73. výroční zpráva – rok 2007
I. Pracovníci muzea v roce 2007
Vedení muzea
Ředitel
Vedoucí odborného úseku
Vedoucí provozního úseku
Odborný úsek
Aranžérka-výtvarnice
Archeolog
Dokumentátorka
vztahů k veřejnosti
Historik
Historik umění
Konzervátor
Odborná knihovnice
Pracovnice vztahů k veřejnosti
Správce depozitářů

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

Yvetta Měrtlová
mgr. Vladislav Burian
Pavla Míchalová, od 01.04. rovněž pracovnice
PaedDr. František Fürbach
Bc. Martin Vaněk, do 31.12.
Luděk Fiala
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
Blanka Vaňková, do 22.05.
Petr Čejka

Provozně-ekonomický úsek
Pokladní

Vlasta Ederová, do 06.01. a od 01.04.
Helena Mrázová, do 06.01. a od 01.04.
Průvodci
Tomáš Kadlec, od 01.11.
Jana Koutníková, od 16.04.
mgr. Helena Valentová, do 31.08.
Účetní
Eva Medvědová, do 31.01.
Dagmar Vítkovská
Údržbáři
Jan Albrecht, od 01.04.
Tomáš Fedra
Otta Paulík, do 16.04.
Uklízečky
Jana Jirků
Renáta Vaňásková
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 2007 byly tvořeny dotací od zřizovatele muzea ve výši 14,782.700Kč, příspěvky Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví ČR
na obnovu minoritského kláštera ve výši 800.000,- Kč, z programu Integrovaného systému
ochrany na restaurování renezanční voliéry z nádvoří jezuitského semináře a kramářských
tisků ve výši 164.000,- Kč, z programu na podporu lidové kultury na dokumentaci
provaznické dílny p. Karla Klika v Deštné ve výši 40.000,- Kč a z programu VISK
na katalogizaci odborné knihovny ve výši 30.000,- Kč a tržbami za vlastní výkony ve výši
3,652.778,- Kč. Celkově mělo muzeum za rok výnosy ve výši 19,469.478,- Kč, celkové

náklady ve výši 19,137.154,- Kč a dosáhlo tak hospodářského výsledku ve výši 332.324,Kč.
Zůstatek rezervního fondu na konci roku 2007 byl 239.700,- Kč. K zůstatku za rok 2006
ve výši 258.285,- Kč přibyly úroky, příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2006 a vklady z veřejných sbírek v celkové výši 181.416,- Kč. Z fondu byly převedeny
finanční prostředky ve výši 200.000,- Kč do fondu reprodukce majetku.
Zůstatek fondu reprodukce majetku na konci roku byl 128.680,- Kč. Zůstatek za rok 2006
ve výši 1,269.565,- Kč byl doplněn účetními odpisy ve výši 467.898,- Kč a převodem
200.000,- Kč z rezervního fondu. Prostředky z fondu ve výši 1,808.782,- Kč byly použity
na rekonstrukci minoritského kláštera.
Zůstatek fondu odměn na konci roku byl 65.726,- Kč. K zůstatku za rok 2006 ve výši
6.709,- Kč byl přidělen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2006 ve výši
173.917,- Kč. Z fondu bylo čerpáno na odměny pracovníků 114.900,- Kč.
Zůstatek fondu dlouhodobého hmotného majetku na konci roku 2007 byl 7,124.748,- Kč,
fondu oběžných aktiv 147.007,- Kč a fondu kulturních a sociálních potřeb 27.255,- Kč.
Objekty muzea
Muzeum působilo v roce 2007 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
134.216,- 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 rovněž 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 západním křídle minoritského kláštera muzeum dobudovalo v patře pracovny, badatelnu
a knihovní depozitáře a v podkroví depozitáře. Dále byla provedena na západním křídle
nová fasáda. Těmito pracemi byla dokončena celková rekonstrukce západního křídla
a tím zároveň rekonstrukce všech hlavních budov areálu kostela sv. Jana Křtitele
a minoritského kláštera. V závěru roku byl v areálu opraven ještě chlév. V zimě roku 2006
došlo k prolomení střechy a zničení krovové konstrukce a povalového stropu chléva.
Na základě rozhodnutí stavebního úřadu v Jindřichově Hradce muselo muzeum tuto havárii
před příchodem zimy odstranit.
V kapli sv. Mikuláše kostela sv. Jana Křtitele byla vyčištěna a opravena kamenná podlaha.
Kaple byla pak následně jako poslední část kostela zpřístupněna veřejnosti..
V jezuitském semináři město obnovilo dvorní fasádu východního křídla.
Další činnost
Do křížové chodby bylo vyrobeno 20 kusů kovářsky pojednaných výstavnických stojanů.
Okna ve výstavní síni „13“ byla opatřena fóliemi proti UV záření a žaluziemi.
Pracoviště aranžérky bylo vybaveno novou výkonnější tiskárnou.
Návštěvnost muzea

V roce 2007 navštívilo muzejní expozice, výstavy, koncerty, přednášky a další akce
celkem 66.305 osob. Z tohoto celkového počtu bylo platících návštěvníků 54.134.
Průměrná návštěvnost od roku 1992, kdy se začala zpracovávat přesná statistika
návštěvnosti, činí 69.620 osob.
Muzeum dále navštívilo 1.965 účastníků různých akcích, pro něž muzeum poskytlo pouze
prostory.
Tradičně nejvíc lidí navštívilo Krýzovy jesličky. Návštěvnicky nejúspěšnější akcí byla
výstava „Z hlubin času“.
III. Odborná činnost
Organizační činnost
V souvislosti s postupem stavebních prací v minoritském klášteře byly fondy Plastika
a Zemědělství postupně přemisťovány do provizorních prostor.
Po ročním provozu bylo vybavení nových depozitářů v minoritském klášteře posíleno
o 1 zvlhčovač.
Do odborné knihovny muzea bylo zapsáno 158 nových knižních jednotek.
Odborná práce se sbírkou
Během roku 2007 byly provedeny inventarizace těchto podsbírek a fondů: Tiskařské
štočky v rozsahu inventárních čísel TŠ 1001 až TŠ 2000, Kramářské tisky v rozsahu
inventárních čísel K 4601 až K 6657, Řemesla v celém rozsahu, Numismatika v rozsahu
inventárních čísel Nu 501 až Nu 1000, Šperky v celém rozsahu, Jiné tisky v celém rozsahu
a Faleristika v celém rozsahu.
V roce 2007 bylo dodavatelsky restaurováno 585 kramářských tisků, obraz „Portrét
kardinála Koloniče“ od neznámého autora z 18. stol., obraz „Ženská postava“ od J. Krále,
obraz „Hlavy“ od T. Bauerové-Pezellenové, obraz „Portrét probošta Juhna“ od A. Machka,
obraz „Španělka“ od K. Černého, obraz „Jan Křtitel“ od neznámého autora z 18. stol. a bylo
započato s restaurováním renesanční voliéry ze dvora jezuitského semináře.
V konzervátorské dílně muzea bylo restaurováno dřevěné jízdní kolo a jízdní kolo typu
dresina, dále byly v dílně konzervačně ošetřeny středověké kožené boty z archeologického
výzkumu na nám. T. G. Masaryka v J. Hradci a 81 sbírkový předmět a očištěno
54 obrazových rámů a nástěnná plastika Nejsv. Trojice z kaple sv. Mikuláše v kostele sv.
Jana Křtitele v J. Hradci.
Sbírka muzea byla v roce 2007 doplněna o 184 evidenčních položek, které představují
přibližně 1160 předmětů. K nejhodnotnějším přírůstkům sbírky patří tisk Jiří Syray:
Křesťanská naučení a modlitby, vydaný J. Landfrasem v J. Hradci v r. 1850, dřevěná
elektrická pračka z 30. let 20. století, osobní doklady dirigenta Metropolitní opery v New
Yorku Kurta Adlera, dřevěná barokní plastika Madony s dvěma andílky z kapličky v Růžové
ulici v J. Hradci a šicí stroj od firmy Khek z J. Hradce z konce 19. stol.
Výzkum a dokumentace
Odborná knihovnice dr. Š. Běhalová odborně zpracovala celkem 187 sbírkových
předmětů. Dále pracovala na vědecko výzkumných úkolech Historie města Jindřichova
Hradce (s podtématy Osobnosti Jindřichohradecka a Výroční zprávy gymnázia v Jindřichově
Hradci), Náboženské kramářské tisky (s podtématem Žena v kramářských tiscích
z Landfrasovy tiskárny), Landfrasova tiskárna, Jindřichohradecká nakladatelství a Rejstříky
regionálního týdeníku Ohlas od Nežárky.
Archeolog mgr. V. Burian provedl za rok 3 větší terénní průzkumy, 11 drobnějších
výzkumů a dozorů a 5 kontrol archeologických lokalit. Dále odborně zpracoval 500

sbírkových předmětů a 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. F. Fürbach odborně zpracoval 915 sbírkových předmětů. Dále pokračoval
v práci na vědecko výzkumných úkolech Historie města Jindřichova Hradce ve 20. století,
Život a umělecká kariéra Emy Destinnové, Historie gymnázia v Jindřichově Hradci po r.
1807, Osobnosti Jindřichohradecka a dalších drobných regionálních tématech.
Historik umění Bc. M. Vaněk pracoval na vědecko výzkumném úkolu Gotické umění na
Jindřichohradecku.
Etnografka mgr. A. Zvonařová odborně zpracovala 68 sbírkových předmětů. Dále
provedla dokumentaci místních kulturních, sportovních a společenských akcí a pokračovala
v dokumentaci jihočeských kostelních betlémů, regionálních masopustních tradic
a tradičních řemesel. V rámci etnografické komise AMG se podílela na vytváření oborových
slovníků řemeslné výroby a zemědělství.
Vydavatelská a publikační činnost
Muzeum vydávalo jako stálou přílohu Jindřichohradeckého zpravodaje XVI. 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 72. výroční zprávu za rok 2006, 18. svazek Vlastivědného sborníku
Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku),
katalog k výstavě obrazů Tiny Bauerové-Pezellenové a drobný tisk k výstavě obrazů
Roberta Piesena.
Odborní pracovníci samostatně publikovali řadu příspěvků a článků. Úplný přehled
publikační činnosti pracovníků muzea je uveden v kapitole VI.
Expozice a výstavy
Na začátku návštěvnické sezóny byla veřejnosti zpřístupněna v jezuitském semináři nová
Obrazová galerie.
Muzeum v roce 2007 uspořádalo celkem 17 výstav ve výstavních síních a 5 drobných
výstav v konferenčním sále. Nejnavštěvovanější výstavou byla výstava „Z hlubin času“.
Úplný přehled realizovaných výstav je uveden v kapitole IV.
Muzeum se rovněž podílelo zápůjčkami a odbornou pomocí na výstavách jiných subjektů.
Zapůjčilo: betlémy Národnímu památkovému ústavu České Budějovice, německému spolku
Kulturverein „Uber d´ Grenz“ v Zwieselu, Informačnímu a kulturnímu centru Třeboň,
Spolku českých betlemářů a Muzeu Podblanicka v Benešově, různé sbírkové předměty
s vánoční tématikou Regionálnímu muzeu v Českém Krumlově, plastiky Vladimíra Holuba
Galerii výtvarného umění v Náchodě, obraz od Antonína Chitussiho Oblastní galerii
Vysočiny v Jihlavě, kraslice a ozdoby Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích
a Prachatickému muzeu, jízdní kola Správě kulturních zařízení Města Kamenice nad Lipou,
ostrostřelecké terče Pražské informační službě na výstavu o Habsburcích a různé sbírkové
předměty Muzeu Třineckých železáren, a. s., a města Třince na putovní výstavu o pánském
světě. Muzeum dále poskytlo odbornou pomoc a výstavnický fundus Gymnáziu V. Nováka
v J. Hradci na výstavu o zaniklé sudetské vesnici Mnich u Nové Bystřice.

Přednášky
Pracovníci muzea během roku přednesli celkem 43 přednášek. Mgr. V. Burian měl
29 přednášek zaměřených na archeologii a dějiny letecké války, dr. F. Fürbach měl
10 přednášek na různá témata z regionální historie a mgr. A. Zvonařová měla 3 přednášky
s národopisnými tématy.
Konce rty a jiné kulturní akce
V roce 2007 muzeum uspořádalo samo nebo ve spolupráci s dalšími subjekty řadu
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.
Poprvé byl uspořádán koncert v kapli Nanebevzetí Panny Marie, kde vystoupení souboru XTET prokázalo, že i v tomto prostoru je možno pořádat podobné akce.
Úplný přehled těchto akcí je uveden v kapitole V.
Spolupráce s jinými institucemi
Muzeum bylo i v roce 2007 členem Asociace muzeí a galerií České republiky, Českého
výboru ICOM a Společnosti přátel starožitností.
Pracovníci muzea pracovali v redakčních radách několika časopisů. Dr. F. Fürbach byl
redaktorem Listů Klubu Emy Destinnové, P. Míchalová byla členem redakční rady
Jindřichohradeckého zpravodaje a mgr. A. Zvonařová byla členem redakční rady časopisů
Výběr – časopis pro historii jižních Čech a Betlémská hvězda.
Pracovníci muzea působili dále v různých spolcích a institucích. Dr. F. Fürbach,
dr. J. Pikal a P. Míchalová pracovali ve výboru spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce.
Dr. F. Fürbach byl dále předsedou Klubu Emy Destinnové. Mgr. A. 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. V. Burian byl členem Jihočeské archeologické komise, Syndikátu leteckých
novinářů České republiky a předsedou Klubu historie letectví v J. Hradci. Dr. Š. Běhalová
byla členkou celostátní a jihočeské komise knihovníků AMG.
Dr. J. Pikal působil v komisi pro Program regenerace Městské památkové rezervace
v J. Hradci.
Badatelé a odborné konzultace
Pracovníci muzea poskytli během roku služby celkem 378 badatelům. Z toho knihovna
muzea 271 badatelovi, mgr. V. Burian 27 badatelům, L. Fiala 6 badatelům, dr. F. Fürbach
46 badatelům a mgr. A. Zvonařová 28 badatelům.
Muzeum sloužilo jako metodické centrum pro kronikářství v jindřichohradeckém regionu.
Mgr. A. Zvonařová poskytla metodickou pomoc 5 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, neupřesněná italská televize, Český rozhlas 1, Faktor, Betlémář,
Betlémy a betlemáři, Betlémská hvězda, Jihočeský kurýr, Jindřichohradecký deník,
Jindřichohradecký zpravodaj, Neon, Místní kultura, Národní osvobození, Letectví
a kosmonautika, Koktejl, Krok, Hronoviny Občasník Metánovského muzea – Kabinetu
profesora Hrona pro poučení i zábavu, MF Dnes a Právo.
Placená reklama muzea byla zveřejněna v časopisech Dovolená pro vás, Travel

in the Czech republic, Cestujeme po Čechách, AUTO 7 (v příloze Víkend), v publikacích
Turistické call centrum 2006-2007, Cykloprůvodce Česká Kanada na kole i pěšky, Adresář
cestovního ruchu RELAX 2007 (včetně webových stránek www.arelax.cz) a v městském
informačním systému v Jindřichově Hradci a Třeboni. Muzeum dále provozovalo celkem
5 vlastních reklamních zařízení na území města Jindřichova Hradce.
Muzeum mělo vlastní webovou stránku www.muzeum.esnet.cz, která byla průběžně
aktualizována o kulturně výchovné akce.
IV. Přehled výstav v roce 2007
19.01.-03.06. Stíhači ohnivých nocí aneb čs. váleční letci v řadách 68. stíhací pe rutě,
konferenční sál
01.04.-06.01. Epitafy Emy Destinnové, síň Emy Destinnové
19.04.-10.06. Rozume m i citem, fotografie Borise Procházky, výstavní síň „13“
03.05.-22.07. Tina Bauerová-Pe zellenová Obrazy a kresby, kaple sv. Víta
21.05.-03.06. Afrika – země mnoha tváří, fotografie Ester Starman, křížová chodba
24.05.-20.11. Kdo si hraje, nezlobí, výstava hraček, výstavní síň „Ve Svatojánské“
14.06.-30.12. 200 let obnoveného jindřichohradeckého gymnázia, konferenční sál
14.06.-01.07. Výtvarné práce studentů jindřichohradeckého gymnázia, křížová chodba
21.06.-22.07. Alex – grafik a malíř, výstavní síň „13“
31.07.-11.08. Honza Volf, ten co neumí hrát golf, obrazy Honzy Volfa, křížová chodba
02.08.-28.10. Robert Piesen Obrazy a kresby, výstavní síň „13“
16.08.-21.10. Z hlubin minulosti, výsledky archeologického výzkumu na nám. T. G.
Masaryka v Jindřichově Hradci, kaple sv. Víta
06.10.-04.11. Architekt Karel Filsak, křížová chodba
01.11.-06.01. Jíří Daniel – kreslený humor, karikatury, grafika, výstavní síň „13“
13.11.-23.11. Afričané a tváře světa, fotografie Miroslava Švejnohy, křížová chodba
15.11.-06.01. Chuť čaje = chuť zenu, fotografie Zdeňka Thomy, kaple sv. Víta
06.12.-30.12. Mladí jihočeští výtvarníci po 25 (a více) letech, výstavní síň
„Ve Svatojánské“
12.03.-30.12. Podkarpatská Rus a Československo, 70 let létáni na Jindřichohradecku,
Alois Landfras, Stavitel Josef Filsak, Mnich – příběh jedné vesnice,
drobné příležitostné výstavky, konferenční sál
V. Přehled koncertů a jiných kulturních akcí v roce 2007
08.01. Jindřichův Hradec v současnosti, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova
Hradce, konferenční sál
19.01. Beseda s brig. gen. let. v. v. Miroslavem Štande rou, doprovodná akce výstavy,
konferenční sál
12.02. Cestování po Anglii, Skotsku a Orknejských ostrovech, přednáška spolku Přátelé
starého Jindřichova Hradce, konferenční sál
12.03. Podkarpatská Rus a Československo, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova
Hradce a Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, konferenční sál
23.03. Ohlédnutí za historií našeho vojenského letectva, přednáška Klubu historie
letectví v Jindřichově Hradci, konferenční sál
31.03. Řemeslný trh, doprovodná akce vernisáže nových expozic, atrium jezuitského
semináře
08.04. Velikonoční koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana
Křtitele

16.04. Jindřichův Hradec v letech 1860-1880, III. část, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce, konferenční sál
20.04. Japonské námořnictvo od Cušimy po Pearl Harbor aneb vývoj japonského
námořnictva od regionální mocnosti po světovou velmoc, přednáška Klubu
historie letectví v Jindřichově Hradci, konferenční sál
14.05. Jindřichův Hradec před 100 lety – rok 1907, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce, konferenční sál
18.05. Den otevřených dveří, v rámci Mezinárodního dne muzeí
19.05. Běž na věž, X. ročník soutěže o putovní pohár ředitele muzea, městská věž
08.05. Festival muzejních nocí, noční prohlídka, varhanní koncert a divadelní představení,
kostel sv. Jana Křtitele a minoritský klášter
11.06. Cesta do Nepálu, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce, konferenční
sál
23.06. Setkání abiturientů gymnázia v Jindřichově Hradci, oslavy Gymnázia V. Nováka
v Jindřichově Hradci, kostel sv. Jana Křtitele
24.06. Mše, kostel sv. Jana Křtitele
05.07. Sváteční koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana Křtitele
12.-14.07. Odpolední recitály, v rámci Folkové růže, nádvoří jezuitského semináře
06.08. ORPHEON SUMMER ACADEMY, koncert učitelů hudby ze zemí EU, kostel
sv. Jana Křtitele
08.08. ORPHEON SUMMER ACADEMY, koncert učitelů hudby ze zemí EU, kostel
sv. Jana Křtitele
11.08. ORPHEON SUMMER ACADEMY, koncert učitelů hudby ze zemí EU, kostel
sv. Jana Křtitele
25.08. XIV. setkání čs. válečných letců, společně s Klubem historie letectví v Jindřichově
Hradci, Městem Jindřichův Hradec a 153. záchranným praporem, jezuitský seminář
a konferenční sál
29.08. Mše, kostel sv. Jana Křtitele
09.09. Konce rt žesťového souboru TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana Křtitele
08.09. Z hlubin minulosti, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce,
konferenční sál
27.09. Den otevřených dveří, v rámci Dne Jihočeského kraje
19.10. Na invazních plážích v Normandii, přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově
Hradci, konferenční sál
28.10. Den otevřených dveří,v rámci Dne českých krajů
12.11. Jindřichův Hradec v letech 1881-1990, I. část, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce, konferenční sál
16.11. Slavnostní vyhlášení výsledků vědomostní soutě že Z hlubin minulosti,
doprovodná akce výstavy, konferenční sál
30.11. Expedice Coltishall 2007 aneb ohlédnutí za 13-denní dokume ntační cestou
po Anglii, přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci, konferenční sál
01.12. Konce rt vokálního souboru X-TET, kaple Nanebevzetí Panny Marie
10.12. Rovníková Afrika dnes – obrázky a zážitky z rovníkové Afriky v zrcadle
projektu chovu ryb, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce,
konferenční sál
18.12. Vánoční koncert pěveckého souboru Smetana, kostel sv. Jana Křtitele

VII. Sponzoři muzea v roce 2007
Na vydání 18. 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.
Město Jindřichův Hradec dále přispělo 5.000,- Kč na uspořádání výstavy „Architekt Karel
Filsak“ a 4.000,- Kč výstavy „Z hlubin času“.
VIII. Seznam darů do s bírky muzea v roce 2007
Marta Blažková, Praha – soubor diplomů a fotografií z pozůstalosti veslaře Jiřího Krause
Tomáš Fedra, Jindřichův Hradec – dva kočárky z 30. a 50. let 20. století
Martin Dolejší, Nová Včelnice – truhlářský hoblík, kovaný vrták do dřeva a včelařské
vykuřovadlo
Josef Ille, Jindřichův Hradec – elektrická dřevěná pračka domácí výroby z 20. až 30. let
20. století
František Janoušek, Kamenice nad Lipou – tisk „Pautnjček Maryanský. Swaté a zázračné
Obrazy neyswětěgssý Rodičky Božj MARYE PANNY, S wraucnými Modlitbami
nawsstěwugjcý. Wytisstěný w Gindřjcho=Hradcy, v Jgnácya Hilgartnera“ a strojopis
Vojtěcha Smolíka „Vzpomínky na pouť, která se konala z bukovské farnosti pěšky
na Svatou Horu“
Jana Jirků, Jindřichův Hradec – medaile „Za zásluhy o budování okresu Jindřichův
Hradec“
Jan Kohout, Jindřichův Hradec – vojenská rozkládací postel ze začátku 20. Století
a soubor užitkového nábytku z 20. až 30. let 20. století
Robert Kutil, Žirovnice – vojenské důstojnické stejnokroje
Helena Mrázová, Jindřichův Hradec – rakouský vojenský kvalifikační odznak pro střelce
z kulometu ze začátku 20. století
František Váša, Praha – šicí stroj jindřichohradecké firmy Khek z konce 19. století

