
                   Zpráva o činnosti Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně za rok 2019 
 
                            41. rok trvání společnosti (131. rok Musejního spolku v Brně). 
 
 

V tomto roce byla MVS řízena výborem, zvoleným na čtyřleté období dne 30. září 2018, kdy               
se uskutečnilo valné shromáždění MVS ve Velkém sále MZA v Brně, jehož součástí byla také volba               
výboru společnosti. Zároveň byla také zvolena nová revizní komise. 

Za celý rok se výbor sešel celkem desetkrát (26. 1., 23. 2., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6., 26. 9.,                      
25. 10., 29. 11. a 27. 12), aby na svých zasedáních řešil aktuální záležitosti související s činností                
společnosti, zejména záležitosti ediční činnosti, hospodářské a členské základny. Zápisy z těchto           
jednání zapsané jednatelem byly ověřovány vždy podpisy dvou členů výboru. 
 
1. Ediční činnost 
a) VLASTIVĚDNÝ VĚSTNÍK MORAVSKÝ, redigoval vedoucí redaktor PhDr. Pavel Michna s           
redakční radou. Ročník 2019 (LXXI) o čtyřech číslech vyšel péčí a nákladem MVS v Brně za finanční                
podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Nadace Českého literárního fondu,           
Olomouckého kraje, jakož i finančních příspěvků měst, městysů. obcí a jednotlivců na Moravě a ve               
Slezsku, v rozsahu 420 tiskových stran, dále bylo otištěno na stránkách věstníku 213 vyobrazení             
v textu. Každé číslo vycházelo v počtu 550 výtisků. Také v tomto ročníku byly hlavní články opatřeny              
v úvodu anglickými abstrakty a klíčovými slovy. Obsahově se ročník zaměřoval na historická, literární             
a etnografická témata Moravy a Slezska, snahou redakční rady bylo věnovat v tomto ročníku             
jednotlivá čísla příspěvkům k historii významných moravských měst, obcí, stavebních památek,          
kulturních institucí a osobností. 
b) VLASTIVĚDA MORAVSKÁ. Topografická řada. Redaktor: doc. dr. Bohumír Smutný, Dr.,           
s redakční radou. V této ediční řadě se nepodařilo z finančních důvodů zahájit práce na žádném ze               
zamýšlených svazů, zájem objednavatelů se soustřeďuje spíše na vydávání dějin jednotlivých měst a             
obcí, nikoliv rozsáhlejších svazků v rámci okresů. 
c) VLASTIVĚDA MORAVSKÁ. Nová řada, část všeobecná (Země a lid). Redaktor: doc. dr. Jaromír              
Kubíček, CSc. a kol. Rozpracovány jsou autory svazky Dějiny Moravy III/2, politický a kulturní vývoj               
a Dějiny výtvarného umění na Moravě. 
d) VLASTIVĚDNÁ KNIHOVNA MORAVSKÁ: v této ediční řadě jako 101. svazek byla v roce            
2019 vydána publikace pod redakcí Zdeňka Fišera Dějiny Holešova a Dějiny Žalkovic, rovněž by              
v roce 2019 měly vyjít Dějiny Modřic a kniha Velkobílovičtí vinaři pod redakcí E. Kordiovského. 
e) BIBLIOGRAFIE A PRAMENY K DĚJINÁM MORAVY, v této ediční řadě nebyla vydána v roce            
2019 žádná publikace. 
f)  Mimo edice: nevyšlo 
g) Propagace ediční činnosti MVS a pomoc dalším vydavatelům vlastivědné tematiky.  
P r o p a g a c e: redakcím novin, zpravodajů a informátorů vycházejícím na Moravě a ve Slezsku,                    
případně zde distribuovaným, jakož i redakcím rozhlasu v Brně a v Ostravě, je zasílán referát o              
každém vydaném čísle VVM obsahově zaměřený na konkrétní oblast jejich působnosti. Na volných             
stránkách jednotlivých čísel VVM byly otištěny přehledy hlavních článků vlastivědných publikací a            
časopisů na Moravě a ve Slezsku: 
D i s t r i b u c e: pro členy MVS a ostatní odběratele je u VVM zajišťována vlastními silami MVS,                      
dále prostřednictvím komisního prodeje s rabatem 30-50 % a u knihkupců mimo Brno a některých              
dalších v Brně. 
 
2. Kulturně osvětová činnost 
a)  P ř e d n á š k y: ref. doc. PhDr. Bohumír Smutný. 
V roce 2019 se uskutečnilo 7 přednášek s tématem nových archeologických nálezů v Brně,           
Boskovický poklad, hudba v renesančním Brně, Velká Morava a křesťanství, moravské šlechtické           



rody (názvy, přednášející a data přednášek byly uvedeny v programu MVS na rok 2019). Přednášky se               
opět konaly ve spolupráci s MZA v Brně v jeho Velkém přednáškovém sále. Přednášky zajistilo 7             
lektorů. Přednášek se zúčastnilo celkem 248 osob. 
b) V y c h á z k y: ref.: Ivana Vaverková. 
V roce 2019 se uskutečnilo z plánovaných 24 vycházek většina akcí. Na vycházkách se podíleli jako              
lektoři: PhDr. Vít Pospíšil, Z. Ruibarová, Stanislava Vrbová a Mgr. Jitka Kačerová (názvy a data               
konání uvedeny v programu přednášek, vycházek a exkurzí na rok 2019). Vycházek se zúčastnilo 630              
osob. 
c)  E x k u r z e: ref. Ivana Vaverková. 
Pro rok 2019 bylo naplánováno celkem 85 exkurzí. Z těchto plánovaných exkurzí se jich realizovalo             
75. Exkurze se uskutečnily jak doma, tak v zahraničí a zúčastnilo se jich celkem 2 678 osob.                
Uskutečněné exkurze vedli jako osvědčení lektoři: Mgr. Hana Bartošová, PaedDr. Marta Horáková,            
CSc., Tomáš Mariánek, PaedDr. Ivo Martinec, CSc., Ivana Nekudová, Dr. Zdena Novobilská, RNDr.             
Karel Ondra, PhDr. Vít Pospíšil, PaedDr. Dagmar Rybníkářová, Mgr. Vlastimil Sochor, prof. Josef             
Unger, CSc., Ing. I. Vrba a Stanislava Vrbová. Exkurze byly zaměřeny především na osvětovou a               
poznávací činnost, členové MVS a děti do 15 let měli při úhradě slevu podle vydaného programu                
činnosti (názvy a data exkurzí uvedeny v programu přednášek, vycházek a exkurzí na rok 2019).              
Celkem se v roce 2019 zúčastnilo přednášek, vycházek a exkurzí MVS celkem 3 545 osob.              
Přednášková, vycházková a exkurzní činnost výrazně přispívá k soustavnému kontaktu se členstvem,           
značnou měrou k popularizaci práce MVS na veřejnosti a také k získávání nových členů MVS. 
d)  S p o l u p r á c e  s  v l a s t i v ě d n ý m i  k r o u ž k y  a  s p o l e č n o s t m i 
V roce 2019 se 14. 5. 2019 uskutečnila XXXVII. konference vlastivědných kroužků v Hustopečích u             
Brna, přednesené zde texty budou otištěny ve VVM 2020. 
 
3. Členstvo MVS 
K 31. prosinci 2019 měla MVS celkem 1 009 fyzických a 35 právnických členů. Během roku               
vystoupilo, zemřelo nebo bylo vyřazeno pro neplacení členských příspěvků z evidence celkem 40            
členů. Novými členy se v roce 2019 stalo 57 osob. 
 
4. Zpráva o hospodaření 
                                                                             výnosy v Kč                  náklady v Kč 
        Vybrané ukazatele: 
        Kulturně osvětová činnost   

- exkurze, přednášky a vycházky 1 108 875 930 832  
Publikační činnost 
- Vlastivědný věstník moravský     346 947 391 504 
   
Vybrané režijní náklady 
- mzdy, soc. a zdrav. pojištění    0 388 588 
- spotřeba materiálu    0   23 940  
- nájemné, služby    0 201 351 
 
Členské příspěvky                                           91 536                                            0 
 
Bankovní úroky a poplatky    0   11 761  
 
Hodnota zásob publikací na skladě 
k 31. 12. 2019                182 000  

 
5. Zpráva revizní 



         Účetní a pokladní revize byly prováděny vždy před zasedáním výboru MVS. Data účtů byla 
porovnávána s výdaji v pokladní knize, kontrolovány byly také smlouvy s autory, jejich úplnost a 
hospodárnost vynaložených nákladů. Závažné nedostatky nebyly zjištěny. 
 
Zprávu sestavil na základě poskytnutých údajů 
  
                                                                                                    Bohumír Smutný, jednatel MVS 


