
70. výroční zpráva – rok 2004

I. Pracovníci muzea v roce 2004

Vedení muzea
Ředitel                                                    PhDr. Jaroslav Pikal
Vedoucí odborného úseku                     mgr. Alexandra Zvonařová (etnografka)
Vedoucí provozního úseku                    Jitka Pražáková (ekonomka, zástupce ředitele)

Odborný úsek
Aranžérka-výtvarnice                            Yvetta Měrtlová
Archeolog                                               mgr. Vladislav Burian
Dokumentátorka                                     Pavla Míchalová, od 01.08.
Historik                                                  PaedDr. František Fürbach
Historička umění                                    mgr. Hana Dobešová
Konzervátor                                            Luděk Fiala
Odborná knihovnice                               PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
Pracovnice vztahů k veřejnosti              Blanka Vaňková
Správce depozitářů                                 Petr Čejka

Provozní úsek
Pokladní                                                  Vlasta Ederová, do 06.01. a od 01.04.
                                                                 Helena Mrázová, do 06.01. a od 01.04.
                                                                 Jana Zvonařová, do 06.01. a od 01.04.
Průvodci                                                   Josef Jakl, od 01.04. do 30.09.
                                                                 Pavla Míchalová, do 31.07.
                                                                 Jan Svobodný, od 01.05.
Účetní                                                      Eva Medvědová
Údržbář                                                    Otta Paulík
Uklízečky                                                 Jana Jirků
                                                                 Zdeňka Mošová, od 01.04. do 30.06.
                                                                 Helena Mrázová, do 31.03.
                                                                 Marie Poslušná, od 19.07.
                                                                 Anna Vlasáková
Vedoucí průvodce                                    Martin Dolejší
   Během roku 2004 bylo na provozním úseku uzavřeno 40 dohod o provedení práce
a o pracovní činnosti na místa pokladních, průvodců a dalších pomocných pracovních sil.
V muzeu též vykonával civilní vojenskou službu jeden muž.

Vzpomínka
   V létě uplynulého roku zemřel PaedDr. Bohumil Vašek (1924-2004). Dlouholetý ředitel
gymnázia v Dačicích, postižený posrpnovou normalizací, pracoval v muzeu jako penzista
v 80. letech minulého století.

II. Provozní činnost

Finanční hospodaření muzea
   Výnosy muzea v roce 2004 byly tvořeny dotací od zřizovatele muzea ve výši 8,022.000,-
Kč, příspěvkem Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví ČR
na obnovu minoritského kláštera ve výši 500.000,- Kč, grantem Jihočeského kraje



na restaurování varhan v kostele sv. Jana Křtitele ve výši 75.000,- Kč a tržbami za vlastní
výkony ve výši 2,160.354,- Kč, ve kterých je účetně zaevidován i příspěvek Národního
památkové ústavu na archeologický průzkum farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
ve Starém Hobzí ve výši 60.000,- Kč. Celkově mělo muzeum za rok výnosy ve výši
10,757.354,- Kč. Celkové náklady muzea činily 10,564.424,- Kč a muzeum tak dosáhlo
hospodářského výsledku ve výši 192.930,- Kč.
   Zůstatek rezervního fondu na konci roku 2004 byl 766.929,- Kč. K zůstatku za rok 2003
ve výši 512.150,- Kč přibyl příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2003
a sponzorské peněžní dary – vše v celkové výši 254.779,- Kč. Fond nebyl zapojen
do rozpočtu muzea.
   Zůstatek fondu odměn na konci roku byl 99.684,- Kč. K zůstatku za rok 2003 ve výši
41.006,- Kč byl přidělen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2003 ve výši
58.678,- Kč. Z fondu nebylo čerpáno.
   Zůstatek fondu reprodukce na konci roku byl 210.609,- Kč. Zůstatek za rok 2003 ve výši
1,007.093,- Kč byl kromě účetních odpisů ve výši 606. 095,- Kč doplněn o příspěvek
od zřizovatele ve výši 1,100.000,- Kč. Prostředky z fondu ve výši 1,898.621,- Kč byly použity
na dokončení přístavby výtahové šachty k minoritskému klášteru, na instalaci výtahu
a na rozšíření elektrického zajišťovacího systému a elektrického protipožárního systému
v rekonstruovaných částech kláštera. Z fondu dále ubyly účetně v důsledku dokončení
výtahové šachty rozpracované investice ve výši 603.951,- Kč.

Objekty muzea
   Muzeum působilo i v roce 2004 v několika objektech. K areálu kostela sv. Jana Křtitele
a bývalého minoritského kláštera čp. 124/I v Jindřichově Hradci má právo hospodaření. Areál
bývalého jezuitského semináře čp. 19/I v Jindřichově Hradci patří Městu Jindřichův Hradec
a muzeum ho mělo od města pronajatý za roční nájem 125.000,- Kč. Městu dále patří městská
věž čp. 80/I u proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci
a Nežárecká věž, které mělo muzeum vypůjčené za poloviční podíl ze zisku z provozování
městské věže, a pozemky pod kamennými plastikami v městském parku v Jindřichově Hradci,
které mělo muzeum pronajaté za symbolickou částku 1,- Kč.
   Areál kostela sv. Jana Křtitele a kláštera využívalo muzeum především pro koncerty,
přednášky a výstavy. Sídlí v něm ředitelství muzea. V areálu jezuitského semináře
a Nežárecké  věže jsou soustředěny expozice, knihovna a depozitáře a byly v něm pořádány
výstavy. Městskou věž provozovalo muzeum jako vyhlídkovou.

Stavební činnost
   Muzeum dokončilo opravu krovové konstrukce a střešního pláště nad severním křídlem
minoritského kláštera. Tytéž práce provedlo na jedné třetině západního křídla. U severního
křídla byla navíc dokončena přístavba výtahové šachty se schodištěm. Součástí
dokončovacích prací byla instalace výtahu.
   V klášteře a kostele sv. Jana Křtitele bylo provedeno rovněž několik drobných
restaurátorských prací na kamenných architektonických prvcích.
   V jezuitském semináři město opravilo sanační omítky v kapli sv. Víta, obnovilo omítky
v atriu, provizorně opravilo kamennou dlažbu v atriu a obnovilo nátěry okenních výplní
v západním a východním křídle a části severního křídla semináře.

Další činnost
   Byly restaurovány a vyladěny varhany na kůru kostela sv. Jana Křtitele.
   Velikonoční výstavou bylo zahájeno provozování nové výstavní síně „Ve Svatojánské“
v minoritském klášteře. Pro tuto síň byl dokoupen nový výstavnický fundus.



   Bylo zřízeno nové pracoviště návštěvnické pokladny ve vstupní hale minoritského kláštera,
která se tím stala pro veřejnost hlavním vstupem do celého areálu kláštera a kostela sv. Jana
Křtitele.
   V jezuitském semináři byly vyklizeny sklepy pod severním a západním křídlem semináře.
   Muzeum vyřadilo ze svého majetku a následně prodalo osobní automobil Škoda Felicia
a dvě sady lešenových trubek.
   Muzeum získalo bezúplatným převodem od Armády České republiky kovové regály
a dvacet kusů kovových mapových skříní.
   Na základě grantu Ministerstva kultury České republiky získalo muzeum na dobu tří let
od TELECOMU a.s. bezplatné stálé připojení na internet.
   Byl zpracován evakuační plán pro všechny objekty, v nichž muzeum působí.

Návštěvnost muzea
   V roce 2004 navštívilo muzejní expozice, výstavy, koncerty, přednášky a další akce celkem
73.319 osob. Z tohoto celkového počtu bylo platících návštěvníků 61.829. Ve srovnání
s rokem 2003 došlo ke zvýšení celkové návštěvnosti o 6.134 osob. Průměrná návštěvnost
za posledních 15 let činí 70.379 osob.
   Hlavním předmětem zájmů návštěvníků i v tomto roce byly Krýzovy jesličky. Mírné
zvýšení návštěvnosti je zapříčiněno i otevřením nové výstavní síně „Ve Svatojánské“
v minoritském klášteře.

III. Odborná činnost

Organizační činnost
   V průběhu roku byla nově zřízena a obsazena funkce dokumentátor sbírky. Pracovník
na této funkci je pověřen vedením přírůstkové knihy včetně další související problematiky
evidence sbírky a nemá žádný další styk se sbírkou.
   Fond cínu byl přemístěn do nového depozitáře v minoritském klášteře. Archeologická
podsbírka byla přemístěna ze sklepa pod západním křídlem jezuitského semináře
do Nežárecké věže. Fond starých tisků byl přemístěn do nového depozitáře s moderními
posuvnými kompaktními regály.
   Odborná knihovna muzea byla obohacena o 311 knižních jednotek.

Odborná práce se sbírkou
   Během roku byla provedena inventarizace podsbírky vědy, techniky a průmyslové výroby
a fondů starých tisků, cínu a hodin. Započato bylo s inventarizací archeologické podsbírky
a fondu obrazů.
   V roce 2004 bylo restaurováno několik sbírkových předmětů. Jedná se o barokní plastiku
sv. Jana Nepomuckého a 2 novodobé obrazy. V konzervátorské dílně muzea bylo ošetřeno 35
sbírkových předmětů a hromadně desinfikovány obrazy napadené plísněmi. V podniku
BIOSTER ve Veverské Bitýšce byla radiačně ošetřena další část fondu nábytku.
   Sbírka muzea byla v roce 2004 doplněna o 170 položek, které představují celkem 772
sbírkových předmětů.

Výzkum a dokumentace
    Odborná knihovnice dr. Běhalová odborně zpracovala celkem 1.133 kusů sbírkových
předmětů. Dále pracovala na vědecko výzkumných úkolech Landfrasova tiskárna, její
produkce a rodinná pozůstalost, Náboženské kramářské tisky, Historie města Jindřichova
Hradce v 19. století, Sport na Jindřichohradecku a Předškolní a školní výchova v J. Hradci



a podílela se na činnosti pracovní skupiny pro standardy starých tisků při Národní knihovně
v Praze.
   Archeolog mgr. Burian provedl za rok 6 větších systematických výzkumů a odborných
dozorů, 15 drobnějších výzkumů a dozorů, 4 terénní průzkumy archeologických lokalit
a 7 kontrol archeologických lokalit. Kromě toho pracoval na vědecko výzkumných úkolech
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Hobzí, Slovanská hradiště v Podyjí, Středověké
hrádky a tvrze na Jindřichohradecku a Tvrz v Lásenici.
   Historička umění mgr. Dobešová odborně zpracovala 36 kusů sbírkových předmětů.
Pokračovala v odborném výzkumu a dokumentaci života a uměleckého odkazu Marie Hoppe-
Teinitzerové a zpracovala slovník výtvarných umělců spojených svým životem či tvorbou
s Jindřichovým Hradcem.
   Historik dr. Fürbach odborně zpracoval a připravil k zapsání do programu systematické
evidence 565 kusů sbírkových předmětů. Dále pokračoval v práci na vědecko výzkumných
úkolech Historie města Jindřichova Hradce ve 20. století, Historie sportu v Jindřichově
Hradci, Historie spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce, 75. pěší pluk u Custozzy, Život
a umělecká kariéra Emy Destinnové, Jindřichohradecká historiografie a dalších drobných
regionálních tématech.
   Etnografka mgr. Zvonařová odborně zpracovala 495 kusů sbírkových předmětů. Dále
pracovala na vědecko výzkumném úkolu Historie sportu v Jindřichově Hradci, provedla
fotodokumentaci a terénní výzkum obcí Bukovka, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní
Radouň, Horní Skrýchov, Kostelní Radouň, Lutová, Okrouhlá Radouň, Starý Bozděchov
a Žíteč, dokumentaci kostelních betlémů v Jindřichově Hradci, dokumentaci masopustu
v Deštné, Lomnici nad Nežárkou a Ševětíně a dokumentaci kraslicové tvorby a perníkářské
výroby  v jihočeském regionu a příhraničních oblastech Rakouska.

Vydavatelská a publikační činnost
   Muzeum vydávalo jako stálou přílohu Jindřichohradeckého zpravodaje XIII. ročník
měsíčníku „Novum“, který byl zároveň v separátních výtiscích k dispozici návštěvníkům
muzea. Tyto separátní výtisky byly šířeny i prostřednictvím městského informačního
střediska.
   Muzeum vydalo 69. výroční zprávu za rok 2003, XV. svazek „Jindřichohradeckého
vlastivědného sborníku“, III. svazek Acta historica novodomensia pod názvem „Vlastivědná
a historická literatura o Jindřichově Hradci“ a katalog „Umění řemesla“ ke stejnojmenné
výstavě.
   Muzeum se podílelo s Klubem historie letectví v Jindřichově Hradci, Městem Jindřichův
Hradec a Ministerstvem obrany ČR na vydání publikace „Deset Setkání čs. válečných letců
v Jindřichově Hradci“.
   Odborní pracovníci samostatně publikovali řadu příspěvků a článků. Úplný přehled
publikační činnosti pracovníků muzea je uveden v kapitole VI.

Expozice a výstavy
   V roce 2004 nebyla v muzeu otevřena žádná nová expozice. Stávající expozice byly pouze
v některých případech dílčím způsobem upraveny a byla připravována nová expozice
sakrálního umění v tzv. barokní kapli v minoritském klášteře.
   Výstav uspořádalo muzeum v uplynulém roce nadprůměrné množství. Odborně
nejnáročnějšími a zároveň i návštěvnicky úspěšnými byly výstavy „Dejte vejce malovaný“,
„Umění řemesla“, „Bitva nad Jindřichohradeckem – 24. srpen 1944“ a „Medové Vánoce“.
   Úplný přehled realizovaných výstav je uveden v kapitole IV.
   Kromě vlastních výstav se muzeum významně podílelo zápůjčkami a odbornou pomocí
svých pracovníků na výstavách mimo své objekty. Na začátku roku dobíhala výstava



muzejních betlémů v Hirschbachu a na konci roku začala obdobná výstava v Linci. Kromě
těchto betlémářských výstav zapůjčilo muzeum významnou kolekci betlémů též na výstavu
v Hradci Králové, která byla upořádána u příležitosti XVII. Světového kongresu betlémářů.
V pražském Lobkowiczkém paláci proběhlo poslední zastavení putovní výstavy „V knihách
zapsáno“. Zápůjčkou ostrostřeleckých terčů se muzeum podstatně podílelo na výstavě
Regionálního muzea v Českém Krumlově věnované ostrostřelcům v jižních Čechách.

Přednášky
   Pracovníci muzea během roku přednesli celkem 50 přednášek. Dr. Běhalová měla 11
přednášek, mgr. Burian měl 24 přednášek převážně zaměřených na problematiku letecké
historie, P. Čejka měl 1 přednášku k výročí bojů na Dukle, dr. Fürbach měl 10 přednášek
na různá témata z regionální historie a mgr. Zvonařová měla 4 přednášky.

Koncerty a jiné kulturní akce
   V roce 2004 muzeum uspořádalo nebo se spolupodílelo na řadě koncertů a jiných kulturních
akcí. Tyto akce byly pořádány především v kostele sv. Jana Křtitele a v konferenčním sále
v minoritském klášteře.
   Vybavení konferenčního sálu umožnilo poprvé v historii muzeu prezentovat veřejnosti
filmové dokumenty. Mimo jiné byl takto prezentován videofilm o Krýzových jesličkách.
   Úplný přehled těchto akcí je uveden v kapitole V.

Spolupráce s jinými institucemi
   Muzeum bylo členem Asociace muzeí a galerií České republiky, Českého výboru ICOM
a Společnosti přátel starožitností.
   Pracovníci muzea byli členy redakčních rad řady časopisů. Dr. Pikal byl členem redakční
rady časopisu Výběr, který vydává Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. V průběhu
roku dr. Pikal ukončil svoji práci v této redakční radě a byl v ní nahražen mgr. Zvonařovou.
Sl. Vaňková byla členem redakční rady Jindřichohradeckého zpravodaje a mgr. Zvonařová a
dr. Fürbach byli členy redakční rady časopisu Betlémská hvězda.
   Pracovníci muzea působili rovněž v různých spolcích a institucích. Dr. Pikal společně s
B. Vaňkovou a dr. Fürbachem pracovali ve výboru spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce.
Dr. Fürbach byl dále předsedou Klubu Emy Destinnové. Mgr. Zvonařová byla předsedkyní
Jihočeské pobočky Českého sdružení přátel betlémů a členkou celostátní etnografické komise
AMG a předsedkyní jihočeské etnografické komise AMG. Mgr. Burian byl členem Jihočeské
archeologické komise, Syndikátu leteckých novinářů České republiky a předsedou
jindřichohradeckého Klubu historie letectví. Dr. Běhalová byla členkou celostátní a jihočeské
oborové komise knihovníků AMG.

Badatelé a odborné konzultace
   Pracovníci muzea poskytli během roku služby celkem 335 badatelům. Z toho knihovna
muzea 182 badatelům, mgr. Burian 35 badatelům, mgr. Dobešová 23 badatelům, L. Fiala
9 badatelům, dr. Fürbach 19 badatelům, dr. Pikal 2 badatelům a mgr. Zvonařová
65 badatelům.
   Muzeum bylo metodickým centrem pro kronikářství jindřichohradeckého regionu. Mgr.
Zvonařová poskytla metodickou pomoc 8 kronikářům.

Propagační činnost
   Vybraným redakcím sdělovacích prostředků byly zasílány přehledy připravovaných akcí
muzea a pozvánky na tyto akce. Kromě toho publikovali pracovníci muzea články
a rozhovory v periodikách Listy Jindřichohradecka, MF Dnes, ZN Noviny, Letectví



a kosmonautika, Jindřichohradecký zpravodaj, Národní osvobození, Listy Budějovicka,
Právo, Betlémy a betlémáři, Výběr, Zpravodaj Příbramských betlémářů, Betlémská hvězda
a Heart of Europe. Dále poskytli rozhovory Jindřichohradecké TV, Prima TV, České TV,
GIMI TV, Nově TV, Českému rozhlasu a rádiu Faktor.
   Informace o muzeu byly zveřejněny v katalogu cestovního ruchu RELAX, Zlatých
stránkách, měsíčních kulturních přehledech REGIOMIX, Průvodci pohostinstvím,
www.fairguide.com, časopise Heart of Europe a na městském informačním systému.
   Muzeum provozovalo vlastní webovou stránku, která byla průběžně aktualizována.

IV. Přehled výstav v roce 2004

03.04.-18.04.  Dejte vejce malovaný, velikonoční výstava kraslic, výstavní síň
Ve Svatojánské

19.04.-16.05.  Stopy na Everestu, výstava fotografií z Nepálu, společně s Česko-nepálskou
                        společností, kaple sv. Víta
22.04.-06.06.  Prodaná nevěsta známá i neznámá, výstava k výročí Bedřicha Smetany,
                        výstavní síň „13“
20.05.-06.01.  Ema Destinnová a Bedřich Smetana, Síň Emy Destinnové
27.05.-05.09.  Umění řemesla, výstava k výročí Marie Hoppe-Teinitzerové, kaple sv. Víta
10.06.-30.12.  Jindřichův Hradec ve starých průvodcích, kostel sv. Jana Křtitele
10.06.-30.12.  Vlastivědná a historická literatura o Jindřichovu Hradci, konferenční sál
17.06.-08.09.  Rembrandt z Jindřichova Hradce, výstava obrazů Petra Štěrby, výstavní síň
                        „13“
21.08.-07.11.  Bitva nad Jindřichohradeckem – 24. srpen 1944, společně s Klubem historie
                        letectví v Jindřichově Hradci, výstavní síň „13“
11.09.-31.10.  Posedlost baletkou a zase baletkou, výstava obrazů a kreseb Jana
                        Kunovského, kaple sv. Víta
25.11.-30.12.  Medové Vánoce, vánoční výstava o výrobě perníku, výstavní síň

Ve Svatojánské

V. Přehled koncertů a jiných kulturních akcí v roce 2004

12.01. Proměny města v současnosti a významné rozvojové záměry, přednáška spolku
            přátelé Starého Jindřichova Hradce, konferenční sál
09.02. Jindřichův Hradec před sto lety – rok 1904, přednáška spolku Přátelé starého
            Jindřichova Hradce, konferenční sál
26.02. Prezentace filmu o Emě Destinnové „Samota duše mé“, konferenční sál
28.02. Sestřely amerických letadel na Plzeňsku, přednáška Klubu historie letectví,
            konferenční sál
01.03. Vyhlášení dětské soutěže „O ne jkrásnější jihočeskou kraslici“
08.03. Jindřichův Hradec ještě se probouzející – rok 1868, přednáška spolku Přátelé
            starého Jindřichova Hradce, konferenční sál
23.03. Den otevřených dveří, v rámci akce Březen – měsíc internetu, muzejní knihovna
24.03. Tisková konference k zahájení sezóny, konferenční sál
26.03. 15. březen 1939 – čs. váleční letci v zahraničním odboji, přednáška Klubu historie
            letectví, konferenční sál
03.-04.04.  Velikonoční trhy, v rámci výstavy Dejte vejce malovaný, výstavní síň

„Ve Svatojánské“
09.04. Velikonoční koncert, soubor Trumpet Tune, kostel sv. Jana Křtitele
16.04.  Život pyrotechnika, přednáška Klubu historie letectví, konferenční sál



19.04. Jihočeské kraslice a jejich tvůrci,  přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova
            Hradce, konferenční sál
29.04. Prezentace filmu o operní pěvkyni Jarmile Novotné „Nepolapitelný motýl“,

konferenční sál
03.05. Výstup na Everest v kombinaci s Čho Oju, přednáška v rámci výstavy Stopy

Na Everestu, konferenční sál
10.05. Špulířská kaple při kostele Nanebevzetí Panny Marie v J. Hradci, přednáška
            spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce, konferenční sál
13.05. Prezentace filmu o Krýzových jesličkách „Ostrov radosti“,  konferenční sál
18.05. Den otevřených dveří, v rámci Mezinárodního dne muzeí
20.05. Ema Destinnová a Bedřich Smetana, přednáška Klubu Emy Destinnové, síň Emy
            Destinnové
22.05. Běž na věž, soutěž o putovní pohár ředitele muzea, městská věž
27.05. Slavnostní odpoledne věnované 125. výročí narození Marie Hoppe-Teinitzerové
12.06. Společný koncert, pěvecké sbory Smetana a Gesangsverein St. Marien, kostel sv.
            Jana Křtitele
14.06. Jídelníček pánů z Hradce a Slavatů, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova
            Hradce, konferenční sál
19.06. K řest publikace „Deset setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hradci“

a beseda s gen. Miroslavem Štanderou, konferenční sál
06.07.  Sváteční koncert, soubor Trumpet Tune, kostel sv. Jana Křtitel
12.07. Orpheon Summer Academy, koncert učitelů hudby ze zemí EU, kostel sv. Jana

Křtitele
14.07. Orpheon Summer Academy, koncert učitelů hudby ze zemí EU, kostel sv. Jana

Křtitele
15.-17.07.  Folková růže, odpolední recitály v rámci festivalu, nádvoří semináře
16.07. Orpheon Summer Academy, koncert učitelů hudby ze zemí EU, kostel sv. Jana

Křtitele
19.07. Orpheon Summer Academy, koncert učitelů hudby ze zemí EU, kostel sv. Jana

Křtitele
09.-14.08.  II. ro čník Mezinárodního semináře Mezi Prahou a Vídní, konferenční sál

a kostel sv. Jana Křtitele
20.08. Bitva nad Jindřichohradeckem – 24. srpen 1944, přednáška Klubu historie letectví,
            konferenční sál
10.-11.09.  Dny evropského kulturního dědictví, kostel sv. Jana Křtitele
10.-11.09.  X. slavnosti Adama Michny z Otradovic, konferenční sál a kostel sv. Jana
            Křtitele
05.10. Den otevřených dveří, muzejní knihovna
08.10. Dukla bez legend, přednáška Klubu historie letectví, konferenční sál
11.10. Vlastivědná a historická literatura o Jindřichovu Hradci, přednáška Spolku Přátelé
            starého Jindřichova Hradce, konferenční sál
08.11. Z historie Spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce, přednáška spolku Přátelé
            starého Jindřichova Hradce, konferenční sál
12.11. 311. čs. peruť versus vlčí smečky, přednáška Klubu historie letectví, konferenční sál
03.12. Expedice Talbenny 2004, přednáška Klubu historie letectví, konferenční sál
11.12.  Adventní koncert, soubor Trumpet Tune, kostel sv. Jana Křtitele
11.-12.12.  Vánoční trhy,  v rámci výstavy Medové Vánoce, výstavní síň „Ve Svatojánské“
13.12. Perník stokrát jinak,  přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce,
            konferenční sál
16.12. Vánoční koncert, pěvecký sbor Smetana, kostel sv. Jana Křtitele



21.12. Vánoce s Adamem Michnou, koncert dětského souboru MYFUN, kostel sv. Jana
            Křtitele

VII. Sponzoři muzea v roce 2004

   V roce 2004 přispělo muzeu několik sponzorů na kulturně výchovné akce. Firma Výtahy
s.r.o z Velkého Meziříčí věnovala 5.000,- Kč na uspořádání výstavy „Bitva nad
Jindřichohradeckem – 24. srpen 1944“. Banka Waldviertler Sparkasse von 1842 5.000,- Kč
na vydání 16. svazku Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku. Firma SIKK stavební
společnost s r.o. z Prahy 10.000,- Kč na vydavatelskou činnost muzea. Firma HILL´S
LIQUERE z Jindřichova Hradce zajistila zdarma občerstvení na vernisáži výstavy „Medové
Vánoce“.

VIII. Seznam darů do sbírky muzea v roce 2004

Josef Brchaň, Jindřichův Hradec – korespondence z pozůstalosti Marie Hoppe-
Teinitzerové a obraz „Schloss Neuhaus“ z r. 1863
Petr Čejka, Jindřichův Hradec – soubor vojenských výstrojních součástek
Vladimír Feldman, České Budě jovice – domovský list a soubor fotografií z rodinné
pozůstalosti
Tomáš Gašek, Nová Bystřice – dvě pohlednice z Nového Vojířova a Nové Bystřice
Olga Hondlíková, Praha – peřich
Helena Longinová, Praha – kniha „Sorry Mary“
Karel Ludvík, Jind řichův Hradec – soubor vojenských výstrojních součástek
ing. Jiří Najt, Jindřichův Hradec – soubor vojenských výstrojních součástek
Marie Novotná, Nová Včelnice – hodiny fy Rezek z Jindřichova Hradce, tři dětské kočárky a
hliníkový talíř
Karel Oupor, Jind řichův Hradec – soubor vojenských výstrojních součástek
Jiřina Paulová, Jindřichův Hradec – soubor fotografií, plakátů apod. z pozůstalosti po
dirigentovi jindřichohradecké opery Miloši Paulovi
ing. František Šindler, Jindřichův Hradec – paleolitické pazourkové škrabadlo a torzo
pušky Mauser
Petr Štěrba, Jindřichův Hradec – obraz „Jindřichův Hradec – pohled od Karlova“
Olga Teinitzerová, Jindřichův Hradec – obrazy Tiny Pezellen „Chlapec“, „Portrét ženy“,
„Ženský akt“, „Portrét staré dámy“, „Sedící akt“, vzorky textilií z pozůstalosti Marie Hoppe-
Teinitzerové, medaile za gobelín „Karel IV.“ pro aulu Karolina z pozůstalosti Marie Hoppe-
Teinitzerové a soubor kreseb Fritzi Pezellen
Jiří Tiller, Praha – fotopublikace „EUREGIO SILVA NORTICA“
ing. Jan Vida, Jindřichův Hradec – dva poháry ze střeleckých soutěží čs. 29. pěšího pluku a
soubor vojenských výstrojních součástek
Jiří Wolf, Praha – dvě knihy jihočeských pohádek
I. mateřská škola v Jindřichově Hradci – soubor historických dokumentů, knih a hraček


