
78. výroční zpráva – rok 2012 
 
I. Pracovníci muzea v roce 2012 
 
Vedení muzea                                                   
Ředitel                                                       PhDr. Jaroslav Pikal 
Vedoucí ekonomicko-provozního úseku  Eva Tušinovská (zároveň ekonomka, mzdová   
                                                                  účetní a zástupkyně 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 Furbach  
Historik umění                                          MgA. Jakub Valášek 
Konzervátor                                              Luděk Fiala 
Odborná knihovnice                                 PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. 
Výstaváři                                                  Marta Jirků (zároveň dokumentátorka a   
                                                                  průvodkyně), od 01.01. 
                                                                  Tomáš Kadlec (zároveň dokumentátor a průvodce),   
                                                                  od 01.01. 
 
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                                                  Růžena Písecká, od 01.01.   
                                                                  Renáta Vaňásková 
                                                                  Anna Vítovská 
Vedoucí provozu                                       Jan Svobodný (zároveň správce depozitářů)                                                       
Vedoucí průvodce                                     Martin Dolejší 
 
Příležitostní pracovníci 
   Muzeum uzavřelo celkem 33 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 v roce 2012 
 
Finanční hospodaření muzea    
   Výnosy muzea v roce 2012 byly tvořeny příspěvkem na činnost od zřizovatele muzea ve 
výši 12,328.400,- Kč, tržbami za vlastní výkony ve výši 2,723.904,- Kč a posílením 
provozních prostředků z fondu reprodukce majetku ve výši 415.000,- Kč, rezervního fondu 
ve výši 59.000,- Kč a z fondu odměn ve výši 42.147,- Kč. Celkově mělo muzeum za rok 



výnosy ve výši 15,568.451,- Kč a náklady ve výši 15,565.061,- Kč a dosáhlo tak 
hospodářského výsledku ve výši 3.389,- Kč. 
   Zůstatek rezervního fondu na konci roku 2012 byl 76.972,- Kč. K zůstatku za rok 2011 ve 
výši 102.678,- Kč přibyly úroky ve výši 49,- Kč, příděl ze zlepšeného hospodářského 
výsledku za rok 2011 ve výši 3.230,- Kč a vklady z veřejných sbírek ve výši 30.015,- Kč. 
Prostředky z fondu ve výši 59.000,- Kč byly použity na posílení fondu oprav. 
   Zůstatek fondu reprodukce majetku na konci roku byl 4,226.836,- Kč. Zůstatek za rok 
2011 ve výši 3,149.452,- Kč byl doplněn účetními odpisy ve výši 1,619.264,- Kč. 
Prostředky z fondu ve výši 415.000,- Kč byly použity na posílení fondu oprav a za 126.881,- 
Kč byla nakoupena výpočetní technika a automat na kávu.   
   Zůstatek fondu odměn na konci roku byl 102.223,- Kč. Prostředky z fondu ve výši 
42.147,- Kč byly použity na posílení mzdového fondu.  
   Zůstatek fondu dlouhodobého hmotného majetku na konci roku 2012 byl 17,083.492,- Kč 
a fondu kulturních a sociálních potřeb 22.450,- Kč. Veškeré prostředky z fondu oběžných 
aktiv ve výši 147.007,- Kč byly převedeny do užívání. 
 
Objekty muzea                   
   Muzeum působilo v roce 2012 ve 4 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 153.212,- Kč. Městu rovněž patří 
městská věž čp. 80/I u farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v J. Hradci a Nežárecká 
brána, které mělo muzeum vypůjčené za poloviční podíl ze zisku z provozování městské 
věže, což bylo v roce 2012 39.765,- Kč, a pozemky pod kamennými plastikami v městském 
parku v J. Hradci, které mělo muzeum pronajaté za symbolickou částku 1,- Kč. 
   Muzeum spoluprovozovalo expozici Život a dílo Marie Hoppe-Teinitzerové v novém 
pivovaru čp. 202/I v J. Hradci, který patří České republice a který pro svou zřizovanou 
organizaci Dům gobelínů má vypůjčený Město J. Hradec. Muzeu připadlo 40% vybraného 
vstupného, což činilo 50.990,- Kč. 
   Areál kostela sv. Jana Křtitele a bývalého minoritského kláštera využívalo muzeum pro 
koncertní, přednáškovou a výstavní činnost. Jsou v něm rovněž pracovny a pracoviště 
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 
vnějšího zemního odvětrávacího kanálku podél východní obvodové zdi bývalé márnice, 
nátěr soklové části fasády jižního a východního průčelí kostela a nátěr a opravu hromosvodu 
sanktusové věže kostela.  
   V jezuitském semináři byly provedeny drobné opravy klempířských prvků střešního 
pláště. 
 
Další činnost       
   V presbytáři kostela sv. Jana Křtitele byly restaurovány renesanční lavice.  
   Pro pracoviště odborných pracovníků byly za morálně i fyzicky amortizované počítače 
koupeny 2 nové. Rovněž byla dokoupena výkonná barevná tiskárna.  
   Muzejní knihovna byla vybavena speciálním vysavačem na staré tisky. 
   Výstavní síň V jezuitském semináři byla dovybavena novým výstavnickým fundusem.  



   V přízemí jezuitského semináře byl pro veřejnost instalován automat na prodej kávových  
a čokoládových nápojů.  
 
Návštěvnost muzea           
   V roce 2012 navštívilo vlastní muzejní expozice, výstavy, koncerty, přednášky a další akce 
celkem 61.639 osob. Z tohoto celkového počtu bylo platících návštěvníků 47.982.   
   Muzeum dále navštívilo 2.989 účastníků různých akcí, pro něž muzeum poskytlo prostory. 
   Muzeem spoluprovozovanou expozici Dílo a život Marie Hoppe-Teinitzerové v Domě 
gobelínů navštívilo 9.325 osob. 
   Celkem muzeum navštívilo 73.953 osob.  
   Tradičně nejvíc lidí navštívilo Krýzovy jesličky. Návštěvnicky nejúspěšnějšími akcemi 
byla Muzejní noc a výstavy Řemeslo a umění krajky a Roman Galek betlémy-dřevořezby.  
 
III. Odborná činnost v roce 2012 
 
Organizační činnost                     
   Do nového depozitáře v půdním prostoru nad jižním křídlem jezuitského semináře byly 
přemístěny sbírkové předměty textilního charakteru z fondu Národopis. 
   Z jedné místnosti původně skladového prostoru v 1. nadzemním podlaží jižního křídla 
jezuitského semináře byl zřízen nový depozitář, do kterého byly uloženy artefakty z nálezu 
německého letounu u Otína. 
 
Práce se sbírkou a odbornou knihovnou    
   Během roku 2012 byly provedeny inventarizace těchto podsbírek a fondů: Grafika  
a kresba v rozsahu inventárních čísel GK 1001 až GK 2000,  Hudebniny v rozsahu Hu 1 až 
Hu 656, Jindřichohradecké tisky v rozsahu JK 2001 až JK 3606, Marie Teinitzerová 
v rozsahu MT 1 až MT 315, Národopis v rozsahu všechny sbírkové předměty textilního 
charakteru, Skleněné desky v rozsahu SD 1 až SD 2416 a Šperky v rozsahu Šp 1 až Šp 21. 
Celkem bylo inventarizováno 10.031 inventárních čísel. 
   V roce 2012 byly dodavatelsky restaurovány lavice v presbytáři kostela sv. Jana Křtitele, 
obraz V přístavu od Hanuše Schwaigera, obraz s portrétem Adama II. z Hradce z bývalé 
Černínské galerie, návrh textilní výplně pro zámek v Novém městě nad Metují od Františka 
Kysely pro Marii Hoppe-Teinitzerovou, návrh tapisérie Miletín od Cyrila Boudy pro Marii 
Hoppe-Teinitzerovou, 10 rukopisů (5 modlitebních knížek z 2. poloviny 18. a z 19. století, 
proroctví slepého mládence a 4 školní sešity Aloise Josefa Landfrase), 6 listin z rodinného 
archivu Landfrasů, 15 jindřichohradeckých tisků z přelomu 18. a 19. století, Severýnova 
bible česká z r. 1529, Bible Melantrichova z r. 1570, skříňka z pozůstalosti po Marii Hoppe-
Teinitzerové navržená Josipem Plečnikem, 5 ostrostřeleckých terčů, 8 kusů měšťanského 
textilu a 6 drobných devocionálií. Dále bylo dokončeno restaurování 2 renesančních epitafů 
z kostela nejsv. Trojice v J. Hradci (Strakova epitafu a epitafu rodiny Auftifferovských). 
   V konzervátorské dílně muzea byly kromě množství drobnějších konzervačních  
a opravářských prací restaurovány 3 malé betlémy, 3 šicí stroje LADA, 3 vývěsní znamení, 
Křižíkova pouliční lampa, zvon ze sanktusníku kostela sv. Jana Křtitele v J. Hradci, 
ostrostřelecký terč, 4 lidové sochy světců, 2 decimální váhy a 6 kusů historického 
hračkového nábytku. 
   Sbírka muzea byla v roce 2012 doplněna o 189 evidenčních položek, které představují 
přibližně 811 jednotlivých předmětů a souborů. K nejhodnotnějším přírůstkům sbírky patří 
čs. odznak polního pozorovatele-pilota příslušníka RAF Vladimíra Cupáka, podobizna 
Hanuše Schwaigera od Maxe Švabinského, fotografický kolorovaný portrét Emmy Kittlové 
od J. F. Langhanse, renesanční zvon ze sanktusníku kostela sv. Jana Křtitele v J. Hradci, 



prkenný stropní záklop s malbou Korunování Panny Marie z poloviny 18. století, 
jindřichohradecký tisk Černý muž, kterýž jednomu rytířskému synu velké dobrodiní učinil 
z r. 1800 a obraz od V. V.Nováka Členové Umělecké besedy na maškarním večírku  
z 1. poloviny 40. let 20. století. 
   Ze sbírky byly vyřazeny pro velmi špatný fyzický stav tyto sbírkové předměty: čepec, 
inventární číslo N 731, lidový šátek, N 1040, a měšťanský lustr, Ř 670. Dále byl ze sbírky 
vyřazen obraz od Roberta Piesena Podzim, O 1939, neboť byly objeveny závažné důvody 
k pochybnostem o autorství R.Piesena. Obraz byl vrácen Galerii Kodl a muzeum obdrželo 
vyplacené peníze zpět v plné výši. 
   Všechny přírůstky sbírky a vyřazení sbírkových předmětů ze sbírky projednala 
sbírkotvorná komise ředitele muzea, která v roce 2012 jednala celkem třikrát.  
   V odborné knihovně bylo zapsáno 134 nových knihovních jednotek. 
 
Výzkum a dokumentace  
   Odborná knihovnice dr. Š. Běhalová odborně zpracovala celkem 1490 sbírkových 
předmětů. Dále pracovala na vědeckovýzkumných úkolech Historie města J. Hradce 
(s podtématy Osobnosti Jindřichohradecka a Vývoj jmen ulic v J. Hradci) a Landfrasova 
tiskárna.                                                                                              
   Archeolog Mgr. V. Burian provedl za rok 2 větší terénní průzkumy, a to výzkum v zadním 
traktu jezuitské koleje v J. Hradci a výzkum v prostoru mezi kostelem sv. Jana Křtitele  
a základní školou v K. Řečici, dále 25 drobnějších výzkumů a dozorů a 12 kontrol 
archeologických lokalit. Odborně zpracoval 371 sbírkový předmět a pracoval dále na 
vědeckovýzkumných úkolech Slovanská hradiště v Podyjí, Historické jádro J. Hradce  
a Historické jádro Třeboně. 
   Historik dr. F. Furbach odborně zpracoval 63 sbírkových předmětů. Dále pokračoval 
v práci na vědecko výzkumných úkolech Historie města Jindřichova Hradce ve 20. století, 
Život a umělecká kariéra Emy Destinnové, Osobnosti Jindřichohradecka, Zemědělství  
na Jindřichohradecku v období 1945 až 1960 a dalších drobných regionálních tématech.  
   Historik umění MgA. J. Valášek odborně zpracoval 40 sbírkových předmětů. Dále 
pracoval na  
vědeckovýzkumných úkolech Život a dílo Vladimíra Holuba a Život a dílo Marie Hoppe-
Teinitzerové.  
   Etnografka Mgr. A. Zvonařová odborně zpracovala 2.370 sbírkových předmětů. Provedla 
dokumentaci masopustních tradic ve 3 obcích a pokračovala v dokumentaci jihočeských 
kostelních betlémů. Dále pokračovala ve vědeckovýzkumném úkolu Současná jihočeská 
betlémářská tvorba (s podtématem Tvorba Romana Galeka).  
 
Vydavatelská a publikační činnost            
   Po roční přestávce začalo muzeum opět vydávat měsíčník Novum jako stálou přílohu 
Jindřichohradeckého zpravodaje. XXI ročník měsíčníku byl zároveň v separátních výtiscích 
k dispozici návštěvníkům muzea a  městského informačního střediska. 
   Muzeum vydalo 77. výroční zprávu za rok 2011, 23. svazek Vlastivědného sborníku 
Dačicka,  
Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku), katalog 
k výstavě Roman Galek betlémy – dřevořezby a katalog k výstavě Obrázky z pouti. Ve 
spolupráci s Jindřichohradeckou kulturní společností a Spolkem přátel Vladimíra Holuba  
a Olgy Teinitzerové vydalo muzeum publikaci Dodatečné rozpomínky na Vladimíra Holuba, 
ve spolupráci s Městem Kardašova Řečice k 200. výročí narození Boleslava Jablonského 
publikaci Zdenky Maršíkové Těžko jest slavíku a ve spolupráci s Klubem historie letectví  
J. Hradec publikaci Mgr. V. Buriana Letecká bitva nad Jindřichohradeckem. 



   Odborní pracovníci samostatně publikovali řadu příspěvků a článků. Úplný přehled 
publikační činnosti pracovníků muzea je uveden v kapitole VI. 
 
Expozice a výstavy                 
   V roce 2012 si muzeum nechalo vypracovat projekt nové expozice věnované Emě 
Destinnové. Nová expozice bude ve stejných prostorách jako stávající Síň Emy Destinnové.  
   Do expozice Landfrasova tiskárna muzeum vyrobilo krátký film o dějinách tiskárny. 
   Muzeum v roce 2012 uspořádalo 5 výstav ve výstavní síni V jezuitském semináři, 5 výstav 
v prostorách minoritského kláštera a kostela sv. Jana Křtitele a 5 malých výstavek v Síni 
Emy Destinnové a v konferenčním sále. Nejnavštěvovanějšími výstavami byly výstava 
Řemeslo a umění krajky a výstava Roman Galek betlémy - dřevořezby.  
   Úplný přehled realizovaných výstav je uveden v kapitole IV. 
   Muzeum se rovněž podílelo zápůjčkami a odbornou pomocí na výstavách jiných subjektů.  
Zapůjčilo betlémy na výstavy ve Waidhofenu a/d Thaya, Hodoníně, Třeboni a Borovanech, 
výstavu Marie Martínková – společnice slavné pěvkyně M ěstu Stráž nad Nežárkou, 
předměty z fondu Marie Hoppe-Teinitzerová Moravské galerii v Brně na výstavu o českém 
designu, restaurované staré tisky Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole 
grafické v Praze na výstavu o restaurování tisků, vánoční ozdoby Prachatickému muzeu, 
zvony Husitskému muzeu v Táboře, obrazy Marie Galimbertiové-Provázkové Galerii Felixe 
Jeneweina v Kutné Hoře a Městskému muzeu v Kamenici nad Lipou, obraz Karla Černého 
Galerii moderního umění v Hradci Králové a díla Vladimíra Holuba Galerii Smečky v Praze. 
 
Přednášky                        
   Pracovníci muzea během roku přednesli celkem 38 přednášek. Dr. Š. Běhalová realizovala 
5 přednášek především o Landfrasově tiskárně a muzejní knihovně, Mgr. V. Burian 
realizoval 22 přednášek o archeologii a dějinách letectví, dr. F. Furbach realizoval  
4 přednášky především o historii J. Hradce a o Emmě Destinnové, dr. J. Pikal realizoval  
1 přednášku o stálých expozicích muzea, MgA. Valášek realizoval 2 přednášky o Marii 
Galimbertiové-Provázkové a Vladimíru Holubovi a Mgr. A. Zvonařová realizovala  
4 přednášky s národopisnými tématy.  
   Přednášky pronesené na půdě cizích subjektů nejsou uvedeny v kapitole V. 
 
Koncerty a jiné kulturní akce                 
   V roce 2012 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 2012 členem Asociace muzeí a galerií České republiky, Českého 
výboru ICOM a Společnosti přátel starožitností. 
   Pracovníci muzea pracovali v redakčních radách několika časopisů. Dr. F. Furbach byl 
hlavním 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. Furbach,  
dr. J. Pikal a P. Míchalová pracovali ve výboru spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce. 



Dr. F. Furbach 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 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 příspěvků na obnovu kulturních památek v obvodu 
působnosti Městského úřadu J. Hradec. 
   Mgr. A. Zvonařová byla členkou sbírkotvorné komise Husitského muzea v Táboře, 
Jihočeského muzea v Č. Budějovicích a Regionálního muzea v Č. Krumlově.  
   Na základě dohody mezi muzeem, Městem J. Hradec a Jihočeským krajem v rámci 
projektu Centrum původních řemesel a unikátních technologií z Integrovaného operačního 
programu Ministerstva kultury ČR  muzeum v letech 2009 až 2011 vytvořilo v Domě 
gobelínů v bývalém tzv. novém pivovaře čp. 202/I v J. Hradci stálou expozici Dílo a život 
Marie Hoppe-Teinitzerové a v roce 2012 dvěma pracovníky zajišťovalo provoz této 
expozice. 
 
Badatelé a odborné konzultace    
   Pracovníci muzea poskytli během roku služby celkem 485 badatelům. Z toho knihovna 
muzea 316 badatelům, Mgr. V. Burian 47 badatelům, L. Fiala 8 badatelům, dr. F. Furbach 
70 badatelům, MgA. J. Valášek 20 badatelům a Mgr. A. Zvonařová 24 badatelům. 
   Muzeum sloužilo jako metodické centrum pro kronikářství v jindřichohradeckém regionu. 
Mgr. A. Zvonařová poskytla metodickou pomoc 2 kronikářům. 
 
Propagační činnost          
   Sdělovacím prostředků působícím i v jindřichohradeckém regionu 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, New Tang Dynasty Television, Český rozhlas 1, Faktor, 
Betlémář, Betlémy a betlemáři, Betlémská hvězda, Deník Jindřichohradecka, 
Jindřichohradecký zpravodaj, Neon, MF Dnes, Národní osvobození, Ateliér, Válka revue, 
Deštenský zpravodaj a Týdeník Jindřichohradecka.                                                                                     
   Placená reklama muzea byla zveřejněna v časopise COT busines, v publikaci 
Cykloprůvodce Plzeňský a Jihočeský kraj na kole i pěšky a Adresář cestovního ruchu 
RELAX 2012 (včetně webových stránek www.arelax.cz), v novinách MF Dnes  
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 kulturně výchovné akce. 
 
IV. Přehled výstav v roce 2012 
 
01.04.-06.01. Marie Martínková , kurátor dr. F. Furbach, Síň Emy Destinnové 
05.04.-03.06. Vojenští záchranáři v Jindřichově Hradci, kurátoři dr. J. Pikal a Bc. P.   
                      Pokovba, výstavní síň V jezuitském seminář i 
19.04.-30.12. Zemědělství na Jindřichohradecku po roce 1945, kurátor dr. F. Furbach,   
                      konferenční sál 



03.05.-30.12. Kroja čky malé i velké, kurátorka Mgr. A. Zvonařová, výstavní síň Ve   
                       Svatojánské 
15.06.-29.07. Papírová mánie Vladimíra Holuba, kurátor MgA. J. Valášek, výstavní síň  
                      V jezuitském semináři 
22.06.-31.08. Lesní zátiší, výstava obrazů Tomáše Lahody a objektů Tomáše Hlavenky,   
                       kurátor MgA. J. Valášek, kř ížová chodba minoritského kláštera 
02.08.-30.09. Obrázky z pouti, výstava svatých obrázků, kurátorka dr. Š. Běhalová,   
                       výstavní síň V jezuitském seminář i 
27.09.-21.10. Pomáháme si, výtvarná výstava o. s. MESADA, křížová chodba minoritského   
                       kláštera 
04.10.-04.11. Hanuš Schwaiger z muzejních sbírek, kurátor MgA. J. Valášek, výstavní síň   
                       V jezuitském semináři 
08.11.-06.01. Řemeslo a umění krajky,  kurátorka Mgr. A. Zvonařová, výstavní síň  
                       V jezuitském semináři 
22.11.-30.12. Roman Galek betlémy-dřevořezby, kurátorka Mgr. A. Zvonařová, kostel sv.  
                       Jana Křtitele 
12.01.-30.12. Domov/Heimat – zaniklá ves Nové Mlýny na Novobystřicku, Haiti –  
                       dětské domovy, Restaurované tisky ze sbírky Muzea Jindřichohradecka,  
                       Kolektivizace v regionálním tisku, drobné příležitostné výstavky,   
                       konferenční sál 
  
V. Přehled koncertů a jiných kulturních akcí v roce 2012  
 
07.01. Tříkrálový koncert pěveckého sboru X-tet, ve spolupráci s Českou katolickou  
           charitou, kaple Nanebevzetí Panny Marie 
09.01. Jindřichův Hradec v současnosti, beseda spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce  
           se starostou města ing. Stanislavem Mrvkou, konferenční sál 
27.01. Expedice Andervenne 2011, přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci  
           proslovená Mgr. Vladislavem Burianem a Karlem Maršíkem, konferenční sál  
31.01. Indonésie křížem krážem, přednáška CK Aquatravel proslovená Ing. Jiř ím Hruškou 
13.02. Jindřichův Hradec před 100 lety – rok 1912, přednáška spolku Přátelé starého  
           Jindřichova Hradce proslovená PaedDr. Františkem Furbachem, konferenční sál 
24.02. Takoví jsme byli, přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci proslovená  
           pluk. let. Josefem Mihulem, konferenční sál  
12.03. Ptáci jindřichohradeckých rybníků dříve a nyní, přednáška spolu Přátelé starého  
           Jindřichova Hradce proslovená RNDr. Petrem Musilem, CSc., konferenční sál 
01.04. Den otevřených dveří, jezuitský seminář 
09.04. Velikonoční koncert souboru Trumpet Tune, kostel sv. Jana Křtitele 
16.04. Posvátná místa jižních Čech, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce  
           proslovená Vladimírem Vokolkem, konferenční sál 
20.04. Čtvrtý ze tří králů – podruhé, přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově  
           Hradci proslovená kpt. Karlem Ludvíkem, konferenční sál 
25.-26.04. Kolektivizace v Čechách, na Moravě a na Slovensku, mezinárodní vědecká  
           konference, ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, konferenční sál 
12.05. Běž na věž, XVI. ročník soutěže o putovní pohár ředitele Muzea Jindřichohradecka,  
           městská věž 
           Koncert YMCA Jakoubek a PS Lysá nad Labem, kostel sv. Jana Křtitele 
14.05. Nové expozice Muzea Jindřichohradecka, přednáška spolku Přátelé starého  
           Jindřichova Hradce proslovená PhDr. Jaroslavem Pikalem, konferenční sál 
07.06. Chvála zpěvu, koncert jindřichohradeckých dětských pěveckých sborů, kostel sv.   



           Jana Křtitele 
08.06. Muzejní noc – oživlé prostory, jezuitský seminář, městská věž, minoritský klášter a  
           kostel sv. Jana Křtitele 
10.06. Koncert pěveckého sboru Smetana, kostel sv. Jana Křtitele 
11.06. Zemědělství na Jindřichohradecku, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova   
           Hradce proslovená PaedDr. Františkem Furbachem a Mgr. Liborem Svobodou,  
           Ph.D., konferenční sál 
24.06. Římskokatolická mše na svátek narození sv. Jana Křtitele, kostel sv. Jana Křtitele 
26.06. Křest II. dílu knihy Za hroby se lvy, ve spolupráci s Klubem historie letectví  
           v Jindřichově Hradci, konferenční sál 
05.07. Sváteční koncert souboru Trumpet Tune, kostel sv. Jana Křtitele 
07.07. Koncert pěveckého sboru Fenix, kostel sv. Jana Křtitele 
19.07. Za hroby se lvy aneb z Jindřichova Hradce po britských ostrovech, přednáška  
           Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci proslovená Mgr. Vladislavem Burianem,  
           konferenční sál 
21.07. V. Folklorní festival jiho českých souborů, ve spolupráci s Jarošovskou krojovou  
           družinou, minoritský Klášter 
23.07. Skvosty barokní hudby, noční koncert při svíčkách Petra Přibyla, kostel sv. Jana  
           Křtitele 
13.08. Koncert Radim Hladík a Blue effect,  host Petr Přibyl, kostel sv. Jana Křtitelec 
25.08. XIX. setkání československých válečných a poválečných letců, ve spolupráci  
           s Klubem historie letectví v Jindřichově Hradci, jezuitský seminář 
29.08. Římskokatolická mše na svátek stětí sv. Jana Křtitele, kostel sv. Jana Křtitele 
11.-12.09. Slož si svou krojačku, doprovodná akce k výstavě Krojačky malé i velké,  
           konferenční sál 
29.09. XVIII. slavnosti Adama Michny z Otradovic , ve spolupráci s Jindřichohradeckou  
           kulturní společností, kostel sv. Jana Křtitele a minoritský klášter 
02.10. Restaurátorské dílny pro každého, ukázky restaurování knih, konferenční sál 
08.10. Obrázky z pouti aneb z historie poutí a procesí, přednáška spolku Přátelé starého  
           Jindřichova Hradce proslovená PhDr. Štěpánkou Běhalovou, Ph.D., konferenční sál 
24.10. Digitalizace a digiarchiv Státního oblastního archivu v Třeboni, přednáška Ing.  
           Martina Bankovce a mgr. Jakuba Kaiseršata, konferenční sál 
02.11. Wellington KX-B neodpovídá, přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově  
           Hradci proslovená Mgr. Vladislavem Burianem, konferenční sál 
12.11. Jindřichohradecký výtvarník Vladimír Holub, přednáška spolku Přátelé starého  
           Jindřichova Hradce proslovená MgA. Jakubem Valáškem a křest publikace  
           Dodatečné rozpomínky na Vladimíra Holuba, konferenční sál 
14.11. Příběhy bezpráví, přednáška Mgr. Libora Svobody, Ph.D., pro I. Základní školu  
           v Jindřichově Hradci konferenční sál 
           Vánoční zvyky na Jindřichohradecku, přednáška Sdružení sociálních aktivit  
           proslovená Mgr. Alexandrou Zvonařovou, konferenční sál 
15.11. Panenky z dílny do galerie, přednáška Dagmary Jurčíkové, konferenční sál 
06.12. Chvála zpěvu, adventní koncert jindřichohradeckých dětských pěveckých škol, 
kostel sv. Jana Křtitele 
08.12. Adventní koncert pěveckého sboru X-tet, kaple Nanebevzetí Panny Marie 
10.12. Dětské domovy na Haiti, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce  
           proslovená Martinem Dolejším, konferenční sál 
12.12. Vánoční koncert pěveckého sboru Smetana, kostel sv. Jana Křtitele 
14.12. Adventní koncert Jindřichohradeckého komorního orchestru, kaple Nanebevzetí  
           Panny Marie 



15.12. Předvánoční akordeonový koncert Základní umělecké školy v Jindřichově  
           Hradci, kostel sv. Jana Křtitele 
 
VII. Sponzoři muzea v roce 2012 
 
   Na vydání 23. 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 v roce 2012 
 
Marie Balounová, Jindřichův Hradec: 2 náboženské tisky z 2. poloviny 19. století 
Vlasta Ederová, Jindřichův Hradec: stříbrná medaile Na paměť 85. narozenin prvního 
presidenta Republiky československé a krbové hodiny z poloviny 20. století 
Tomáš Hlavenka, Brno: objekt Houba smrtka od autora Tomáše Hlavenky 
Antonín Jirá ček, Jindřichův Hradec: soubor 5 dámských kabelek a peněženek, zdobný 
závěsek a 15 svátostek z přelomu 19. a 20. století 
Sabina Langerová, Jindřichův Hradec: soubor 36 svatých obrázků z 19. a 20. století 
Václav Mládek, Jindřichův Hradec: fotoalbum V upomínku na okresní spartakiádu v roce 
1965 
Jaroslav Novák, Jindřichův Hradec: reklamní kartáč na šaty firmy Auto-moto-velo sport 
B. Brock z J. Hradce ze 30. let 20. století 
Božena Petrů, Jindřichův Hradec: modlitební kniha Rajské kvítky s vloženým 21 svatým 
obrázkem v etuji z přelomu 19. a 20. století 
Božena Reisová, Praha: závěsná dřevěná štípaná holubička z J. Hradce z 19. století 
Alois Soppe, Jindřichův Hradec: 2 medaile s Miroslavem Tyršem a Jindřichem Vágnerem 
a odznak ze sokolského sletu v r. 1912 z pozůstalosti po Hugo Autengruberovi 
Irena Váchová, Jindřichův Hradec: soubor 18 kusů textilií z 30. až 70. let 20. století 
Miroslav Vrba, T řeboň: žeton pekařské firmy Miloš Valenta Záblatí z 1. poloviny 20. 
století  
 


