76. výroční zpráva – rok 2010
I. Pracovníci muzea v roce 2010
Vedení muzea
Ředitel
Vedoucí odborného úseku
Vedoucí ekonomicko-provozního úseku

Odborný úsek
Aranžérka-výtvarnice
Archeolog
Dokumentátorka
Historik
Historik umění
Konzervátor
Odborná knihovnice
Provozně-ekonomický úsek
Ekonomka
Pokladní

Průvodci
Účetní
Údržbáři

Uklízečky

Vedoucí provozu
Vedoucí průvodce

PhDr. Jaroslav Pikal
mgr. Alexandra Zvonařová (zároveň etnografka)
Jitka Pražáková (zároveň ekonomka a zástupce
ředitele), do 31.01.
Eva Tušinovská (zároveň ekonomka a zástupce
ředitele), od 01.02.

Yvetta Měrtlová
mgr. Vladislav Burian
Pavla Míchalová (zároveň pracovnice vztahů
k veřejnosti a pokladní)
PaedDr. František Fürbach
MgA. Jakub Valášek
Luděk Fiala
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.

Eva Tušinovská, do 31.01.
Vlasta Ederová, do 06.01. a od 01.04.
Helena Mrázová, do 06.01.
Jitka Pražáková, od 01.04.
Jana Koutníková
Bc. Petr Pokovba
Dagmar Vítkovská
Jan Albrecht, do 30.06.
Pavel Cichra, od 01.07.
Tomáš Fedra
Jana Jirků, do 31.12.
Renáta Vaňásková
Anna Vlasáková
Jan Svobodný (zároveň správce depozitářů)
Martin Dolejší

Příležitostní pracovníci
Muzeum uzavřelo celkem 32 dohod o provedení práce nebo 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 2010 byly tvořeny příspěvkem na činnost od zřizovatele muzea ve
výši 11,846.000- Kč, dotací Ministerstva kultury ČR z programu Integrovaného systému
ochrany na restaurování tkalcovského stavu Marie Hoppe-Teinitzerové ve výši 15.000,- Kč

a z programu VISK na digitalizaci regionálního tisku ve výši 112.000,- Kč, příspěvkem od
zřizovatele muzea na kofinancování získaných dotací ve výši 94.000,- Kč, tržbami
za vlastní výkony ve výši 2,200.256,- Kč, posílením provozních prostředků z fondu
reprodukce majetku ve výši 151.000,- Kč a z rezervního fondu ve výši 424.500,- Kč.
Celkově mělo muzeum za rok výnosy ve výši 14,842.756,- Kč a celkové náklady ve výši
14,817.462,- Kč, čímž dosáhlo hospodářského výsledku ve výši 25.294,- Kč.
Zůstatek rezervního fondu na konci roku 2010 byl 71.415,- Kč. K zůstatku za rok 2009 ve
výši 550.290,- Kč přibyly úroky, příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009
ve výši 25.936,- Kč a vklady z veřejných sbírek ve výši 17.689,- Kč. Prostředky z fondu ve
výši 424.500,- Kč byly použity na posílení provozních prostředků a ve výši 98.000,- Kč na
restaurování sbírkových předmětů.
Zůstatek fondu reprodukce majetku na konci roku byl 2,272.607,- Kč. Zůstatek za rok
2009 ve výši 1,443.175,- Kč byl doplněn účetními odpisy ve výši 1,430.432,- Kč.
Prostředky z fondu ve výši 151.000,- Kč byly použity na posílení provozních prostředků a
ve výši 450.000,- Kč na splacení půjčky od zřizovatele na profinancování dotace
z evropských fondů na rekonstrukci dvorů minoritského kláštera a revizi maleb v kostele sv.
Jana Křtitele.
Zůstatek fondu odměn na konci roku byl 131.724,- Kč. K zůstatku za rok 2009 ve výši
105.788,- Kč byl přidělen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 ve výši
25.936,- Kč.
Zůstatek fondu dlouhodobého hmotného majetku na konci roku 2010 byl 19,526.658,- Kč,
fondu oběžných aktiv 147.006,- Kč a fondu kulturních a sociálních potřeb 15.837,- Kč.
Muzeum po proplacení uznaných nákladů projektu z Regionálního operačního programu
na rekonstrukci dvorů minoritského kláštera a revizi maleb interiéru kostela sv. Jana Křtitele
splatilo půjčku 3,981.598,- Kč, kterou dostalo v letech 2008 až 2009 od svého zřizovatele na
profinancování dotace.
Objekty muzea
Muzeum působilo v roce 2010 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 Městu Jindřichův Hradec a
muzeum ho mělo od města pronajatý za roční nájem
148.133,- 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, což bylo v roce 2010 23.034,- 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 především pro koncertní,
přednáškovou a výstavní činnost. Jsou v něm rovněž pracovny zaměstnanců muzea a
převážná část depozitářů. V prostorách semináře byly soustředěny expozice; zůstala v něm
dále malá část depozitářů. Městskou věž provozovalo muzeum jako vyhlídkovou.
Stavební činnost
V areálu minoritského kláštera a kostela sv. Jana Křtitele muzeum provedlo stavbu
zemního odvětrávacího kanálku podél vnější obvodové zdi bývalé márnice, ve které byla
dále doplněna tepelná izolace v půdním prostoru.
V jezuitském semináři byly provedeny drobné opravy klempířských prvků střešního
pláště.

Město Jindřichův Hradec jako vlastník provedlo stavební část rekonstrukce prostor
v přízemí semináře vyjma pokladny a bývalé výstavní síně „13“, vestavbu půdních
depozitářů nad jižním křídlem a stavbu dvou plynových kotelen v půdním prostoru.
Další činnost
V severním křídle křížové chodby minoritského kláštera byly revidovány a nově fixovány
nástěnné malby.
Pro zimní úklid byla koupena sněhová fréza.
Do depozitářů a výstavních prostor bylo koupeno 5 kusů odvlhčovačů a 3 kusy
zvlhčovačů.
Nové půdní depozitáře v jižním křídle jezuitského semináře byly vybaveny příslušným
nábytkem. Dále byly novým nábytkem vybaveny nové skladové prostory v přízemí
semináře a místnost pro odkládání turistických zavazadel a kočárků.
Z nevyhovujících prostor v jezuitském semináři bylo přemístěno pracoviště konzervátora
do přízemí špitální márnice v minoritském klášteře. Tyto prostory byly pro tento účel
stavebně připraveny v závěru roku 2009, kdy byly rovněž vybaveny moderní digestoří.
V souvislosti s rekonstrukcí jezuitského semináře bylo z evidence majetku vyřazeno větší
množství starých opotřebovaných vitrín, jiného výstavnického fundusu a skladového
nábytku ze zrušených expozic „Knižní kultura“, „Ostrostřelecké terče a zbraně“ a
„Jindřichohradecká gotická plastika“, z obnovovaných skladových prostor a ze zrušených
depozitářů.
Návštěvnost muzea
V roce 2010 navštívilo muzejní expozice, výstavy, koncerty, přednášky a další akce
celkem 57.770 osob. Z tohoto celkového počtu bylo platících návštěvníků 48.533.
Muzeum dále navštívilo 3.074 účastníků různých akcí, pro něž muzeum poskytlo prostory.
Celkem muzeum navštívilo 60.844 osob.
Tradičně nejvíc lidí navštívilo Krýzovy jesličky. Návštěvnicky nejúspěšnějšími akcemi
byla výstava „Kamenné fontány a koláže rodiny Svátkových“ a výstava „Betlémy sochy
řezby Jiřího a Martiny Netíkových“.
III. Odborná činnost
Organizační činnost
Bylo dokončeno přemístění fondů skla, keramiky a porcelánu z nevyhovujícího depozitáře
v jezuitském semináři do nových depozitářů v minoritském klášteře.
V rámci probíhající rekonstrukce jezuitského semináře byly postupně zrušeny expozice
„Knižní kultura“, „Ostrostřelecké terče a zbraně“ a „Jindřichohradecká gotická plastika“.
Sbírkové předměty byly uloženy do depozitářů.
Práce se sbírkou a odbornou knihovnou
Během roku 2010 byly provedeny inventarizace těchto podsbírek a fondů: „Regionální
historie“ v rozsahu inventárních čísel RH 1 až RH 688, „Filmy“ v rozsahu Fi 1 až Fi 39,
„Marie Martínková“ v rozsahu MM 1 až MM 132, „Archeologie“ v rozsahu A 1 až A 1383,
„Porcelán“ v rozsahu P 1 až P 960, „Sklo“ v rozsahu SK 1 až Sk 960, „Keramika“ v rozsahu
Ke 1 až Ke 708, „Grafika a kresba“ v rozsahu GK 1001 až GK 2954, „Regionální literatura“
v rozsahu RL 1 až RL 38, „Svaté obrázky“ v rozsahu SO 1 až SO 1296, „Jindřichohradecká
nakladatelství“ v rozsahu JN 1 až JN 232, „Rukopisy“ v rozsahu Rk 1 až Rk 571,
„Národopis“ v rozsahu N 3201 až N 4745 a „Ostrostřelecké terče“ v rozsahu OT 1 až OT
141. Celkem bylo inventarizováno 11.127 inventárních položek.

V roce 2010 bylo dodavatelsky restaurováno 20 kusů měšťanského oděvního textilu, 8
kusů bytového textilu z dílny M. Hoppe-Teinitzerové, 12 kusů lidového textilu, tkalcovský
stav z dílny M. Hoppe-Teinitzerové, barokní papírové epitafium rodiny Pirchanů, barokní
dřevěná plastika „Archanděl Gabriel zabíjející ďábla“, gotické plastiky „Madona z Kolenců“
a „Sv. Anna Samotřetí“, 29 ostrostřeleckých terčů a 5 historických tisků.
V konzervátorské dílně muzea bylo kromě množství drobnějších konzervačních a
opravářských prací restaurováno 6 vývěsních znamení z expozice v jezuitském semináři a
reklamní štít firmy Khek, konzervačně ošetřeno 11 vývěsních znamení z expozice
v jezuitském semináři, hodiny v Nežárecké bráně a archeologické nálezy představované
cínovým talířem z 18. století z nálezu na nám. T. G. Masaryka v Jindřichově Hradci a 6
koženými botami a 25 kusy různých svatých medailonků a přívěsků z poloviny 17. století
z výzkumu krypty v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci a
rekompletován tiskařský lis.
Sbírka muzea byla v roce 2010 doplněna o 172 evidenčních položek, které představují
přibližně 2.749 předmětů. K nejhodnotnějším přírůstkům sbírky patří soubor předmětů
z pozůstalosti po Marii Hoppe-Teinitzerové, obraz od Robert Piesena „V krajině“, základní
upravovací plán města Jindřichův Hradec z r. 1947 od J. Havlíčka a K. Filsaka, kytara
z pozůstalosti po Emě Destinnové, obraz od Marie Galimbertiové-Provázkové „Krajina
s vodní hladinou“ a dřevěný řezaný betlém od Jiřího Netíka.
V odborné knihovně bylo zapsáno 184 nových knihovních jednotek.
Výzkum a dokumentace
Odborná knihovnice dr. Š. Běhalová odborně zpracovala 121 sbírkový předmět a vytvořila
198 záznamů v systematické evidenci odborné knihovny. Dále pokračovala ve vědecko
výzkumných úkolech Historie města Jindřichova Hradce (se zaměřením na významné
osobnosti Jindřichohradecka) a Landfrasova tiskárna.
Archeolog mgr. V. Burian odborně zpracoval 253 sbírkových předmětů. Dále provedl za
rok 4 větší terénní výzkumy, tj. kaple sv. Víta a raně barokní záchodová šachta v jezuitském
semináři čp. 19 v Jindřichově Hradci, raně novověká koželužská dílna v domě čp. 4/IV
v Jindřichově Hradci a podzemní chodby pod Horním náměstím ve Slavonicích, 19
drobnějších výzkumů a dozorů a 12 kontrol archeologických lokalit. Pracoval na vědecko
výzkumném úkolu Středověké hrádky a tvrze na Jindřichohradecku.
Historik dr. F. Fürbach odborně zpracoval 85 sbírkových předmětů. Dále pokračoval
v práci na vědecko výzkumných úkolech Historie města Jindřichova Hradce ve 20. století,
Osobnost, působení a odkaz Stanislava Provázka, Život a umělecká kariéra Emy Destinnové,
Osobnosti Jindřichohradecka a dalších drobných výzkumech s regionálními tématy.
Historik umění MgA. J. Valášek odborně zpracoval 2.000 sbírkových předmětů. Dále
pracoval na vědecko výzkumných úkolech Život a tvorba Marie Galimbertiové-Provázkové
a Život a tvorba Marie Hoppe-Teinitzerové.
Etnografka mgr. A. Zvonařová odborně zpracovala 3.504 sbírkových předmětů. Dále
provedla dokumentaci masopustních tradic v Jindřichově Hradci, Kostelní Radouni, Lužnici
a Příbrami, pokračovala v dokumentaci jihočeských kostelních betlémů a pracovala na
vědecko výzkumných úkolech Život a dílo Marie Hoppe-Teinitzerové a Jiří Netík a
současná betlémářská tvorba.
Vydavatelská a publikační činnost
Muzeum vydávalo jako stálou přílohu Jindřichohradeckého zpravodaje XIX. 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 75. výroční zprávu za rok 2009, 21. svazek Vlastivědného sborníku
Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku),
v rámci řady Acta historica novodomensia publikaci „Komplikovaná proměna Jak se
z Pětasedmdesátníků v letech 1918-1920 stali Devětadvacátí a nejen o nich“ od Jana
Solpery, katalog k výstavě Betlémy sochy řezby Jiřího a Martiny Netíkových a nástěnný
kalendář s malbami z interiéru kostela sv. Jana Křtitele.
Odborní pracovníci samostatně publikovali řadu příspěvků a článků. Úplný přehled
publikační činnosti pracovníků muzea je uveden v kapitole VI.
Expozice a výstavy
V roce 2010 muzeum neotevřelo žádnou novou expozici. Ve spolupráci s firmou Estetico
z Brna se podílelo podle libret připravených v roce 2008 na zpracování projektů nových
expozic. Jedná se o expozice „Jindřichohradecká gotická plastika“, „Landfrasova tiskárna“,
„Ostrostřelecké terče a zbraně“, „Letecká bitva nad Jindřichohradeckem“, „Nejstarší dějiny
Jindřichova Hradce“, „Šicí stroje LADA a dobová móda“, „Život a dílo Vladimíra Holuba“
a „Jihočeské betlémy“ v jezuitském semináři a o expozici „Život a dílo Marie HoppeTeinitzerové“ v tzv. novém pivovaru u zámku v Jindřichově Hradci.
Muzeum v roce 2010 uspořádalo celkem 6 výstav v prostorách minoritského kláštera a
kostela sv. Jana Křtitele a 1 drobnou výstavku v konferenčním sále. Nejnavštěvovanějšími
výstavami byly výstava „Kamenné fontány a koláže rodiny Svátkových“ a „Betlémy sochy
řezby Jiřího a Martiny Netíkových“.
Úplný přehled realizovaných výstav je uveden v kapitole IV.
Muzeum se rovněž podílelo zápůjčkami a odbornou pomocí na výstavách jiných subjektů.
Zapůjčilo betlémy Kanceláři Senátu parlamentu České republiky, Městu Chýnov a Muzeu
Prácheňska v Písku, ostrostřelecké terče Pražské informační službě na výstavu o
Habsburcích a Národnímu muzeu v Praze na výstavu o českých pověstech, předměty
z fondu Ema Destinnová Letohrádku Mitrovských v Brně a Městu Stráž nad Nežárkou,
výstavu reprodukcí skleněných diapozitivů z I. světové války Galerii Šechtl a Voseček
v Táboře, plastiku Archanděl Gabriel zabíjející ďábla Národní galerii v Praze na výstavu o
Karlu Škrétovi, předměty z fondu Marie Hoppe-Teinitzerová Jindřichohradecké kulturní
společnosti na výstavu o M. Hoppe-Teinitzerové v zámeckém mlýně v Jindřichově Hradci a
restaurované staré tisky Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické
v Praze na výstavu maturitních prací.
Muzeum zapůjčilo výstavnický fundus Jarošovské krojové družině na výstavu na
Krajském úřadě v Českých Budějovicích a jindřichohradecké místní části Děbolín na
výstavku o jejích dějinách.
Přednášky
Pracovníci muzea během roku přednesli celkem 41 přednášku. Dr. Š. Běhalová realizovala
11 přednášek o Landfrasově tiskárně a knižních sbírkových fondech, mgr. V. Burian
realizoval 21 přednášek o archeologii a dějinách letectví, dr. F. Fürbach realizoval 2
přednášky o historii Jindřichova Hradce, MgA. Valášek realizoval 1 přednášku o Marii
Hoppe-Teinitzerové a mgr. A. Zvonařová realizovala 6 přednášek s národopisnými tématy.
Koncerty a jiné kulturní akce
V roce 2010 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, ve špitální kapli Nanebevzetí Panny Marie a v konferenčním sále. Tradičně byly
pořádány velikonoční a adventní koncerty. Velkému zájmu veřejnosti se těšily koncerty

dětských pěveckých sborů.
Úplný přehled těchto akcí je uveden v kapitole V.
Spolupráce s jinými institucemi
Muzeum bylo v roce 2010 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 členkou redakční rady
Jindřichohradeckého zpravodaje a mgr. A. Zvonařová byla členkou 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. 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, členkou výboru České národopisné
společnosti, členkou celostátní etnografické komise Asociace muzeí a galerií a předsedkyní
jihočeské etnografické komise AMG. Mgr. V. Burian byl členem Jihočeské archeologické
komise a předsedou Klubu historie letectví J. Hradec. Dr. Š. Běhalová byla členkou
jihočeské komise knihovníků AMG a stala se předsedkyní celostátní komise knihovníků
AMG.
Dr. J. Pikal působil v komisi pro Program regenerace Městské památkové rezervace v J.
Hradci a v komisi pro poskytování příspěvku na obnovu kulturních památek v obvodu
působnosti Městského úřadu Jindřichův Hradec.
Badatelé a odborné konzultace
Pracovníci muzea poskytli během roku služby celkem 549 badatelům. Z toho knihovna
muzea 372 badatelům, mgr. V. Burian 46 badatelům, L. Fiala 11 badatelům, dr. F. Fürbach
89 badatelům, MgA. J. Valášek 10 badatelům a mgr. A. Zvonařová 21 badatelům.
Muzeum sloužilo jako metodické centrum pro kronikářství v jindřichohradeckém regionu.
Mgr. A. Zvonařová poskytla metodickou pomoc 2 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: JH televize, Česká televize 1, Prima TV, Nova
TV, TV GIMI, Český rozhlas 1, Rádio Faktor, Betlémář, Betlémy a betlemáři, Betlémská
hvězda, Deštenský zpravodaj, Jindřichohradecký deník, Jindřichohradecký zpravodaj,
Kardašovořečický zpravodaj, MF Dnes, Národní osvobození, Neon a Týdeník
Jindřichohradecka.
Placená reklama muzea byla zveřejněna v časopisech Dovolená pro vás, Travel in the
Czech Republic, Cykloprůvodce – západní a jižní Čechy na kole i pěšky, Adresář cestovního
ruchu RELAX 2010 (včetně webových stránek www.arelax.cz), Heart of Europe, na mapě
Jindřichova Hradce vydané firmou Kompakt, na plánu vydaném městem 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 webové stránky www.mjh.cz, na kterých byly průběžně
zveřejňovány informace o činnosti muzea.
IV. Přehled výstav v roce 2010
06.05.-30.12. Hajej, dadej, broučku malej – historické kočárky pro malé i velké,

výstavní síň Ve Svatojánské
13.05.-11.07. Kamenné fontány a koláže rodiny Svátkových, křížová chodba
minoritského kláštera
27.05.-30.12. Emy Destinn cognita et incognita, konferenční sál
17.07.-05.09. Malby větrem akademického malíře Vladimíra Merty, křížová chodba
minoritského kláštera
11.09.-12.09. Česká panenka, soutěžní výstava tvůrců panenek, konferenční sál
11.09.-17.10. Českobudějovický mapový okruh, výstava fotoskupiny FOKUS Jindřichův
Hradec, křížová chodba minoritského kláštera
13.11.-30.12. Betlémy sochy řezby Jiřího a Martiny Netíkových, kostel sv. Jana Křtitele
06.05.-30.12. Jak jsme dělali díru do Světa, drobná příležitostná výstavka, konferenční sál
V. Přehled koncertů a jiných kulturních akcí v roce 2010
11.01. Jindřichův Hradec v současnosti, beseda spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce
se starostou města ing. Karlem Matouškem, konferenční sál
08.02. Jindřichův Hradec před 100 lety – roku 1910, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce proslovená PaedDr. Františkem Fürbachem, konferenční sál
18.02. Činnost Muzea Jindřichohradecka, přednáška Jindřichohradeckého sdružení
sociálních aktivit proslovená PhDr. Jaroslavem Pikalem, konferenční sál
27.02. Českoslovenští parašutisté ve Velké Británii, přednáška Klubu historie letectví
proslovená pplk. Jánem Bačíkem, konferenční sál
08.03. Dějiny historických soubojů, Jindřichův Hradec nevyjímaje, přednáška spolku
Přátelé starého Jindřichova Hradce proslovená Vladimírem Šindelářem, konferenční
sál
19.03. Organizace Wehrwolf a její sabotážní bedny nalézané na území ČR
s přihlédnutím na Jihočeský kraj, přednáška proslovená kpt. Karlem Ludvíkem,
konferenční sál
09.04. Mission 263 aneb rekonstrukce letecké bitvy 29.8.1944 nad Bílým Karpaty,
přednáška Klubu historie letectví proslovená mgr. Radovanem Fraitem, konferenční
sál
10.04. Velikonoční koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana
Křtitele
12.04. Ema Destinnová a Jindřichohradecko, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce proslovená PaedDr. Františkem Fürbachem, konferenční sál
03.05. Stromy ve městě, přednáška Českého svazu ochránců přírody Jindřichův Hradec a
spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce proslovená RNDr. Janem Pokorným, CSc.
a Josefem Vondráčkem, konferenční sál
08.05. Koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru, kostel sv. Jana Křtitele
10.05. Známá i neznámá legenda o dělení růží, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce proslovená PhDr. Josefem Hrdličkou, konferenční sál
14.05. Vzpomínky řidiče tanku na boj o Duklu a útok na Ostravu v letech 1944-1945,
beseda Klubu historie letectví s Antonínem Šulákem, konferenční sál
15.05. Běž na věž, XIII. ročník soutěže o putovní pohár ředitele muzea, městská věž
19.05. Patchwork a quilt, přednáška Jany Štěrbové, konferenční sál
21.05. Muzejní noc, u příležitosti mezinárodního dne muzeí, kostel sv. Jana Křtitele a
křížová chodba minoritského kláštera
29.05. Koncert pěveckých sborů Smetana Jindřichův Hradec, Kamenice nad Lipou a
Buštěhrad, ve spolupráci s Pěveckým sborem Smetana, kostel sv. Jana Křtitele
14.06. Historie a činnost četnictva v jihovýchodních Čechách, přednáška spolku Přátelé

starého Jindřichova Hradce proslovená mgr. Liborem Svobodou, Ph.D., konferenční
sál
17.06. Chvála zpěvu, koncert dětských pěveckých sborů, kostel sv. Jana Křtitele
22.06. Křest nástěnného kalendáře, kostel sv. Jana Křtitele
24.06. Římsko-katolická mše u příležitosti svátku Narození sv. Jana Křtitele, kostel sv.
Jana Křtitele
05.07. Sváteční koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana Křtitele
17.07. Bubnový koncert Pavla Fajta, doprovodná akce k výstavě Malby větrem, kostel sv.
Jana Křtitele
24.07. III. Festival národopisných souborů z jižních Čech, ve spolupráci s Jarošovskou
krojovou družinou
19.08. Poutníci středověku – středověké písně na cestě z Čech do Santiaga de
Compostella, koncert v rámci 2. Poutnického festivalu Cesta hvězdy, kostel sv. Jana
Křtitele
28.08. XVII. Setkání čs. válečných a poválečných letců, ve spolupráci s Klubem historie
letectví, kostel sv. Jana Křtitele
29.08. Římsko-katolická mše u příležitosti svátku Stětí sv. Jana Křtitele, kostel sv. Jana
Křtitele
10.-12.09. Česká panenka, soutěž tvůrců panenek, konferenční sál
25.09. XVI. Slavnosti Adama Michny z Otradovic, kostel sv. Jana Křtitele a špitální
kaple Nanebevzetí Panny Marie
04.10. Představení nově restaurovaných tisků, v rámci Týdne knihoven, badatelna
12.10. Marie Teinitzerová – historie a současnost gobelínových dílen v Jindřichově
Hradci, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce proslovená mgr.
Alexandrou Zvonařovou a MgA. Jakubem Valáškem, konferenční sál
22.10. Bombardování Českých Velenic 23. března 1945, přednáška Klubu historie letectví
proslovená kpt. Karlem Ludvíkem, konferenční sál
08.11. Novinky v jindřichohradeckém hradu a zámku, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce proslovená PhDr. Václavem Bisem, konferenční sál
26.11. Křest knihy Za hroby se lvy, ve spolupráci s Klubem historie letectví, konferenční
sál
02.12. Chvála zpěvu, koncert dětských pěveckých sborů, kostel sv. Jana Křtitele
13.12. Jiří Netík a současná betlémářská tvorba, přednáška spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce proslovená mgr. Alexandrou Zvonařovou, konferenční sál
16.12. Vánoční koncert pěveckého sboru Smetana, kostel sv. Jana Křtitele
18.12. Adventní koncert pěveckého souboru X-tet, špitální kaple Nanebevzetí Panny
Marie
VII. Sponzoři muzea v roce 2010
Na vydání 21. svazku Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku přispělo Město
Jindřichův Hradec prostřednictvím spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce 15.000,- Kč.
VIII. Seznam darů do sbírky muzea v roce 2010
Josef Brchaň, Jindřichův Hradec, soubor dokladů z pozůstalosti Vladimíra Holuba a
rodiny Teinitzerových
Olga Englická, Praha, hračka plyšový slon na kolečkách ze 40. let 20. století
Zdenka Kasperová, Jindřichův Hradec, lidová keramická mísa z 19. století
Zdeňka Mikulíková, Žákovice, kufříkový šicí stroj LADA 132/4

Otto Moser, Teplice, soubor dokladů z pozůstalosti Otto Mosera
Marie Plášilová, Jindřichův Hradec, velké litinové plakety s T. G. Masarykem a E.
Benešem
ak. mal. Jan Solpera, Praha, soubor dokumentů z pozůstalosti Františka Zátky
Dagmar Stará, Praha, torzo porcelánové stolní soupravy rodiny Bystřických
Josef Turek, Havlíčkův Brod, československá vojenská přilba vz. 52
Jan Otakar Vyhnálek, Praha, soubor dokladů a osobních věcí z pozůstalosti Marie
Hoppe-Teinitzerové

