimbolica, ženský sbor Šibalicea dívčí sbor Danajky. Svůj program zarámovaly do 
komponovaného pásma s využitím živého projevu a mluveného slova v playbacku. Pořad měl vynikající 
úroveň a podtrhl samotné poslání 
muzejní práce – „Muzea zajišťují 
ochranu, dokumentaci a propaga-
ci přírodního a kulturního dědictví 
lidstva“ (Profesní etický kodex 
ICOM pro muzea, bod č. 1). Vý-
stava byla otvírána a zpřístupně-
na v rámci Mezinárodního dne 
muzeí 2014 (téma: Muzea tvoří 
sbírky a lidé).
Na základě této výstavy přichází 
více badatelů nejen o předložení 
krojových součástek, ale také o 
rady provedení správné rekon-
strukce.
 

8. Věda je krásná
výstava fotografií PřF UK Praha
4. – 15. 6. 2014, UH. BROD, Muzeum JAK – stálá expozice (stará třída)
 

9. Střípky z dějin módy
modely historických oděvů na panenkách
kolekce 80 modelů ze sbírky Zdeňky Mudrákové mapující proměny módy od 13. do 20. století
12. 6. – 31. 8. 2014, UH. BROD – Muzeum JAK (malý výstavní sál)
 Autorkou precizně připravené modely s množstvím doplňků těšily nejen děti, ale i dospělé. Téma, které se 
neomrzí bylo správně zvoleno na hlavní návštěvnickou sezonu. Zastoupeny byly všechny historické slohy a 
směry napříč společenským vrstvám doplněné o významné osobnosti dějin.  



10. Velká válka 
v muzejních sbírkách

výstava ke 100. výročí 
vypuknutí I. světové 
války
20. 6. 2014 – 25. 1. 2015, UH. BROD – Muzeum JAK (velký výstavní sál)
Cílem výstavy sestavené ze sbírek Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě bylo poskytnout 
návštěvníkovi náhled do života vojáků i civilního obyvatelstva v období první světové války (1914–1918). 
Návštěvník tak mohl nahlédnout nejen do života prostého vojáka na frontě, ale výstava přiblížila i život civil-
ních obyvatel města se všemi těžkostmi a problémy, jež tato doba přinášela. Na pozadí známých vojensko-
-historických faktů byl podán výstižný obraz života obyvatel našeho regionu. Současně bylo připomenuto 
období řízeného vojenského hospodářství monarchie, tak jak se v regionu odráželo zejména ve sběrných 
akcích na podporu fronty, přídělovém systému potravin nebo rekvizicích zemědělských plodin a jiného ma-
teriálu pro válečnou ekonomiku. Výstava se také částečně dotkla problematiky vzniku československých 
legií a připomněla významné osoby regionu a města, jež se svojí účastí v legiích přihlásili k myšlence nově 
vznikající Československé republiky.
Doprovodná publikace k výstavě Ozvěny velké války na Uherskobrodsku zachycuje život obyvatelstva na 
Uherskobrodsku v období první světové války. Publikace čerpá z bohatého archivního materiálu k tomuto 
období, jako jsou obecní, školní, farní kroniky, osobní deníky vojáků a písemné vzpomínky obyvatel regio-
nu. Na základě těchto pramenů publikace podává podrobný obraz období čtyř válečných let, která byla pro 
Uherský Brod a jeho nejbližší okolí přelomovou dobou. Publikace je mimo odborný text doplněna řadou ci-
tací z dobových písemných pramenů, bohatým poznámkovým aparátem a doplněna obrazovým materiálem 
jako jsou dobové fotografie a fotografie historických předmětů vztahujících se k tomuto tématu. Kniha byla 
představena 22. 11. 2014.
Celkově se dá říci, že realizovaný projekt vzbudil mimořádný ohlas nejen u obyvatel regionu, ale i u návštěv-
níků z celé České republiky. O zvýšeném zájmu hovoří také skutečnost, že doba trvání výstavy byla pro 
velký zájem veřejnosti prodloužena do 25. 1. 2015. Výstava je taktéž hojně navštěvována školami z regionu, 
které jí využívají k názornému výkladu výuky první světové války jako součásti moderních dějin.
Doprovodná publikace je pozitivně hodnocena především obyvateli regionu se zájmem o historii pro svoji 
přehlednost a zpracování tématu, které nebylo dosud veřejnosti uceleně předloženo ve zpracované tiskové 
podobě.
Díky podpořenému projektu MK ČR se podařilo sesbírat a obohatit sbírkové fondy o fotografický materiál  
i trojrozměrné sbírkové předměty. 



11. Od jara do zimy. Slavnosti a rituály východní Moravy 
22. 6. – 24. 8. 2014, Městské muzeum ve veselí nad Moravou,  
          

12. Podoby vody 
26. 6. – 15. 9. 2014, Baťův kanál, Spytihněv, 

13. Historie svatebního kroje z Březové
sobota 5. 7. 2014 | 14.00 – První uvedení zpěvníku 180 březovských písní!
a posezení se soubory z Březové, Strání a St. Hrozenkova
4. – 6. 7. 2014, BŘEZOVÁ – Dům sv. Josefa (u kostela)
 

14. Od jara do zimy
slavnosti a rituály východní Moravy
výstava fotografií PhDr. Pavla Popelky, CSc.
2. 9. 2014 – 2. 1. 2015, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – Valašské muzeum v přírodě
 

15. Slabikáře světa
výstava zahraničních slabikářů
ze sbírky Štefana Peteji a Ing. Zdeňky Markovičové
12. 9. 2014 – 15. 2. 2015, UH. BROD – Muzeum JAK (malý sál)

Sbírka slabikářů celého světa byla pro úspěch prodloužena. Sbírka názorně představuje rozmanitost slabi-
káře jako školní pomůcky historické, současné, nákladné i slabikáře pro chudé země. Výstava prodloužena  
do 15. 2. 2015



16. Etiopie objektivem etnografa
výstava fotografií Pavla Popelky
2. 10. – 2. 12. 2014, UH. BROD – Restaurace Balkán
 

17. Zápisník Velké války
literární dobové materiály 1. světové války
výstava u příležitosti 18. ročníku Týdne knihoven 2014
6. – 10. 10. 2014, 8.00 – 16.00, UH. BROD – Muzeum JAK (knihovna)
 

18. Angels Camp / San Francisco
Neobvyklá barevnost a nezvyklé proporce krajin, ulic, měst a dokonce aut!
Obrazy z cest Doris Windlin po Kalifornii.
15. 10. – 23. 11. 2014, UH. BROD – Muzeum JAK (nová třída)
 

19. Jan Hus roku 1415 a 600 let poté
putovní výstava Husitského muzea Tábor
k 600. výročí odsouzení a upálení Jana Husa Kostnickým koncilem
15. 10. 2014 – 15. 2. 2015, UH. BROD – Muzeum JAK (sloupový sál)

Výstavu uvedl v rámci zahájení 29. mezinárodního komeniologického kolokvia ředitel Husitského muzea 
Jakub Smrčka. Návštěvníci tak v krátké době mohli shlédnout po výstavě JAK chtěl změnit svět druhou 
putovní výstavu věnovanou české duchovní autoritě.

12. Podoby víry
fotografie Pavla Popelky
16. 12. 2014 – 27. 1. 2015, UH. HRADIŠTĚ – Reduta (foyer)



 
  

Ediční činnost:
1. Číslo 91-92/2014 mezinárodního komeniologického časopisu Studia Comeniana et historica edičně 

připraveno, tisk v roce 2015
2. Katalog  Musaionfilmu 2014. Katalog 17. ročníku přehlídky muzejních filmů vyšel u příležitosti konání 

přehlídky (4.-6. června 2014). 
3. Radek Tomeček. Ozvěny velké války na Uherskobrodsku. Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě: 2014

Vědeckovýzkumná činnost
- Historie Uherskobrodska v 16. a 17. století (sběr materiálu a drobnější publikace) – Petr Zemek
- Komeniologie – Petr Zemek
- Edice protestantských církevních řádů – Petr Zemek
- Mečové tance v interetnických souvislostech – Pavel Popelka
- Historie první světové války na Uherskobrodsku – Radek Tomeček

Odborné semináře a konference
1. Dny Komenského

Pedagogická konference a programy zážitkové pedagogiky. Tenebrae fascarum, o. s., ve spolupráci s Mu-
zeem J. A. Komenského a dalšími subjekty 
27. 3. 2014 – 28. 3. 2014 | prostory muzea, DDM
Dny Komenského byly zahájeny v pondělí 24. 3. vzdělávacím kurzem „Po stopách Komenského“, který pro-
bíhal i v dalších dnech. Až do neděle 30. 3. probíhaly kulturní, společenské a vzdělávací akce, ve čtvrtek se 
uskutečnila konference České pedagogické společnosti a v sobotu děkovná bohoslužba. Do Dnů Komen-
ského bylo zapojeno mnoho partnerů a též je podpořila řada sponzorů. 
Konference České pedagogické společnosti byla ojedinělou akcí, která byla poprvé mimo univerzitní měs-
to. Konference uskutečnila zásluhou předsedy společnosti, Doc. Tomáše Čecha, který se zúčastnil Dnů 
Komenského v roce 2012, jež je natolik nadchly, že se rozhodl ročník 2014 uspořádat právě v Uh. Brodě. 
Jednání probíhala součastně ve třech jednacích sálech, nechyběly workshopy, kulturní večer. 
Program oslav Dnů Komenského byl uspořádán místy netradičně, kdy se s J. A. Komenským  spíše místo 
historické postavy počítalo jako s žijící legendou – Kytka pro Jana, Janovi k narozeninám, Zpátky do lavic. 
O všechny akce během dnů byl velký zájem, který poodhalil JAK jako moderního učitele a myslitele.  
Muzeum akci také zdokumentovalo a byl vytvořen krátký sestřih zachycující průběh celé akce, který bude 
veřejnosti prezentován před dalším ročníkem Dnů Komenského jako upoutávka.



2. Musaionfilm 2014
17. ročník přehlídky muzejních filmů
4. června 2014 – 6. června 2014 | muzeum

Jediná přehlídka muzejních filmů v České republice vstoupila letos do svého 17. ročníku a již potřetí rozdala 
cenu poroty – Černý Janek. Ocenění v roce 2014 připadlo autorům filmu vytvořeného pro Muzeum východ-
ních Čech v Hradci Králové „Kotěra. Po stopách moderny.“ (předešlá ocenění získaly filmy vytvořené pro 
Muzeum Vysočiny v Třebíči a Památník Lidice). I tento ročník Musaionfilmu potvrdil dlouholetou spolupráci 
s pedagogem Katedry dokumentární tvorby pražské FAMU, režisérem prof. Mgr. Rudolfem Adlerem. Pře-
hlídky se jako její lektoři zúčastnili též filmoví autoři doc. Martin Štoll a prof. Jan Gogola. Během 3 dnů bylo 
v pořadatelském Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě odpromítáno 38 filmů.

3. XXIX. Mezinárodní komeniologické kolokvium
Komenský a česká reformace
15. a 16. října 2014 

Spolupořádalo Muzeum J. A. Komenského s Filosofickým ústavem AV ČR. Téma jednání – Hus, Komenský 
a česká reformace – bylo zvoleno záměrně s ohledem na nastávající jubileum kostnického mučedníka. Bě-
hem minulých kolokvií v jejich více jak 40leté existenci se husitologická tématika vícekrát objevila, zvláště  
v diskusích se znalcem husitské filosofie Robertem Kalivodou. Hus však ovlivnil celou českou reformaci 
včetně Komenského. Pořadatelé proto dali poměrně volný prostor badatelům ve formulaci témat jejich refe-
rátů, což bylo také v souladu s tradicí kolokvií. Během dvou dnů jednání zazněly referáty věnované přímo 
Janu Husovi a Janu Amosi Komenskému, recepci jejich učení u následovníků i modernímu bádání. Účast-
níci ze sedmi zemí přednesli celkem 22 referátů, které budou publikovány v časopise Studia Comeniana et 
historica. I doprovodný kulturní program přispěl k jejich spokojenosti. Na úvod se konala vernisáž výstavy 
připravené Husitským muzeem v Táboře Jan Hus 1415 a 600 let poté. Večerní program byl ve znamení 
zpěvu, velký pořad Na kraj Ameriky. Vystěhovalectví do Ameriky ve slovácké lidové písni připomenul, že  
i Hus a Komenský zemřeli v daleké cizině. Příští kolokvium je plánováno na rok 2016.



Videodokumentace

„video-dokumentace programů Čas mladosti a Čas zralosti (Fašank na Strání) 28. 2.; video-dokumentace Fa-
šanku na Strání (Den otevřených dveří ve sklárnách, Lidová řemesla a zabijačkové hody, Přijetí souborů a 
hostů festivalu, programu „Ej, fašanku, fašanku“, V šenku) 29. 2.; video-dokumentace fašankové obchůzky 
ve Strání a pochovávání basy 4. 3.; video-dokumentace akce Zpátky do lavic (Dny Komenského) 24. 3.; Po 
stopách Komenského (Dny Komenského) 25. 3.; video-dokumentace akce Edutácky (Dny Komenského) 26. 3.; 
video-dokumentace akce Otvírák na Komenského (Dny Komenského) 26. 3.; video-dokumentace Konference 
ČPdS (Dny Komenského) 27. 3.; video-dokumentace akce Po stopách Komenského, konference ČPdS (Dny 
Komenského) 28. 3.; video-dokumentace Slavnostní zvonkohry (Dny Komenského) 28. 3.; video-dokumentace 
koncertu Janovi k narozeninám (Dny Komenského) 28. 3.; video-dokumentace a tvorba krátkého sestřihu z akce 
Kraslice 2014 (8. – 9. 4.); tvorba krátkého videa s postupem výroby batikovaných kraslic z Ostrožské Nové Vsi 
(11. 4.); video-dokumentace vyjádření provinciála řádu k situaci dominikánů v Čechách a důvodech jejich od-
chodu z Uherského Brodu; video-dokumentace a tvorba krátkého sestřihu z akce Přijďte na svatbu! – Židovská 
svatba 31. 5.; video-dokumentace akce Musaionfilm 2014 (4. – 6. 6.); video-dokumentace akce Milostné zpívání 
(4. 6.); video-dokumentace výstavy Věda je krásná (5. 6.); video-dokumentace a tvorba krátkého sestřihu z ver-
nisáže výstavy Střípky z dějin módy (12. 6.); výroba upoutávky k výstavě Velká válka v muzejních sbírkách (16. 
6.); video-dokumentace a střih videa z přednášky „Vzpomínka na P. Jakuba Zemka OP“ v klášteře dominikánů 
v Uherském Brodě; video-dokumentace slavnosti Božího těla v Uherském Brodě; video-dokumentace a tvorba 
krátkého sestřihu z vernisáže výstavy Velká válka v muzejních sbírkách (20. 6.); video-dokumentace akce a 
tvorba krátkého sestřihu z akce Zahraniční folklórní soubory (25. 6.); natáčení dokumentu „Oskoruša – strom 
Slovácka“ s panem Rachůnkem z Havřic; video-dokumentace vernisáže výstavy Svatební kroj z Březové, tvorba 
DVD s programem Puojděme spolem na Brezovú; video-dokumentace folklórního pohřbu gazdy Jaroslava Slo-
váka; video-dokumentace vernisáže výstavy Slabikáře světa; tvorba dokumentu o rekonstrukci svatebního kroje 
z Březové „Brezovská nevěsta“ (kamera, střih, režie); video-dokumentace a tvorba sestřihu z vernisáže výstavy 
Peníze habsburských panovníků (27. 9.); tvorba krátkého sestřihu z Komeniologického kolokvia; střih videa a 
tvorba DVD z programu Na kraj Ameriky; video-dokumentace a tvorba krátkého sestřihu z akce Perníčky 2014 
(2. – 3. 12.); video-dokumentace a střih videa z programu Neseme Vám dobrú novinu (2. 12.)

Účast na seminářích, konferencích a školeních 
pořádaných jinými institucemi:

Petr Zemek
Účast na konferenci „Philosophical and scientific-pedagogical activity of D. I. Chyzevsky.“ (Peterschule St. 
Petersburg, Russia, 3. 6. – 6. 6. 2014). 

Veronika Provodovská:
Účast a referát s dokumentem o rekonstrukci ženského kroje na sympoziu: Lidový oděv, NÚLK Zámek 
Strážnice (28. 4 - 29. 4. 2014) 

Eliška Frýželková:
38. seminář knihovníků AMG ČR Muzeum Beskyd (2. – 4. 9. 2014) 

Marie Římovská:
Kurz Audiovizuální tvorby v Hradci Králové, středisko IMPULS



Metodická činnost a pedagogické působení:

Pracovníci poskytli stovky odborných konzultací badatelům i zájemcům z řad veřejnosti. Konzultace se týkaly 
především historie Uherského Brodu a okolí, řemesel, architektonických a jiných památek, židovské komunity, 
dále pak života a díla J. A. Komenského. Velkou část poskytnutých metodických rad a materiálu poskytnutého 
ke studiu tvoří oblast etnografie. V knihovně proběhlo cca 270 výpůjček pro muzejní pracovníky, celkově se 
uskutečnilo 47 externích návštěv, cca 350 výpůjček knih, časopisů, plakátů aj.
Pro popularizační a edukační účely je připravován projekt „Comenius“ spočívající ve výuce šití a vyšívání stehů 
používaných na krojových součástkách, názorné prezentaci správného oblékání do kroje, poznávání nejstarších 
obydlí a jejich obyvatel.
Realizovány byly doprovodné programy k výstavám:

1) Orbis pictus – program ke stálé expozici Muzea JAK (756 studentů, 48 dospělých)
2) Kroj na Uherskobrodsku – program ke stálé expozici Muzea JAK (82 studentů, 5 dospělých)
3) Život ve válce – program k výstavě Velká válka v muzejních sbírkách (43 studentů, 3 dospělí)
4) Noc s Andersenem (58 dětí, 13 dospělých)
5) Pozorujme tiše tajemství ptačí říše – program ke stálé expozici Muzea JAK (85 studentů, 4 dospělí)
6) UB – Středověké město – program ke stálé expozici Muzea JAK (23 studentů, 1 dospělí)
7) Peníze habsburských panovníků – matematický program (15 studentů,1 dospělý)
8) Peníze habsburských panovníků – historický program (19 studentů, 2 dospělí)
9) příprava akce na rok 2015 Komenského cesty domů – studium materiálů, tvorba programu, plakát

Celkem 1 158 návštěvníků doprovodných programů.

Výpůjčky:

Smlouvy o výpůjčkách sbírek
Dlouhodobé výpůjčky: HS 6/02 – výpůjčka ukončena 17. 12. 2014; HS 5/08; HS 4/2011
Krátkodobé výpůjčky:  HS 1/2014 – vráceno 7. 4. 2014; HS 2/2014 – vráceno 15. 7. 2014; HS 3/2014 – vrá-
ceno 8. 7. 2014; HS 4/2014 – vráceno 8. 7. 2014; HS 5/2014 – vráceno 7. 7. 2014; HS 6/2014 – vráceno 24. 
10. 2014; HS 7/2014 – výpůjčka trvá; HS 8/2013 – vráceno 24. 3. 2014; HS 10/2013 – vráceno 11. 3. 2014

V roce 2014 bylo jiným muzeím a organizacím pro účely výstavní, studijní a restaurátorské půjčeno celkem 
265 sbírkových předmětů. Z toho z podsbírky archeologie 179 ks, z podsbírky etnografie 63 sbírkových 
předmětů, z podsbírky historie 14 sbírkových předmětů, z podsbírky umění regionu 8 sbírek a z podsbírky 
Komenský v umění 1 sbírkový předmět.

Pro výstavy pořádané našim muzeem s názvem „JUDr. Václav Robert hrabě z Kounic“ bylo zapůjčeno 
k výstavním účelům 152 předmětů , dále výstava „Velká válka v muzejních   sbírkách“ byla rovněž doplněna 
o 23 sbírkových předmětů zapůjčených ze Zámku Slavkov-Austerlitz, dále bylo do výstavy „Velká válka...“ 
zapůjčeno 35 sbírkových předmětů 
z Muzea Bojkovsko, Bojkovice.
Pro tyto výstavy, které návštěvníci mohli vzhlédnout v roce 2014 bylo zapůjčeno z jiných muzeí celkem 110 
sbírkových předmětů.



Spolupráce s jinými institucemi:    
                

Muzeum J. A. Komenského spolupracuje především s komeniologickými institucemi - muzei, Komenského 
společnostmi a vědeckými ústavy. Po odborné stránce je spolupráce klíčová s Filosofickým ústavem AV ČR 
v Praze, univerzitami v Praze, Pardubicích, Olomouci a Brně. Muzeum spolupracuje i s muzei Komenské-
ho a dalšími muzejními institucemi. Probíhá i spolupráce s knihovnami v regionu – výměna informací na 
pravidelných  seminářích (knihovna BBB v Uh. Hradišti a knihovna Slováckého muzea), Národní knihovna, 
Meziknihovní výpůjční služba. Muzeum je v pravidelném kontaktu s místními spolky, např. s Občanským 
sdružením Kopretina Březová, se kterým muzeum uspořádalo výstavu „Historie svatebního kroje z Březo-
vé“. Samozřejmostí je spolupráce s okolními obcemi a školami. 

Napsali o nás a s naší spoluprací:

      Dobrý den s Kurýrem
Chadura Jaroslav. Olšava? Jako by spadla z Marsu, autora neuvádí kronika, historici ani dobový tisk. Dobrý 
den s Kurýrem č. 36, s. 5, 8. 9. 2014.
(iva). Slabikáře celého světa. Dobrý den s Kurýrem č. 36, s. 9, 8. 9. 2014. 
(pas). Ozvěny velké války. Dobrý den s Kurýrem č. 46, s. 13, 18. 11. 2014.
(ceh). Muzeum odmítá dary. Kvůli zákoníku!. Dobrý den s Kurýrem č. 8, s. 1, 24. 2. 2014. 
(ara). Dny Komenského začnou diktátem z češtiny. Nechybí ani přestávka na svačinku. Dobrý den s Kurý-
rem č. 12, s. 5, 24. 3. 2014.
(iva). Svatební kroje z Březové. Dobrý den s Kurýrem č. 19, s. 9, 12. 5. 2014.
(kul). Velká válka v muzejních sbírkách. Dobrý den s Kurýrem č. 24, s. 14, 16. 6. 2014.

Slovácký deník
(pap). Poslední možnost zhlédnout ražby habsburských panovníků. Slovácký deník č. 5, s. 3, 7. 1. 2014.
(rr). Historie Nivnického orloje. Slovácký deník č. 7. Příloha Slovácké noviny, 8. 1. 2014
Malušová Blanka. Na všechno, no co dřív stačil selský rozum, musí být dnes procedura. Slovácký deník č. 
18. Příloha Slovácké noviny, 22. 1. 2014.
Pinďáková Pavla. Uherský Brod letos nabídne židovskou svatbu i No Name. Slovácký deník č. 27, s. 3, 1. 
2. 2014.
Pinďková Pavla. Predátoři ptačí říše obsadili muzeum. Slovacký deník č. 36. Příloha Slovácké noviny, 12. 
2. 2014.
(pap). Nejlepší učitele zlínského kraje dnes ocení v Brodě. Slovácký deník č. 72, s. 3, 26. 3. 2014.
(pap). Muzeum J. A. Komenksého se ponoří do svatební atmosféry. Slovácký deník č. 72. Příloha Slovácké 
noviny s. 4, 26. 3. 2014
(pap). Muzeum J. A. Komenského otevře zítra své brány zdarma. Slovácký deník č. 74, s. 3, 28. 3. 2014. 
Bohun Pavel. Dny Komenského začaly akcí Zpátky do lavic!. Slovácký deník č. 78. Příloha Slovácké noviny 
s. 4, 2. 4. 2014.
(kor). Komenský by měl radost. Školáci ze zahraničí navštívili „jeho“ muzeum v Brodě. Slovácký deník č. 
122, s. 5, 27. 5. 2014. 
(kor). Brod hostí festival Musaionfilmu. Slovacký deník č. 129, s. 1, 4. 6. 2014.
Švehlíková Markéta. Židovská svatba v Muzeu J. A. K. Slovácký deník č. 129. Příloha Slovácké noviny s. 7, 
4. 6. 2014. 



Švehlíková Markéta. Vlasta Grycová pokřitila nové CD v muzeu. Slovácký deník č. 135. Příloha Slovácké 
noviny s. 4, 11. 6. 2014.
zpravodajové deníku. Výstavu Velká válka zahájí rakouský arcivévoda. Slovácký deník č. 143, s. 6, 20. 6. 
2014
(hed). V muzeu dnes vystoupí cizokrajní folkloristé z Asie. Slovácký deník č. 146. Příloha Slovácké noviny 
s. 4, 25. 6. 2014.
Švehlíková Markéta. Soubory z krajin za obzorem zavítaly i do Uherského Brodu. Slovácký deník č. 153. 
Příloha Slovácké noviny s. 4, 2. 7. 2014.
(poh). Uherský Brod spojí výtvarné umění a básně. Slovácký deník č. 194. Příloha Slovácké noviny s. 4, 20. 
8. 2014.
(ak). Představí na čtyři stovky slabikářů světa. Slovácký deník č. 212. Příloha Slovácké noviny s. 4, 10. 9. 
2014.
Peřestá Karolína. Ze začátku nám lidé ve Strání říkali posměšně Potrnkáči. Slovácký deník č. 212. Příloha 
Slovácké noviny, 10. 9. 2014.
Buráňová Adéla. Zničený mariánský sloup pomohou obnovit sami Broďané. Slovácký deník č. 234, s. 1, 6. 
10. 2014.
Zpravodajové deníku. Představí na čtyři stovky slabikářů světa. Slovácký deník č. 214, s. 10, 12. 9. 2014.
(pb). V muzeu představí knihu Ozvěny Velké války na Uherskobrodsku. Slovácký deník č. 270. Příloha Slo-
vácké noviny s. 4, 19. 11. 2014.
Zpravodajové deníku. Ozvěny Velké války na Uherskobrodsku připomene muzeum. Slovácký deník č. 272, 
s. 5, 21. 11. 2014.
(abr). Nová publikace mapuje život Broďanů za Velké války. Slovácký deník č. 274, s. 3, 24. 11. 2014.
Buráňová Adéla. Nová publikace mapuje život Broďanů za Velké války. Slovácký deník č. 276. Příloha Slo-
vácké noviny s. 4, 26. 11. 2014.
(avP). Podoby víry uvidíte na sérii fotografií Pavla Popelky. Slovácký deník č. 293, s. 3, 16. 12. 2014.
(Kor). Výstava fotografií představuje podoby víry. Slovácký deník č. 294, s. 1, 17. 12. 2014. 



Investiční akce

Plán: Modernizace osvětlení stálých expozic 
 Účelová dotace + vlastní zdroje   1 200 000,- Kč
 Akce realizována v celkové ceně  1 137 338,- Kč

Plán:  Malířské práce a opravy fasád 
 Vlastní zdroje     100 000,- Kč
 Realizace v celkové ceně:  116 850,- Kč

Plán: Modernizace kamerového systému expozic
 Vlastní zdroje    100 000,- Kč
 Realizace v celkové ceně:  118 254,- Kč

Plán: Úprava klimatických podmínek depozitáře č. 5, nákup 2 kusů odvlhčovacích jednotek včetně  
 záznamového zařízení
 Vlastní zdroje    85 000,- Kč
 Realizace v celkové ceně:  82 885,- Kč
 napojení klimatizace   14 490,- Kč

Plán: Klimatizace dvou kanceláří v podkroví administrativní části muzea
 Vlastní zdroje    90 000,- Kč
 Nerealizováno z důvodu jiných priorit

Nad plán byly v roce 2014 realizovány dvě akce, které si vyžádal momentální stavebně technický stav:
- oprava šachet a pilířů za hradbami  
 v celkové ceně    48 978,- Kč
- oprava statiky ve Vlčnově
 v celkové ceně    28 589,- Kč

Přednášková činnost:

Veronika Provodovská
Zámek Strážnice: Konzervátorsko restaurátorské setkání – přednáška: Rekonstrukce svatebního kroje 
z Březové + dokument M. Římovské o provedení rekonstrukce

Radek Tomeček
14. 4. 2014 – Uherský Brod, město J. A. Komenského – Rotary klub – expozice muzea 
15. 6. 2014 – Historie města Uherský Brod – učitelé z Měnína – expozice muzea
23. 6. 2014 – Obraz první světové války na Uherskobrodsku – expozice muzea – žáci církevní školy Uh. 
Brod
25. 6. 2014 – Velká válka v muzejních sbírkách – rozhovor pro TV Slovácko
25. 11. 2014 – Ozvěny Velké války na Uherskobrodsku – rozhovor pro TV Slovácko



Pavel Popelka
3. 3. 2014 – Videofilmy k 26. ročníku Festivalu masopustních tradic, Strání – Fašanková filmotéka 
8. 4. 2014  – Semana Santa. Velikonoce v Aragonii. Autorské čtení a promítání filmů. Ústav šlechtičen MZM
8. 4. 2014 – Výklad k výstavě Podoby víry. Ústav šlechtičen MZM

Petr Zemek
5. 6. 2014 – referát Comenius als Theologe der Hoffnung na konferenci Philosophical and scientific-peda-
gogical activity of D. I. Chyzevsky

Marie Římovská
Přednáška o historii Uherského Brodu a dominikánského konventu v rámci Noci kostelů 

Publikační činnost:

Knihy a odborné katalogy 
Radek Tomeček. Ozvěny velké války na Uherskobrodsku. Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě: 2014

Novinové a časopisové příspěvky
Pavel Popelka. Rozloučení s Jarinem Slovákem. ZVUK, jaro/léto 2014, s. 111-115.
Pavel Popelka. Kopaničárské Vánoce. ZVUK, podzim/zima 2014, s. 32-36.
Aleš Kapsa (asc). Slovácká izba bude z perníku. Dobrý den s Kurýrem č. 48, s. 15, 1. 12. 2014.
Aleš Kapsa (asc). Přijďte na svatbu, pravou židovskou. Dobrý den s Kurýrem č. 21, s. 11, 26. 5. 2014.
Aleš Kapsa (asc). Nejlepší film dostane Černého Janka. Dobrý den s Kurýrem č. 22, s. 11, 2. 6. 2014.
Aleš Kapsa (asc). Světový folklor se potká ještě v Uh. Brodě. Dobrý den s Kurýrem č. 25, s. 13, 23. 6. 2014.
Aleš Kapsa (asc.). Velká válka v muzejních sbírkách i dějiny módy. Slovácký deník č. 182. Příloha Slovácké 
noviny s. 4, 6. 8. 2014. 
Aleš Kapsa (asc.). Velká válka v muzejních sbírkách i dějiny módy. Slovácký deník č. 188. Příloha Slovácké 
noviny s. 5, 13. 8. 2014.
Petr Zemek. Vyhnání dominikánů z Uherského Brodu v roce 1950. Brodský zpravodaj, 9, 10/2014. 

V Uherském Brodě 1. 6. 2015                                                                            Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.
            ředitel










