71. výroční zpráva – rok 2005
I. Pracovníci muzea v roce 2005
Vedení muzea
Ředitel
Vedoucí odborného úseku
Vedoucí provozního úseku

PhDr. Jaroslav Pikal
mgr. Alexandra Zvonařová (etnografka)
Jitka Pražáková (ekonomka, zástupce ředitele)

Odborný úsek
Aranžérka-výtvarnice
Archeolog
Dokumentátorka
Historik
Historička umění
Konzervátor
Odborná knihovnice
Pracovnice vztahů k veřejnosti
Správce depozitářů

Yvetta Měrtlová
mgr. Vladislav Burian
Pavla Míchalová
PaedDr. František Fürbach
mgr. Hana Dobešová
Luděk Fiala
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
Blanka Vaňková
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.
Průvodce
Jan Svobodný
Účetní
Eva Medvědová
Údržbáři
Tomáš Fedra, od 01.03.
Otta Paulík
Uklízečky
Jana Jirků
Marie Poslušná
Anna Vlasáková
Vedoucí průvodce
Martin Dolejší
Na provozním úseku dále pracovali na základě 31 dohody o provedení práce a o pracovní
činnosti různí pomocní pracovníci.
II. Provozní činnost
Finanční hos podaře ní muzea
Výnosy muzea v roce 2005 byly tvořeny dotací od zřizovatele muzea ve výši 9,400.000,Kč, příspěvkem Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví ČR
na obnovu minoritského kláštera ve výši 800.000,- Kč a tržbami za vlastní výkony ve výši
1,990.031,- Kč. Specifickým případem výnosů byl příspěvek Města Jindřichův Hradec
na realizaci výstavy „Tužme se!“ ve výši 10.000,- Kč, který se nepromítl v účetnictví muzea,
neboť město přímo proplatilo faktury zhotovitelů. Celkově mělo muzeum za rok výnosy
ve výši 12,190.031,- Kč, celkové náklady muzea činily 11,934.349,- Kč a muzeum
tak dosáhlo hospodářského výsledku ve výši 255.682,- Kč.
Zůstatek rezervního fondu na konci roku 2005 byl 946.345,- Kč. K zůstatku za rok 2004
ve výši 716.569,- Kč přibyly úroky, příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2004, vklady z pokladniček a sponzorský peněžní dar - vše v celkové výši 234.776,- Kč.

Z fondu byl čerpán pouze peněžní dar České spořitelny a.s. na realizaci výstavy „Tužme se!“
ve výši 5.000,- Kč.
Zůstatek fondu odměn na konci roku byl 60.721,- Kč. K zůstatku za rok 2004 ve výši
99.684,- Kč byl přidělen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2004 ve výši
38.586,- Kč. Z fondu bylo čerpáno na odměny pracovníků 77.549,- Kč.
Zůstatek fondu reprodukce na konci roku byl 651.678,- Kč. Zůstatek za rok 2004 ve výši
210.609,- Kč byl doplněn pouze účetními odpisy ve výši 594.103,- Kč. Prostředky z fondu
ve výši 153.034,- Kč byly použity na nákup výstavnického fundusu a filtrační jednotky
pro dílnu konzervátora.
Objekty muzea
Muzeum působilo v roce 2005 v několika objektech. Areál kostela sv. Jana Křtitele
a bývalého minoritského kláštera čp. 124/I v Jindřichově Hradci patří Jihočeskému kraji.
Areál bývalého jezuitského semináře čp. 19/I v Jindřichově Hradci patří Městu Jindřichův
Hradec a muzeum ho mělo od města pronajatý za roční nájem 128.500,- Kč. Městu dále patří
městská věž čp. 80/I u proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci
a Nežárecká brána, 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 koncertní,
přednáškovou a výstavní činnost. Sídlí v něm ředitelství muzea. V areálu semináře 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 západním křídlem
minoritského kláštera. Dále bylo na dvoře kláštera opraveno kamenné roubení studny.
Na kostele sv. Jana Křtitele byly opraveny omítky dvou venkovních opěrných pilířů. V lodi
Mikulášské kaple kostela bylo dokončeno restaurování vnitřních omítek a kamenných prvků
interiéru.
Na jižním průčelí kostela a východním průčelí kláštera byly kvůli krádeži osazeny nové
okapní svody.
V jezuitském semináři město dokončilo nátěr všech venkovních oken, opravilo omítky
ve výstavní síni „13“, demolovalo nákladní rampu před východním průčelím kláštera
a obnovilo původní okno nad odstraněnou rampou. Muzeum osadilo na římsičkách
východního a severního průčelí semináře kovové ostny proti holubům.
Další činnost
V minoritském klášteře v rámci dotváření zázemí konferenčního sálu byla vybudována
v bývalé černé kuchyni šatna s kovářsky provedenými věšáky.
Pro sledování mikroklimatických poměrů v depozitářích v minoritském klášteře muzeum
zakoupilo základní část systému průběžného dálkového měření teploty a vlhkosti. Dva
z těchto depozitářů, které jsou určeny pro uložení zvlášť citlivých sbírkových předmětů,
tj. rukopisů, starých tisků, fotografií a filmů, byly navíc vybaveny klimatizačními jednotkami.
Výstavní síň „Ve Svatojánské“ byla dovybavena výstavnickým fundusem firmy LOTECH.
Depozitář obrazů v nástavbě jezuitského semináře byl zcela přebudován. Provizorní regály
byly nahrazeny novými – jejich účelným rozmístěním byla znásobena kapacita depozitáře.
Vyřešeno bylo i osvětlení a temperování depozitáře.
Od Armády České republiky byly bezplatně získány kovové stojací věšáky, kovové regály
a kovové mapové skříně.

Dílna konzervátora byla vybavena novou filtrační jednotkou.
Muzeum zakoupilo přívěsnou káru za osobní automobil.
Návštěvnost muzea
V roce 2005 navštívilo muzejní expozice, výstavy, koncerty, přednášky a další akce celkem
64.146 osob. Z tohoto celkového počtu bylo platících návštěvníků 52.906. Průměrná
návštěvnost od roku 1992, kdy se začala zpracovávat přesná statistika návštěvnosti, činí
69.662 osob. Nižší návštěvnost byla způsobena především mimořádně nepříznivým počasím
v měsících červenec a prosinec.
Hlavním předmětem zájmů návštěvníků muzea zůstaly Krýzovy jesličky.
III. Odborná činnost
Organizační činnost
Fond ostrostřeleckých terčů byl přemístěn do nového depozitáře v minoritském klášteře.
Fond skleněných desek a podsbírka fotografií byly přemístěny do nového depozitáře
v klášteře s kompaktními regály a klimatizací. Archeologická podsbírka byla
z nevyhovujícího prostoru bývalého krytu civilní obrany ve sklepě přemístěna do Nežárecké
brány.
Ministerstvo kultury ČR provedlo v muzeu kontrolu na dodržování zákona č. 122/2000 Sb.
Kontrolní komise zjistila větší nedostatky pouze v chronologické evidenci a její provázanosti
se systematickou evidencí před rokem 2000.
Odborná knihovna muzea byla obohacena o 166 knižních jednotek.
Odborná práce se sbírkou
Během roku byly provedeny inventarizace fondů Ema Destinnová, Jindřichohradecké tisky,
Kamenné artefakty, Keramika, Mapy, Nábytek, Obrazy, Pohlednice, Porcelán a Sklo
a podsbírky Fotografie.
V roce 2005 byly restaurovány dva sekretáře z fondu Nábytek. V konzervátorské dílně
muzea bylo ošetřeno 46 sbírkových předmětů. V podniku BIOSTER ve Veverské Bitýšce
byly radiačně ošetřeny dva soubory sbírkového nábytku a plastik.
Sbírka muzea byla v roce 2005 doplněna o 189 evidenčních položek, které představují
přibližně 1550
sbírkových předmětů. Mezi nejvýznamnější nabyté předměty patří
pohřební vůz z Horní Pěny, spinet Emy Destinnové, soubor kreseb Tiny BauerovéPezellenové a soubor historických fotografií Jindřichova Hradce z 80. let 19. století.
Výzkum a dokumentace
Odborná knihovnice dr. Běhalová odborně zpracovala celkem 66 sbírkových předmětů.
Dále pracovala na vědecko výzkumných úkolech Sport na Jindřichohradecku, Náboženské
kramářské tisky, 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 9 větších systematických výzkumů a odborných
dozorů, 19 drobnějších výzkumů a dozorů, 4 terénní průzkumy archeologických lokalit a 6
kontrol archeologických lokalit. Dále pracoval na vědecko výzkumných úkolech Kostel
Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Hobzí, Slovanská hradiště v Podyjí a Středověké hrádky
a tvrze na Jindřichohradecku a odborně zpracoval nález depotu ze začátku 19. století ve
Studené.
Historička umění mgr. Dobešová odborně zpracovala 473 kusů sbírkových předmětů.
Pokračovala v odborném výzkumu a dokumentaci života a uměleckého odkazu Marie HoppeTeinitzerové, dokončila slovník výtvarných umělců spojených svým životem či tvorbou

s Jindřichovým Hradcem, zahájila vědecko výzkumný úkol Život a tvorba Tiny BauerovéPezellenové a pokračovala ve výzkumu oltáře sv. Anny a dalších oltářů ve sbírce muzea.
Historik dr. Fürbach odborně zpracoval a připravil k zapsání do programu systematické
evidence 133 kusů sbírkových předmětů. Dále pokračoval v práci na vědecko výzkumných
úkolech Historie města Jindřichova Hradce ve 20. století, Historie sportu v Jindřichově
Hradci, Historie jindřichohradeckého Sokola, Život a umělecká kariéra Emy Destinnové
a dalších drobných regionálních tématech.
Etnografka mgr. Zvonařová odborně zpracovala 577 kusů sbírkových předmětů. Dále
pracovala na vědecko výzkumném úkolu Historie Sokola a sportu v Jindřichově Hradci,
provedla dokumentaci místních kulturních, sportovních a společenských akcí a pokračovala
v dokumentaci jihočeských kostelních betlémů. V rámci etnografické komise AMG se
podílela na vytváření oborových slovníků nábytku, textilu a zemědělství.
Vydavatelská a publikační činnost
Muzeum vydávalo jako stálou přílohu Jindřichohradeckého zpravodaje XIV. 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 70. výroční zprávu za rok 2004, 16. svazek „Vlastivědného sborníku
Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňka (Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku)“
a publikaci „Z historie a současnosti jindřichohradeckého sportu Tužme se!“.
Odborní pracovníci samostatně publikovali řadu příspěvků a článků. Úplný přehled
publikační činnosti pracovníků muzea je uveden v kapitole VI.
Expozice a výstavy
V roce 2005 byly v muzeu otevřeny 2 nové expozice. V kostele sv. Jana Křitele to byla
expozice „Z historie kostela sv. Jana Křtitele, kláštera a špitálu“ a v kapli Nanebevzetí Panny
Marie „Galerie jindřichohradeckého církevního umění“.
Ostatní expozice nebyly měněny. Byl zpracován projekt rekonstrukce expozice „Hodiny
a cechy“.
Ve srovnání s minulými roky uspořádalo muzeum v uplynulém roce výstav menší množství.
Odborně nejnáročnější byla výstava „Tužme se!“. Nejnavštívenější byla výstava „Jindřichův
Hradec – květen 1945“.
Úplný přehled realizovaných výstav je uveden v kapitole IV.
Kromě vlastních výstav se muzeum významně podílelo zápůjčkami a odbornou pomocí
svých pracovníků na výstavách jiných subjektů. Na začátku roku doběhla výstava muzejních
betlémů v Linci; muzeum zapůjčilo soubor gobelínů a měšťanských oděvů a doplňků
pro celoroční výstavu ve Volarském muzeu; do Prácheňského muzea v Písku zapůjčilo
exponáty pro výstavu hraček a výstavu o perníku; Jihočeské vědecké knihovně zapůjčilo Bibli
Kutnohorskou pro výstavu biblí; na vánoční výstavu v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích
zapůjčilo soubor betlémů; ostrostřelecké terče a hodiny zapůjčilo na výstavu o hodinářství
na zámku Vranov nad Dyjí; terče zapůjčilo rovněž Pražské informační službě na výstavu
o Habsburcích a na společnou výstavu jihočeských muzeí na radnici v Českých Budějovicích;
Prachatickému muzeu a muzeu ve Vimperku zapůjčilo sbírkové výstavy pro výstavu
o “mužském světě”; muzeum poskytlo odbornou pomoc při pořádání vánoční výstavy
o Adamu Michnovi z Otradovic v Prácheňském muzeu a výstav v Aerovce v Praze-Kbelích
a Leteckém muzeu v Kovářské o letecké válce nad českými zeměmi za II. světové války;

Přednášky
Pracovníci muzea během roku přednesli celkem 71 přednášku. Dr. Běhalová měla
12 přednášek, mgr. Burian měl 43 přednášek zaměřených na archeologii a dějiny letecké
války, p. Fiala měl 1 přednášku o hračkářství, dr. Fürbach měl 8 přednášek na různá témata
z regionální historie a mgr. Zvonařová měla 7 přednášek s národopisnými tématy.
Konce rty a jiné kulturní akce
V roce 2005 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.
U příležitosti Mezinárodního dne muzeí uspořádalo muzeum noční varhanní koncert
v kostele sv. Jana Křtitele spojený s volnou prohlídkou přilehlých prostor minoritského
kláštera. Vzhledem k úspěchu akce hodlá muzeum trvale tyto tzv. muzejní noci zařadit
do své nabídky veřejnosti.
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 několika časopisů. Mgr. Zvonařová byla
členem redakční rady časopisu Výběr, který vydává Jihočeské muzeum, sl. Vaňková byla
členem redakční rady Jindřichohradeckého zpravodaje, mgr. Zvonařová byla členkou
redakční rady časopisu Betlémská hvězda a dr. Furbach byl redaktorem Listů Klubu Emy
Destinnové.
Pracovníci muzea působili rovněž v různých spolcích a institucích. Dr. Pikal společně se
sl. Vaňkovou a dr. Furbachem pracovali ve výboru spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce.
Dr. Furbach byl dále předsedou Klubu Emy Destinnové. Mgr. Zvonařová byla předsedkyní
Jihočeské pobočky Českého sdružení přátel betlémů a členkou celostátní etnografické komise
Asociace muzeí a galerií a předsedkyní jihočeské etnografické komise AMG. Mgr. Burian byl
členem Jihočeské archeologické komise, Syndikátu leteckých novinářů České republiky
a předsedou Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci. Dr. Běhalová byla členkou
celostátní a jihočeské komise knihovníků AMG.
Dr. Pikal působil v komisi pro Program regenerace Městské památkové rezervace
v Jindřichově Hradci.
Badatelé a odborné konzultace
Pracovníci muzea poskytli během roku služby celkem 345 badatelům. Z toho knihovna
muzea 186 badatelům, mgr. Burian 45 badatelům, mgr. Dobešová 23 badatelům, L. Fiala
10 badatelům, dr. Fürbach 28 badatelům, dr. Pikal 1 badatelovi a mgr. Zvonařová
52 badatelům.
Muzeum bylo metodickým centrem pro kronikářství jindřichohradeckého regionu.
Mgr. Zvonařová poskytla metodickou pomoc 6 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 těchto sdělovacích prostředcích: Jindřichohradecká televize, GIMI TV, Česká
TV, Prima TV, Nova TV, Český rozhlas 1, Faktor, MF Dnes, Betlémy a betlemáři, Zpravodaj
Příbramských betlemářů, Betlémská hvězda, Listy Jindřichohradecka, Jindřichohradecký
zpravodaj, Neon, Letectví a kosmonautika a Právo.

Reklama muzea byla zveřejněna v časopisech Heart of Europe, COT business, Venkov
a Stavospoj, publikacích Turistické call centrum, Představujeme města ČR a Průvodce
pohostinstvím, katalogu cestovního ruchu RELAX, měsíčních kulturních přehledech
Regiomix, mapě klubu Čtyřlístek, reklamním CD firmy DYNEX, telefonním seznamu Zlaté
stránky, www.fairguide.com a městském informačním systému. Muzeum dále provozovalo
na území Jindřichova Hradce 3 vlastní reklamní zařízení.
Muzeum provozovalo vlastní webovou stránku, která byla průběžně aktualizována.
IV. Přehled výstav v roce 2005
09.04.-05.06. Malba a tapisérie Lydie Šloufové, kaple sv. Víta
08.05.-30.12. Jindřichův Hradec – květen 1945, výstava dobových fotografií, společně
s Klubem historie letectví v Jindřichově Hradci, konferenční sál
16.06.-30.10. Ztracené obrazy krajiny, výstava fotografií Bohuslavy Maříkové, kaple
sv. Víta
23.06.-30.12. Tužme se!, výstava ke 120. výročí založení TJ Sokol v Jindřichově Hradci,
výstavní síň „Ve Svatojánské“
30.06.-30.12. Karikatury Emy Destinnové, síň Emy Destinnové
25.08.-18.09. Atomová bomba a lidstvo, výstava k 60. výročí bombardování Hirošimy,
společně s DK METROPOL České Budějovice, výstavní síň „13“
24.11.-30.12. PF Antonína Málka, kaple sv. Víta
V. Přehled koncertů a jiných kulturních akcí v roce 2005
10.01. Jindřichův Hradec současný a budoucí, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce, konferenční sál
21.01. To nejlepší z činnosti klubu v roce 2004, přednáška Klubu historie letectví
v Jindřichově Hradci, konferenční sál
14.02. Jindřichův Hradec před 100 lety – roku 1905, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce, konferenční sál
18.02. Letiště pod Kletí aneb působení 1. stíhacího leteckého pluku v Českých
Budějovicích, přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci, konferenční sál
14.03. Jindřichův Hradec v letech 1860 – 1880, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce, konferenční sál
18.03. Konec MIGů v Čechách a jedno zapome nuté výročí k tomu, přednáška Klubu
historie letectví v Jindřichově Hradci, konferenční sál
24.03. Antonín Dvořák – cesta za slávou, představení knihy fotografa Borise Procházky,
konferenční sál
25.03. Velikonoční koncert, žesťový soubor Trumpet Tune, kostel sv. Jana Křtitele
11.04. Mravnostní delikvence 16.-18. století a její postih, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce, konferenční sál
15.04. Novodobí Ikarové aneb Jak jsem se dostal k pánům od RAF, přednáška Klubu
historie letectví v Jindřichově Hradci, konferenční sál
09.05. Jindřichův Hradec – květen 1945, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova
Hradce, konferenční sál
18.05. Den otevřených dveří, v rámci Mezinárodního dne muzeí
20.05. Vojenské operace na Jindřichohradecku v letech 1944-1945, přednáška Klubu
historie letectví v Jindřichově Hradci, konferenční sál
21.05. Běž na věž, soutěž o putovní pohár ředitele muzea, městská věž
27.05. Festival muzejních nocí, noční prohlídka muzea a varhanní koncert, kostel sv. Jana

Křtitele a minoritský klášter
13.06. Jižní Korea, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce, konferenční sál
06.07. Sváteční koncert, žesťový soubor Trumpet Tune, kostel sv. Jana Křtitele
14.-16.07. Folková růže, odpolední recitály v rámci festivalu, nádvoří semináře
26.07. Letní festival varhan a violoncella, koncert Petra Nouzovského a Štěpána Štrupla,
kostel sv. Jana Křtitele
02.-09.08. III. ročník mezinárodního hudebního semináře Mezi Prahou a Vídní,
konferenční sál a kostel sv. Jana Křtitele
08.08. Orpheon Summe r Academy, koncert učitelů hudby ze zemí EU, kostel sv. Jana
Křtitele
09.08. A. V. Michna z Otradovic a jeho současníci, koncert, kostel sv. Jana Křtitele
11.08. Orpheon Summe r Academy, koncert učitelů hudby ze zemí EU, kostel sv. Jana
Křtitele
13.08. Orpheon Summe r Academy, koncert učitelů hudby ze zemí EU, kostel sv. Jana
Křtitele
15.08. Varhanní a pěvecký koncert, koncert Z. Němečkové, J. Sulženka a P. Přibyla, kostel
sv. Jana Křtitele
20.08. XII. setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hradci, společně s Městem
Jindřichův Hradec, Klubem historie letectví v Jindřichově Hradci a 153. záchranným
praporem, kostel sv. Jana Křtitele a konferenční sál
17.09. XI. slavnosti Adama Michny z Ottradovic Jindřicho-Hradeckého, konferenční sál
a kostel sv. Jana Křtitele
04.10. Den otevřených dveří v knihovně muzea, při příležitosti týdne knihoven
10.10. 120 let Jindřichohradeckého Sokola, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova
Hradce, konferenční sál
21.10. Pilot – rebel z Kyjova, přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci,
konferenční sál
10.11. Křest publikace Tužme se! Z historie a současnosti jindřichohradeckého sportu,
výstavní síň Ve Svatojánské
11.11. Vyhlášení výsledků dětské vědomostní soutě že Jindřichův Hradec – květen 1945,
u příležitosti Dne veteránů, konferenční sál
14.11. O rodinném archivu Slavatů, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce,
konferenční sál
25.11. Expedice Tain 2005, přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci,
konferenční sál
10.12. Adventní koncert, žesťový soubor Trumpet Tune, kostel sv. Jana Křtitele
12.12. Historie hornictví v jižních Čechách, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova
Hradce, konferenční sál
16.12. Vánoční koncert dětí ze Základní umělecké školy, kostel sv. Jana Křtitele
22.12. Vánoční koncert, pěvecký sbor Smetana, kostel sv. Jana Křtitele
VII. Sponzoři muzea v roce 2005
V roce 2005 přispěli muzeu na kulturně vzdělávací akce 4 sponzoři. Firma Kasalova pila
s.r.o. z Jindřichova Hradce přispěla 10.000,- Kč na vydání publikace „Tužme se! Z historie a
současnosti Jindřichohradeckého sportu“, Město Jindřichův Hradec 10.000,- Kč na
uspořádání výstavy „Tužme se!“ a prostřednictvím spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce
10.000,- Kč na vydání 16. svazku Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku, Město Třeboň
prostřednictvím Spolku přátel Třeboně 10.000,- Kč na vydání 16. svazku Jindřichohradeckého

vlastivědného sborníku a Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor 5.000,- Kč na uspořádání
výstavy „Tužme se!“.
Firma Housarovi s.r.o. z Jindřichova Hradce pomohla bezplatným poskytnutím materiálu a
práce při realizaci výstavy „Tužme se!“.
14 osob a firem darovalo věcné dary vítězům dětské vědomostní soutěže „Jindřichův
Hradec – květen 1945“. Jedná se o starostu Města Jindřichův Hradec ing. Karla Matouška,
velitele 153. záchranného praporu v Jindřichově Hradci pplk. ing. Stanislava Mrvku, zástupce
velitele Policie ČR v Jindřichově Hradci plk. JUDr. Jaroslava Bártu, banku Waldviertler
Sparkasse von 1842, MVDr. Stanislava Berana, Listy Jindřichohradecka, firmu Kasalova pila
s.r.o, , majitele realitní kanceláře manžele Kynclovi, Knihkupectví U Lenky, firmu Körner
Pavel Foto-Video-Digi, firmu Housarovi s.r.o., firmu Fruko-Schulz s.r.o., firmu ing. Jiří Mach
a Klub historie letectví v Jindřichově Hradci.
VIII. Seznam darů do s bírky muzea v roce 2005
Josef Brchaň, Jindřichův Hradec – soubor 14 kreseb od T. Bauerové-Pezellenové
Karel Čáslavský, Praha – soubor 23 fotografií Jindřichova Hradce z 80. let 19. století firmy
Franz Kohaut
Farní sbor Českobratrské církve v Jindřichově Hradci – cyklostyl Gestetner London
Vladimír Feldmann, České Budějovice – soubor 10 fotografií z židovského prostředí
v Jindřichově Hradci z období od 1. světové války do začátku 2. světové války
Hlavní město Praha – spinet Emy Destinnové
Jaroslav Kre jčí, Jindřichův Hradec – kovářský měch z r. 1924
Antonín Málek, Jindřichův Hradec – soubor 147 kusů vlastních grafik a kreseb
Ivo Matějíček, Ústí nad Orlicí – 2 kraslice s motivy Jindřichova Hradce
Helena Míchalová, Horní Radouň – svatební šaty s korunkou, závojem a 2 řadami perel
Jiří Neumann, Jindřichův Hradec – soubor 3 kusů landfrasovských tisků
Stanislav Neuwirth, Brno – soubor úředních a osobních dokladů z doby kolem r. 1900
Jaroslav Novák, Jindřichův Hradec – zvláštní vydání Hlasu národní obrany z 25.10.1921
ve formě zvláštního letáku
Jiřina Paulová, Jindřichův Hradec – obraz „Jan Paul diriguje“
Petr Plášil, Studená – depot 72 mincí z obecného kovu ze začátku 19. století
Jiřina Psíková, Třeboň – soubor 3 kusů landfrasovských tisků
RAIN – reklamní agentura s.r.o., Jindřichův Hradec – část zařízení tiskárny v Jindřichově
Hradci
Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec – soubor hudebnin po bývalé hasičské
kapele v Jindřichově Hradci
Jaroslav Šamánek, Concord, Austrálie – soubor 5 knih od spisovatelky Boženy Šamánkové
Lydie Šloufová, Plzeň – vlastní obraz „Odkrývání“
ing. Hana Timrová, České Budějovice – obraz od M. Kaliny „Portrét M. Martínkové“
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jindřichův Hradec – obraz od
V. Beneše „Vesnice u Jindřichova Hradce“

