74. výroční zpráva – rok 2008
I. Pracovníci muzea v roce 2008
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Na provozním úseku dále pracovali na základě 30 dohod o provedení práce či o pracovní
činnosti různí pomocní pracovníci.
II. Provozní činnost
Finanční hospodaření muzea
Výnosy muzea v roce 2008 byly tvořeny příspěvkem na činnost od zřizovatele muzea ve
výši 12,461.000- Kč, dotací M inisterstva kultury ČR z programu Integrovaného systému
ochrany na restaurování renezanční voliéry z nádvoří jezuitského semináře, kramářských
tisků a digitalizaci skleněných diapozitivů z I. světové války ve výši 192.000,- Kč a
z programu VISK na katalogizaci odborné knihovny ve výši 44.000,- Kč, příspěvkem od
zřizovatele muzea na kofinancování získaných dotací ve výši 212.600,- Kč, příspěvek
zřizovatele muzea na kofinancování dotace z evropských fondů na rekonstrukci dvorů
minoritského kláštera ve výši 130.910,- Kč a tržbami za vlastní výkony ve výši 2,515.522,Kč. Celkově mělo muzeum za rok výnosy ve výši 15,556.032,- Kč a celkové náklady ve
výši 15,227.249,- Kč a dosáhlo tak hospodářského výsledku ve výši 328.783,- Kč.

Zůstatek rezervního fondu na konci roku 2008 byl 446.663,- Kč. K zůstatku za rok 2007
ve výši 239.700,- Kč přibyly úroky, příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2007 ve výši 196.162,- Kč a vklady z veřejných sbírek v celkové výši 10.800,- Kč.
Zůstatek fondu reprodukce majetku na konci roku byl 507.597,- Kč. Zůstatek za rok 2007
ve výši 128.680,- Kč byl doplněn účetními odpisy ve výši 526.990,- Kč, dotací od
zřizovatele muzea ve výši 4,400.000,- Kč a příspěvkem od zřizovatele muzea na
předfinancování dotace z evropských fondů na rekonstrukci dvorů v minoritském klášteře ve
výši 450.000,- Kč. Prostředky z fondu ve výši 4,998.073,- Kč byly použity na rekonstrukci
expozice Krýzových jesliček, koupi schodolezu do jezuitského semináře, pořízení nábytku
do knihovny a depozitářů v minoritském klášteře, koupi počítačového serveru a telefonní
ústředny do minoritského kláštera a vybavení depozitářů v minoritském klášteře
klimatizační technikou.
Zůstatek fondu odměn na konci roku byl 52.788,- Kč. K zůstatku za rok 2007 ve výši
65.726,- Kč byl přidělen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2007 ve výši
136.162,- Kč. Z fondu bylo čerpáno na odměny pracovníků 149.100,- Kč.
Zůstatek fondu dlouhodobého hmotného majetku na konci roku 2008 byl 18,236.210,- Kč,
fondu oběžných aktiv 147.006,- Kč a fondu kulturních a sociálních potřeb 23.715,- Kč.
M uzeum přijalo od svého zřizovatele půjčku na profinancování dotace z evropských fondů
na rekonstrukci dvorů minoritského kláštera a revizi maleb interiéru kostela sv. Jana Křtitele
ve výši 2,220.000,- Kč.
Objekty muzea
M uzeum působilo v roce 2008 ve třech objektech. Areál kostela sv. Jana Křtitele a
bývalého minoritského kláštera čp. 124/I v Jindřichově Hradci patří Jihočeskému kraji.
Bývalý jezuitský seminář čp. 19/I v Jindřichově Hradci patří M ěstu Jindřichův Hradec a
muzeum ho mělo od města pronajatý za roční nájem
137.974,- Kč. M ěstu rovněž patří městská věž čp. 80/I u proboštského kostela Nanebevzetí
Panny M arie 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 prostorách
semináře byly soustředěny expozice, knihovna a depozitáře a byly v něm též pořádány
výstavy. M ěstskou věž provozovalo muzeum jako vyhlídkovou.
S tavební činnost
V areálu minoritského kláštera a kostela sv. Jana Křtitele muzeum provedlo rekonstrukci
obou vnitřních dvorů, čímž dokončilo celkovou rekonstrukce hlavních objektů areálu. Dále
muzeum provedlo celkovou obnovu střešního pláště hlavní lodi kostela sv. Jana Křtitele.
V jezuitském semináři byly provedeny drobné opravy klempířských prvků střešního
pláště.
Další činnost
V expozici Krýzových jesliček byla položena nová podlaha, instalováno nové zasklení
jesliček, instalován samočinný hasicí systém, opravena podesta pro děti a vozíčkáře a
instalována zdviž pro vozíčkáře. Pro vozíčkáře byl dále do jezuitského semináře koupen
schodolez.

Nové depozitáře, pracovny, knihovna a badatelna v minoritském klášteře byly vybaveny
příslušným nábytkem a dalším zařízením. V klášteře byla dále instalována počítačová síť se
serverem, nová telefonní ústředna a klimatizační technika v depozitářích.
Pro manipulaci se sbírkovými předměty muzeum koupilo zdvižnou plošinu.
Pracovníci muzea se v průběhu roku postupně přestěhovali do nových pracoven
v západním křídle minoritského kláštera.
Návštěvnost muzea
V roce 2008 navštívilo muzejní expozice, výstavy, koncerty, přednášky a další akce
celkem 63.558 osob. Z tohoto celkového počtu bylo platících návštěvníků 52.838.
M uzeum dále navštívilo 3.349 účastníků různých akcích, pro něž muzeum poskytlo
prostory.
Celkem muzeum navštívilo 66.907 osob. Průměrná návštěvnost od roku 1992, kdy začala
být sledována přesná statistika návštěvnosti, činí 69.263 osob.
Tradičně nejvíc lidí navštívilo Krýzovy jesličky. Návštěvnicky nejúspěšnějšími akcemi
byly soutěžní výstava betlemářů „Nožík Tomáše Krýzy“ a výstava „Výstava poštovních
známek a historických dokumentů k 90. výročí vzniku ČSR a vydání prvních čs. známek“.
III. Odborná činnost
Organizační činnost
Celá odborná knihovna včetně badatelny byla přestěhována z jezuitského semináře do
nových prostor v minoritském klášteře.
Práce se sbírkou a odbornou knihovnou
Během roku 2008 byly provedeny inventarizace těchto podsbírek a fondů: Numismatika
v rozsahu inventárních čísel Nu 1001 až Nu 1615, Národopis v rozsahu inventárních čísel N
1001 až N 2000, Jiné tisky v rozsahu inventárních čísel JT 1 až JT 392 a Grafika a kresba
v rozsahu inventárních čísel GK 1 až GK 1000.
V roce 2008 bylo dodavatelsky restaurováno 331 kramářských tisků, staré tisky M issale
Romanum z r. 1651, M elantrichova bible z r. 1549 a latinsko německá bible z r. 1730,
bryčka E. Destinnové, 3 ostrostřelecké terče, návrhy na gobelíny M adona slovenská a
M adona s anděly od L. Fully, návrh na gobelín Hospodin je můj pastýř od C. Boudy a obraz
Portrét otce od H. Schwaigera. Dále bylo započato s restaurováním rokokového rodinného
oltáře Třebických a bylo dokončeno restaurování renesanční voliéry ze dvora jezuitského
semináře.
V konzervátorské dílně muzea byl konzervačně ošetřen památník 75. pěšího pluku, 35
kusů perníkových forem, jedna barokní skříň, tiskařský rychlolis, Křižíkovo dynamo a jeden
selský stůl. Dále bylo odplísněno 60 kusů knih a očištěn včetně doplnění odpadlých prvků
model městské památkové rezervace v J. Hradci.
Sbírka muzea byla v roce 2008 doplněna o 108 evidenčních položek, které představují
přibližně 474 předmětů. K nejhodnotnějším přírůstkům sbírky patří obraz od A. M álka
Touha po ozvěně (Čerchov), gotická tzv. Kolenecká M adona, obraz od J. Hrona Kubistické
zátiší, cepovka firmy Steinocher z J. Hradce, rukopisy spisovatelky K. Hůlkové a řezaný
deskový betlém z lipového dřeva od R. Galka.
Do odborné knihovny muzea bylo zapsáno 169 nových knihovních jednotek.
Byla provedena revize celé odborné knihovny. V souvislosti s revizí bylo do elektronické
databáze uloženo 7.500 knihovních jednotek, což vytvořilo předpoklady pro zpřístupnění
celé odborné knihovny v on-line katalogu v následujícím roce.

Výzkum a dokumentace
Odborná knihovnice dr. Š. Běhalová pracovala na vědecko výzkumných úkolech Historie
města Jindřichova Hradce (se zaměřením na vybrané jindřichohradecké osobnosti),
Náboženské kramářské tisky a Landfrasova tiskárna.
Archeolog mgr. V. Burian odborně zpracoval 615 sbírkových předmětů. Dále provedl za
rok 2 větší terénní průzkumy (tzv. Bílkovská kaple ve farním kostele Nanebevzetí Panny
M arie ve Slavonicích a bývalé Svinenské předměstí na dně rybníka Svět v Třeboni), 15
drobnějších výzkumů a dozorů a 8 kontrol archeologických lokalit. Pracoval na vědecko
výzkumných úkolech Slovanská hradiště v Podyjí a Středověké hrádky a tvrze na
Jindřichohradecku.
Historik dr. F. Fürbach odborně zpracoval 915 sbírkových předmětů. Dále pokračoval
v práci na vědecko výzkumných úkolech Historie města Jindřichova Hradce ve 20. století
(se zaměřením na události let 1908, 1918, 1938 a 1968 a proměny města za posledních 5
let), Život a umělecká kariéra Emy Destinnové (především ve vztahu k tvorbě G. Pucciniho),
75. pěší pluk (se zaměřením na osudy pluku za I. světové války), Osobnosti
Jindřichohradecka (se zaměřením na básnířku M arii M atouškovou, fotografa Karla Hájka,
stavitele Josefa Filsaka, barona Adolfa Leonhardiho a hudebního skladatele Viktora
Kalabise) a dalších drobných regionálních tématech.
Historik umění M gA. J. Valášek odborně zpracoval 49 sbírkových předmětů. Dále začal
pracovat na vědecko výzkumném úkolu Gotická plastika na Jindřichohradecku.
Etnografka mgr. A. Zvonařová odborně zpracovala 3396 sbírkových předmětů. Dále
pokračovala v dokumentaci jihočeských betlémů (se zaměřením na kostelní betlém
z M láky), regionálních masopustních tradic a tradičních řemesel (se zaměřením na
provaznickou výrobu rodiny Kliků v Deštné, pozůstalost J.M ikla v Jarošově n. N.,
kraslicovou tvorbu V. Nejedlé z Jarošova n. N. a Jarošovskou krojovou družinu).
Vydavatelská a publikační činnost
M uzeum vydávalo jako stálou přílohu Jindřichohradeckého zpravodaje XVII. ročník
měsíčníku Novum, který byl zároveň v separátních výtiscích k dispozici návštěvníkům
muzea. Tyto separátní výtisky byly šířeny i prostřednictvím městského informačního
střediska.
M uzeum vydalo 73. výroční zprávu za rok 2007, 19. svazek Vlastivědného sborníku
Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku),
v rámci řady Acta historica novodomensia publikaci Devětadvacátí v osmatřicátém od Jana
Solpery, ve spolupráci s Obcí Jarošov nad Nežárkou publikaci Za krojem a tancem do
Jarošova nad Nežárkou, katalog k III. ročníku betlémářské soutěžní výstavy Nožík Tomáše
Krýzy a ve spolupráci s Klubem filatelistů J. Hradec katalog k Výstavě poštovních známek a
historických dokumentů k 90. výročí vzniku ČSR a vydání prvních čs. známek.
Odborní pracovníci samostatně publikovali řadu příspěvků a článků.
Expozice a výstavy
V roce 2008 muzeum neotevřelo žádnou novou expozici a ani žádnou zásadně
neinovovalo.
V rámci příprav M ěsta J. Hradec na celkovou rekonstrukci jezuitského semináře
zpracovali odborní pracovníci muzea ve spolupráci s projekční kanceláří H.projekt J. Hradec
libreta na nové expozice a změnu některých stávajících expozic v semináři. Jedná se o tyto
expozice: Jihočeské betlémy, Gotická plastika na Jindřichohradecku, Šicí stroje LADA, Dílo
a život M arie Hoppe-Teinitzerová, Dílo a život Vladimíra Holuba, Nejstarší dějiny J.
Hradce, Landfrasova tiskárna v J. Hradci, Vojenské tradice J. Hradce, Ostrostřelecké terče a
terčové zbraně a Letecká bitva nad Jindřichohradeckem v r. 1944.

M uzeum v roce 2008 uspořádalo celkem 9 výstav ve výstavních síních a 3 drobné
výstavky v konferenčním sále. Nejnavštěvovanějšími výstavami byly Výstava poštovních
známek a historických dokumentů k 90. výročí vzniku ČSR a vydání prvních čs. známek
výstava a soutěžní výstava betlemářů Nožík Tomáše Krýzy.
Úplný přehled realizovaných výstav je uveden v kapitole IV.
M uzeum se rovněž podílelo zápůjčkami a odbornou pomocí na výstavách jiných subjektů.
Zapůjčilo betlémy muzeu v Bad Ischlu v Rakousku a kulturnímu středisku v Giffoni Valle
Piana v Itálii, bustu Josefa II. Obci Horní Pěna, etnografický materiál Obci Jarošov nad
Nežárkou a M ěstskému muzeu Počátky, grafický list s vedutou valdické kartouzy
Regionálnímu muzeu a galerii v Jičíně, soubor militárií M ilevskému muzeu a M oravskému
zemskému muzeu, perníkové formy muzeu v Pergu v Rakousku, ostrostřelecký terč
Západočeské galerii v Plzni, historický prapor jindřichohradeckého Sokola TJ SOKOL J.
Hradec, soubor dětských hraček M uzeu středního Pootaví a M ilevskému muzeu a model
části mechanismu Krýzových jesliček Spolku českých betlemářů na vánoční výstavu na
Pražském hradě.
Výstavnický fundus zapůjčilo muzeum Obci Jarošov nad Nežárkou a Obci Roseč. Oběma
obcím byla zároveň poskytnuta odborná pomoc při přípravě výstav.
Přednášky
Pracovníci muzea během roku přednesli celkem 41 přednášku. M gr. V. Burian měl 23
přednášek zaměřených na archeologii a dějiny letecké války, dr. F. Fürbach měl 6 přednášek
na různá témata z regionální historie, mgr. A. Zvonařová měla 9 přednášek s národopisnými
tématy a dr. Š. Běhalová měla 3 přednášky o národopisných tradicích Jarošova nad
Nežárkou.
Koncerty a jiné kulturní akce
V roce 2008 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.
Velkému zájmu veřejnosti se těšily koncerty pěveckých sborů jindřichohradeckých
základních a středních škol.
Úplný přehled těchto akcí je uveden v kapitole V.
S polupráce s jinými institucemi
M uzeum bylo v roce 2008 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. M íchalová 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 organizacích. Dr. F. Fürbach, dr. J.
Pikal a P. M íchalová pracovali ve výboru spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce. Dr. F.
Fürbach byl dále předsedou Klubu Emy Destinnové. M gr. A. Zvonařová byla předsedkyní
Jihočeské pobočky Českého sdružení přátel betlémů, členkou výboru České národopisné
společnosti, členkou celostátní etnografické komise Asociace muzeí a galerií a předsedkyní
jihočeské etnografické komise AM G. M gr. V. Burian byl členem Jihočeské archeologické
komise a předsedou Klubu historie letectví J. Hradec. Dr. Š. Běhalová byla členkou
celostátní a jihočeské komise knihovníků AM G.
Dr. J. Pikal působil v komisi pro Program regenerace M ěstské památkové rezervace v J.
Hradci.

Badatelé a odborné konzultace
Pracovníci muzea poskytli během roku služby celkem 318 badatelům. Z toho knihovna
muzea 189 badatelům, mgr. V. Burian 55 badatelům, L. Fiala 8 badatelům, dr. F. Fürbach 29
badatelům, M gA. J. Valášek 10 badatelům a mgr. A. Zvonařová 24 badatelům.
M uzeum sloužilo jako metodické centrum pro kronikářství v jindřichohradeckém regionu.
M gr. A. Zvonařová poskytla metodickou pomoc 7 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, Český rozhlas 1, Faktor, Proglas, Český rozhlas České Budějovice, Betlémář,
Betlémy a betlemáři, Betlémská hvězda, Jihočeský kurýr, Listy Jindřichohradecka,
Jindřichohradecký zpravodaj, Národní osvobození, MF Dnes, Týdeník Jindřichohradecka a
Eintracht (Lichtenštejnsko).
Placená reklama muzea byla zveřejněna v časopisech Dovolená pro vás, Aspida Cestujeme
po Čechách, Rodina a škola a Skvělá, v publikacích Call centrum (včetně internetového
vyhledávače www.zadarmo.info), Adresář cestovního ruchu RELAX 2008 (včetně
webových stránek www.arelax.cz), na trhací mapě Jindřichova Hradce firmy JH media, na
mapě Jihočeského kraje firmy GALILEO a v městském informačním systému v Jindřichově
Hradci a Třeboni.
M uzeum dále provozovalo celkem 5 vlastních reklamních zařízení na území města
Jindřichova Hradce.
M uzeum mělo vlastní webovou stránku www.muzeum.esnet.cz, která byla průběžně
aktualizována o kulturně výchovné akce.
IV. Přehled výstav v roce 2008
01.04.-06.01. Ema Destinnová a Giacomo Puccini, síň Emy Destinnové
30.05.-30.12. S vět z papíru Výstava papírových modelů, výstavní síň „Ve Svatojánské“
30.05.-30.12. S vědectví diapozitivů Pětasedmdesátníci na frontách velké války,
konferenční sál
05.06.-27.07. 45. výročí založení fotoskupiny FOKUS Jindřichův Hradec, výstava
fotografií členů skupiny, křížová chodba minoritského kláštera
07.06.-27.07. Za krojem i tancem do Jarošova nad Nežárkou, národopisná výstava,
výstavní síň „13“
05.07.-19.10. Jaroslav Havlík Fotografie z cest po Asii, kaple sv. Víta
08.08.-28.10. Výstava poštovních známek a historických dokumentů k 90. výročí
vzniku ČS R a vydání prvních čs. známek, výstavní síň „13“
11.11.-16.11. FES T ART, výstava výtvarných prací žáků středních škol, křížová chodba
minoritského kláštera
22.11.-06.01. Nožík Tomáše Krýzy III. ročník mezinárodní soutěžní výstavy betlémů,
kaple sv. Víta a výstavní síň „13“
10.03.-30.12. Hudební skladatel Viktor Kalabis, Devětadvacátí v osmatřicátém, drobné
příležitostné výstavky, konferenční sál
V. Přehled koncertů a jiných kulturních akcí v roce 2008
08.01. Africký den, blok přednášek humanistického centra Narovinu pro základní školy,

konferenční sál
21.01. Jindřichův Hradec v současnosti, beseda spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce
se starostou města ing. Karlem M atouškem, konferenční sál
25.01. Ohlédnutí za 70 lety létání v Jindřichově Hradci, přednáška Klubu historie letectví
proslovená Karlem Garhoferem, konferenční sál
11.02. Jindřichův Hradec před 100 lety – rok 1908, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce proslovená PaedDr. Františkem Fürbachem, konferenční sál
13.02. Veřejná diskuse, s autorem vítězného návrhu kašny na M asarykově náměstí
v Jindřichově Hradci Františkem Haeckelem, konferenční sál
10.03. Hudební skladatel Viktor Kalabis, beseda spolku Přátelé starého Jindřichova
Hradce s prof. Zuzanou Růžičkovou, konferenční sál
14.03. Akrobatická vystoupení na armádních leteckých dnech, přednáška Klubu historie
letectví proslovená plk. ing. Františkem Hlavničkou, konferenční sál
23.03. Velikonoční koncert, žesťový soubor TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana Křtitele
14.04. Hospodářské poměry v Jindřichově Hradci v letech 1881 – 1900, přednáška
spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce proslovená prof. Rudolfem Prokopem,
konferenční sál
25.04. Z historie 22. základny letectva v Náměšti nad Oslavou, přednáška Klubu historie
letectví proslovená plk. ing. Josefem Pospíšilem, konferenční sál
12.05. Národopisné tradice Jarošova nad Nežárkou a osobnosti K. Hůlkové, J. Mikla a
A. S kálové, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce proslovená M gr.
Alexandrou Zvonařovou a PhDr. Štěpánkou Běhalovou,Ph.D., konferenční sál
17.05. Běž na věž, XI. ročník soutěže o putovní pohár ředitele muzea, městská věž
18.05. Den otevřených dveří, v rámci M ezinárodního dne muzeí
30.05. Festival muzejních nocí, noční vyhlídky na Jindřichův Hradec, městská věž
08.06. Koncert komorního souboru EN ARCHÉ, kostel sv. Jana Křtitele
09.06. Politické procesy na Jindřichohradecku, přednáška spolu Přátelé starého
Jindřichova Hradce proslovená M gr. Liborem Svobodou, Ph.D., konferenční sál
18.06. Koncert dětského pěveckého sboru I. Základní školy Jindřichův Hradec, kostel
sv. Jana Křtitele
24.06. Římsko-katolická mše, kostel sv. Jana Křtitele
28.06. S váteční koncert souboru TRUMPET TUN E, kostel sv. Jana Křtitele
10.-12.07. Odpolední recitály, v rámci Folkové růže, nádvoří jezuitského semináře
26.07. Festival národopisných souborů z jižních Čech, nádvoří jezuitského semináře
26.07. Křest publikace „Za krojem a tancem do Jarošova nad Nežárkou“, nádvoří
jezuitského semináře
30.07. ORPHEON S UMMER ACAD EMY, koncert učitelů hudby ze zemí EU, kostel sv.
Jana Křtitele
02.08. ORPHEON S UMMER ACAD EMY, koncert učitelů hudby ze zemí EU, kostel sv.
Jana Křtitele
29.08. Římsko-katolická mše, kostel sv. Jana Křtitele
12.09. Koncert Panochova k varteta, kostel sv. Jana Křtitele
23.09. Křest knihy Jana Solpery „Devětadvacátí v osmatřicátém“, konferenční sál
24.-25.09. Valná hromada České národopisné společnosti, konferenční sál
27.09. Modelářské dílny, doprovodná akce k výstavě, výstavní síň „Ve Svatojánské“
27.09. XIV. slavnosti Adama Václava Michny z Otradovic, konferenční sál, křížová
chodba, kostel sv. Jana Křtitele
03.10. S třípky a střepy z letecké bitvy nad S lavičínem, přednáška Klubu historie letectví
proslovená ing. Karlem M ikou, konferenční sál
05.10. Kapitoly z dějin františkánů, přednáška Proboštství Jindřichův Hradec proslovená

Th.Lic. Petrem Regallátem Benešem, konferenční sál
13.10. Obě strany Himálaje, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce
proslovená PhDr. Zuzanou Ondomišiovou, konferenční sál
16.10. Modelářské dílny, doprovodná akce výstavy, výstavní síň „Ve Svatojánské“
17.10. Koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru, kostel sv. Jana Křtitele
03.11. Podzimní koncert Ireny Chřibkové a Františka Langweila, kostel sv. Jana Křtitele
07.11. Generál válečného nebe Miroslav Š tandera, beseda Klubu historie letectví
s válečným pilotem, konferenční sál
10.11. Po stopách renezančních italských architektů působících v jižních Čechách,
přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce proslovená PhDr. Josefem
Hrdličkou, konferenční sál
22.11. Vyhlášení výsledků III. ročníků soutěžní výstavy „Nožík Tomáše Krýzy“, kaple
sv. Víta
04.12. Chvála zpěvu, koncert dětských pěveckých sborů I. a IV. Základní školy Jindřichův
Hradec, kostel sv. Jana Křtitele
05.-06.12. Řezbářské dílny, doprovodná akce k výstavě, výstavní síň „13“
08.12. Jindřichův Hradec v letech 1881 – 1900, školství a události v v církevním životě,
přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce proslovená prof. Rudolfem
Prokopem, konferenční sál
09.12. S váteční koncert, pěvecké sbory Gymnázia Vítězslava Nováka a Základní umělecké
školy Jindřichův Hradec, kostel sv. Jana Křtitele
12.12. Balóny nad Vajgarem, přednáška Klubu historie letectví proslovená Tomášem
Stejskalem a Kamilem Červeným, konferenční sál
13.12. Adventní koncert, pěvecký soubor X-TET, špitální kaple Nanebevzetí Panny M arie
13.-14.12. Řezbářské dílny, doprovodná akce k výstavě, výstavní síň „13“
14.12. Adventní ladění s ROS KOU, benefiční akce, konferenční sál
16.12. Vánoční koncert, pěvecký sbor Smetana, kostel sv. Jana Křtitele
22.12. Předpremiéra filmu „České mechanické betlémy“, konferenční sál
VII. S ponzoři muzea v roce 2008
Na vydání 19. svazku Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku přispělo M ěsto
Jindřichův Hradec prostřednictvím spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce 15.000,- Kč,
M ěsto Třeboň prostřednictvím Spolku přátel Třeboně 10.000,- Kč a banka Waldviertler
Sparkasse von 1842 formou placené reklamy 5.000,- Kč.
VIII. S eznam darů do sbírky muzea v roce 2008
ing. Karel Bajer, Jindřichův Hradec: kabelka, ozdobný pantoflíček, dečky, vzorníky,
dětský obleček a panna, vše ze 40. až 50. let 20. století
Miroslav Bečan, Ratiboř: soubor materiálů z činnosti čs. legií na Sibiři
Josef Brchaň, Jindřichův Hradec: rukopis od F. X. Procházky „O spánku a snění“ z r.
1889 a 2 dopisy Oldřicha M enharta M arii Hoppe-Teinitzerové
prof. František Dvořák, Praha: keramický kruhový renesanční reliéfní medailon
z Jindřichova Hradce
Jana Fantlová, Jindřichův Hradec: dřevěné sáně do koňského zápřahu z konce 19. století
Luděk Fiala, Lodhéřov: hlava obuvnického šicího stroje Adler z 20. až 30. let 20. století a
dřevěná hračka (model rozkládací dvoukolé káry)
Roman Galek, Jindřichův Hradec: dřevěný řezaný deskový betlém
Jana Krausová, Jindřichův Hradec: osobně vytvořený paličkovaný obraz

ak. mal. Antonín Málek, Jindřichův Hradec: osobně vytvořené PF 1984
Jaroslav Novák, Jindřichův Hradec: soubor 9 kusů kramářských tisků z 19. století
Zdeňka Novotná, S trmilov: soubor tkalcovského náčiní, provaznický stáčecí stroj a
kolovrat z 1. poloviny 20. století
Obec Blažejov: tabule, počítadla, lavice a věšáky z vybavení místní školy
Jana S obotová, Loket: rakouský ostrostřelecký dvourohý klobouk z přelomu 19. a 20.
století
ak. mal. Jiří Tichý, České Budějovice: diplom „Čestné členství Řemeslnicko-živnostenské
besedy v Jindřichově Hradci“ z r. 1910
Jaroslav Tomíška, Jindřichův Hradec: soubor zemědělských strojů a nářadí z 1. poloviny
20. století

