75. výroční zpráva – rok 2009
I. Pracovníci muzea v roce 2009
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Příležitostní pracovníci
M uzeum uzavřelo celkem 37 dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Na základě
těchto dohod pracovali v muzeu krátkodobě další pracovníci, a to především ve funkcích
průvodců.
II. Provozní činnost
Finanční hospodaření muzea
Výnosy muzea v roce 2009 byly tvořeny příspěvkem na činnost od zřizovatele muzea ve
výši 12,845.960- Kč, dotací M inisterstva kultury ČR z programu Integrovaného systému
ochrany na restaurování rokokového nástěnného oltáře rodiny Třebických ve výši 66.000,-

Kč, příspěvkem od zřizovatele muzea na kofinancování získané dotace z M inisterstva
kultury ČR ve výši 66.806,- Kč, příspěvkem od zřizovatele muzea na kofinancování dotace
z evropských fondů na rekonstrukci dvorů minoritského kláštera ve výši 1,682.900,- Kč,
příspěvkem od zřizovatele muzea na výrobu propagačních materiálů ve výši 50.000,- Kč a
tržbami za vlastní výkony ve výši 2,241.423,- Kč. Celkově mělo muzeum za rok výnosy ve
výši 16,953.089,- Kč a celkové náklady ve výši 16,901.216,- Kč a dosáhlo tak
hospodářského výsledku ve výši 51.872,- Kč.
Zůstatek rezervního fondu na konci roku 2009 byl 550.290,- Kč. K zůstatku za rok 2008
ve výši 446.663,- Kč přibyly úroky, příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2008 ve výši 269.783,- Kč a vklady z veřejných sbírek v celkové výši 14.698,- Kč.
Z příkazu zřizovatele muzea byl proveden odvod z rezervního fondu do fondu reprodukce
majetku ve výši 180.831,- Kč.
Zůstatek fondu reprodukce majetku na konci roku byl 1,443.175,- Kč. Zůstatek za rok
2008 ve výši 507.597,- Kč byl doplněn účetními odpisy ve výši 1,420.410,- Kč a odvodem
z rezervního fondu ve výši 180.831,- Kč. Prostředky z fondu ve výši 665.661,- Kč byly
použity na koupi mobilního osvětlení do kostela sv. Jana Křtitele, sestavy výpočetní
techniky, malého dodávkového automobilu, digestoře na pracoviště konzervátora a
mřížových dveří do objektu v areálu minoritského kláštera.
Zůstatek fondu odměn na konci roku byl 105.788,- Kč. K zůstatku za rok 2008 ve výši
52.788,- Kč byl přidělen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2008 ve výši
59.000,- Kč. Z fondu bylo čerpáno na odměny pracovníků 6.000,- Kč.
Zůstatek fondu dlouhodobého hmotného majetku na konci roku 2009 byl 18,549.993,- Kč,
fondu oběžných aktiv 147.006,- Kč a fondu kulturních a sociálních potřeb 13.119,- 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 1,781.598,- Kč.
Objekty muzea
M uzeum působilo v roce 2009 ve třech objektech. Z nich pouze 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
146.666,- Kč. M ěstu rovněž patří městská věž čp. 80/I u proboštského kostela Nanebevzetí
Panny M arie v Jindřichově Hradci a Nežárecká brána u jezuitského semináře, které mělo
muzeum vypůjčené za poloviční podíl ze zisku z provozování městské věže, což činilo
31.471,- Kč, 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 pro koncertní, přednáškovou a
výstavní činnost. Nově v něm byly soustředěny pracovny, většina depozitářů a knihovna
s badatelnou. V prostorách semináře zůstaly především expozice a depozitáře a byly v něm
též pořádány výstavy. M ěstskou věž provozovalo muzeum jako vyhlídkovou.
S tavební činnost
V areálu minoritského klášteru byla provedena stavební adaptace přízemí bývalé špitální
márnice na pracoviště konzervátora, rekonstrukce bývalých chlévů na pracoviště údržbářů,
zvuková izolace hlavní klimatizační jednotky a byly osazeny dřevěné stříšky nad všechny
vchody do kláštera.
Na všech objektech muzea byly provedeny drobné opravy klempířských prvků střešního
pláště.

Další činnost
V kostele sv. Jana Křtitele muzeum provedlo revizi nástěnných maleb v interiéru hlavní a
jižní lodi kostela a dokončilo restaurování maleb ve východním závěru jižní lodi.
V pokladnách v jezuitském semináři a v minoritském klášteře byly osazeny ochranné
přepážky.
Údržbáři se přestěhovali ze starého pracoviště v jezuitském semináři do nového pracoviště
v bývalém chlévě v areálu minoritského kláštera. Vybavení nové dílny bylo doplněno o
některé nové stroje a nástroje.
Pracoviště aranžérky bylo vybaveno novou výkonnější barevnou tiskárnou.
Pracoviště konzervátora bylo vybavenou novou digestoří, která odpovídá dnešním
hygienickým požadavkům.
M uzeum koupilo nový malý užitkový automobil typu Renault Kangoo. Starý automobil
tohoto typu vzhledem k častému používání při archeologických výzkumech v terénu již
dožívá.
M uzeum se zapojilo do projektu Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií – centrum
původních řemesel a unikátních technologií, ve kterém jsou jeho partnery Dům gobelínů,
M ěsto Jindřichův Hradec a Národní muzeum fotografie. V rámci projektu dojde
k rekonstrukci jezuitského semináře a k vybudování expozice věnované M arii HoppeTeinitzerové v sousedním tzv. novém zámeckém pivovaru.
Návštěvnost muzea
V roce 2009 navštívilo muzejní expozice, výstavy, koncerty, přednášky a další akce
celkem 64.766 osob. Z tohoto celkového počtu bylo platících návštěvníků 53.312.
M uzeum dále navštívilo 3.982 účastníků různých akcích, pro něž muzeum poskytlo
prostory.
Celkem muzeum navštívilo 68.748 osob. Průměrná návštěvnost od roku 1992, kdy začala
být sledována přesná statistika návštěvnosti, činí 69.226 osob.
Tradičně nejvíc lidí navštívilo Krýzovy jesličky. Návštěvnicky nejúspěšnějšími akcemi
byly výstavy „Evropské Vánoce“ a „Svět panenek“.
III. Odborná činnost
Organizační činnost
V souvislosti s přípravou jezuitského semináře na celkovou rekonstrukci byl přemístěn
fond řemesel do nových depozitářů v minoritském klášteře. Zároveň bylo započato
s přemisťováním fondů skla, keramiky a porcelánu z nevyhovujícího depozitáře v
jezuitském semináři do nových depozitářů v minoritském klášteře. V minoritském klášteře
byl fond zemědělství přemístěn z provizorních prostor do nového depozitáře.
Byl zahájen provoz badatelny a odborné knihovny v nových prostorách v minoritském
klášteře.
Práce se sbírkou a odbornou knihovnou
Během roku 2009 byly provedeny inventarizace těchto podsbírek a fondů: Numizmatikabankovky v rozsahu inventárních čísel Nu 1616 až Nu 3088, Numizmatika-mince v rozsahu
inventárních čísel NuM 1 až NuM 93, M ilitaria v celém rozsahu, Jan Zeman v celém
rozsahu, Hudebniny v celém rozsahu, M arie Teinitzerová v celém rozsahu, Knižní kultura
v celém rozsahu, Národopis v rozsahu inventárních čísel N 2001 až N 3200 a Zemědělství
v celém rozsahu. Celkem bylo inventarizováno 6.320 inventárních položek.
V roce 2009 bylo dodavatelsky restaurováno 9 starých tisků a 3 dokumenty z pozůstalosti
E. Lederera. Dále bylo započato s restaurováním 40 kusů jindřichohradeckých tisků

z Landfrasovy tiskárny a bylo dokončeno restaurování rokokového rodinného oltáře
Třebických.
V konzervátorské dílně muzea byl konzervačně ošetřen model formanského vozu, barokní
lidová skříň, tiskařský lis, Křižíkovo dynamo, skříňový skleník E. Destinnové, metronom E.
Destinnové, 85 perníkových forem, 3 dřevěné vývěsní štíty a 3 betlémy. Dále bylo
odplísněno 40 knihovních jednotek.
Sbírka muzea byla v roce 2009 doplněna o 142 evidenčních položek, které představují
přibližně 1.012 předmětů. K nejhodnotnějším přírůstkům sbírky patří stříbrná
jindřichohradecká hasičská medaile z konce 19. století od A. Kettnera, reliéfní betlém
z třešňového dřeva od R. Galka, soubor pohlednic z městeček a vesnic Jindřichohradecka
z přelomu 19. a 20. století, obraz Cudná profesorka od V. Holuba, obraz Na Lužnici od V.
Hofmana a obraz Zámecká rotunda v Jindřichově Hradci od V. Švarce z pozůstalosti ženy
prezidenta dr. E. Beneše.
V odborné knihovně byla provedena kontrolní revize přestěhovaného knihovního fondu
podle čárových kódů, byl spuštěn on-line katalog a zapsáno 80 nových knihovních jednotek.
Výzkum a dokumentace
Odborná knihovnice dr. Š. Běhalová odborně zpracovala 100 sbírkových předmětů a
vytvořila 1.321 záznamů v systematické evidenci odborné knihovny. Dále pracovala na
vědecko-výzkumných úkolech Historie města Jindřichova Hradce (se zaměřením na autory
beletrie spojené s Jindřichohradeckem a knihařskou rodinu Brchaňů), Náboženské
kramářské tisky a Landfrasova tiskárna.
Archeolog mgr. V. Burian odborně zpracoval 1.472 sbírkových předmětů. Dále provedl 3
větší terénní průzkumy (náměstí Čsla v Kamenici nad Lipou, východní fortifikace Slavonic
a Opatovický rybník), 24 drobnějších výzkumů a dozorů a 6 kontrol archeologických lokalit.
Pracoval na vědecko-výzkumném úkolu Středověké hrádky a tvrze na Jindřichohradecku.
Historik dr. F. Furbach odborně zpracoval 733 sbírkových předmětů. Dále pokračoval
v práci na vědecko- výzkumných úkolech Historie města Jindřichova Hradce ve 20. století
(se zaměřením na léta 1909 až 1939), Osobnost Eduarda Lederera, Život a umělecká kariéra
Emy Destinnové (se zaměřením na její vlastní skladby a vztah k hudebnímu dílu B.
Smetany), Osobnosti Jindřichohradecka a dalších drobných regionálních tématech.
Historik umění mgr. J. Valášek odborně zpracoval 2.366 sbírkových předmětů. Dále
pracoval na vědecko-výzkumném úkolu Umělecká tvorba M arie Galimbertiové-Provázkové.
Etnografka mgr. A. Zvonařová odborně zpracovala 1.416 sbírkových předmětů. Dále
pokračovala v dokumentaci jihočeských kostelních betlémů a masopustních tradic na
Jindřichohradecku. V rámci etnografické komise Asociace muzeí a galerií se podílela na
vytváření oborových slovníků kovářské výroby a zemědělství.
Vydavatelská a publikační činnost
M uzeum vydávalo jako stálou přílohu Jindřichohradeckého zpravodaje XVIII. 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 74. výroční zprávu za rok 2008 a 20. svazek Vlastivědného sborníku
Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku).
Odborní pracovníci samostatně publikovali řadu příspěvků a článků. Úplný přehled
publikační činnosti pracovníků muzea je uveden v kapitole VI.

Expozice a výstavy
V roce 2009 muzeum neotevřelo žádnou novou expozici a ani žádnou stávající expozici
nezměnilo.
M uzeum v roce 2008 uspořádalo celkem 11 výstav ve svých výstavních prostorách a 3
drobné výstavy v konferenčním sále. Nejnavštěvovanější výstavou byla výstava Evropské
Vánoce. Kromě toho muzeum uspořádalo v Českém centru v Bruselu u příležitosti ukončení
českého předsednictví Evropské unii výstavu Emmy Destinn – cognita et inkognita,
realizovalo českou část mezinárodní výstavy betlémů v Giffoni Valle Piana v Itálii a
uspořádalo výstavu Hudební skladatel Karel Ditters z Dittersdorfu v Deštné.
Úplný přehled realizovaných výstav je uveden v kapitole IV.
M uzeum se rovněž podílelo zápůjčkami a odbornou pomocí na výstavách jiných subjektů.
Zapůjčilo betlémy Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy, Betlémské kapli v Praze,
M uzeu středního Pootaví ve Strakonicích, Prácheňskému muzeu v Písku, Blatskému muzeu
v Soběslavi, M uzeu Podblanicka ve Vlašimi, M uzeu lesnictví, myslivosti a rybářství
v Hluboké nad Vltavou, hračky M ěstu Chýnov, různé sbírkové předměty Fakultě
managementu v J. Hradci a ostrostřelecké terče Pražské informační službě na výstavu o
Habsburcích.
Přednášky
Pracovníci muzea během roku přednesli celkem 41 přednášku. Dr. Š. Běhalová měla 7
přednášek o Jarošovské krojové družině a problematice muzejní knihovny, mgr. V. Burian
měl 25 přednášek zaměřených na archeologii a vojenskou historii, dr. F. Furbach měl 5
přednášek na různá témata z regionální historie a mgr. A. Zvonařová měla 4 přednášky na
různá národopisná témata.
Koncerty a jiné kulturní akce
V roce 2009 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.
Pro muzeum novým kulturním podnikem byl národopisný festival, který muzeum již
podruhé uspořádalo ve spolupráci s Jarošovskou krojovou družinou.
Úplný přehled těchto akcí je uveden v kapitole V.
S polupráce s jinými institucemi
M uzeum bylo v roce 2009 členem Asociace muzeí a galerií ČR, Českého výboru ICOM a
Společnosti přátel starožitností. Dále spolupracovalo s místními spolky Klub historie letectví
J. Hradec, spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Jindřichohradecký symfonický
orchestr.
Pracovníci muzea pracovali v redakčních radách několika časopisů. Dr. F. Furbach 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. Furbach, P.
M íchalová a dr. J. Pikal pracovali ve výboru spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce. Dr.
F. Furbach 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 badatelům. Z toho knihovna muzea
453 badatelům, mgr. V. Burian badatelům, L. Fiala 13 badatelům, dr. F. Furbach 38
badatelům, M gA. J. Valášek 10 badatelům a mgr. A. Zvonařová 36 badatelům. Knihovna po
přestěhování do nových prostor zaznamenala nárůst počtu badatelů o více než 100%.
M uzeum sloužilo jako metodické centrum pro kronikářství v jindřichohradeckém regionu.
M gr. A. 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 televize, TV
Prima, TV Nova, Český rozhlas, Betlémská hvězda, Deník Jindřichohradecka, Týdeník
Jindřichohradecka, Neon, Národní osvobození, M F Dnes, Deštenský zpravodaj a
Kardašovořečický zpravodaj.
M uzeum si nechalo vyrobit krátký dokumentární film o revizi maleb v interiéru kostela sv.
Jana Křtitele a o rekonstrukci dvorů v areálu minoritského kláštera.
Placená reklama muzea byla zveřejněna v časopisech Dovolená pro vás, Zeitung fur
Touristen Kreuz und quer durch Tschechien, Ateliér, Týdeník Jindřichohradecka, v
publikacích Cykloprůvodce Českou Kanadou a Českomoravskou vrchovinou na kole i
pěšky, Adresář cestovního ruchu RELAX 2007 (včetně webových stránek www.arelax.cz),
Cestovní kniha, Zlaté stránky, na plánu města Jindřichův Hradec od firmy Europrogres, na
turistické mapě Jindřichův Hradec a okolí od firmy GARP, v televizi TV GIM I a v
městském informačním systému v Jindřichově Hradci a Třeboni.
M uzeum celoročně provozovalo 5 vlastních reklamních zařízení na území města
Jindřichova Hradce.
M uzeum mělo vlastní webovou stránku www.mjh.cz, která byla průběžně aktualizována o
kulturně výchovné akce.
IV. Přehled výstav v roce 2009
01.04.-06.01. Nové přírůstky ve fondu Emy Destinnové, Síň Emy Destinnové
09.04.-30.08. Portrétista, krajinář a novodomensista František Prchlík, výstavní síň
„13“
30.04.-30.05. Mám RS … no a co?!, výstava děl autorů postižených roztroušenou
sklerózou, kaple sv. Víta
07.05.-30.05. Fotografie z Afghánistánu, křížová chodba minoritského kláštera
14.05.-30.12. S vět panenek (panenky z dílny Anny Šlesingerové), výstavní síň „Ve
Svatojánské“
28.05.-30.12. Eduard Lederer a Jindřichův Hradec, konferenční sál
04.06.-26.07. Fragmenty noci, výstava obrazů Vladimíra Noska, kaple sv. Víta
13.06.-02.08. JHA 20-09 (mladí jindřichohradečtí výtvarníci), křížová chodba
minoritského kláštera
15.08.-11.10. Bludný rybář, výstava děl Petra Nikla, kaple sv. Víta
10.10.-06.01. Jihočeský lidový textil, výstavní síň „13“

26.11.-06.01. Evropské Vánoce, kaple sv. Víta
08.05.-30.12. Osudný rok 1939 v Jindřichově Hradci, S taré tisky v rukou restaurátorů,
Jak jsme dělali díru do S věta, drobné příležitostné výstavky, konferenční sál
V. Přehled koncertů a jiných kulturních akcí v roce 2009
12.01. Jindřichův Hradec v současnosti, beseda spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce
se starostou města ing. Karlem M atouškem, konferenční sál
05.02. Slavnostní otevření nových prostor knihovny a badatelky, minoritský klášter
09.02. Jindřichův Hradec před 100 lety – rok 1909, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce proslovená PaedDr. Františkem Fürbachem, konferenční sál
22.02. Komponované odpoledne, přednáška, promítání filmu a hudební vystoupení
Kongregace M ilosrdných sester sv. Karla Boromejského, konferenční sál
27.02. Českoslovenští letci ve Velké Británii v letech 1940-1945, přednáška Klubu historie
letectví proslovená ing. Pavlem Vančatou, konferenční sál
09.03. Japonská inspirace jihočeským rybníkářstvím, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce proslovená PhDr. Pavlem M atlasem, konferenční sál
27.03. Osudný rok 1939 v Jindřichově Hradci, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce proslovená PaedDr. Františkem Furbachem, konferenční sál
12.04. Velikonoční koncert žesťového souboru TRUMPET TUN E, kostel sv. Jana
Křtitele
20.04. Jindřichohradecké spolky v letech 1881-1900, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce proslovená prof. Rudolfem Prokopem, konferenční sál
24.04. Pilot a mistr kresleného humoru plk. Miroslav Martenek, přednáška Klubu
historie letectví proslovená plk. ing. M iroslavem M artenkem, konferenční sál
03.05. Den s premonstráty, varhanní koncert Vladimíra Roubala a přednáška opata
M ichala Pojezdného, kostel sv. Jana Křtitele a konferenční sál
12.05. Proč chráníme stromy, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce
proslovená RNDr. Janem Pokorným, CSc. a ing. Petrem Hesounem, konferenční sál
16.05. Běž na věž, XII. ročník soutěže o putovní pohár ředitele muzea, městská věž
27.05. Mám RS … no a co?!, doprovodná akce k výstavě, jezuitský seminář
28.05. Letci z Jindřichohradecka na bojištích II. světové války, přednáška Klubu historie
letectví proslovená mgr. Vladislavem Burianem a Vladimírem Vondrkou,
konferenční sál
08.06. Akce K (likvidace vesnických boháčů v 50. letech), přednáška spolku Přátelé
starého Jindřichova Hradce proslovená mgr. Liborem Svobodou, Ph.D., konferenční
sál
11.06. S taré tisky v rukou restaurátorů, přednáška M ilany Vanišové, konferenční sál
18.06. Chvála zpěvu, koncert dětských pěveckých sborů, kostel sv. Jana Křtitele
24.06. Římsko-katolická mše u příležitosti svátku Narození sv. Jana Křtitele, kostel sv.
Jana Křtitele
05.07. S váteční koncert žesťového souboru TRUMPET TUN E, kostel sv. Jana Křtitele
08.07. Koncert barokní hudby Františka Ignáce Tůmy (1704-1774), koncert Vagantes
Praha, M itchella Sandlera a Dirkjana Horringa, kostel sv. Jana Křtitele
16.-18.07. Odpolední recitály, v rámci Folkové růže, nádvoří jezuitského semináře
26.07. II. Festival národopisných souborů z jižních Čech, nádvoří jezuitského semináře
29.08. Římsko-katolická mše u příležitosti svátku S tětí sv. Jana Křtitele, kostel sv. Jana
Křtitele
30.08. Odhalení pamětní desky Františku Prchlíkovi, hřbitov u kostela Nejsvětější
Trojice v J. Hradci

11.-13.09. Česká panenka, soutěž tvůrců panenek, doprovodná akce k výstavě, výstavní síň
Ve Svatojánské
08.10. Den otevřených dveří v knihovně a badatelně, minoritský klášter
11.10. Závěrečné představení Petra Nikla na ukončení výstavy Bludný rybář, kaple sv.
Víta
12.10. Proměny muzejní knihovny, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce
proslovená PhDr. Štěpánkou Běhalovou, PhD., konferenční sál
21.10. Odborný seminář k výstavě Jihočeský lidový textil, konferenční sál
06.11. Letecká archeologie v praxi, přednáška Klubu historie letectví proslovená
Vladimírem Kosem, konferenční sál
09.11. Události let 168-1969 na Jindřichohradecku, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce proslovená mgr. Liborem Svobodou, Ph.D., konferenční sál
10.12. Chvála zpěvu, koncert dětských pěveckých sborů, kostel sv. Jana Křtitele
11.12. To nejlepší z činnosti KHL v roce 2009, přednáška Klubu historie letectví
proslovená mgr. Vladislavem Burianem, konferenční sál
12.12. Adventní koncert pro tělesně postižené občany, dobročinná akce Rosky,
konferenční sál
14.12. Eduard Lederer a Jindřichův Hradec, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce proslovená PaedDr. Františkem Furbachem, konferenční sál
15.12. Vánoční koncert pěveckého sboru S metana, kostel sv. Jana Křtitele
19.12. Adventní koncert pěveckého souboru X-tet, špitální kaple Nanebevzetí Panny
M arie
VII. S ponzoři muzea v roce 2009
Na vydání 20. svazku Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku přispělo M ěsto
Jindřichův Hradec prostřednictvím spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce 15.000,- Kč a
M ěsto Třeboň prostřednictvím Spolku přátel Třeboně 10.000,- Kč.
VIII. S eznam darů do sbírky muzea v roce 2009
Karel Budil, Jindřichův Hradec: soubor předmětů z domácnosti z počátku 20. století
Olga Bojarová, Praha: soubor rukopisů Kláry Hůlkové
Vlastimil Božejovský, Jindřichův Hradec: ruční pletací stroj na punčochy zn. Victoria z 1.
poloviny 20. století
Yaro Burian, Campinas, Brazílie: tisk M artin von Cochem Celý Nebeklíč z r. 1828
z Landfrasovy tiskárny v J. Hradci
Jaroslava Kučerová, Praha: ruční mandl od firmy Jihočeská strojírna a slévárna J. Hradec
z 20. let 20. století
Jaroslav Novák, Jindřichův Hradec: tisk Poloviční Nebeklíč z r. 1833 z Landfrasovy
tiskárny v J. Hradci
Dagmar Sedláčková, Praha: fotoalbum J.Zemana z Luhačovic z 1. poloviny 20. století
Adriana S kálová, Praha: soubor osobních dokladů z pozůstalosti po E. Ledererovi
S tátní okresní archiv Jindřichův Hradec: dvoudílná skleněná plastika Sláva Sovětské
armádě ze 70. let 20. století
S áva S vatoň, Praha: soubor vyznamenání z let 1945 až 2005, soubor osobních dokladů,
fotografie tabla absolventů gymnázia v Soběslavi v r. 1942, soubor autografů E. Hakena,
Pražáka, Štěpánka, L. Svobody a K. Klapálka, miniatura zvonu v Roventu, obraz Portrét
paní Svatoňové od J. Kauckého a rukopisy Evžen Černín z Chudenic a Kapitola
z toponomastiky Jindřichohradecka

Anna Šetková, Jindřichův Hradec: tisky Jindřichohradecko nehynoucí památce
duchovního tvůrce a zakladatele Československé republiky, presidenta Osvoboditele Dr. T.
G. M asaryka z r. 1938 a Himlisch Palm-Gartlein zur bestandigen Andacht und geistlichen
Ubungen mit allein mit Tagzeiten Litanenen Gebett Betrachtungen z r. 1677
Čestmír Zamrzla, Třeboň: tisk Duchovní jádro z 2. poloviny 19. století, kramářský tisk
Chvalozpěv k Panně M arii z r. 1830 a kramářský tisk M odlitba k sv. Kříži z 60. let 19.
století, vše z Landfrasovy tiskárny v J. Hradci.

