
77. výroční zpráva – rok 2011 
 
I. Pracovníci muzea  
 
Vedení muzea                                                   
Ředitel                                                       PhDr. Jaroslav Pikal 
Vedoucí ekonomicko-provozního úseku  Eva Tušinovská (zároveň ekonomka a zástupce   
                                                                  ředitele) 
Vedoucí odborného úseku                        mgr. Alexandra Zvonařová (zároveň etnografka) 
 
Odborný úsek 
Aranžérka-výtvarnice                                Yvetta Měrtlová 
Archeolog                                                  mgr. Vladislav Burian 
Dokumentátorka                                        Pavla Míchalová (zároveň pracovnice vztahů k   
                                                                   veřejnosti) 
Historik                                                      PaedDr. František Fürbach  
Historik umění                                           MgA. Jakub Valášek 
Konzervátor                                               Luděk Fiala 
Odborná knihovnice                                  PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. 
 
Provozně-ekonomický úsek 
Pokladní                                                   Vlasta Ederová, do 06.01. a od 01.04. 
                                                                  Jitka Pražáková, do 06.01. a od 01.04. 
Průvodci                                                    Jana Koutníková  
                                                                  Bc. Petr Pokovba 
Účetní                                                       Dagmar Vítkovská (zároveň sekretářka ředitele) 
Údržbáři                                                    Pavel Cichra 
                                                                  Tomáš Fedra 
Uklízečky                                                  Jana Valentová, od 01.01. do 31.12.  
                                                                  Renáta Vaňásková 
                                                                  Anna Vlasáková 
Vedoucí provozu                                      Jan Svobodný (zároveň správce depozitářů)                                                                  
Vedoucí průvodce                                     Martin Dolejší 
 
Příležitostní pracovníci 
   Muzeum uzavřelo celkem 37 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 2011 byly tvořeny příspěvkem na činnost od zřizovatele muzea ve 
výši 12,046.000- Kč, dotací Ministerstva kultury ČR z programu Integrovaného systému 
ochrany na restaurování 4 podmaleb na skle ve výši 40.000,- Kč a z programu VISK na 
digitalizaci regionálního tisku ve výši 35.000,- Kč, dotací Jihočeského kraje na 
předprojektovou přípravu restaurování dvou renesančních epitafů z kostela nejsv. Trojice 
v J. Hradci ve výši 37.000,- Kč, tržbami za vlastní výkony ve výši 1,864.362,- Kč  
a posílením provozních prostředků z fondu reprodukce majetku ve výši 73.939,- Kč.  



Celkově mělo muzeum za rok výnosy ve výši 14,096.301,- Kč a celkové náklady ve výši 
14,093.071,- Kč, dosáhlo tak hospodářského výsledku ve výši 3.230,- Kč. 
   Zůstatek rezervního fondu na konci roku 2011 byl 102.678,- Kč. K zůstatku za rok 2010 
ve výši 71.415,- Kč přibyly úroky ve výši 21,- Kč, příděl ze zlepšeného hospodářského 
výsledku za rok 2010 ve výši 12.648,- Kč a vklady z veřejných sbírek ve výši 18.594,- Kč.  
   Zůstatek fondu reprodukce majetku na konci roku byl 3,149.452,- Kč. Zůstatek za rok 
2010 ve výši 2,272.607,- Kč byl doplněn účetními odpisy ve výši 1,773.684,- Kč. 
Prostředky z fondu ve výši 73.939,- Kč byly použity na posílení provozních prostředků a ve 
výši 822.900,- Kč na realizaci expozice „Letecká bitva nad Jindř ichohradeckem“.   
   Zůstatek fondu odměn na konci roku byl 144.370,- Kč. K zůstatku za rok 2010 ve výši 
131.724,- Kč byl přidělen příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši 
12.646,- Kč.  
   Zůstatek fondu dlouhodobého hmotného majetku na konci roku 2010 byl 18,575.875,- Kč,  
fondu oběžných aktiv 147.006,- Kč a fondu kulturních a sociálních potřeb 20.177,- Kč. 
 
Objekty muzea 
   Muzeum působilo v roce 2011 ve třech objektech. Areál kostela sv. Jana Křtitele  
a bývalého minoritského kláštera čp. 124/I v J. Hradci patří Jihočeskému kraji. Bývalý 
jezuitský seminář čp. 19/I v J. Hradci patří M ěstu J. Hradec a muzeum ho mělo od města 
pronajatý za roční nájem 150.355,- Kč. Městu rovněž patří městská věž čp. 80/I  
u proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie v J. Hradci a Nežárecká brána stavebně 
související s jezuitským seminářem, které mělo muzeum vypůjčené za poloviční podíl ze 
zisku z provozování městské věže, což bylo v roce 2011 19.821,- Kč, a pozemky pod 
kamennými plastikami v městském parku v J. Hradci, které mělo muzeum pronajaté za 
symbolickou částku 1,- Kč. Pro uložení nálezů z archeologického výzkumu sestřeleného 
německého letadla u Otína zapůjčilo město na dobu od 01.06. do 31.12.2011 muzeu 
bezplatně bývalý chlév u oranžérie v minoritském klášteře.  
   Areál kostela sv. Jana Křtitele a minoritského kláštera využívalo muzeum především pro 
koncertní, přednáškovou a výstavní činnost. Jsou v něm rovněž pracovny zaměstnanců 
muzea a převážná část depozitářů. V prostorách semináře je trvale soustředěno gros 
expozice; byla v něm dále malá část depozitářů. Městskou věž provozovalo muzeum jako 
vyhlídkovou.  
 
Stavební činnost 
   V minoritském klášteře muzeum provedlo obnovu omítek v severním kř ídle křížové 
chodby .   
   V jezuitském semináři byly provedeny drobné opravy klempířských prvků střešního 
pláště. 
   Město J. Hradec jako vlastník obnovilo v jezuitském semináři fasády v rajském dvoře, 
střechu nad východním křídlem a venkovní fasády východního a severního průčelí. Dále 
město provedlo kompletní obnovu obvodového pláště městské věže. 
 
Další činnost                
   V rámci projektu IOP byla v jezuitském seminář i v místě bývalé muzejní knihovny 
vybudována nová výstavní síň. Zároveň byla vybavena moderním fundusem. 
   Pracoviště dokumentátora a konzervátora byla vybavena novou výpočetní technikou. 
   Dlouhodobé problémy s hlučností a nízkou účinností ventilátorů v Krýzových jesličkách 
byly vyřešeny instalací nové ventilační techniky. 
 
 



Návštěvnost muzea 
   V roce 2011 navštívilo muzejní expozice, výstavy, koncerty, přednášky a další akce 
celkem 55.866 osob. Z tohoto celkového počtu bylo platících návštěvníků 44.615.   
   Muzeum dále navštívilo 2.903 účastníků různých akcí, pro něž muzeum poskytlo prostory. 
   Celkem muzeum navštívilo 58.769 osob.  
   Tradičně nejvíc lidí navštívilo Krýzovy jesličky. Návštěvnicky nejúspěšnějšími akcemi 
byla „Muzejní noc 2011“ a výstava „Jan Roda Betlémy-sochy-sousoší“. 
 
III. Odborná činnost 
 
Organizační činnost  
   Fondy „Technika“, „Mapy“, „Ema Destinnová“, „Regionální historie“ a „Hudebniny“ 
byly přemístěny z depozitáře v podkroví jezuitského semináře do depozitářů v minoritském 
semináři.  Uvolněný depozitář v jezuitském seminář i byl připraven pro uložení fondu 
„Národopis“.  
   Ze sbírky byly vyčleněny soubory sbírkových předmětů pro nové expozice „Gotické 
sochařství“, „Landfrasova tiskárna“, „Malované ostrostřelecké terče“, „M ěsto pánů 
z Hradce“, „Šicí stroje LADA“, „Holub ludens“, „Jihočeské betlémy“, „Letecká bitva nad 
Jindřichohradeckem“ a „Marie Hoppe-Teinitzerová“.  
 
Práce se sbírkou a odbornou knihovnou 
   Během roku 2011 byly provedeny inventarizace těchto podsbírek a fondů: 
„Jindřichohradecké tisky“ v rozsahu inventárních čísel JK 1 až JK 2000,  „Numismatika 
mince“ v rozsahu NuM 1 až NuM 232, „Technika“ v rozsahu Te 1 až Te243 132, „Grafika  
a kresba“ v rozsahu GK 1 až GK 1000 a „Řemesla“ v rozsahu Ř 1 až Ř 1983. Celkem bylo 
inventarizováno 5.458 inventárních položek. 
   V roce 2011 bylo dodavatelsky restaurováno 35 ostrostřeleckých terčů, 4 podmalby na 
skle, 15 obrazů od Marie Galimbertiové-Provázkové a 51 starý tisk. Zároveň bylo zahájeno 
restaurování Strakova epitafu a epitafu Auftifferovských z kostela nejsv. Trojice v J. Hradci 
a 5 podmaleb na skle. 
   V konzervátorské dílně muzea bylo kromě množství drobnějších konzervačních  
a opravářských prací restaurováno 9 sbírkových předmětů - 4 kovaná vývěsní znamení,  
2 šicí stroje LADA, Frenclův betlém, Vaňkův betlém a kanon jindřichohradecké národní 
gardy. Dále bylo konzervačně ošetřeno 7 kusů nábytku pro krejčovskou dílnu, malý stav  
a navíječka příze z dílny Marie Hoppe-Teinitzerové, 16 šicích strojů LADA, 4 kovaná 
vývěsní znamení, soubor dětského hracího nábytku, 2 tiskárenské dřevěné kasy, korpus 
Krista na kříži před kostelem sv. Jana Křtitele, dřevěná pumpa ze studny, tiskařský 
příklopový lis, 4 betlémy, lavice od Josipa Plečnika a 20 kusů tiskařských štočků.                
   Sbírka muzea byla v roce 2011 doplněna o 149 evidenčních položek, které představují 
přibližně 599 jednotlivých předmětů. K nejhodnotnějším přírůstkům sbírky patří zlatá mince 
„Slavonice pozdní renesance“,  památník Marie Martínkové, zápalky a šitíčko z pozůstalosti 
po americkém pilotovi padlém v r. 1944 v bitvě nad Jindřichohradeckem, mechanický 
skříňkový betlém z konce 19. století, pamětní medaile I. úderného praporu 
československých legií v Rusku z r. 1947, soubor 9 pohlednic z Jindřichohradecka fotografa 
Emila J. Kabáta z přelomu 19. a 20. století, betlém Romana Galka a obraz Roberta Piesena 
„Podzim“. 
   V odborné knihovně bylo zapsáno 218 nových knihovních jednotek. 
 
 
 



Výzkum a dokumentace  
   Odborná knihovnice dr. Š. Běhalová odborně zpracovala celkem 609 sbírkových 
předmětů. Dále pracovala na vědecko výzkumných úkolech Historie města J. Hradce 
(s podtématy Osobnosti Jindřichohradecka, Klub filatelistů v J. Hradci a Boleslav 
Jablonský) a Landfrasova tiskárna. 
   Archeolog mgr. V. Burian provedl za rok 4 větší terénní průzkumy, z nichž výzkum 
sestřeleného letadla Fw 190 u Otína lze považovat z hlediska oboru za průlomový,  
22 drobnějších výzkumů a dozorů a 9 kontrol archeologických lokalit. Dále odborně 
zpracoval 253 sbírkových předmětů a pracoval na vědecko výzkumných úkolech Středověké 
hrádky a tvrze na Jindřichohradecku a Zaniklé vesnice na Jindřichohradecku. 
   Historik dr. F. Fürbach odborně zpracoval 29 sbírkových předmětů. Dále pokračoval 
v práci na vědecko výzkumných úkolech Historie města J. Hradce ve 20. století (se 
zaměřením na léta 1911 a 1937), Osobnost Stanislava Provázka,  Život a umělecká kariéra 
Emy Destinnové (se zaměřením na záznamy na zvukových nosičích a vztah k Bedřichu 
Smetanovi), Osobnosti Jindřichohradecka a Dokumentace výroby šicích strojů v jižních 
Čechách.  
   Historik umění MgA. J. Valášek odborně zpracoval 41 sbírkových předmětů. Dále 
pracoval na vědecko výzkumných úkolech Gotické umění na Jindř ichohradecku, Marie 
Galimbertiová-Provázková, Marie Hoppe-Teinitzerová a Vladimír Holub.  
   Etnografka mgr. A. Zvonařová odborně zpracovala 1276 sbírkových předmětů. Dále 
provedla dokumentaci masopustních tradic v Peči, Kostelní Radouni a Hamru, dokumentaci 
velikonočních a vánočních oslav Českého svazu žen v J. Hradci a pokračovala 
v dokumentaci jihočeských kostelních betlémů a pracovala na vědecko výzkumných úkolech 
Marie Hoppe-teinitzerová a Současná betlémářská tvorba (se zaměřením na práci Jana 
Rody). 
 
Vydavatelská a publikační činnost  
   Muzeum vydávalo XX. ročník měsíčníku Novum. Z rozhodnutí Města Jindřichův Hradec 
muzeum poprvé nevydávalo Novum jako přílohu Jindřichohradeckého zpravodaje. 
   Muzeum vydalo 76. výroční zprávu za rok 2010, 22. svazek Vlastivědného sborníku 
Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindř ichohradeckého vlastivědného sborníku)  
a katalog k výstavě „Jan Roda Betlémy-sochy-sousoší“. Ve spolupráci se Západočeskou 
galerií v Plzni a nakladatelstvím Arbor vitae vydalo katalog k výstavě „Madame Gali“. 
   Odborní pracovníci samostatně publikovali řadu příspěvků a článků. Úplný přehled 
publikační činnosti pracovníků muzea je uveden v kapitole VI. 
 
Expozice a výstavy 
   V roce 2011 muzeum v rámci projektu z Integrovaného operačního programu Ministerstva 
kultury ČR realizovalo 7 nových expozic a na své vlastní náklady jednu. V rámci projektu 
IOP to byly expozice „Gotické sochařství“, „Landfrasova tiskárna“, „Malované 
ostrostřelecké terče“, „M ěsto pánů z Hradce“, „Šicí stroje LADA“, „Holub ludens“  
a „Jihočeské betlémy“. Z vlastních prostředků realizovalo expozici „Letecká bitva nad 
Jindřichohradeckem“. Muzeum dále připravilo expozici pro Dům gobelínů  v tzv. novém 
pivovaru v Jindřichově Hradci „Marie Hoppe-Teinitzerová“. 
   Muzeum v roce 2011 uspořádalo ve svých výstavních prostorách celkem 9 výstav  
a v konferenčním sále a Síni Emy Destinnové 3 drobné výstavky. Nejnavštěvovanější 
výstavou byla výstava „Jan Roda Betlémy-sochy-sousoší“.   
   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 ČR, Prácheňskému muzeu v Písku, 



Slováckému muzeu v Uherském Hradišti a Muzeu Vysočiny Třebíč, předměty z fondu Ema 
Destinnová Muzeu Bedřicha Smetany na výstavu „Který pak Čech by hudbu neměl rád – 
Ema Destinnová a Bedřich Smetana“, výstavku o jindřichohradecké židovské obci  
„S hvězdou Davidovou“ VI. Základní škole v J. Hradci, staré tisky Vyšší odborné škole 
grafické a Střední průmyslové škole grafické v Praze na výstavu maturitních prací na 
Staroměstské radnici, obrazy Západočeské galerii v Plzni na výstavu „Madame Gali“, 
Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory na výstavu obrazů Marie Galibertiové-
Provázkové a Galerii moderního umění v Hradci Králové na výstavu obrazů Karla Černého 
a plastiku „Archanděl Michael zabíjející ďábla“ Národní galerii v Praze na výstavu o Karlu 
Škrétovi. Na výstavách v Západočeské galerii v Plzni a Muzeu Bedřicha Smetany se rovněž  
podílelo autorsky. 
 
Přednášky   
   Pracovníci muzea během roku přednesli celkem 46 přednášek. Dr. Š. Běhalová realizovala 
17 přednášek o Landfrasově tiskárně a knižních sbírkových fondech, mgr. V. Burian 
realizoval 19 přednášek na téma archeologie a vojenská historie, dr. F. Fürbach realizoval  
3 přednášky na různá témata z regionální historie, MgA. Valášek realizoval 2 přednášky  
o Marii Galimbertiové-Provázkové a mgr. A. Zvonařová realizovala 5 přednášek na různá 
národopisná témata.  
 
Koncerty a jiné kulturní akce  
   V roce 2011 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 pořádané ve spolupráci s jindřichohradeckými školami.  
   Úplný přehled těchto akcí je uveden v kapitole V. 
 
Spolupráce s jinými institucemi                                                                                                                 
   Muzeum bylo v roce 2011 členem Asociace muzeí a galerií ČR, 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,  
P. Míchalová a dr. J. Pikal pracovali ve výboru spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce. 
Dr. F. Fürbach byl dále předsedou Klubu Emy Destinnové. Dr. Š. Běhalová byla členkou 
jihočeské komise knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR a předsedkyní celostátní komise 
knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR. Mgr. V. Burian byl členem Jihočeské 
archeologické komise a předsedou Klubu historie letectví  J. Hradec. Mgr. A. Zvonařová 
byla předsedkyní Jihočeské pobočky Českého sdružení přátel betlémů, členkou výboru 
České národopisné společnosti, členkou celostátní etnografické komise Asociace muzeí  
a galerií ČR, předsedkyní jihočeské etnografické komise Asociace muzeí a galerií ČR  
a členkou sbírkotvorné komise Husitského muzea v Táboře.  
   Dr. J. Pikal působil v komisi pro Program regenerace Městské památkové rezervace  
v J. Hradci a v komisi pro poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek v obvodu 
působnosti Městského úřadu J. Hradec. 
 



Badatelé a odborné konzultace  
   Pracovníci muzea poskytli během roku služby celkem 608 badatelům. Z toho knihovna 
muzea 389 badatelům, mgr. V. Burian 85 badatelům, L. Fiala 7 badatelům, dr. F. Fürbach 72 
badatelům, MgA. J. Valášek 20 badatelům a mgr. A. Zvonařová 35 badatelům. Nárůst počtu 
badatelů je dán především množstvím badatelských dotazů vyvolaných mimořádným 
archeologickým výzkumem letadla z II. světové války u Otína. 
   Muzeum sloužilo jako metodické centrum pro kronikářství v jindřichohradeckém regionu. 
Mgr. A. Zvonařová poskytla metodickou pomoc 4 kronikářům. 
 
Propagační činnost  
   Sdělovacím prostředkům působících v jindř ichohradeckém regionu 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 1, Prima TV, Nova TV, GIMI, Český rozhlas 1, Faktor, Betlémář,  
Betlémy a betlemář i, Betlémská hvězda, Jindřichohradecký deník, Jindřichohradecký 
zpravodaj, Národní osvobození, MF Dnes, Deštenský zpravodaj, Kardašovořečický 
zpravodaj, Věstník Asociace Muzeí a galerií ČR a Čtenář.                                                                                    
   Placená reklama muzea byla zveřejněna v časopisech Dovolená pro vás, COT business,  
v publikacích Adresář cestovního ruchu RELAX 2011 (včetně webových stránek 
www.arelax.cz), Eliot Bohemia Katalog firem 2011 a v městském informačním systému  
v J. Hradci a Třeboni. Muzeum dále provozovalo celkem 5 vlastních reklamních zařízení na 
území města J. Hradce. 
   Muzeum mělo vlastní webovou stránku www.mjh.cz, která byla průběžně aktualizována  
o akce pořádaní pro veřejnost. 
 
IV. Přehled výstav  
 
01.04.-06.01. Umění Emy Destinnové na gramofonových deskách, Síň Emy Destinnové 
06.04.-26.04. Lucie Suchá na cestě, putovní výstava po městech České inspirace, ve   
                       spolupráci s Městem Jindřichův Hradec, křížová chodba minoritského kláštera 
06.05.-10.07. Umělci dětem a děti všem, výstava prací účastníků sympozií Tradice a   
                      možnosti malby kobaltem pod glazuru, křížová chodba minoritského kláštera 
19.05.-30.12. Z krypty až na dno Světa, výstava archeologických nálezů, konferenční sál 
25.05.-30.12. Hračky, obrázky a fotografie Jany Masaříkové, Dany Dokládalové a   
                       Lenky Malinové, výstavní síň Ve Svatojánské 
14.07.-31.08. Pavel Piekar Duchovní prostory, křížová chodba minoritského kláštera 
11.08.-30.10. Madame Gali Expresionistické dílo Marie Galimbertiové-Provázkové  
                       (1880-1951), výstavní síň V jezuitském seminář i 
08.09.-28.09. Filip Janko – kresby a malby Pavel Kubíček – fotografie, křížová chodba   
                       minoritského kláštera 
10.11.-06.01. Otakar Gawlik 50 let s fotoaparátem, výstavní síň V jezuitském semináři 
24.11.-30.12. Jan Roda Betlémy-sochy-sousoší, kostel sv. Jana Křtitele 
09.06.-30.12. Staré tisky v novém kabátu, 90 let Klubu filatelistů v Jindřichově Hradci,   
                       drobné příležitostné výstavky, konferenční sál 
  
V. Přehled koncertů a jiných kulturních akcí   
 
10.01. Jindřichův Hradec v současnosti, beseda spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce  
            se starostou města ing. Stanislavem Mrvkou, konferenční sál 
28.01. Expedice Bari, přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci proslovená  



            mgr. Vladislavem Burianem, konferenční sál 
14.02. Jindřichův Hradec před 100 lety – rok 1911, přednáška spolku Přátelé starého  
           Jindřichova Hradce proslovená PaedDr. Františkem Fürbachem 
18.02. Letecké příběhy, jak je psal život, beseda Klubu historie letectví v Jindřichově  
           Hradci s pplk. Ladislavem Vejvodou, konferenční sál 
27.02. Koncert žesťového souboru Trumpet Tune, kaple Nanebevzetí Panny Marie 
05.03. Pomozte nám vydat CD, koncert vokálního souboru X-tet, kaple Nanebevzetí Panny  
           Marie 
14.03. Cesta do Tibetu, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce proslovená   
           Zdeňkou Skořepovou, konferenční sál 
29.03. Křest publikace Jana Solpery Komplikovaná proměna, konferenční sál 
11.04. Realizace některých novodobých staveb na Jindřichohradecku, přednáška spolku  
           Přátelé starého Jindřichova Hradce proslovená ing. arch. Milanem Špulákem 
24.04. Velikonoční koncert žesťového souboru Trumpet Tune, kaple Nanebevzetí Panny   
           Marie  
29.04. Klub historie letectví v Jindřichově Hradci 1990-2010 aneb ohlédnutí za 20 lety   
           činnosti, přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci proslovená           
           mgr. Vladislavem Burianem, konferenční sál 
09.05. Život venkovského lidu v 17. a 18. století v jižních Čechách, přednáška spolku   
           Přátelé starého Jindřichova Hradce proslovená PhDr. Pavlem Matlasem, Ph.D.,  
           konferenční sál 
13.05. Jarní koncert, koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru, kostel sv. Jana  
           Křtitele 
14.05. Běž na věž, XIV. ročník soutěže o putovní pohár ředitele muzea, městská věž 
09.06. Staré tisky v novém kabátě, cyklus přednášek pro žáky základních a středních škol  
           proslovených PhDr. Štěpánkou Běhalovou, Ph.D., a M. Vanišovou, konferenční sál 
10.06. Muzejní noc aneb toulky středověkem, kostel sv. Jana Křtitele a minoritský klášter 
13.06. Přechody přes hranice a emigrace na Jindřichohradecku po roce 1948, přednáška   
           spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce, konferenční sál 
16.06. Chvála zpěvu, koncert jindřichohradeckých dětských pěveckých sborů, kostel sv.  
           Jana Křtitele 
24.06. Římskokatolická mše na svátek narození sv. Jana Křtitele, kostel sv. Jana Křtitele 
04.07. Noční koncert při svíčkách, violový koncert Petra Přibyla, kostel sv. Jana Křtitele 
05.07. Sváteční koncert žesťového souboru Trumpet Tune, kostel sv. Jana Křtitele 
23.07. Folklorní festival jiho českých souborů, ve spolupráci s Jarošovskou krojovou   
           družinou, minoritský klášter 
27.08. XVIII. setkání československých válečných a poválečných letců, ve spolupráci   
           s Klubem historie letectví v Jindřichově Hradci, kostel sv. Jana Křtitele 
29.08. Římskokatolická mše na svátek stětí sv. Jana Křtitele, kostel sv. Jana Křtitele 
12.09. Madame Gali, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce proslovená  
           MgA. Jakubem Valáškem, konferenční sál 
24.09. XVII. slavnosti Adama Michny z Ottradovic, kostel sv. Jana Křtitele a minoritský  
           klášter 
05.10. Den otevřených dveří v muzejní knihovně, v rámci Týdne knihoven 
10.10. 90 let Klubu filatelistů v Jindřichově Hradci, přednáška spolku Přátelé starého  
           Jindřichova Hradce proslovená PhDr. Štěpánkou Běhalovou, Ph.D., konferenční sál 
14.11. Petr Vok a Jindřichův Hradec, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova  
           Hradce proslovená PhDr. Jiřinou Psíkovou, konferenční sál 
28.11. Čtvrtý ze tří králů, přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci  
           proslovená Karlem Ludvíkem, ve spolupráci s Městem Jindřichův Hradec, Kulturní  



           dům Střelnice 
08.12. Chvála zpěvu, adventní koncert dětských pěveckých sborů, kostel sv. Jana Křtitele 
10.12. Adventní koncert vokálního souboru X-tet, kaple Nanebevzetí Panny Marie 
12.12. Z krypty až na dno Světa, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce  
           proslovená mgr. Vladislavem Burianem, konferenční sál 
15.12. Vánoční koncert pěveckého sboru Smetana, kostel sv. Jana Křtitele 
 
VII. Sponzoři muzea  
 
   Na vydání 22. svazku Vlastivědného sborníku Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 
přispělo M ěsto Jindřichův Hradec prostřednictvím spolku Přátelé starého Jindřichova 
Hradce 15.000,- Kč a Město Třeboň prostřednictvím Spolku přátel Třeboně 6.000,- Kč.  
 
VIII. Seznam darů do sbírky muzea  
 
Josef Brchaň, Jindřichův Hradec, tisky Stickereien und Spitzen, Zbyněk Honzal 
Vzpomínky z Podhradí a Písně vejroční z r. 1849, rukopis Marie Řehořové Básnictví, 
korespondenční lístek JUDr. Riegrovi z r. 1898, měděný štoček s výjevem Ukřižování, 
roztírací válec na tiskařskou čerň, tiskařský kámen a soubor 11 grafických listů od Zbyňka 
Honzala s duchovní tématikou 
Jaroslav Kubánek, Děbolín, 3 raznice pro výrobu pamětní medaile 153. záchranného 
praporu Být připraven znamená přežít 
Karel Matoušek, Jindřichův Hradec, proutěný sportovní dětský kočárek z 1. poloviny 20. 
století 
Daniela Medová, Studená, soubor bot a oděvních doplňků z 30. až 50. let 20. století 
Vladimír Merta, Praha,  vlastní obraz Malba větrem 
Petr Štěpánek, Nejdek, šicí stroj LADA 236-1 
Karel Oupor, Jindřichův Hradec, kompletní stejnokroj AČR vz. 97 
Libuše Slavíková, Jindřichův Hradec, 2 úpletové šaty, úpletový kostým a dámské kalhoty 
ze 70. let 20. století 
Anna Šetková, Jindřichův Hradec, 2 pánské bílé košile z 2. poloviny 19. století 
František Švehla, Strmilov, zápalky a šitíčko po americkém letci padlém v r. 1944 
v letecké bitvě nad Jindř ichohradeckem 
Martina Šimková, Praha, soubor textilií z gobelínových dílen Marie Hoppe Teinitzerové 
z 30. let 20. století 
Irena Váchová, Jindřichův Hradec, soubor oděvů a doplňků z 20. až 70. let 20. století  


