Městské muzeum a galerie Dačice

Zpráva o hospodaření a činnosti organizace
k 30. 9. 2022

Městské muzeum a galerie Dačice
Havlíčkovo nám. 85/I
380 01 Dačice
IČ: 00365777
DIČ: CZ00365777

V Dačicích 11. 10. 2022

Zpracoval: Mgr. Martin Rychlík, řed. MMaG

1) Hospodaření Městského muzea a galerie Dačice k 30. 9. 2022
Položka

rozpočet 2022

čerpání k 30. 9. 2022

čerpání v %

spotřeba materiálu
propagační materiál
drobný dlouhodobý majetek
Galerijní činnost na výstavní chodbě čp. 27/I
spotřeba vody
spotřeba elektrické energie

100,00
5,00
20,00
5,00
14,00
200,00

80 915,84
0,00
147 796,87 / 23 401,87
1 990,00
3 785,09
147 592,53

náklady na reprezentaci
náklady na zboží k prodeji
opravy a udržování
cestovné
náklady na kulturní akce
služby pošt

3,00
100,00
13,00
5,00
9,00
2,00

949,00
114 706,94
1 628,00
7 951,00
2 586,00
1 250,00

31,6%
114,7%
12,5%
159%
28,7%
62,5%

služby telekomunikací
poplatky za internet
nájemné
vzdělávání pracovníků
drobný nehmotný majetek
ostatní služby

18,00
8,50
558,00
0,00
0,00
90,00

6 839,34
6 219,00
418 638,00
0
0
75 659,70

38%
73,2
75%
84%

revize, odborné posudky
mzdové náklady
ostatní osobní náklady
soc. a zdravotní pojištění
příspěvky FKSP
pojištění Kooperativa

2,50
1 733,00
30,00
586,00
35,00
5,00

2 075,00
1 105 559,00
108 189,00
371 611,00
21 990,00
3 164,00

ostatní náklady - pojistné …
zákonné soc. náklady - obědy
Běžné náklady

9,00
34,00
3 585,00

8 009,00
28 407,50 / 25 745,50
2 667 511,81

130,00

105 000,00

80,7%

3 715,00

2 772 511,81

74,6%

VÝNOSY CELKEM

480,00

515 232,67

107,3%

z toho vlastní výnosy

390,00

385 232,67

98,7%

90,00

65 000

72,2%

0,00

65 000

-

3 195,00

2 396 250,00

75%

40,00

40 000

100%

3 235,00

2 436 250,00

75,3%

Mimořádné náklady
NÁKLADY CELKEM

z toho použití fondů organizace
z grantových programů
Příspěvek zřizovatele na hlavní činnost
Příspěvek zřizovatele na mimoř. náklady
PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE CELKEM

Výnosy celkem
Náklady celkem
Výsledek hospodaření

2 951 482,67
2 772 511,81
178 970,86
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81%
739% / 117%
39,8 %
27%
73,8%

83%
63,8%
360,6%
63,4%
62,8%
63,3%
89%
83,5% / 75,7%
74,4%

Hospodaření Městského muzea a galerie Dačice k 30. 9. 2022
- výnosy celkem:
2 951 482,67 Kč,
- náklady celkem:
2 772 511,81 Kč.
- kladný výsledek hospodaření:
178 970,86 Kč.
Dodržení stanovených limitů:
Pro rok 2022 byl stanoven limit celkových mzdových prostředků ve výši 1 763 000,00 Kč,
čerpání mzdového fondu bylo k 30. 9. 2022 ve výši 1 213 748,00 Kč. Položka je čerpána
v souladu s plánem. Stanovený limit bude dodržen.
Limit počtu pracovníků – přepočtený stav byl stanoven na 4,5 a byl v této výši dodržen.

2) Komentář k čerpání položek rozpočtu
I. Náklady:
Spotřeba materiálu – v souladu s plánem. Do konce roku 2022 se předpokládá ještě nákup
kancelářských potřeb (papíry, tonery a barvy do multifunkční tiskárny. Uvažuje se rovněž o
dokoupení nových židlí do badatelny, stávající židle jsou již ve zhoršeném stavu.
Propagační materiál – v roce 2022 nebyl pořizován propagační materiál, čerpání zásob
propagačních letáků vytvořených v roce 2020. Ušetřeno na položce.
Drobný dlouhodobý majetek – nárůst o 639 %. Položka ovšem obsahuje nákup DHM
nových akumulačních kamen ve výši 105 883 Kč a propagačních bannerů ve výši 22 518,99
Kč (bannery s menší účetní hodnotou spadají do položky „spotřeba materiálu“). Tyto projekty
jsou částečně - 65 000 Kč hrazeny ze získané dotace od JčK, zbylá část bude částečně
hrazena z rezervního fondu organizace a běžných nákladů organizace. V současné době ještě
nedošlo k přeúčtování dané části – 40 000 Kč na rezervní fond organizace. Reálná výše
sledované položky, po přeúčtování zmíněných finančních prostředků a faktu, že se jedná o
DHM pořízený z dotačních prostředků, bude činit 23 400,99 Kč, položka je tedy v reálných
hodnotách překročena o 3 401, tj. 17% %.
Galerijní činnost na výstavní chodbě čp. 27/I – čerpáno s úsporou oproti plánu.
Spotřeba vody – čerpání dle rozpočtu. Spotřebu účtuje Státní zámek Dačice dle smlouvy
o nájmu, v současné době se daří muzeu šetřit s energiemi včetně vody.
Elektrická energie – čerpání v souladu s plánem, spotřeba se v posledním čtvrtletí zvýší
z důvodu vytápění výstavních a depozitárních prostor. Dále dochází ke zdražování ze strany
dodavatele elektrické energie. Od října letošního roku přistupuje muzeum k úsporným
opatřením (obdobná opatření jako pro poslední čtvrtletí roku 2021), která si kladou za cíl
snížit spotřebu elektrické energie (za rok 2021 se nám podařilo uspořit ca 20 Mwh oproti roku
2020). Bohužel vzhledem k nevypočitatelnosti trhu s energiemi nelze predikovat výhled do
konce roku
Náklady na reprezentaci – čerpáno s úsporou oproti plánu.
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Náklady na zboží k prodeji – překročeno o 14,7%. Letošní sezona byla z hlediska nákupu
suvenýrů příznivá, bylo tedy zapotřebí v sezoně dokoupit vyprodané zboží. V závislosti na
hospodářském výsledku by v prosinci mohlo dojít k nákupu suvenýrů – kostky cukru
s novými motivy, jelikož současný dodavatel ukončil provoz, je zapotřebí brát v potaz také
nákup nových grafických štočků pro potisk. Toto navýšení nastane, rozhodne-li se vedení
předzásobit na rok 2023, aby nedošlo k výpadku nabízených suvenýrů. Položka je kryta
úsporami z jiných položek.
Opravy a udržování – čerpáno s úsporou oproti plánu. Náklady naběhnou se zapojením
nových akumulačních kamen a opravou zářivek ve výstavních prostorách až v posledním
čtvrtletí, ale v plánované výši.
Cestovné – nárůst o 59%. Zvýšil se počet služebních cest – rady AMG, transport menších
výstav. Kryto úsporou v jiných položkách.
Náklady na kulturní akce – čerpáno s úsporou. Zde jsou započítávány výdaje na vernisáže.
Náklady na vernisáže na Starém zámku jsou započítány do kolonky „Galerijní činnost na
výstavní chodbě čp. 27/I.
Služby pošt – čerpáno v souladu s plánem.
Služby telekomunikací – čerpáno s úsporou oproti plánu. V rozpočtu pro rok 2022 bylo
počítáno s pořízením 2. služebního telefonu pro pracovnici KB, která byla v 1. polovině roku
pracovně zneschopněna a od října 2022 nastupuje mateřskou, rodičovskou dovolenou.
Poplatky za internet – čerpáno v souladu s plánem.
Nájem – v souladu s plánem. Za nájemné je zaplaceno podle plánu ve 3 čtvrtletních splátkách
418 638,- Kč.
Ostatní služby – prozatím čerpáno v souladu s plánem. V říjnu dojde k proplacení transportu
výstavy Expedice středověk, která vzhledem k nadměrné velikosti a váze musela být
transportována nákladním automobilem. Nákladním automobilem s patřičnými rozměry
organizace ani město Dačice nedisponuje, organizace byla tedy nucena zařídit transport u
soukromého přepravce. Rovněž se předpokládá vynaložení financí na zajištění hudebního
doprovodu při zvonkovém průvodu a jarmarku. Položka bude tedy s velkou pravděpodobností
překročena.
Revize odborné posudky – čerpáno s úsporou oproti plánu. Letošní rok již není plánována
žádná revize.
Mzdové náklady a ostatní osobní náklady – v reálných hodnotách čerpány s úsporou oproti
plánu. Po pracovním zneschopnění pracovnice byli nabráni brigádní zaměstnanci (ostatní
osobní náklady), tak aby byl zajištěn plynulý provoz a činnosti instituce. Položka ostatních
osobních nákladů byla tedy překročena – ovšem ono překročení je dáno pouze faktem, že
mzdu brigádních zaměstnanců (tzv. dohodářů) nelze účtovat na účet 521100, nýbrž je o něm
nutno účtovat zvlášť na účet na účet 521200. Na sledované položky je tedy nutno nahlížet
v jejich součtu. Pro rok 2022 byl stanoven limit celkových mzdových prostředků ve výši
1 763 000,00 Kč (mzdové náklady + oon), čerpání mzdového fondu bylo k 30. 9. 2022 ve
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výši 1 213 748,00 Kč a to na 68,8%. Položka je tedy čerpána s úsporou oproti plánu.
Stanovený limit bude dodržen.
V měsíci prosinci plánuje vedení udělit členům organizace mimořádné odměny za celoroční
práci, vzorné plnění svěřených úkolů, kreativitu, obětavost, přípravu nových projektů aj.
Položka bude čerpána v souladu s plánem.
Sociální a zdravotní pojištění – čerpáno s úsporou oproti plánu, jelikož místo pracovně
zneschopněné pracovnice bylo obsazeno brigádními zaměstnanci.
Příspěvek FKSP – čerpáno s mírnou úsporou. Příděl do FKSP je tvořen 2,0 % ze mzdových
prostředků zaměstnanců organizace. V měsíci prosinci se za úsporu v položce běžně pořizuje
zaměstnancům dar – např. vstupenka na kulturní akci či poukázka do lékárny. V letošním roce
uvažuje vedení o nákupu teplého pracovního oblečení pro zaměstnance.
Pojištění Kooperativa- čerpáno v souladu s plánem.
Ostatní náklady – pojistné... – čerpáno dle plánu, již je uhrazeno.
Náklady na obědy – již v roce 2021 přešla instituce ke stravenkovému paušálu. V letošním
roce byl do této položky zahrnut také nákup antigenních testů ve výši 2 662,00 Kč, se kterým
nebylo v původním rozpočtu plánováno, a díky čemuž nejspíše dojde k překročení položky.
V případě stravenkového paušálu činí položka 25 745,50 Kč – po přihlédnutí k výše
zmíněnému je položka čerpána v souladu s plánem a to na 75,7%.
Mimořádné náklady – prozatím čerpány s úsporou. Jelikož k finančnímu vypořádání za
spoluúčast na grantových programech, tj. 40 000 Kč, dojde ke konci roku 2022, je položka
prozatím čerpána s úsporou, nicméně možno konstatovat, že veškeré mimořádné akce
plánované pro rok 2022 byly úspěšně realizovány (dotisk Srdnatého věžníka, nákup
výstavního mobiliáře pro prostorovou presentaci plošných děl, nákup a instalace kamerového
systému. U nákupu a instalace kamerového systému došlo v průběhu roku k přecenění a
náklady na jejich pořízení se oproti plánovanému rozpočtu navýšily. V průběhu roku byla
podána a následně schválena žádost o navýšení čerpání rezervního fondu z původních
20 000Kč na 35 000 Kč, viz usnesení č. 2064/114/RM/2022. Konečný stav čerpání bude tedy
překročen o 15 000 Kč, což ovšem koresponduje se schváleným navýšením v průběhu roku.
Přehled drobného dlouhodobého majetku pořízeného v roce 2022: v roce 2022 byl
pořízen nábytek do badatelny, který slouží k uskladnění prodejních publikací, mobiliář pro
presentaci exponátů a návštěvní knihy včetně skladovacích prostor, nový výstavní mobiliář
pro prostorovou presentaci plošných děl, kamerový systém, nová akumulační kamna pro 1.
patro MMaG, propagační bannery.
II. Výnosy:
Celkové výnosy organizace jsou ve výši:

2 951 482,67 Kč

- z toho vlastní výnosy ze služeb a prodeje:
- z toho požití fondů organizace:
- z grantových programů
:

385 232,67 Kč
65 000,00 Kč
65 000,00 Kč
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Použití fondů organizace – rezervní fond organizace byl prozatím využit na financování
plánovaných mimořádných akcí – nákup výstavního mobiliáře pro prostorovou presentaci
plošných děl, nákup a instalace kamerového systému. U kamerového systému došlo
k navýšení o 15 000 Kč (vysvětlení viz výše). Prozatím nebylo užito rezervního fondu pro
dofinancování dotačních projektů, jelikož k proúčtování mimořádných nákladů – spoluúčast
na grantovém programu Podpora muzeí a galerií 2022 – nová akumulační kamna a propagační
bannery dojde až v průběhu ke konci roku 2022. Po proúčtování bude činit použití fondu 145
000 Kč. Rezervní fond bude tedy čerpán se schváleným navýšením o 11,5%.
Grantové programy – v letošním roce byly podány 2 žádosti o dotační podporu, a to
v dotačním programu JčK – Podpora muzeí a galerií 2022. Muzeum využilo 2 ze 3
nabízených opatření. V opatření „Úpravy expozic“ získalo muzeum 50 000 Kč na pořízení
moderních a úspornějších akumulačních kamen pro výstavní prostory a expozici 1. kostky
cukru. Zbylé finanční prostředky budou hrazeny (po přeúčtování) z rezervního fondu
organizace a běžných výdajů. MMaG získalo v tomto programu, v opatření „Propagace muzeí
a galerií“ také finanční dotaci 15 000 Kč na propagační bannery, které budou sloužit pro
presentaci instituce a bannery s základními informacemi k nabízeným expozicím či jako
propagace k jednotlivým exponátům. Zbylé prostředky budou hrazeny (po přeúčtování)
z rezervního fondu organizace a běžných výdajů.
Provozní příspěvek - čerpání probíhá podle plánu.
III. Přehled o stavu jednotlivých fondů organizace:
Stav
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond ze zlepšeného hosp. výsledku
Fond rezervní z ostatních titulů
Fond reprodukce majetku

k 1. 1. 2022
97 316,00
53 500,56
310 521,79
98 603,13
38 645,00
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k 30. 9. 2022
122 316,00
54 426,06
396 194,83
107 386,13
38 645,00

3) Z činnosti Městského muzea a galerie Dačice do 30. září 2021
I. Návštěvnost:
K 30. září 2022 navštívilo muzeum 8 709 návštěvníků, tj. o 3 288 návštěvníků více
než v předchozím roce. Situace v kultuře se pomalu navrací ke stavu před covidovou krizí,
nicméně i tak kulturní instituce různého zaměření očekávaly vyšší návštěvnost.
Vyšší návštěvnosti pomohla možnost uskutečnit tradiční Velikonoční jarmark a velmi
úspěšná interaktivní výstava Expedice středověk, o které lze tvrdit, že se jedná o jednu
z nejúspěšnějších výstav pořádaných v MMaG Dačice. Za další důležitý faktor je nutné
považovat návrat zájezdů zahraničních turistů především z Rakouska, Německa, Švýcarska a
Maďarska. Kromě zahraničních zájezdů se opět navrací také turistické skupiny z Čech.
Během letních měsíců byla v červenci návštěvnost 1 980 osob a v měsíci srpnu
2 126 osob. Oproti roku 2021 je zaznamenán mírný nárůst. Tento rok již mohli návštěvníci
cestovat do zahraničních destinací, což se promítnulo také na návštěvnosti regionálních
muzeí. V porovnání s rokem 2019, který lze brát jako běžný rok, je evidován pouze mírný
pokles v návštěvnosti v řádech jednotek návštěvníků (7/2019 – 2030; 8/2019 – 2165). Nutno
podotknout, že tato čísla jsou zkreslená počtem návštěvníků s volným vstupem (zvýhodnění,
průkazky, návštěvníci kaple či pouze nakupující v pokladně), kdy tito návštěvníci byli
evidováni pouhým odhadem. Od roku 2020 je vedena přesná denní evidence lidí s volným
vstupem, což dělá také nižší počty této sledované skupiny. Z hlediska finanční stránky si
muzeum v porovnání se sezonou 2019 na prodeji vstupného polepšilo o 11%. Pro sezonní
návštěvnost nutno brát v potaz, že zde nejsou započítány návštěvníci edukačního programu
Expedice středověk (příměstské a pobytové tábory). Návštěvnost by tímto byla vyšší než
v roce 2019.
Muzeum získalo roku 2020 do své správy Galerijní chodbu na Starém zámku, která slouží pro
presentaci výtvarného umění.
Tyto reprezentativní výstavní prostory jsou volně přístupné bez vstupného. V uvedených
prostorách není návštěvnost zaznamenávána.
Do počtu návštěvníků nejsou zahrnuty počty návštěvníků edukačních programů. Krom
standardně nabízených programů byl v tomto roce nabízen doplňkový program k výstavě
Expedice středověk, který využily školy a následně zájmové skupiny (letní tábory) z Dačicka
a blízkého okolí. Edukační programy jsou tedy nabízeny mateřským školám, základním
školám, gymnáziím a jiným zájmovým skupinám. Edukačních programů se zúčastnilo ca 670
účastníků. Počty pedagogických pracovníků, coby dohledu není evidován.
Do počtu standartních návštěvníků není započítána také akce Jeden den ve středověku, kdy
počet návštěvníků byl evidován na ca 260 osob.
Počet účastníků akcí, kde se MMaG podílelo na spolupořádání (karneval, Masopust ztracený
v čase) není evidován.
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II. Výstavy a další akce, které proběhly:
II. a: Výstavní prostory MMaG Dačice
 4. 2. – 18. 4. 2022
Něžné surovosti. Malby Martina Frinda a Evy Turnové (zapojeno do projektu
Muzea a 20. století)
/kurátor: Mgr. Kateřina Bílá/
 1. 5. – 29. 5. 2022
Výstava prací žáků ZUŠ Dačice.
/kurátor: Bc. Markéta Rychlíková/
 5. 6. – 31. 8. 2022
Expedice Středověk.
/kurátor: Bc. Markéta Rychlíková/
 11. 9. – 16. 10. 2022
Nejen vidět: Zdeněk Šplíchal + Petr Benda.
/kurátor: Bc. Markéta Rychlíková/
Akce, které teprve proběhnou:
 23. 10. – 20. 11. 2022
Josef Duspiva - Obrazy.
 27. 11. – 22. 12. 2022
Kouzelný svět loutek loutky firmy Mašek.

/kurátor: Bc. Barbora Kallová/
/kurátor: Bc. Markéta Rychlíková/

II. b: Výstavní chodba
 1.2. - 17. 4. 2022
Pozor, přijíždí vlak! 120 let místní dráhy Telč - Slavonice.
/kurátor: Mgr. Martin Rychlík/
 19. 4. – 3. 7. 2022
Gabriela Chalupová. Obrazy tečkovanou technikou. /kurátor: Mgr. Kateřina Bílá/
 5. 7. – 28. 9. 2022
Ještěrčí setkání. Fotografie Jakuba Jirsy.
/kurátor: Bc. Markéta Rychlíková/
Akce, které teprve proběhnou:
 2. 10. – 22. 12. 2022
Co ste hasiči...aneb 140 let Sboru dobrovolných hasičů.
/kurátor: Mgr. Martin Rychlík + Bc. Markéta Rychlíková/
II. c: Galerijní chodba na Starém zámku / možnost návštěvy i během uzavření muzeí
 6. 2. – 6. 5. 2022
Hledání. Malby Bohuslavy Beránkové.
/kurátor: Mgr. Kateřina Bílá/
 15. 5. – 5. 8. 2022
Estetika architektury – fotografie Jana Prokopia.
/kurátor: Mgr. Martin Rychlík + Bc. Markéta Rychlíková/
 14. 8. – 9. 12. 2022
Samizdat a Edice Expedice (výstava pořádána ve spolupráci s Knihovnou Václava
Havla, zapojeno do projektu Muzea a 20. století).
/kurátor: Mgr. Martin Rychlík/
II. d: Schodišťová hala MMaG
 23. 8. – 9. 12. 2022
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Antikódy (výstava pořádána ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, zapojeno do
projektu Muzea a 20. století).
/kurátor: Mgr. Martin Rychlík + Bc. Markéta Rychlíková)/
II. e: Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie
 14. 8. – 9. 12. 2022
Novobystřicko ve stínu 2. Světové války. /kurátor: Mgr. Martin Rychlík + Bc.
Markéta Rychlíková + Bc. Barbora Kallová/
II. e: Muzejní čtvrtky
 Muzejní čtvrtek 24. 3. 2022. Přednáška Richarda Cily: Výročí místní dráhy Telč Slavonice.
 Muzejní čtvrtek 21. 4. 2022 PřednáškaMgr. Tomáše Pancíře: Archeologie 2. světové
války na Dačicku, Slavonicku a Novobystřicku.
 Muzejní čtvrtek 19. 5. 2022. Honza Mráz: Přes Balkán do Gruzie a zpět.
 Muzejní čtvrtek 2. 9. 2022. Přednáška biologa Jakuba Jirsy: Ještěrčí setkání.
 Muzejní čtvrtek 23. 9. 2022. Přednáška Anety a Daniela Škardových: Siblings on the
road: cesta Balkánem.
Akce, které teprve proběhnou:
 Muzejní čtvrtek 20. 10. 2022. Honza Mráz: Kolem Islandu.
 Muzejní čtvrtek 10. 11. 2022. Mgr. Jakub Mazanec: Československo a Afrika ve
studené válce.
 Muzejní čtvrtek 15. 12. 2022. Mgr. Alexandra Zvonařová: Vánoce a betlémy.
II. f: Kulturní akce
 5. 2. 2022
Dětský karneval v říši pohádek (ve spolupráci s DS Tyl Dačice a KD Beseda)
 1. 2. – 2. 3. 2022
Masopust ztracený v čase – stezka městem s úkoly a informacemi o lidových
tradicích (ve spolupráci s OKC MÚ Dačice)
 10. 4. 2022
Velikonoční jarmark 2022
 18. 5. 2021
Mezinárodní den muzeí 2022 – volný vstup do muzea
 27. 8. 2021
Dačická muzejní noc 2022 – noční prohlídky MMaG a Státního zámku při svíčkách
+ divadelní představení souboru NOTDIS: Barbora. Kresby z Ještědí.
 28. 8. 2021
Jeden den ve středověku – zábavné odpoledne pro děti
 17. – 18. 9. 2022
Dny evropského kulturního dědictví. Volný vstup do muzea.
Akce, které teprve proběhnou:
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 8. – 9. 10. 2022
Dny otevřených ateliérů. Volný vstup do muzea.
 15. 10. 2022
Komentovaná prohlídka zaniklé osady Pfaffenschlag (v rámci Mezinárodního dne
archeologie)
 27. 11. 2022
Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu
 11. 12. 2022
Vánoční jarmark
Průběžně s návštěvnickým provozem docházelo k řešení interních záležitostí – reorganizace
depozitárních prostor, práce na výstavním plánu, reorganizace odborné muzejní knihovny,
práce na sbírkovém fondu, práce na dotačních projektech, práce na renovaci výstavního
mobiliáře.
V. Tisk, propagace instituce a jiné
MMaG Dačice pravidelně přispívá do Dačického zpravodaje a jiných regionálních tiskovin
(Jarmark, Ozvěny aj.). Publikován je plán akcí na následující měsíc a další články:
RYCHLÍK, M.: Zápis o první válce aneb vojenská anabáze Jakuba Plachého – III. část.
Dačický zpravodaj 2022, č. 1, s. 13.
RYCHLÍK, M.: Něco málo o restaurování sbírkových předmětů MMaG Dačice. Dačický
zpravodaj 2021, č. 2, s. 9.
RYCHLÍK, M.: Zápis o první válce aneb vojenská anabáze Jakuba Plachého – IV. část.
Dačický zpravodaj 2022, č. 2, s. 14.
RYCHLÍK, M.: Pozor, přijíždí vlak! Dačický zpravodaj 2021, č. 3, s. 9.
RYCHLÍK, M. – LEBR M.: Ohlédnutí za životem velikána z maloměsta – I. část. Dačický
zpravodaj 2022, č. 4, s. 8.
RYCHLÍK, M. – LEBR M.: Ohlédnutí za životem velikána z maloměsta – II. část. Dačický
zpravodaj 2022, č. 6, s. 10.
RYCHLÍK, M.: Expedice středověk aneb léto v MMaG Dačice. Dačický zpravodaj 2022, č. 7,
s. 7.
RYCHLÍK, M.: Středověká feudální sídla na území bývalého okresu dačického. Dačický
zpravodaj 2022, č. 8, s. 12.
RYCHLÍK, M.: A léto odešlo... Dačický zpravodaj 2022, č. 9, s. 13.
Odborné publikační počiny zaměstnanců MMaG Dačice v roce 2022:
Rovněž v tomto roce byl odborný pracovník M. Rychlík požádán redakcí Vlastivědného
sborníku Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska o odborné příspěvky. (prozatím nedošlo
k výběru vhodného tématu)
2. vydání Srdnatého věžníka.
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Napsali o nás:
Magazín ForbeIn – Za vším hledej ženu. I za kostkou cukru. Dostupné online z:
https://forbein.cz/clanky/za-vsim-hledej-zenu-i-za-kostkou-cukru
JcTEĎ.cz – V dačickém muzeu se děti na chvíli vrátili do středověku. Dostupné online z:
https://www.jcted.cz/jindrichohradecko/67642-v-dacickem-muzeu-se-deti-na-chvili-vratilydo-stredoveku
Novinky.cz – Neobyčejné příběhy obyčejných věcí. Dostupné online z:
https://www.novinky.cz/clanek/historie-neobycejne-pribehy-obycejnych-veci-40404795
Natáčení reportáže pro TV Nova – typy na výlety 28. 7. 2022
+ místní tiskoviny
VI. Přednášky, edukace, badatelská a konzultační činnost:
K 30. 9. 2022 bylo provedeno celkem 40 edukačních programů.
4x edukační program + přednáška Mgr. M. Rychlíka: Archeologem na zkoušku aneb úvod do
archeologie.
5x edukační program externí spolupracovnice Mgr. Z. Kolářové 19. – 20. 9. 2022 pro 6.
ročníky ZŠ: Archeologem na zkoušku.
Edukační akce pro MŠ a ZŠ a Gymnázia pod vedením muzejní edukátorky Bc. Markéty
Rychlíkové – standartní výběr, možno i na míru a dle zvláštních požadavků objednavatele :
1. Edukační programy pro MŠ
 Jak to bylo s kostkou cukru – 3x
 Máme rádi ovečky – 5x
 Velikonoční týden dětem – 2x
2.





Edukační programy pro ZŠ a gymnázia
Expedice středověk – 12x
Unikni (z) cukru – 4x
Krok sun krok do 19. století – 4x
Muzejníkův den blbec – 1x

Edukační program – komentované prohlídky města – běžně nabízeno turistickým zájezdům,
pro dětské skupiny upravená verze
Akce, které se teprve uskuteční – edukační programy s rezervovaným termínem:
 Jak to bylo s kostkou cukru – 1x
 Co anděl vyprávěl – 1x
Akce, které se teprve uskuteční – přednášky:
 Přednáška brigádního zaměstnance Bc. Martina Lebra dne 3. a 7. 10. 2022 v KMM:
Matěj Mikšíček – jak ho znáte i neznáte.
Muzejní edukátorka M. Rychlíková se 21. 4. 2022 zúčastnila Závěrečné minikonference MAP
Dačice II, kde presentovala nabízené edukační programy zástupcům jednotlivých škol či
zájmových skupin.
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Zaměstnanci muzea také spolupracují s TV Datel a pravidelně přispívají aktualitami z muzea
(cca 1-2 příspěvky za 14 dní). Zaměstnanci jsou také několikrát v roce hosty rozhlasového
vysílání Českého rozhlasu – radiožurnál, kde zvou na akce muzea či raportují o probíhajících
výstavách. Ředitel instituce byl 2. 6. 2022 hostem Rádia Blaník, kde mluvil o MMaG Dačice,
aktuální výstavě a moderních trendech v muzejnictví a výstavnictví.
V průběhu roku ředitel instituce vyřizuje žádosti a dotazy badatelů (k 30. 9. 2022 ca 40
vyřízených žádostí), rovněž poskytuje konzultace k seminárním či absolventským pracím
z oboru jemu příslušném či pracím s obecným zaměřením na oblast historie, archeologie,
muzeologie, památkové péče, paleografie (ca 3 práce) – úspěšnost studentů u závěrečné
obhajoby prací 100%, zároveň navrhuje témata absolventských prací specializující se na
oblastní problematiku.
Ředitel instituce byl také pozván jako odborný garant výběrové komise pro výběrové řízení na
pozici ředitel/ředitelka Městského muzea Počátky (výběrové řízení proběhlo 12. 9. 2022; 2.
kolo proběhne 7. 10. 2022).
Ředitel instituce je součástí pracovní skupiny pod vedením odboru kultury KÚ JčK, která se
podílí na tvorbě krajské koncepce rozvoje kultury, dále pak je členem pracovních skupin
Kreativní příhraničí a Quo vadis, živá kulturo? (tyto skupiny zahrnují významné kulturní
organizace a činitele v Jihočeském kraji a zabývají se inovacemi a udržitelností kultury a
kulturních organizací).
Ředitel organizace je rovněž členem Krajské sekce AMG.
VII. Opravy, údržba a inovace
Došlo k reorganizaci depozitárních prostor (DIIIb, DIV) a skladových prostor v I. patře.
Došlo k reorganizaci externího skladu – získání volného prostoru pro dočasné uložení
nadměrných výstav.
Postupně byla dovybavována PC síť.
Zavedení kamerového systému se záznamem monitorujícího schodiště a přístup do expozic
v 2. patře. Přenos lze sledovat z pokladny a kanceláří zaměstnanců.
Probíhaly běžné opravy – opravy dveří, zámků, svítidel v expozici a elektroinstalace.
Pořízení nového výstavního mobiliáře pro presentaci plošných děl – tzv. mříže.
Pořízení vysílaček pro zrychlení a ulehčení komunikace pro průvodcovskou službu během
letní sezony.
Pořízení a následná výměna akumulačních kamen ve výstavních prostorách a v expozici První
kostky cukru na světě.
Pořízení mobiliáře do pokladny MMaG – výstavní vitrína + podstavec pro návštěvní knihu
(oba kusy mobiliáře zároveň slouží jako skladovací prostor pro propagační předměty,
edukační pomůcky a prodejní suvenýry, který v pokladně chyběl.
VIII. Dotace
V lednu 2022 muzeum požádalo o finanční příspěvek v programu Podpora muzeí a galerií
2022 na pořízení nových úspornějších akumulačních kamen, které jsou instalovány ve
výstavních prostorách a v expozici v 1. patře MMaG Dačice. Muzeum získalo dotaci ve výši
50 000 Kč. Projekt byl dofinancován vlastními zdroji instituce ve výši 55 883 Kč.
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Ve stejném programu požádalo muzeum o finanční příspěvek na výrobu propagačních a
informativních rollup bannerů, které si kladou za cíl presentovat instituci na kulturních akcích
a poukázat na zajímavosti muzea. Muzeum získalo dotaci ve výši 15 000 Kč. Projekt byl
dofinancován vlastními zdroji instituce ve výši 13 150 Kč.
V březnu 2022 se muzeum přihlásilo do grantového programu firmy THK RHYTHM
Automotive, kde žádalo o finanční příspěvek na opětovné vydání publikace Srdnatý věžník. –
bohužel projekt nebyl vybrán.
IX. Sbírky
k zapisování nových přírůstků za rok 2022 dojde v posledním čtvrtletí 2022.
V letošním roce bylo prozatím zapsáno do podsbírky „Jiné“ 1 inventární číslo sbírkových
předmětů získaných sběrem či dary. Do podsbírky „Knihy“ bylo zapsáno 8 inventárních čísel
(celkem 84 předmětů). Do podsbírky „Výtvarné umění“ byl prozatím zapsáno 0 sbírkových
předmětů. Celkem přibylo v muzejních sbírkách prozatím 9 sbírkových předmětů. Přijatý
sbírkový předmět v podsbírce „jiné“ je československá vlajka užívaná na demonstraci
v listopadu 1989 v Dačicích na Havlíčkově náměstí. Galerijní fond bude obohacen o nákup
díla „Dačice futurologické“ od autorky Bohuslavy Beránkové. Ve sbírkách muzea je k 30. 9.
2022 zapsáno 19 863 inventárních položek. Odborná knihovna čítá 8 488 svazků.
V roce 2022 došlo k dílčí inventarizaci sbírkových předmětů – podsbírka Knihy.
Od roku 2020 se pracovníci MMaG průběžně podílí na digitalizaci inventárních záznamů:
Digitalizované záznamy:
0-archeologie (pokračování v digitalizaci záznamů i v roce 2022)
1-mineralogie (zápisy kompletní) – již digitalizace pouze nových
přírůstků (digitalizace přírůstků za 2020 – 2025)
2-numismatika (zápisy kompletní) – již digitalizace pouze nových
přírůstků (digitalizace přírůstků za 2020 – 2025)
3-výtvarné umění (zápisy kompletní) – již digitalizace pouze nových
přírůstků (digitalizace přírůstků za 2020 – 2025)
4-umělecká řemesla (zápisy kompletní) - již digitalizace pouze
nových přírůstků (digitalizace přírůstků za 2020 – 2025)
5-národopis (zápisy kompletní) - již digitalizace nových přírůstků
(digitalizace přírůstků za 2020 – 2025)
6-dokumenty a fotografie do roku 1945
(plánované doplnění 2023 - 2025)
7-dokumenty a fotografie od roku 1945
(plánované doplnění 2023 - 2025)
8- knihy (započato 2022, pokračování v digitalizaci záznamů i v roce
2023)
9-různé (zápisy kompletní) – již digitalizace pouze nových přírůstků
(digitalizace přírůstků za 2020 – 2025)
Odborná knihovna (digitalizace započne po ukončení celkové
reorganizace – plánované ukončení reorganizace: březen/duben 2022,
následný digitalizace – zimní měsíce 2023/2024/2025)
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X. Restaurování sbírkových předmětů
V roce 2022 nebude probíhat restaurování sbírkových předmětů. Restaurování sbírkových
předmětů je plánováno na rok 2023.
XI. Spolupráce s ostatními organizacemi ve městě (+ další organizace mimo město
Dačice)
Spolek přátel muzea v Dačicích – úzká spolupráce, akce některé připravovány společně –
muzejní čtvrtky, personální výpomoc na jarmarcích a jiných akcích. Ředitel je členem spolku.
Město Dačice – zřizovatel instituce, konzultace, propagace instituce na webu, FB, TV Datel,
Dačickém zpravodaji, spolupráce na akci Masopust ztracený v čase, EHD aj.
Kulturní dům Beseda – realizace dětského karnevalu, zvonkového průvodu, vylepování
plakátů na akce muzea, zapůjčení techniky a pivních setů na akce.
ZUŠ Dačice – spolupráce při zajišťování hudebních vystoupení na vernisážích muzea,
realizace každoroční výstavy prací žáků ZUŠ, kdy muzeum umožňuje prezentaci prací žáků
školy, příprava zvonkového průvodu, návštěvy žáků školy na výtvarných výstavách muzea.
Římskokatolická farnost Dačice – spolupráce při zajišťování Noci kostelů a realizaci
komentovaných prohlídek města (prohlídka kostela sv. Vavřince, ukázka hry na varhany,
prohlídka renesanční věže).
Karmel Matky Boží Dačice – spolupráce při realizaci komentovaných prohlídek města
(kostel sv. Antonína Paduánského)
ARÚ FF JČU V Českých Budějovicích – zajištění muzejního čtvrtku – přednáška o
zajateckých táborech od Mgr. Tomáše Pancíře z FF JČU.
Mateřské školy ve městě a okolí – připravují nám materiál na výstavy jarní a vánoční, z MŠ
v Sokolské a Bratrské ulici u nás děti vystupují s programem o jarních a vánočních výstavách;
my jim nabízíme volné prohlídky muzea či výstav i speciální dle přání. Nabídka edukačních
programů (např. Velikonoční tradice, Vánoční svátky aj.).
Základní školy ve městě a okolí, gymnázium – návštěvy vybraných výstav žáky a studenty
školy, spolupráce na přípravách tradičních jarních a vánočních výstav, žáci tvoří výrobky pro
tyto výstavy, speciální výukové hodiny v prostorách muzea, edukační programy
k jednotlivým expozicím.
DDM Dačice – spolupráce při jarních a vánočních výstavách. Muzeum zajistilo
komentovanou prohlídku výstavy „Expedice středověk“ a jednotlivých expozic při příležitosti
návštěvy příměstských táborů od DDM.
Divadelní soubor Tyl a Tyláček – spolupráce s akcí Jeden den ve středověku, spolupráce na
akci Dětský karneval v říši pohádek. Ředitel MMaG je zároveň členem výboru spolku a
režisérem přípravného ochotnického spolku DS Tyláček Dačice.
14

Sbor dobrovolných hasičů – při organizování zamýšlené výstavy k výročí SDH, zápůjčka
vystavených předmětů, stěhování výstavy Expedice středověk.
Městská knihovna – sdílení propagačních materiálů, příprava společného příměstského
tábora.
Státní zámek Dačice – propůjčuje muzeu prostory pro kulturní akce, jarmarky, pro vernisáž
letní výstavy. MMaG Dačice provozuje zámeckou kapli, koordinace při akcích MMaG
Dačice. Letošní rok pořádalo muzeum a zámek společnou Zámecko-muzejní noc.
Zdravé město Dačice – zapůjčení stánků pro jarmarky a akce realizované ZM Dačice.
Realizace společné akce – dílničky pro děti v rámci dnů zdraví (pro nemoc zrušení účasti).
AMG – vedení MMaG se účastní jednání Jihočeské krajské sekce AMG v Písku, Strakonicích
Předpokládaná účast vedení MMaG na listopadovém celostátním setkání AMG v Brně.
Archeologické oddělení NPÚ v Českých Budějovicích – detašované pracoviště na
Státním zámku v Dačicích – spolupráce na přípravách a realizaci edukačního programu pro
žáky ZŠ a gymnázií – Archeologem na zkoušku.
NPÚ, ÚOP v Telči – odborné konzultace
NPÚ, ÚOP v Kroměříži – spolupráce na zápůjčce sbírkových předmětů
SOkA Jindřichův Hradec – odborné konzultace k archiváliím, týkajících se Města Dačice a
okolí.
Památková péče při MÚ Dačice – odborné konzultace z hlediska archeologie, ředitel je
rovněž členem památkové komise.
Muzeum Jindřichohradecka – konzultace s pracovníky Muzea Jindřichohradecka, realizace
adventní přednášky, zápůjčky sbírkových předmětů, spolupráce na publikační činnosti.
Muzeum Vysočiny, pobočka Pelhřimov – ředitelé muzeí spolu zasedli ve výběrové komisi
pro výběrové řízení na ředitele/ředitelku Městského muzea Počátky.
Městské muzeum Počátky – navázání vzájemných kontaktů a budoucí spolupráce.
Muzeum Brněnska – navázání spolupráce, zápůjčka pro výstavu „Tichá urputnost. Literární
a výtvarné stopy staroříšských Florianů“.
Knihovna Václava Havla – navázání spolupráce. Výpůjčka a spolupořádání výstav Samizdat
a edice expedice a Antikódy.
Moravské zemské muzeum, Dětské muzeum – zapůjčení výstavního celku a spolupořádání
výstavy Expedice středověk.
Prachatické muzeum – navázání spolupráce, zápůjčky pro uvažované výstavy měšťanské
módy.
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Letecké muzeum Viléma Götha – umožnění vstupu návštěvníků komentovaných prohlídek
města.
Spolek výtvarných umělců Vysočiny – spolupořádání výstavy Nejen vidět: Zdeněk Šplíchal
a Petr Benda.
Jockey club Malý Pěčín – realizace edukačních programů k archeologii a Expedice
středověk.
Podpora regionálních výrobců dárkových předmětů – prodej na pokladně MMaG Dačice,
zprostředkování možnosti prodeje svých výrobků při tradičních jarmarcích.
X. Personální obsazení (4,5 úvazku)





Ředitel Mgr. Martin Rychlík, úvazek 1,0
Účetní Hana Beníčková, úvazek 1,0
Průvodkyně a muzejní edukační pracovnice Bc. Markéta Rychlíková 1,0
Kurátorka sbírkových fondů a výstavářka Mgr. Kateřina Bílá 1,0 (dlouhodobá
pracovní neschopnost)
 Uklízečka Marie Heřmánková na 0,5 úvazku.
Pracovní povinnosti Mgr. Kateřiny Bílé byly přerozděleny mezi ostatní zaměstnance a vedení.
V měsících květen – září byly využíváni brigádní pracovníci)

V Dačicích 11. 10. 2022

Martin Rychlík, řed. MMaG
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