72. výroční zpráva – rok 2006
I. Pracovníci muzea v roce 2006
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
Historik umění
Konzervátor
Odborná knihovnice
Pracovnice vztahů k veřejnosti
Správce depozitářů

Yvetta Měrtlová
mgr. Vladislav Burian
Pavla Míchalová
PaedDr. František Fürbach
Bc. Martin Vaněk, od 02.01.
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.
Průvodci
Michaela Skuhrová, od 01.03.do 30.09.
Jan Svobodný, do 06.01.
mgr. Helena Valentová, od 01.10.
Účetní
Eva Medvědová
Dagmar Vítkovská, od 01.11.
Údržbáři
Tomáš Fedra, od 01.03.
Otta Paulík
Uklízečky
Jana Jirků
Renáta Vaňásková, od 02.01.
Anna Vlasáková
Vedoucí průvodce
Martin Dolejší
Na provozním úseku dále pracovali na základě 26 dohod o provedení práce či o pracovní
činnosti různí pomocní pracovníci.
II. Provozní činnost
Finanční hos podaře ní muzea
Výnosy muzea v roce 2006 byly tvořeny dotací od zřizovatele muzea ve výši 10,842.275,Kč, příspěvky Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví ČR
na obnovu minoritského kláštera ve výši 925.000,- Kč a z programu Integrovaného systému
ochrany na restaurování ostrostřeleckých terčů z Nové Bystřice ve výši 27.000,- Kč a tržbami
za vlastní výkony ve výši 2,863.998,- Kč. Celkově mělo muzeum za rok výnosy ve výši
14,658.273,- Kč, celkové náklady ve výši 14,315.878,- Kč a dosáhlo tak hospodářského
výsledku ve výši 342.396,- Kč.
Zůstatek rezervního fondu na konci roku 2006 byl 258.285,- Kč. K zůstatku za rok 2005

ve výši 946.345,- Kč přibyly úroky, příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2005, vklady z pokladniček v celkové výši 178.133,- Kč. Z fondu byly převedeny finanční
prostředky ve výši 866.193,- Kč do fondu reprodukce majetku.
Zůstatek fondu odměn na konci roku byl 6.709,- Kč. K zůstatku za rok 2005 ve výši
60.721,- Kč byl přidělen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2005 ve výši
89.489,- Kč. Z fondu bylo čerpáno na odměny pracovníků 143.500,- Kč.
Zůstatek fondu reprodukce majetku na konci roku byl 1,269.565,- Kč. Zůstatek za rok 2005
ve výši 651.678,- Kč byl doplněn účetními odpisy ve výši 488.439,- Kč a převodem 866.193,Kč z rezervního fondu. Prostředky z fondu ve výši 736.746,- Kč byly použity na rekonstrukci
minoritského kláštera.
Zůstatek fondu dlouhodobého hmotného majetku na konci roku 2006 byl 6,993.927,- Kč,
fondu oběžných aktiv 105.781,- Kč a fondu kulturních a sociálních potřeb 39.380,- Kč.
Objekty muzea
Muzeum působilo v roce 2006 ve třech 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 130.942,- Kč. Městu rovněž 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 též pořádány výstavy. Městskou
věž provozovalo muzeum jako vyhlídkovou.
Stavební činnost
V severním křídle minoritského kláštera muzeum vybudovalo v patře sociální zázemí
a v podkroví poslední dva depozitáře; tím byla dokončena celková rekonstrukce severního
křídla. V západním křídle byla v patře vybourána přibližně polovina vnitřních svislých
stavebních konstrukcí a strop a vybudována nová nosná podlaha na půdě, na níž byla dále
vystavěna nová kotelna.
Na střeše hlavní lodi kostela sv. Jana Křtitele byly osazeny atypové protisněhové zábrany.
Dále bylo podkroví kostela vyčištěno od stavebního rumu zbylého z předchozích oprav krovu
a u zahrádky mezi hlavní lodí a presbytářem kostela byla opravena polovina kovového plotu
poničeného v závěru roku 2004 opilým řidičem.
V jezuitském semináři město přeložilo kamennou dlažbu v atriu v přízemí, vymalovalo
stěny a klenbu na chodbě v patře a ve sklepě pod západním křídlem semináře vybouralo
všechny novodobé stavební konstrukce. Muzeum vymalovalo místnost s obnovenou expozicí
cechů a řemesel.
Další činnost
Pracoviště aranžérky bylo vybaveno novou výkonnější tiskárnou a skenerem.
Okna v chodbě v patře jezuitského semináře a v kapli Nanebevzetí Panny Marie
v minoritském klášteře byla polepena fóliemi proti UV záření.
Návštěvnost muzea
V roce 2006 navštívilo muzejní expozice, výstavy, koncerty, přednášky a další akce celkem
72.345 osob. Z tohoto celkového počtu bylo platících návštěvníků 57.671. Průměrná

návštěvnost od roku 1992, kdy se začala zpracovávat přesná statistika návštěvnosti, činí
69.841 osob.
Hlavním předmětem zájmů návštěvníků muzea zůstaly Krýzovy jesličky. Jednotlivou
nejnavštívenější akcí byla výstava „Kdo si hraje, nezlobí“ ve výstavní síni „Ve Svatojánské“.
III. Odborná činnost
Organizační činnost
V minoritském klášteře byly vyklizeny staré nevyhovující depozitáře s fondy Plastika
a Zemědělství. Fond plastik byl přemístěn v rámci stejného objektu do nového depozitáře,
kam byly rovněž přemístěny plastiky z depozitáře obrazů v jezuitském semináři. Fond
zemědělského nářadí byl uložen do provizorního depozitáře.
Do nového depozitáře v minoritském klášteře byl dále z jezuitského semináře přestěhován
fond Hodiny.
Nové depozitáře plastik a nábytku v minoritském klášteře byly vybaveny zvlhčovači.
Do odborné knihovny muzea bylo zapsáno 108 nových knižních jednotek.
Odborná práce se sbírkou
Během roku 2006 byly provedeny inventarizace těchto fondů: Plastika v celém rozsahu,
Kramářské tisky v rozsahu inventárních čísel K 2601 až K 4600, Národopis v rozsahu čísel
N 1 až N 1000, Skleněné desky v celém rozsahu, Numismatika v rozsahu čísel Nu 1 až Nu
500 a Tiskařské štočky v rozsahu čísel TŠ 1 až TŠ 1000. Fond Kramářské tisky byl uložen
do nekyselých obalů.
V roce 2006 bylo restaurováno 7 ostrostřeleckých terčů z Nové Bystřice a barokní oltář
sv. Anny. V konzervátorské dílně muzea bylo ošetřeno 89 sbírkových předmětů a 80
předmětů z archeologických výzkumů, očištěno 30 obrazových rámů a konzervováno 80
sbírkových předmětů po radiačním ošetření. V podniku BIOSTER ve Veverské Bitýšce byly
radiačně ošetřeny 5 souborů sbírkového nábytku, zemědělského nářadí a plastik.
Sbírka muzea byla v roce 2006 doplněna o 272 evidenčních položek, které představují
přibližně 1570
předmětů. K nejhodnotnějším přírůstkům sbírky patří zařízení kolářské
dílny z 19. století, soubor medailí a plaket z pozůstalosti po jindřichohradeckém sportovci
J. Laškovi (Krausovi), soubor 150 grafických listů malíře Antonína Málka, medaile udělená
Marii Hoppe-Teinitzerové za gobelín vyrobený pro Karolinum a soubor vyznamenání
z pozůstalosti pilota RAF plk. Vladimíra Cupáka.
Výzkum a dokumentace
Odborná knihovnice dr. Běhalová odborně zpracovala celkem 100 sbírkových předmětů.
Dále pracovala na vědecko výzkumných úkolech Historie města Jindřichova Hradce
(s podtématy Předškolní a školní výchova v Jindřichově Hradci, Církve v Jindřichově Hradci
a Osobnosti Jindřichohradecka), Náboženské kramářské tisky, Landfrasova tiskárna,
Jindřichohradecká nakladatelství, Rejstříky regionálního týdeníku Ohlas od Nežárky
a zpracovala odbornou studii Vydavatel a vynálezce Jakub Hron Metánovský.
Archeolog mgr. Burian provedl za rok 4 větší systematické výzkumy a odborné dozory, 28
drobnějších výzkumů a dozorů, 4 terénní průzkumy archeologických lokalit a 6 kontrol
archeologických lokalit. Nejvýznamnějším výzkumem byl předstihový záchranný výzkum
na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci, který byl zaměřený především na zaniklé
středověké opevnění města. Dále mgr. Burian pracoval na vědecko výzkumných úkolech
Slovanská hradiště v Podyjí, Středověké hrádky a tvrze na Jindřichohradecku a Kostel
sv. Petra a Pavla v Nové Bystřici.

Historik dr. Fürbach odborně zpracoval 784 sbírkových předmětů. Dále pokračoval v práci
na vědecko výzkumných úkolech Historie města Jindřichova Hradce ve 20. století, Historie
TJ Sokol Jindřichův Hradec, Historie sportu v Jindřichově Hradci, Jindřichův Hradec v roce
1905 a Život a umělecká kariéra Emy Destinnové a dalších drobných regionálních tématech.
Historick umění bc. Vaněk odborně zpracoval 165 sbírkových předmětů. Dále pracoval
v souvislosti s přípravou nové obrazové galerie v jezuitském semináři na dokumentaci tvorby
malířů spjatých s Jindřichohradeckem.
Etnografka mgr. Zvonařová odborně zpracovala 619 kusů sbírkových předmětů. Dále
provedla dokumentaci místních kulturních, sportovních a společenských akcí a pokračovala
v dokumentaci jihočeských kostelních betlémů a regionálních masopustních tradic. V rámci
etnografické komise AMG se podílela na vytváření oborových slovníků textilu a zemědělství.
Vydavatelská a publikační činnost
Muzeum vydávalo jako stálou přílohu Jindřichohradeckého zpravodaje XV. 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 71. výroční zprávu za rok 2005, 17. svazek Vlastivědného sborníku
Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňka (Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku)
a vystřihovací Lodhéřovský betlém.
Odborní pracovníci samostatně publikovali řadu příspěvků a článků. Úplný přehled
publikační činnosti pracovníků muzea je uveden v kapitole VI.
Expozice a výstavy
V závěru roku 2006 byla v jezuitském semináři instalována nová expozice „Cechy
a řemesla“.
Expozice „Galerie jindřichohradeckého církevního umění“ v minoritském klášteře byla
doplněna o restaurovaný barokní oltář sv. Anny.
Muzeum v uplynulém roce uspořádalo celkem 10 větších a 2 menší výstavy. Výstava
„Kdo si hraje, nezlobí“ se stala nejnavštívenější jednotlivou akcí muzea.
V konferenčním sále byl vytvořen prostor pro konání drobných krátkodobých
příležitostných výstav a ještě v průběhu uplynulého roku zde byly provedeny 3 výstavky
Úplný přehled realizovaných výstav je uveden v kapitole IV.
Muzeum se rovněž podílelo zápůjčkami a odbornou pomocí na výstavách jiných subjektů.
Zapůjčilo cechovní památky na výstavu v radnici v Českých Budějovicích; národopisné
předměty na velikonoční výstavu v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích;
ostrostřelecké terče Pražské informační službě na výstavu o Habsburcích; hračky z VD JAS
Stráž nad Nežárkou Regionálnímu muzeu v Českém Krumlově na výstavu hraček; sbírkové
předměty Muzeu při správě NP a CHKO Šumava ve Vimperku na výstavu o pánském světě;
sbírkové předměty s tématikou psů Prácheňskému muzeu v Pískuna výstavu Psí život; gotické
kachle Státnímu okresnímu archivu v Jindřcihově Hradci na výstavu o třeboňských městských
právech; betlémy Oblastnímu muzeu v Chomutově, Obci Dolní Žďár a Společnosti Rožmberk
v Kojákovicích na vánoční výstavy.

Přednášky
Pracovníci muzea během roku přednesli celkem 53 přednášek. Dr. Běhalová měla
5 přednášek o různých regionálních tématech, mgr. Burian měl 21 přednášku zaměřenou
na archeologii a dějiny letecké války, dr. Furbach měl 7 přednášek na různá témata
z regionální historie, bc. Vaněk měl 17 přednášek na téma vztah malířství a fotografie
a mgr. Zvonařová měla 3 přednášky s národopisnými tématy.
Konce rty a jiné kulturní akce
V roce 2006 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.
Tradičně byly pořádány velikonoční a adventní koncerty. Finančně a návštěvnicky
nejúspěšnější byl dne 23.08. sólový recitál prof. Štěpána Raka.
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 pracovali v redakčních radách několika časopisů. Dr. Fürbach byl
redaktorem Listů Klubu Emy Destinnové, sl. Vaňková byla členem redakční rady
Jindřichohradeckého zpravodaje a mgr. Zvonařová byla členem redakční rady časopisů Výběr
– časopis pro historii jižních Čech a Betlémská hvězda.
Pracovníci muzea působili rovněž v různých spolcích a institucích. Dr. Fürbach, dr. Pikal
a sl. Vaňková 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 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 404 badatelům. Z toho knihovna
muzea 238 badatelům, mgr. Burian 45 badatelům, L. Fiala 8 badatelům, dr. Furbach
38 badatelům, dr. Pikal 2 badatelům, bc. Vaněk 25 badatelům a mgr. Zvonařová
48 badatelům.
Muzeum bylo metodickým centrem pro kronikářství jindřichohradeckého regionu.
Mgr. Zvonařová poskytla metodickou pomoc 3 kronikářům.
Propagační činnost
Vybraným redakcím sdělovacích prostředků byly zasílány přehledy připravovaných akcí
muzea a pozvánky na jednotlivé akce. Kromě toho publikovali pracovníci muzea články
a rozhovory v těchto sdělovacích prostředcích: Jindřichohradecká televize, Česká TV 1, Prima
TV, Nova TV, GIMI TV, Český rozhlas 1, Faktor, Folia Ethnografhica, Betlémář, Betlémy
a betlemáři, Zpravodaj Příbramských betlemářů, Betlémská hvězda, Ateliér, Jihočeský kurýr,
Listy Jindřichohradecka, Jindřichohradecký zpravodaj, Neon, Aero hobby, Místní kultura,
Národní osvobození, Letectví a kosmonautika, MF Dnes a Právo.

Placená reklama muzea byla zveřejněna v časopisech Heart of Europe, Dovolená, Nový
venkov a Informační týdeník pro podnikatele Agrospoj, v publikacích Turistické call centrum
2006-2007, Průvodce po Jindřichově Hradci, Adresář cestovního ruchu RELAX 2006,
na mapě Česká Kanada a Slavonicko vydané Klubem českých turistů, na plánu města
vydaném Informačním střediskem Města Jindřichův Hradec, v telefonním seznamu Zlaté
stránky a v městském informačním systému v Jindřichově Hradci a Třeboni. Muzeum dále
zřídilo reklamní zařízení v Panské ulici a provozovalo tak na území Jindřichova Hradce
4 vlastní reklamní zařízení.
Muzeum mělo vlastní webovou stránku, která byla průběžně aktualizována o kulturně
výchovné akce.
IV. Přehled výstav v roce 2006
27.03.-31.03. Poutník Jan Pavel II., křížová chodba minoritského kláštera
01.04.-06.01. Sběratelka Ema Destinnová, síň Emy Destinnové
04.05.-30.12. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu, výstava ke 100. výročí postavení
evangelické modlitebny v Jindřichově Hradci, konferenční sál
14.05.-11.06. Tetičky a sousedé, přijďte pobe jt, z historie baráčnické rychty Kunifer
v Jindřichově Hradci, výstavní síň „13“
25.05.-13.08. Obrazy Bedřicha Budila, kaple sv. Víta
08.06.-30.12. Kdo si hraje, nezlobí, výstava hraček, výstavní síň „Ve Svatojánské“
22.06.-30.07. Promě ny, obrazy Vladimíra Noska, výstavní síň „13“
15.08.-04.09. Jubile jní výstava, obrazy Václava Švarce, kaple sv. Víta
23.08.-24.09. Z hlubin symboliky, obrazy Václava Švejcara, výstavní síň „13“
07.09.-22.10. Město v obrazech, obrazy Pavla Vavříka, kaple sv. Víta
12.10.-06.01. Krajky a tapisérie Jany Krausové a Jana Bartyzala, výstavní síň „13“
23.11.-06.01. Stromečku, ustroj se!, z historie zdobení vánočních stromků, kaple sv. Víta
26.08.-30.12. Expedice Roden 2006, Dětské práce z jindřichohradeckých mateřských
škol, Židé v Jindřichově Hradci, drobné příležitostné výstavky, konferenční
sál
V. Přehled koncertů a jiných kulturních akcí v roce 2006
16.01. Jindřichův Hradec v současnosti, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova
Hradce, konferenční sál
27.01. Rok 1944 – konec japonského palubního letectva, přednáška Klubu historie letectví
v Jindřichově Hradci, konferenční sál
13.02. Jindřichův Hradec před sto lety – rok 1906, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce, konferenční sál
24.02. Pětasedmdesátníci v Itálii aneb Po stopách jindřichohradeckého 75. pěšího pluku
na bojišti v severní Itálii v období I. světové války, přednáška Klubu historie
letectví v Jindřichově Hradci, konferenční sál
13.03. Jindřichův Hradec 1860-1880, přednáška spolu Přátelé starého Jindřichova Hradce,
konferenční sál
21.03. Tisková konfe rence k zahájení sezóny, konferenční sál
24.03. Konec MIGů v Čechách ... a navíc nové zážitky z létání v Jihoafrické republice,
přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci, konferenční sál
10.04. Úzkokolejka jako jindřichohradecký fenomén, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce, konferenční sál
16.04. Velikonoční koncert, žesťový soubor TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana Křtitele

28.04. To nejlepší z činnosti KHL v roce 2005, přednáška Klubu historie letectví
v Jindřichově Hradci, konferenční sál
04.05. Farní sbor a Jindřichův Hradec, přednáška k výstavě, konferenční sál
15.05. Jindřichohradecký 75. pěší pluk v bitvě u Custozzy 1866, přednáška spolku Přátelé
starého Jindřichova Hradce, konferenční sál
18.05. Den otevřených dveří, v rámci Mezinárodního dne muzeí
19.05. Posádkové město Jindřichův Hradec, přednáška Klubu historie letectví
v Jindřichově Hradci, konferenční sál
20.05. Běž na věž, IX. ročník soutěže o putovní pohár ředitele muzea, městská věž
31.05. Den otevřených dveří Jihočeského kraje, kostel sv. Jana Křitele a minoritský klášter
02.06. Festival muzejních nocí, noční prohlídka a varhanní koncert, kostel sv. Jana Křtitele
a minoritský klášter
12.06. Vznik kostela sv. Trojice v nábožensky rozděleném městě (1552-1625), přednáška
spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce, konferenční sál
21.06. Den hudby, dětské pěvecké sbory z Jindřichova Hradce, kostel sv. Jana Křtitele
06.07. Sváteční koncert, žesťový soubor TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana Křtitele
12.07. Hudební nocturno, koncert Š. Štrupla na varhany a P. Nouzovského na viloncello,
kostel sv. Jana Křtitele
13.07. Letní žesťová nocturna, žesťový soubor TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana Křtitele
15.06. Orpheon Summe r Academy, koncert učitelů hudby ze zemí EU, kostel sv. Jana
Křtitele
20.07. Letní žesťová nocturna, žesťový soubor TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana Křtitele
21.07. Orpheon Summe r Academy, koncert učitelů hudby ze zemí EU, kostel sv. Jana
Křtitele
22.07. Orpheon Summe r Academy, koncert učitelů hudby ze zemí EU, kostel sv. Jana
Křtitele
27.07. Letní žesťová nocturna, žesťový soubor TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana Křtitele
03.08. Letní žesťová nocturna, žesťový soubor TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana Křtitele
07.08.-16.08. Mezi Prahou a Vídní, seminář k barokní hudbě, minoritský klášter a kostel sv.
Jana Křtitele
10.08. Letní žesťová nocturna, žesťový soubor TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana Křtitele
15.08. VESPRO DELLA B:V:M, koncert souboru Ritornello, kostel sv. Jana Křtitele
17.08. Letní žesťová nocturna, žesťový soubor TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana Křtitele
23.08. Sólový recitál Štěpána Raka, kostel sv. Jana Křtitele
24.08. Letní žesťová nocturna, žesťový soubor TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana Křtitele
26.08. XIII. setkání čs. válečných letců, společně s Klubem historie letectví v Jindřichově
Hradci, Městem
Jindřichův Hradec a 153. záchranným praporem, kostel sv.Jana Křtitele a konferenční
sál
09.10. Malíř Václav Švarc, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce,
konferenční sál
20.10. 70 let letecké výroby v Kunovicích aneb od Avie B-534 po L-610, přednáška Klubu
historie letectví v Jindřichově Hradci, konferenční sál
13.11. Židé na Jindřichohradecku, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce,
konferenční sál
14.11. Oslavy k 130. výročí otevření první dětské opatrovny v Jindřichově Hradci,
společně s 1. Mateřskou školou a Městem Jindřichův Hradec, konferenční sál
a křížová chodba minoritského kláštera
23.11. Soutěž o ne jzajímavěji ozdobený vánoční stromek, doprovodná akce k výstavě,
dvůr jezuitského semináře

24.11. Expedice Roden 2006, přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci,
konferenční sál
07.12. Vánoční koncert dětských sborů jindřichohradeckých škol, kostel sv. Jana Křtitele
09.11. Vánoční trhy, výstavní síň Ve Svatojánské
09.12. Adventní koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana Křtitele
11.12. V zahrádce andělíčků, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce,
konferenční sál
21.12. Vánoční koncert, pěvecký sbor Smetana, kostel sv. Jana Křtitele
VII. Sponzoři muzea v roce 2005
Na vydání 17. svazku Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku přispělo Město
Jindřichův Hradec prostřednictvím spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce 15.000,- Kč,
Město Třeboň prostřednictvím Spolku přátel Třeboně 10.000,- Kč a banka Waldviertler
Sparkasse von 1842 formou placené reklamy 5.000,- Kč.
Lesy České republiky s. p., lesní správa Jindřichův Hradec, poskytly muzeu zdarma
stromečky na uspořádání výstavy „Stromečku, ustroj se!“ a doprovodné soutěže
o nejzajímavěji ozdobený vánoční stromek.
VIII. Seznam darů do s bírky muzea v roce 2006
Jana Aišmanová, Plavsko – klavír od firmy Josef Jordán z Jindřichova Hradce z počátku
20. století
Marta Blažková, Praha – soubor medailí a plaket z pozůstalosti po jindřichohradeckém
sportovci J. Laškovi (Krausovi)
Josef Brchaň, Jindřichův Hradec – soubor 9 tiskařských štočků z Landfrasovy tiskárny
Ita Cyrusová, Čistá v Krkonoších – publikace od dr. Jana Muka „Politický život
Jindřichova Hradce 1848-1918“
Jaroslav Javůrek, Mirochov – soubor kolářských a zemědělských nástrojů od počátku
19. století do začátku 20. století
Marie Jelínková, Nová Včelnice – vyšívaný šátek s třásněmi
Jana Jirků, Jindřichův Hradec – 2 upomínkové sklenice s tištěnými obrázky Stráže
nad Nežárkou z 30. let 20. století
Město Jindřichův Hradec – obrazy od Vítovského „Žně“ a „Osvobození“, tělocvičné nářadí
a kuchyňské nářadí
Marie Moudrá, Jindřichův Hradec – soubor oděvů a spodního prádla z konce 19. století
Vladimír Nosek, Jindřichův Hradec – vlastní obraz „Strom života“
Jan Pokorný, Jindřichův Hradec – blatská plena z konce 19. století
Jiřina Psíková, Třeboň – soubor 3 kramářských tisků z 19. století
Olga Rybáková, Jindřichův Hradec – ex libris dr. Ebby Jahnové
Marta Staňková, Jindřichův Hradec – soubor černobílých fotografií z Jindřichova Hradce
a okolí z 30. let 20. století
Jana Škopková, Praha – soubor řemeslnických a zemědělských nástrojů a výrobků a potřeb
pro domácnost
Václav Švejcar, Písek – vlastní obraz „Z pouti hlubinou“
Vladimír Valenta, Jindřichův Hradec – kresba, malé dřevěné necky a fotografie
Z 1. poloviny 20. století
Pavel Vavřík, Jindřichův Hradec – vlastní obraz „Panoramatický pohled na Jindřichův
Hradec“

Marie Volice rová, Staňkov – krajková halenka z 30. let 20. století, soubor černobílých
pohlednic z Jindřichohradecka, kamenná dětská stavebnice z konce 19. století, soubor svatých
obrázků a soubor firemních dokladů z pozůstalosti po A. Málkovi z Jindřichova Hradce

