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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně je jedinou institucí zřizovanou Jihomoravským krajem specializující 
se výhradně na výtvarné umění. Jejím cílem proto je stát se moderním, polyfunkčním centrem výtvarného 
umění v regionu, které bude profesionálně, efektivně a vstřícně poskytovat vedle sbírkotvorné a výstavní 
činnosti, metodickou a odbornou pomoc široké odborné i laické veřejnosti v oblasti výtvarné kultury. 
K tomuto cíli směřovala i činnost instituce v uplynulém roce. 
 
Ten se nesl zejména ve znamení po všech stránkách náročné výstavy malíře Joţi Uprky, do jejichţ příprav 
i realizace se zapojili svým dílem všichni pracovníci galerie. Vloţené úsilí a nemalé finanční prostředky se 
však vrátily v mimořádné návštěvnosti i zcela vyprodané publikaci k výstavě jiţ před koncem výstavního 
projektu. Výstavní projekt i publikaci přihlásila galerie do soutěţe Gloria musaealis pořádanou Asociací 
muzeí a galerií, jejíţ výsledky budou známy v průběhu roku 2012. 
 
Významným odborným počinem galerie bylo rovněţ zapojení se do mezinárodního projektu Porta 
culturae a uspořádání malířského sympozia Malý formát, které bylo pořádáno ve spolupráci s dalšími 
dvěma kraji v České republice a Dolním Rakouskem. Ze soutěţe na grafickou podobu loga tohoto 
projektu vyšel vítězně návrh pracovníka hodonínské galerie. S pořádáním sympozií má galerie jiţ své 
dlouholeté zkušenosti, zcela nová však pro ni byla příprava Dnů otevřených ateliérů, i přesto se celá akce 

vydařila a setkala se s příznivým ohlasem veřejnosti. 
 
V loňském roce byl s konečnou platností uzavřen soudní spor o umělecký odkaz Jakuba Obrovského, 
který se táhl od roku 1992. Soud opětovně zamítl ţalobu o vydání souboru uměleckých děl J. Obrovského 
spravovaného hodonínskou galerií a tak početný konvolut obrazů i soch zůstal nadále v majetku 
Jihomoravského kraje a ve správě galerie. Po vleklých průtazích byly, byť v omezené míře, galerii 
vyplaceny i finanční náhrady se soudním sporem spojené. Tento umělecký odkaz bude opět připomenut 
veřejnosti výstavou v roce 2012. 
 
 

I. 1. Sbírkotvorná činnost 
 
Jednou z hlavních náplní Galerie výtvarného umění v Hodoníně dle zřizovací listiny schválené 
zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 17. 9. 2009 je získávat, shromaţďovat, ochraňovat, trvale 
uchovávat, odborně spravovat, zpracovávat, konzervovat, restaurovat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky 
muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví. K 31. prosinci 2011 spravovala galerie celkem 5 361 
sbírkových předmětů 
 
 

I. 1. 1. Akvizice 
 
Dne 12. prosince se uskutečnilo jednání Komise pro nákup uměleckých děl do sbírek hodonínské galerie, 
která zasedala ve sloţení: akademický malíř Josef Čoban, PhDr. Jiří Hyliš, PhDr. Josef Chalupa, PhDr. 
Jaroslav Pelikán, akademický malíř Jan Pospíšil, akademický sochař Jiří Vlach. Člen komise PhDr. Karel 
Holešovský se jednání neúčastnil ze zdravotních důvodů. 
Komisi bylo předloţeno 29 předmětů k nákupu, 9 darů a kolekce 20 obrazů vzniklých během 
mezinárodního sympozia Malý formát, které se původně měly stát součástí sbírky, posléze však bylo 
rozhodnuto, ţe zůstanou v majetku Jihomoravského krajského úřadu a v Galerii výtvarného umění 
v Hodoníně budou pouze deponovány. Komise všechna předloţená umělecká díla k nákupu i dary 
v celkové výši 162 000 Kč schválila k zařazení do sbírky. Bohuţel však vzhledem k nedostatku finančních 
prostředků nemohly být všechny schválené umělecké předměty proplaceny a jejich zařazení do sbírky se 
tak přesouvá na následující rok. Proplacen byl pouze dobový plakát k výstavě Joţe Uprky ve výši 3 000 
Kč. 
 
Seznam uměleckých předmětů předkládaných nákupní komisi: 
1) Cecilie Marková, Červený květ, olej, lepenka, 50 x 40 cm, 10 000 Kč 
2) Cecilie Marková, Zlatý květ, zlatá tuţka, černý papír, 45 x 31 cm, 7 000 Kč 
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3) Cecilie Marková, Stříbrný květ, stříbrná tuţka, černý papír, 45 x 31 cm, 7 000 Kč 
4) Cecilie Marková, Bílá květ, pastel, černý papír, 62 x 45 cm, 5 000 Kč 
5) Cecilie Marková, Okrový květ, pastel, černý papír, 62 x 45 cm, 5 000 Kč 
6) Cecilie Marková, Bez názvu, 1983, olej, plátno, 90 x 60 cm, 15 000 Kč 
7) Rostislav Košťál, kolekce černobílých fotografií v počtu 22 kusů, celková cena 110 000 Kč 
9) Plakát k výstavě Joţe Uprky k jeho šedesátinám v Domě umělců v Hodoníně, 1921, 3 000 Kč. 
 
Získané dary do sbírky: 
1) Plakát: XXI. výstava Sdruţení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, 1922, autor Oldřich Lasák, 
motiv: ţeny trhající jablko, 63 x 47,6 cm, tisk Arcibiskupská tiskárna Olomouc 
2) Plakát: Umělecká výstava akademického malíře Františka Reka v Karviné, 1925, autor F. Rek, motiv: 
ţena trhající květy, text dvojjazyčný, slepeno ze dvou částí, 176 x 71 cm 
3) Plakát: XXIII. výstava Sdruţení výtvarných umělců moravských, Dům umělců, 1924, autor Oldřich 
Lasák, motiv: ţenský poloakt s letícím ptáčkem, rozměr 99,5 x 73 cm, tisk: LIT KLABUSAÝ, SPOL. 
HOLEŠOV 
4) Reprodukce obrazu Antoše Frolky, 1919, motiv: Krojované děvče s mísou, 70 x 52 cm, vpravo dole 
razítko vydavatele: V. Neubert Smíchov 
5) Vladimír Vašíček, Ţena s květinou, 1964, linoryt, papír, 300 x 240 mm, vpravo dole dedikace: J. 
Malivovi V. Vašíček 8. 1. 1964 
6) Vladimír Vašíček, Ţenská postava se zkříţenýma rukama, 1963, kombinovaná technika (kolorovaný 
monotyp), papír, 320 x 222 mm, značeno vlevo dole: tuţkou Vašíček 1963, vpravo dole: 14. 2. 1963 
7) Vladimír Vašíček, Dvě ţenské hlavy, kombinovaná technika (kolorovaný monotyp), papír, 32 x 60 cm, 
značeno vpravo dole: V. Vašíček 62 
8) Cyril Urban, Krajina s domy, 1962, koláţ, papír, 30 x 50 cm, značeno vpravo dole: C. Urban 62 
9) Franta Úprka, Děcko s dvojáčkem, keramika, v. 18 cm 
 
 

I. 1. 2. Péče o sbírky – uložení, evidence, restaurování, revize 
 

V roce 2011 pokračovaly práce na úpravách depozitáře kresby a grafiky. Nově bylo uloţeno 104 
sbírkových předmětů, které jsou adjustovány v rámech a paspartách. Zároveň došlo k novému způsobu 
adjustace u sbírkových předmětů G 521/a-n a G 521/1-7, které jsou uloţeny v rolích. Tato díla byla 
proloţena nekyselým prokladovým papírem a uloţena jednotlivě, čímţ se zjednodušila manipulace s nimi 
při inventarizaci. Současně se změnou uloţení byla provedena nová lokace. 
 
Nově bylo do sbírky GVU v Hodoníně v roce 2011 zapsáno 10 sbírkových předmětů a to v I. stupni 
evidence.  
 
Během roku byla dokončena digitalizace podsbírky grafiky, ve sledovaném období bylo vyhotoveno 800 
digitálních záznamů do databáze Demus 01. Ke konci roku 2011 tak měla galerie v počítačové databázi 
Demus 01 zapsáno 87% sbírkových předmětů, 73% včetně fotografického digitálního záznamu. 
 
Galerie výtvarného umění jako člen Rady galerií ČR se podílí na společném projektu zveřejnění sbírek 
členských organizací formou jejich digitalizace a prezentace na webu. Pro společný programu PROMUS 
bylo nově vyhotoveno 646 záznamů. Celkem se Galerie výtvarného umění prezentuje v tomto programu 
1771 sbírkovým předmětem. 
 
V rámci přípravy výstavy k 150. výročí narození malíře Joţi Uprky bylo nutno provést restaurování 
výtvarných děl tohoto autora, které byly prezentovány na výstavě. Vzhledem k tomu, ţe galerie nemá 
vlastního restaurátora ani konzervátora, bylo nutno provést tyto práce externími odborníky. 
Restaurátorské práce provedl akademický malíř Josef Čoban a MgA. Magdalena Rafl-Bursová (akvarel).  
Za restaurátorské práce bylo zaplaceno celkem 80 640 Kč. 
Restaurována byla tato díla J. Uprky: 
1) O 261 Vyvolávač z Jízdy králů, 1897, olej, plátno, 96 x 69 cm 
2) O 370 Svatobořičanka, 1897, olej, plátno, 103 x 73 cm 
3) O 302 Při kázání, 1894, olej, plátno, 78 x 103 cm 
4) O 303 Boţí tělo ve Velké, olej, plátno, 40 x 90 cm 
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5) O 161 Mariánská píseň, olej, plátno, 112,5 x 112,5 cm 
6) O 335 Krojované děvče, 1920, olej, plátno, 136 x 81 cm 
7) G 413 Slovácká madona, akvarel, papír, 730 x 945 mm 

 
Koncem roku 2011 proběhla inventarizace části sbírek. Inventarizována byla podsbírka grafiky od čísla G 
1 -  G 700. Vzhledem k tomu, ţe pod jedním inventárním číslem jsou zapsány i soubory obsahující více 
poloţek, bylo tedy celkem inventarizováno 766 sbírkových předmětů. Všechny sbírkové předměty byly 
dohledány. Zjištěné nedostatky byly napraveny, podrobnosti uvádí zpráva o inventarizaci zpracovaná 
inventarizační komisí. 
 
Galerie rovněţ zapůjčovala výtvarná díla ze své sbírky na výstavy partnerským institucím, zapůjčeno bylo 
61 výtvarných prací spravovaných hodonínskou galerií. Například Galerii výtvarného umění v Ostravě 
byla zapůjčena dvě díla Alfonse Muchy na velkou reprezentativní výstavu tohoto autora, dílo Václava 
Chada bylo zapůjčeno do Galerie Hlavního města Prahy, Národní galerii v Praze byl zapůjčen obraz Joţi 
Uprky pro výstavu k jeho 150. výročí narození, dále byly zapůjčeny keramické předměty Masarykovu 
muzeu v Hodoníně, uskutečnila se zápůjčka sochařského díla Jiřího Vlacha do Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti a tak podobně. Moravské galerii v Brně byla dlouhodobě zapůjčena plastika 
Maměnka sochaře Franty Úprky pro nově zrekonstruovanou vilu architekta Dušana Jurkoviče. 
 
Standardně pak bylo prováděno pravidelné měření teploty a vlhkosti v depozitářích a také ve výstavních 
prostorách. Výkyvy vlhkosti v depozitářích byly regulovány dle moţností 2 odvlhčovači, které byly v roce 
2011 zakoupeny za 88 248 Kč. I nadále však přetrvává akutní potřeba nového depozitáře jak 
z prostorových, tak zejména klimatických důvodů a výskytu plísní. 
 
 

I. 2. Prezentace 
 
Výstavní činnost Galerie výtvarného umění v Hodoníně se odvíjela podle 
výstavního plánu na rok 2011. Celkem se uskutečnilo 11 výstav v prostorách 
galerie, z toho jeden výstavní projekt byl realizován v rámci příhraniční spolupráce 
se Záhorskou galerií v Senici, kde byl rovněţ prezentován. Nejvýznamnějším 
výstavním počinem roku 2011 byla bezesporu výstava připravená při příleţitosti 
150. výročí narození Joţi Uprky. Výstava se setkala s mimořádným ohlasem u 
veřejnosti, coţ se projevilo i v návštěvnosti a také v tom, ţe k výstavě vydaná 
publikace byla jiţ před koncem výstavy vyprodána. 

 
 

I. 2. 1. Přehled uskutečněných výstav 

 
Mladé setkání 
Termín: 19. ledna – 6. března 2011 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Josef Fantura, hudební program: K. Klechová – housle, zpěv, J. Hilčer 
– harmonika, zpěv. 
Pravidelně v intervalu tří let pořádá galerie mezinárodní přehlídku tvorby výtvarníků do 35 let pod názvem 
Mladé setkání. Její letošní XII. ročník představil 24 absolventů (a jednoho studenta) vysokých výtvarných 
škol z České, Slovenské a Rakouské republiky. Pestrá škála ţánrů a výtvarných názorů v nejrůznějších 
výtvarných oborech (malba, kresba, grafika, fotografie, plastika) se stala zajímavou sondou do současného 
uměleckého snaţení nejmladší umělecké generace ve střední Evropě. 
 
Petr Včelka – komiks 
Termín: 23. března – 8. května 2011 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Jan Buchta, hudební program: Dominik Gál – klavír. 
Dětský ateliér galerie uvedl výstavu mladého autora, absolventa Střední uměleckoprůmyslové školy 
v Hodoníně a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Bratislavě. K výstavě byl připraven interaktivní 
program pro děti a mládeţ.  
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August Švagrovský a jeho sbírka 
Termín: 23. března – 8. května 2011 
Autorka výstavy a úvodní slovo: PhDr. Miroslava Hlaváčková, hudební program: Dominik Gál – klavír. 
Díky spolupráci s partnerskou institucí v rámci Rady galerií České republiky měla hodonínská veřejnost 
jedinečnou moţnost shlédnout významná díla ze sbírky Augusta Švagrovského, která tvoří základ sbírky 
roudnické galerie. August Švagrovský pocházel z významné roudnické rodiny a jiţ od mládí vyrůstal ve 
velmi kulturním prostředí, dům jeho rodičů navštěvovali literáti a umělci. Sám Švagrovský často 
navštěvoval praţské výstavy a aukce, setkával se s umělci, studoval a četl odborné články a takto poučen se 
stal partnerem mnoha umělců, kteří se stávali jeho přáteli. Jako například Miloš Jiránek, Antonín Slavíček, 
Antonín Hudeček, Herbert Masaryk, Hanuš Schwaiger či Otakar Nejedlý. Švagrovský od nich kupoval 
kvalitní díla, která se stala základem jeho bohaté sbírky umění od baroka po 20. století.  
 
Sdružení výtvarníků a teoretiků jihovýchodní Moravy 
Termín: 23. března – 8. května 2011 
Autor výstavy: Mgr. Josef Fantura, úvodní slovo: PhDr. Oskar Brůţa, hudební program: Dominik Gál - 
klavír 
Současné umění a to obrazy, plastiky, fotografie, grafiku, design a kniţní vazbu představila výstava členů 
Sdruţení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy. Výstavy se zúčastnili Oldřich Baran, Marie 
Borošová, Josef Fantura, Jiří Hudeček, Zdeněk Hudeček, Evţen Jecho, Emil Kobza, Dagmar Kučerová-
Lanatová, Světlana Macáková, Vlastimil Mahdal, Jaromír Míčka, Eva Milotová, Otmar Oliva, Jan Pospíšil, 
Milan Raška, Jaroslav Surý, Marie Šuterová, Renata Švecová a hosté Jan Buchta, Dagmar Jahodová, Kamil 
Mikel a Petra Seidlová. 
 
Joža Uprka 1861 - 1940 
Termín: 25. května – 28. srpna 2011 
Autorka výstavy: PhDr. Ilona Tunklová, úvodní slovo: PhDr. Jaroslav 
Kačer, hudební program: Cimbálová muzika Danaj. 
Při příleţitosti 150. výročí narození připravila Galerie výtvarného umění 
v Hodoníně výstavu jednoho z nejznámějších moravských malířů - Joţi 
Uprky. Tvorba tohoto moravského umělce je v obecném povědomí 
dostatečně známá, ostatně i hodonínská galerie často připomínala dílo 
tohoto autora, ať uţ na samostatných výstavách či kolektivních 
prezentacích, avšak v takovém rozsahu se Joţa Uprka představil 
v Hodoníně poprvé. Vystavená díla (obrazy, kresby, grafiky a plakáty), 
kterých bylo symbolických 150, byla zapůjčena jak z prestiţních veřejných 
sbírek českých muzeí a galerií, tak také ze soukromí. Návštěvníci tak měli 
jedinečnou příleţitost vidět i autorovy práce, které nebývají tak často 
prezentovány. Expozice byla také doplněna dokumentačními materiály 
připomínajícími ţivot a dílo tohoto významného výtvarného umělce. Vedle 
fotografií, korespondence, plakátů a katalogů byly vystaveny i umělcovy osobní předměty z majetku 
rodiny. Rozsáhlý výstavní projekt tak představil v širokém výběru průřez autorovou tvorbou od jeho 
raných prací aţ po díla z posledních let ţivota.  
 
Výsledky mezinárodního sympozia Malý formát v rámci projektu Porta culturae 
Termín: 10. srpna – 28. srpna 2011 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Josef Fantura, hudební program: Andrea Ţidlická – klavír. 
Výstava připravená v prostorách části stálé expozice představila výtvarná díla účastníků mezinárodního 
malířského sympozia Malý formát. Svá díla prezentovali Mgr. et MgA. Barbora Lungová, ak. mal. Jan 
Pospíšil, Mgr. Hana Olivová, PaedDr. Milan Raška, MgA. Denisa Krausová, ak. mal. Josef Saska, MgA. 
Jan Karpíšek, MgA. Petra Šnokhausová, Janos Szurcsik MSC a Andrea Wallenta. 
 
ARS 51 
Termín: 14. září – 13. listopadu 2011 
Autorky výstavy a úvodní slovo: Mgr. Boţena Juríčková, PhDr. Ilona Tunklová, hudební program: Chisaki 
Samata – violoncello. 
Šlo o jiţ druhý ročník společného výstavního projektu připraveného ve spolupráci se Záhorskou galériou 
v Senici. Prvotní idea na společný projekt se zrodila a byla realizována v roce 2006 a její autorkou byla 
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kurátorka Senické galerie Mgr. Boţena Juríčková. Snahou projektu je udrţení dosavadních dlouholetých 
dobrých vztahů mezi oběma partnerskými institucemi, překonání hranic a posílení vzájemných kulturních 
kontaktů obou sousedních regionů. Název je odvozen od cesty E 51, která spojuje Senicu a Hodonín, a 
symbolizuje tak spojnici mezi oběma místy. Tato komunikace více méně kopíruje původní obchodní 
stezku s názvem Via Bohemica, která nebyla jen obchodní cestou, ale docházelo po ní i k migraci 
obyvatelstva a také umělců a umění, jako zvláštního druhu „zboţí“.  
V letošním roce se společnou prezentací svých výtvarných prací 
představili čtyři výtvarníci, dva a dva z kaţdé země. Českou stranu 
zastupovali malíř Michal Bauer z Ostroţské Nové vsi a sochař Jan 
Kovářík, ţijící nyní v Praze, ale pocházející z nedalekých Ratíškovic. 
Ze Slovenské republiky se projektu účastnila malířka Ĺudmila 
Hološková z Jablonice a malíř Rudolf Janák ze Senice. Jejich 
výtvarné práce měli moţnost shlédnout jiţ návštěvníci Záhorské 
galérie, kde se výstava konala od 19. května do 17. července 2011. 
 
Tomáš Řízek – Cesty imaginace … ilustrace pro děti 
Termín: 14. září – 13. listopadu 2011 
Autor výstavy: Mgr. Jan Buchta, úvodní slovo: Mgr. Hana Nováková, hudební program: Chisaki Samata – 
violoncello. 

V rámci činnosti Dětského ateliéru byla připravena výstava 
ilustrací Tomáše Řízka, jehoţ tvorba si jiţ získala svá ocenění 
nejen od dětí, kterého si autor velmi váţí a jejichţ instinkt je někdy 
důleţitější neţ názor dospělých, ale i od odborné veřejnosti. 
Ostatně to, ţe byl opakovaně osloven zahraničními vydavateli, je 
svým způsobem také ocenění jeho tvůrčí práce. Navíc knihy řady 
Giramondo, na které se podíleli ilustrátoři z celé Evropy a pro 
kterou Tomáš Řízek ilustroval Paříţ a Berlín, získaly v Itálii v roce 
2002 cenu Premio di Alpe Appuane za nejkrásnější dětskou sérii a 
o rok později ještě Andersenovu cenu.  

 
ARS Olomuciana 
Termín 30. listopadu – 30. prosince 2011 
Autor výstavy a úvodní slovo: PhDr. Jiří Hastík, hudební program: Libor Janeček – kytara. 
Část výstavních prostor galerie, které kaţdoročně dostává k dispozici spolek SVUM, přenechal v roce 
2011 partnerské organizaci – Unii výtvarných umělců Olomoucka. Hodonínské veřejnosti se tak 
představilo 25 autorů – David Dusík, Zuzana Dvorská-Šípová, Petr Exler, Jiří Hastík, Jan Hrachovina, 
Vladimír Janek, Michal Jemelka, Vít John, Dagmar Koverdynská, Petr Kuba, Zdeněk Kučera, Lenka 
Kučerová, Radovan Langer, Jiří Ryšavý, Jan Římský, Jiljí Sedláček, Lenka Spáčilová-Leonidová, Richard 
Spurný, Bohumil Teplý, Marek Trizuljak, Zdeněk Vacek, Jaroslav Vacl, Václav Vaculovič, Josef Zlámal a 
Petr Zlámal, z nichţ mnozí zde vystavovali poprvé. Výstava představila početný soubor děl z nejrůznějších 
oborů výtvarné činnosti – malbu, plastiku, grafiku, fotografii, keramiku atd.  
 
Bedřich Saňa – obrazy, Václav Adolf Kovanič – plakety a medaile 
Termín: 30. listopadu 2011 – 30. prosince 2011 
Autorka výstav a úvodní slovo: PhDr. Ilona 
Tunklová, hudební program: Libor Janeček – kytara. 
Na konec výstavní sezóny připravila Galerie 
výtvarného umění v Hodoníně výstavu připomínající 
tvorbu dvou autorů úzce spojených s galerií a zdejším 
regionem. Akademický malíř Bedřich Saňa a 
akademický sochař Václav Adolf Kovanič byli členy 
spolku Sdruţení výtvarných umělců moravských a 
jejich dílo je zastoupeno jak ve sbírkách, tak ve stálé 
expozici hodonínské galerie. 
Při příleţitosti nedoţitého jubilea obou autorů představila galerie díla těchto autorů ze svých sbírek a ze 
sbírek Masarykova muzea v Hodoníně. Návštěvníci si tak mohli připomenout zapomenutá zákoutí 
Hodonína na obrazech Bedřicha Sani. Představena byla i jeho tvorba figurální a také abstraktní 
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kompozice. Václav Adolf Kovanič byl prezentován zejména svoji medailérskou tvorbou, v níţ dosáhl 
mistrovství a stal se tak jedním z nejvýznamnějších pokračovatelů svého učitele Otakara Španiela.  
K výstavě Václava Adolfa Kovanič vytvořil Mgr. Jan Buchta hmatové modely několika autorových medailí a 
plaket, které doplnily výstavu o zajímavý interaktivní prvek, vyuţívaný zejména při programech Dětského 
ateliéru. 
 
 

I. 2. 2. Výstavní projekty připravené pro jiné instituce 
 
V roce 2011 byl připraven společný výstavní projekt s názvem ARS 51, který představil umělecké práce 
dvou výtvarníků z České a dvou výtvarníků ze Slovenské republiky – Michal Bauer, Jan Kovářík, Ludmila 
Hološková, Rudolf Janák. Projekt byl od začátku připravován společně dvěma kurátorkami za slovenskou 
stranu Mgr. Boţenou Juríčkovou a za českou stranu PhDr. Ilonou Tunklovou, takţe nešlo jen o převzetí 
hotové výstavy, ale o neformální a konkrétní spoluprácí jak při výběru exponátů, tak při jejich instalaci 
v obou partnerských subjektech. V Záhorské galérii v Senici se výstava uskutečnila v termínu 19. května – 
17. července 2011. Výstavu shlédlo 1 132 návštěvníků. 
 
 

I. 3. Interpretace – kulturně výchovná činnost, programy pro děti a mládež, 
nevýstavní aktivity galerie a akce mimo galerii 
 

I. 3. 1. Přehled akcí 
 
Koncert komorní hudby 
Termín: 10. února 2011 
Koncert houslisty Stanislava Noska za klavírního doprovodu Márie Vaitové. 
 
Romantické setkání s harfou a klavírem 
Termín: 6. dubna 2011 
Emilia Nádlerová-Psotová, Emilia Psotová, Petra Borovičková 
Koncert tří hudebnic tří generací představil romantické a impresionistické skladby a 
hudbu španělskou. 
 
Hodonínské smyčcové kvarteto 
Termín: 3. května 2011 
Tradiční koncert hodonínského hudebního tělesa se setkal jako vţdy s mimořádným ohlasem a byl zcela 
vyprodán. Návštěvníci koncertu si během přestávky prohlédli právě probíhající výstavy v galerii. 
 
Absolventské koncerty ZUŠ v Hodoníně 
Termín: 19. 4. 2011, 4. 5. 2011, 1. 6. 2011 
Galerie pronajímá své prostory Základní umělecké škole pro pořádání absolventských koncertů svých 
ţáků. Jejich návštěvníci tak mají kromě záţitků hudebních i moţnost seznámení se s výtvarným uměním a 
stávají se z nich potenciálními návštěvníky výstav výtvarného umění. 
 
Muzejní noc Joži Uprky 
Termín: 10. června 2011 

Jako tradičně uspořádala Galerie výtvarného umění v Hodoníně 
Muzejní noc. Tentokrát byla zcela ve znamení právě probíhající 
výstavy Joţi Uprky. Návštěvníci se mohli setkat a vyzkoušet si 
nejrůznější tradiční rukodělné výrobky, které jim předváděli mistři 
svého oboru – drátenictví, vyšívání, tkaní, košíkářství, práce s kůţí, 
kovářství, točení keramiky na kruhu. Pro návštěvníky byla připravena 
ochutnávka arabské kávy a zákusků a prodej orientálních výrobků. 
Na zahradě byla opět připravena světelná instalace, na jejíţ výzdobě 
se podíleli sami návštěvníci. Konala se rovněţ přednáška PhDr. Ilony 
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Tunklové o ţivotě a díle Joţi Uprky doplněná obrazovou projekcí. Na závěr celé akce se uskutečnil 
koncert vynikající cimbalisty Zuzany Lapčíkové společně s kontrabasistou Jozefem Fečem. 
Na všechny akce, výstavy a stálou expozici byl po dobu konání Muzejní noci volný vstup do galerie. 
 
Jazzové trio – Jurkovič, Uhlíř, Helešic 
Termín: 19. září 2011 
Koncert známého jazzového seskupení v mezinárodním obsazení opět našel v Hodoníně své příznivce. 
 

Dny otevřených ateliérů 
Termín: 1. a 2. října 2011 
V roce 2011 se uskutečnil první ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihomoravském 
kraji. Své ateliéry veřejnosti otevřelo 25 výtvarníků z Hodonínska a Břeclavska. 
Návštěvníci se tak mohli osobně setkat s umělci v jejich tvůrčím prostředí a poznat 

blíţe proces vzniku jejich uměleckých děl, coţ napomáhá také k jejich lepšímu porozumění. Lidé tak mohli 
nahlédnout do tajů sítotiskové, litografické či keramické dílny, navštívit malířské a sochařské ateliéry či 
expozici soukromé fotografické galerie. Po oba dny byly rovněţ zdarma přístupné expozice a výstavy 
v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Přestoţe se jednalo o první ročník, takţe akce nebyla ještě pro 
veřejnost tak známá a zavedená, setkala se však s velmi příznivým ohlasem a zájmem. Po oba dny vyuţilo 
moţnosti návštěvy ateliérů 769 návštěvníků.  
 
Socha, člověk a krajina 
Termín: 19. října 2011 
Přednáška našeho předního odborníka prof. Miloše Stehlíka z Brna o barokním moravském sochařství 
byla připravena s důrazem na tvorbu autorů v nejbliţším okolí Hodonína. Přednáška byla doplněna 
obrazovou projekcí. 
 
Hodonínské smyčcové kvarteto 
Termín: 25. října 2011 
Při příleţitosti významného ţivotního jubilea Jana Noska, dlouholetého člena Hodonínského smyčcového 
kvarteta, se ve spolupráci s galerií konal koncert tohoto uskupení, kterého se kromě početného publika 
zúčastnili i představitelé města Hodonína, kteří přišli jubilantovi poblahopřát a poděkovat za jeho 
dosavadní práci. Návštěvníci koncertu si během přestávky prohlédli probíhající výstavy v galerii. 
 
Beseda s ilustrátorem Tomášem Řízkem 
Termín: 10. listopadu 2011 
Beseda byla připravena při příleţitosti autorovy výstavy a zúčastnili se jí studenti břeclavského a 
hodonínského gymnázia i hodonínské střední uměleckoprůmyslové školy. Kromě vyprávění o své 
ilustrační tvorbě, promítl fotografie a pohovořil T. Řízek i o své cestě po Číně, která byla velmi inspirativní 
a projevila se i v jeho tvorbě. 
 
Vánoce s Hodonínským smyčcovým kvartetem 
Termín: 6. prosince 2011 
Tradiční adventní koncert zakončený vánočními koledami přilákal opět početné publikum, které si 
prohlédlo i výstavy připravené hodonínskou galerií. 
 
 

I. 3. 2. Programy pro děti a mládež 
 

 
 

V Galerii výtvarného umění v Hodoníně jiţ několik let funguje Dětský ateliér, který nabízí všem dětským 
věkovým skupinám speciálně určené programy navazující jak na stálou expozici, tak na probíhající výstavy 
(výčet jednotlivých programů je uveden níţe).  
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Na březen aţ květen byla připravena výstava komiksů Petra Včelky, slovenského ilustrátora, game designera a 
komiksového autora, který své středoškolské studia absolvoval v našem městě. K této výstavě byl realizován 
program pro děti a mládeţ zaměřený na téma komiksového scénáře, propojující tak výtvarnou a literární oblast. 
 
V červnu se uskutečnila tradiční Muzejní noc s tématikou zaměřenou na právě probíhající výstavu malíře Joţi 
Uprky, na které se Dětský ateliér podílel realizací jednotlivých řemeslných a výtvarných dílen a organizací 
výtvarné akce v zahradních prostorách galerie. 
 

Od září do listopadu byla vystavena kolekce ilustrátorských děl Tomáše 
Řízka, drţitele mnoha ocenění za svou tvorbu u nás i v zahraničí. 
V průběhu této výstavy byl nabízen speciální program pro děti a mládeţ 
zaměřený na některé umělecké osobnosti z oblasti malířství a hudebního 
skladatelství. Vyuţity byly ţivotopisné momenty těchto osobností, které se 
objevovaly na ilustracích autora. O program byl zájem ze strany 
základních i středních škol. Na závěr výstavy pak byla připravena a 
zrealizována beseda se samotným autorem. V průběhu akce Tomáš Řízek 

představil svou ilustrační tvorbu a její souvislost se svými poutěmi po Číně. 
 
K výstavě Václava Adolfa Kovaniče byly vytvořeny hmatové modely několika autorových medailí a plaket, 
které doplnily výstavu o zajímavý interaktivní prvek kladně přijímaný jak individuálními návštěvníky, tak 
zejména vyuţívaný při programech Dětského ateliéru. Také k této výstavě byl navrţen program pro děti, které 
si tak mohly vyzkoušet problematiku medailérské tvorby. 
 

Na konci roku byla vytvořena první části rozsáhlejšího programu pro děti druhého stupně ZŠ „Barva, linie, 
tvar“ - část o barvě. Byla navrhnuta obsahová stránka programu, jednotlivé úkoly pro děti, jejich odborné 
zpracování a provázání se souvisejícími vědními obory. Dále bylo vše graficky zpracováno a vytisknuto. 
K programu byly vybrány a nakoupeny také nezbytné edukační pomůcky demonstrující zkoumané jevy.  
 
V závěru roku byly také započaty přípravy materiálů na společný projekt s Galerií Petra Michala Bohúňa 
v Liptovském Mikuláši – příhraniční projekt za účelem předání zkušeností v oblasti galerijní edukace, který 
bude realizován v únoru 2012. 
 
V průběhu celého roku byly aktualizovány informace o Dětském ateliéru 
na webových stránkách galerie a rozesílány aktuality (pozvánky, plakáty) 
na MŠ, ZŠ a SŠ v okrese Hodonín a Břeclav. 
 

Přehled nabízených programů pro děti a mládeţ: 

 Pexeso v galerii 
(věk 4 - 8 let) 
Pro nejmenší je připravený hravý program Pexeso v galerii. Děti si v průběhu programu zahrají svou oblíbenou 
hru – pexeso. Obrázky pexesa je seznámí se základními pojmy ve výtvarném umění, jako je např. obraz, socha, 
malíř, paleta, štětec apod. Poté si prohlédnou originály děl ve stálé expozici nebo na výstavách a nakreslí si 
svůj „obraz“. 
 

 Přemluvte obrazy a sochy, aby ožily 
(věk 6 - 10 let) 
Program je určen skupinám dětí ve věku od 6 do 10 let a klade si za cíl naučit děti vnímat a proţívat umělecká 
díla. Hravou formou se děti seznámí s vystavenými exponáty, vyzkouší si praktické činnosti a osvojí si základní 
termíny ve výtvarném umění. Prohlídka je doplněna pracovními listy, které si pak účastníci odnesou domů 
a mohou je dále pouţívat. 
 

 Hry s ornamenty 
(věk 10 - 18 let) 
Program je zaměřen na poznávání architektury a výzdoby budovy galerie. Ornament bude účastníkům 
programu představen pomocí několika tvořivých úkolů: budou objevovat ornament na fotografiích z přírody, 
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zkusí si navrhnout svůj vlastní šátek, vyrobí si originální obal na knihu nebo sešit. K programu jsou připraveny 
pracovní listy. 
 

 Kabinet abstrakce 
(věk 7 – 18 let) 
Abstraktní – nepředmětný výtvarný projev je úţasně rozmanitý a naprosto svobodný. Často, ač se snaţíme 
sebevíc, těmto osobním záznamům a experimentům malířů a sochařů nerozumíme. Budeme zkoušet nacházet 
skryté významy obrazů, odhadovat pocity a nálady umělců. Program v galerii je zaměřený na poznávání 
vystavených abstraktních děl pomocí vlastní výtvarné činnosti a pozorování. 
 

 Piknik s impresionisty 
(věk 9 – 18 let) 
Čeká vás prohlídka vystavených děl, ale také malířský piknik na zahradě, pracovní listy s úkoly, malování 
originálních pohlednic. Program je zaměřený na pochopení hlavních principů impresionismu, na vnímání 
a proţívání děl malířů spolku SVUM ovlivněných tímto výtvarným směrem. Během návštěvy galerie si zkusíte 
malířskou techniku impresionistů a dokáţete štětcem zachytit své dojmy – momentky – pohledy na krajinu 
a lidi. 
 

 Franta a socha s patinou 
(věk 7 - 14 let) 
K vystavenému dílu sochaře Franty Úprky je připravena dílna plná humoru a umění. Od prvního nápadu, 
načrtnutí skici do skicáků, vytvoření konstrukce, budeme pokračovat a tak jako Franta modelovat, „zápasit“ 
s materiálem, nářadím, aţ nám vznikne originální model nebo přímo „plastika“. Na závěr ji můţeme upravit 
krásnou povrchovou úpravou – patinou. Svoji sochu si z galerie odneseme domů. Účastníci programu obdrţí 
pracovní listy s dalšími úkoly. 

 Pohádky a hádanky 
(věk od 4 let aţ po dospělé) 
Pro tento program vydal Dětský ateliér publikaci - kníţečku. Má 36 stran a je sloţena z 18 stran obrázků 
upravených z ilustrací Josefa Kremláčka na omalovánky a 15 stran plných hádanek pro děti i dospělé (hádanky 
jsou označeny stupněm obtíţnosti). 
V programu, ve kterém se s kníţečkou pracuje, je dětem vyprávěn pohádkový příběh nebo jej samy vymýšlí 
podle obrázků, seskupují se v ţivé ilustrace pohádkového děje nebo pantomimicky znázorňují důleţité scény 
příběhu, vymalovávají, kreslí a sestavují pohádkovou knihu a také hledají odpovědi na zapeklité hádanky - vţdy 
podle věku skupiny od mateřské školky po dospělé. 
 

 Komiksový příběh 
(věk od 6 let) 
Dětský ateliér galerie započal v roce 2009 výstavní řadu drobných prezentací komiksových autorů. K těmto 
výstavám byl postupně vytvořen program zaměřený na stavbu příběhu komiksovými tvůrci. Děti tak sbírají 
střípky rozbitého komiksového příběhu, vymýšlejí jeho scénář, dokreslují jeho pokračování i nečekaný závěr.  
 

 O barvě 
Program seznamuje děti II. stupně ZŠ a středoškoláky se základním výtvarným materiálem, jakým je barva a to 
z celého spektra pohledů – z hlediska jeho původu a chemického sloţení s exkurzem do historie, z pohledu 
estetického a symbolického, z hlediska fyzikálních vlastností světla či fyziologie lidského oka a jeho vnímání 
barev. K programu jsou vytvořeny pracovní listy a pořízeny zajímavé edukační pomůcky demonstrující 
zkoumané děje. 
 
 

I. 3. 3. Návštěvnost výstav, kulturních akcí a programů pro děti a mládež 
 
Celková návštěvnost expozic, výstav a kulturních akcí Galerie výtvarného umění v Hodoníně byla v roce 2011  
6 351 osob. Z toho platících bylo 3 059 osob, za sníţené vstupné (děti, mládeţ a senioři) navštívilo galerii 2 075 
osob.  
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Za sledovaný rok navštívilo galerii celkem 76 dětských kolektivů, které se zúčastnily 17 programů Dětského 
ateliéru a 7 komentovaných prohlídek výstav a expozic.  
 
Nejvíce navštěvovanou byla výstava malíře Joţi Uprky, kterou shlédlo celkem 3 486 osob, včetně návštěvníků 
Muzejní noci Joţi Uprky, která se setkala rovněţ s velkým zájmem veřejnosti, a navštívilo ji 448 osob.  
Mimo vlastní budovu připravila galerie projekt „Dny otevřených ateliérů“, o který projevilo zájem 768 osob, 
coţ je vzhledem k tomu, ţe šlo o první ročník velmi slušný výsledek. 
 
Pro srovnání uvádíme návštěvnost v letech 2007-2011: 
 

 
 
Poznámka: V grafu je uveden celkový počet návštěvníků na akcích pořádaných v Galerii výtvarného umění v Hodoníně, tj. 
návštěvníci expozic a výstav, kulturně výchovných akcí a akcí s volným vstupem. 

 
Shrnutí návštěvnosti v roce 2011 dle jednotlivých kategorií: 

Kategorie Počet návštěvníků 

Expozice + výstavy 5 786 

Kulturně výchovné akce 117 

Konference, semináře, sympozia* 10 

Akce s volným vstupem** 448 

Výstavy připravované pro jiné galerie*** 1 132 

Ostatní**** 768 
 
Poznámky: 
* Jedná se o účastníky mezinárodního malířského sympozia „Malý formát“ 
** Návštěvníci akce „Muzejní noc“ 
*** Výstava „ARS 51“ připravená pro Záhorskou galerii v Senici 
**** Návštěvnost akce „Dny otevřených ateliérů“ 

 
 

I. 4. Vědeckovýzkumná činnost 
 

I. 4. 1. Sympozia 
 

 V rámci projektu Porta culturae připravila Galerie výtvarného umění v Hodoníně mezinárodní 
malířské sympozium Malý formát 2011. Sympozium se uskutečnilo v termínu 1. 8. – 10. 8. 2011. 
Projektu se zúčastnilo 8 výtvarníků z České republiky (z Jihočeského kraje, z kraje Vysočina a 
z Jihomoravského kraje) a 2 výtvarníci z Dolního Rakouska. Celkem tedy deset autorů – Mgr. et MgA. 
Barbora Lungová, ak. mal. Jan Pospíšil, Mgr. Hana Olivová, PaedDr. Milan Raška, MgA. Denisa 
Krausová, ak. mal. Josef Saska, MgA. Jan Karpíšek, MgA. Petra Šnokhausová, Janos Szurcsik MSC. a 
Andrea Wallenta. Výsledky práce všech autorů byly představeny veřejnosti na výstavě v Galerii 
výtvarného umění v Hodoníně, jejíţ slavnostní vernisáţ se konala 10. srpna 2011 a zúčastnilo se jí 135 
osob. Mezi nimi také zástupci projektových partnerů z Jihočeského kraje a z Muzea Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě. Výstavu shlédlo 753 návštěvníků a po jejím skončení byly vybrány dva obrazy od 
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kaţdého autora a ponechány jako základ unikátního souboru uměleckých děl v majetku 
Jihomoravského kraje. Kurátorem projektu i výstavy se stal Mgr. Josef Fantura, ředitel GVU 
v Hodoníně. 

 

                  
 
 

 Galerie výtvarného umění v Hodoníně se stala také v letošním roce partnerem při organizační 
přípravě výstavy Bzenecký výtvarný podzim, která se uskutečnila v termínu 16. 9. - 2. 10. 2011 na 
zámku v Bzenci. Na této mezinárodní přehlídce současného umění se představilo 55 autorů a byla zde 
také reprízována výstava kolekce obrazů získaných do majetku Jihomoravského kraje 
z Mezinárodního malířského sympozia „Malý formát“ z projektu Porta culturae. Mimo jiné zde své 
výsledky prezentoval i mezinárodní fotografický workshop, jenţ bude součástí projektu „Fotokošt“ na 
podzim roku 2012 také v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pozitivní ohlas byl vyjádřen i téměř 2 
000 návštěvníky tohoto bzeneckého uměleckého salonu. 

 
 

I. 4. 2. Odborná, ediční a publikační činnost 
 

 Pracovníci galerie odborně připravili tyto projekty: 
Mgr. Josef Fantura – Mladé setkání, Sdruţení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy, 
Výstava výsledků sympozia Malý formát, Dny otevřených ateliérů 
PhDr. Ilona Tunklová – Joţa Uprka 1961 – 1940, ARS 51 + premiéra v ZG v Senici, Bedřich Saňa  
- obrazy, V. A. Kovanič – medaile a plastiky 
Mgr. Jan Buchta – Petr Včelka – komiks, Tomáš Řízek – Cesty imaginace…ilustrace dětské knihy, 
Mgr. Pavel Šútora – průběţné provádění záznamů a digitalizace sbírek; 

 

 K výstavě Mladé setkání byl vydán elektronický katalog na CD nosiči. Autor Mgr. Josef Fantura, 
grafická úprava David Vašina; 
 

 texty do katalogu ARS 51 vydaného Záhorskou galerií v Senici ke společnému výstavnímu projektu – 
PhDr. Ilona Tunklová; 

 

 při příleţitosti výstavy Joţi Uprky byla vydána reprezentativní monografie 
„Joţa Uprka 1861-1940“ z pera PhDr. Jaroslava Kačera, na jejímţ vzniku se 
podílela také PhDr. Ilona Tunklová. Zdařilou grafickou úpravu provedl Mgr. 
art. Peter Ţúrek. Publikace se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti a ještě 
před koncem výstavy byla vyprodána. Na základě ţádostí a zájmu veřejnosti byl 
galerií zadán dotisk této publikace; 

 

 v souvislosti s přípravou výstavy Joţi Uprky byla Davidem Vašinou provedena 
digitalizace souboru černobílých fotografií v počtu 330 ks z původního archivu dcery J. Uprky Boţeny 
Novákové, který v 80. letech věnovala galerii; 
 

 pro sborník Slovácko vydávaný Slováckým muzeem v Uherském Hradišti připravila PhDr. Ilona 
Tunklová článek o výstavě Joţi Uprky (článek vyjde ve sborníku v roce 2012); 

 

 článek k výstavě Joţi Uprky vyšel v časopise Malovaný kraj, autorkou byla PhDr. Ilona Tunklová; 
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 pro obec Hroznová Lhota byly připraveny informační tabule o ţivotě a díle Joţi Uprky – autorka 
PhDr. Ilona Tunklová, která rovněţ promluvila na slavnostním odhalení busty J. Uprky před místní 
školou; 

 

 Galerie výtvarného umění v Hodoníně je členem profesního sdruţení Rady galerií České republiky, 
kde se v průběhu celého roku aktivně podílela na práci komory ředitelů, komory odborných 
pracovníků a komory edukačních pracovníků. 

 
 

I. 4. 3. Konzultace pro veřejnost 

 
Sluţeb Galerie výtvarného umění v Hodoníně vyuţili i badatelé, kteří studovali díla z depozitáře a také 
materiály z archivu galerie v rámci své studijní a odborné práce. Za sledované období to bylo 5 badatelů, 
zejména studentů, kteří připravovali své diplomové práce. Galerie také přijala na odbornou praxi dva 
studenty Soukromé střední průmyslové školy v Břeclavi. 
 
Zároveň bylo odpovídáno na dotazy e-mailovou poštou a zpracovávány seznamy a rešerše o dílech 
z majetku galerie pro kolegy z jiných institucí a různé badatele. 
 
Své sluţby poskytovala galerie veřejnosti i nadále formou odborných konzultací buď při osobních 
návštěvách, telefonicky nebo elektronickou poštou. Největší část dotazů se týkala stanovení hodnoty 
uměleckých děl. Veřejnost také zajímal výstavní program jiných kulturních zařízení a dotazovali se i na 
konkrétní autory.  
 
Galerie je rovněţ kontaktním místem Unie výtvarných umělců ČR a zprostředkovává informace tohoto 
profesního sdruţení jednotlivým výtvarníkům. 
 
 

I. 5. Propagace 
 

 Ke všem výstavám byly vydávány tištěné pozvánky, které byly rozesílány dle aktualizovaného adresáře 
-  grafické zpracování David Vašina. Zároveň bylo vyuţíváno k zasílání pozvánek a informací o 
pořádaných kulturních akcích i e-mailové pošty; 

 

 v rámci zvýšení informovanosti veřejnosti byly tištěny v menších nákladech informativní plakáty 
k výstavám (grafické řešení David Vašina), které byly distribuovány v městě Hodoníně (Informační 
centrum, Lázně Hodonín atd.);  

 

 na kaţdou výstavu byl zhotoven grafikem Davidem Vašinou barevný poutač instalovaný před galerií; 
 

 v průběhu celého roku byly Mgr. Janem Buchtou pravidelně aktualizovány informace na webových 
stránkách galerie – inzerovány jednotlivé kulturní akce, publikovány články k výstavám, vytvářeny 
nové galerie fotografií z vernisáţí a koncertů. Stránky byly oţiveny animovanými pohledy na díla 
expozice a také o odkazy na partnerské organizace Jihomoravského kraje. Na hlavní stranu webu bylo 
umístěno také nové logo muzeí a galerií JMK. Byl také zřízen archiv výstav a ostatních akcí 
pořádaných galerií. Vzhledem k ukončení činnosti tvůrců webových stránek musel být řešen převod 
na nového poskytovatele domény a další problémy spojené s nedoladěnými vlastnostmi stránek.; 

 

 pravidelně byla veřejnost informována o činnosti galerie přes celostátní i regionální média, kterým byly 
zasílány tiskové zprávy - Ateliér, MF Dnes, Deník Rovnost, Hodonínský deník, Slovácko atd. 
Jednotlivé akce byly prezentovány také v rádiích (Rádio Dyje, Rádio Jih, Český rozhlas 3 Vltava) i 
místní kabelové televizi. Navázána byla spolupráce s časopisem Art & Antique a  Xantypa. Informace 
o výstavách byly zveřejňovány v tištěné broţuře Galerie České republiky. Zveřejněné články jsou 
archivovány ve výstřiţkové knize; 
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 k rozšíření nabídky upomínkových předmětů pro návštěvníky byly vytištěny pohlednice a reprodukce 
výtvarných prací Joţi Uprky. Zejména pro mladou generaci byly zhotoveny buttony s reprodukcemi 
výtvarných děl Joţi Uprky ze sbírek galerie. Grafické podklady pro jejich zhotovení připravil Mgr. Jan 
Buchta; 

 

 galerie se účastnila se svými publikacemi podzimního kniţního veletrhu v Havlíčkově Brodě a na 
veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně byla zastoupena svými propagačními tiskovinami i 
osobně ředitelem Mgr. J. Fanturou. 

 
 

I. 6. Standardy dostupnosti veřejných služeb 
 
V roce 2004 vešla v platnost novela zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, která 
doplňuje tento zákon mimo jiné o „Standardy“. Galerie výtvarného umění v roce 2011 splňovala všechna 
kritéria daná zákonem, s výjimkou standardu fyzické dostupnosti, který ukládá, pokud to charakter stavby 
dovolí, odstraňování architektonických a jiných bariér znemoţňujících osobám s omezenou schopností 
pohybu uţívání standardizovaných veřejných sluţeb. Vzhledem k charakteru budovy galerie (kulturní 
památka) by si tato úprava vyţádala velké finanční prostředky. 
 
Standard časové dostupnosti - § 10a(2) 
Galerie je otevřena celoročně, úterý – pátek 9.00 – 17.00 hod, sobota – neděle 13.00 – 17.00 hod, pondělí 
– zavírací den 
 
Standard ekonomické dostupnosti - §10a(3) 
Vstupné plné: 30,- Kč,  
sníţené vstupné: 20,- Kč -  děti od šesti let do patnácti let, důchodci 
po předloţení platných průkazů:       -  studenti SŠ, VŠ 

- členové celostátního KPVU 

- drţitelé průkazu ZTP, ZTP-P 

- drţitelé karty ISIC, IYTC (GO 25), ITIC 
EUROBEDS, EURO 26 Karta mládeţe ČR 

Sníţené vstupné 10,- Kč – skupinové návštěvy ţáků ZŠ a studentů SŠ s pedagogickým doprovodem 
(skupina čítající alespoň pět osob včetně pedagogického doprovodu) 
Volný vstup: děti do 6 let 
Po předloţení platných průkazů:      -   členové KPG při GVU v Hodoníně 

- drţitelé karty ICOM 

- studenti uměleckých škol s výtvarným zaměřením 

- členové Asociace výtvarných pedagogů 

- pracovníci muzeí a galerií 

- profesionální výtvarní umělci (členové UVU ČR) 

- členové Uměleckohistorické společnosti 

- členové Č.s. INSEA 
 
Za poplatek 50,- Kč lze pro skupinu objednat odborný výklad, nebo lektorovaný program Dětského 
ateliéru. 
První středu v měsíci je bezplatný vstup pro všechny návštěvníky. 
 
Galerie je zapojena do projektů Jihomoravského kraje Rodinný pas (drţitelům je poskytnuta 50% sleva) a 
Senior pas (drţitelé platí sníţené vstupné 25,- Kč a během roku jsou pro ně stanoveny dny s bezplatným 
vstupem – v roce 2011 se jednalo o tyto dny: 22. 2., 13. 4., 21. 7., 19. 10. a 6. 12.). 
 
Standardy §10a(2) c): 
Veškeré informace o činnosti Galerie výtvarného umění v Hodoníně jsou dostupné na internetové adrese: 
www.gvuhodonin.cz.  Zde je zveřejňována i zpráva o činnosti. 
 
 

http://www.gvuhodonin.cz/
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II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

II. 1.  Výnosy (v tis. Kč) 
  

Galerie výtvarného umění v Hodoníně v roce 2011 
hospodařila s finančními prostředky v celkové výši Kč: 

6 740 

 příspěvek na provoz od zřizovatele 5 892 

  účelová dotace z Města Hodonína 60 

 výnosy z prodeje katalogů 318 

 výnosy ze vstupného 79 

 výnosy z pronájmu 89 

 změna stavu výrobků (sklad katalogů) - 10 

 aktivace materiálu a zboţí 57 

 zúčtování fondů 183 

 jiné ostatní výnosy 72 

 

II. 2.  Náklady (v tis. Kč) 
 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně měla v roce 2011 
náklady v celkové výši Kč: 

6 700 

 spotřeba materiálu: z toho 234 

 spotřeba energií 369 

 prodané zboţí 3 

 opravy a udrţování 392 

 cestovné 34 

 náklady na reprezentaci 7 

 ostatní sluţby: z toho 833 

 tiskařské a grafické práce 473 

 osobní náklady 4 058 

 odpisy dlouhodobého majetku 560 

 jiné ostatní náklady: z toho 210 

 pojištění majetku a výstav 174 

 
 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně vykázala v roce 
2011 zlepšený výsledek hospodaření ve výši: 

40 

Výsledek hospodaření bude po schválení zřizovatele rozdělen do fondu 
odměn a do rezervního fondu. 

 
 
 
 
 
 
          


