
79. výroční zpráva – rok 2013 
 

I. Pracovníci muzea v roce 2013 
 
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, do 31.12. 
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) 
                                                                  Tomáš Kadlec (zároveň dokumentátor a průvodce) 
 
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   
                                                                  Renáta Vaňásková 
                                                                  Anna Vítovská 
Vedoucí provozu                                       Jan Svobodný (zároveň správce depozitářů)                                                                  
Vedoucí průvodce                                     Martin Dolejší 
 
Příležitostní pracovníci 
   Muzeum uzavřelo celkem 42 dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Na 
základě těchto dohod pracovali v muzeu krátkodobě zaměstnanci především ve funkcích 
průvodců.  
 

II. Provozní činnost v roce 2013 
 
Finanční hospodaření muzea    
   Výnosy muzea v roce 2013 byly tvořeny příspěvkem na činnost od zřizovatele muzea ve 
výši 12,550.000,- Kč, tržbami za vlastní výkony ve výši 2,876.434,- Kč, dotacemi MK ČR 
ve výši 35.000,- Kč z programu Knihovna 21. století na restaurování starého tisku Neuer 
Atlas über di ganze Welt z r. 1714, 26.000,- Kč z programu Regionální kulturní tradice na 
vydání publikace Kraslice na Jindřichohradecku a 58.000,- Kč z programu ISO/D na 



restaurování historického jindřichohradeckého mechanického betlému a posílením 
provozních prostředků z fondu reprodukce majetku ve výši 707.514,- Kč a z fondu odměn 
ve výši 16.069,- Kč. Celkově mělo muzeum za rok výnosy ve výši 16,269.017,- Kč a 
náklady ve výši 16,089.878,- Kč a dosáhlo tak hospodářského výsledku ve výši       
179.139,- Kč. 
   Zůstatek rezervního fondu na konci roku 2013 byl 98.484,- Kč. K zůstatku za rok 2012 ve 
výši 76.972,- Kč přibyly úroky ve výši 56,- Kč a vklady z veřejných sbírek ve výši     
21.456,- Kč.  
   Zůstatek fondu reprodukce majetku na konci roku byl 3,744.946,- Kč. Zůstatek za rok 
2012 ve výši 4,226.836,- Kč byl doplněn účetními odpisy ve výši 1,482.653,- Kč. 
Prostředky z fondu ve výši 707.514,- Kč byly použity na posílení fondu oprav a údržby a za 
1,257.030,- Kč byla pořízena expozice Síň Emy Destinnové.   
   Zůstatek fondu odměn na konci roku byl 89.543,- Kč. Fond byl doplněn přídělem ze 
zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 3.390,- Kč. Prostředky z fondu ve 
výši 16.069,- Kč byly použity na posílení mzdového fondu.  
   Zůstatek fondu dlouhodobého hmotného majetku na konci roku 2013 byl 16,857.869,- Kč 
a fondu kulturních a sociálních potřeb 32.544,- Kč.  
 
Objekty muzea                   
   Muzeum působilo v roce 2013 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 Městu J. Hradec a 
muzeum ho mělo od města pronajatý za roční nájem 158.268,- 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 2013 28.257,- 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 tzv. 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 20% vybraného 
vstupného, což činilo 26.738,- 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       
   Na kostele sv. Jana Křtitele byla obnovena vitrajová okna na jižním průčelí hlavní lodi a 
na oknech jižní pobočné lodi byly opraveny ochranné pletivové mříže. Dále byl opraven 
poničený litinový plot mezi jižní lodí a kaplí sv. Mikuláše. 
   V areálu minoritského kláštera byly lokálně vyspraveny vnitřní omítky v soukenické kapli, 
která byla zároveň  nově vymalována. Vymalován byl rovněž interiér špitální kaple 
Nanebevzetí Panny Marie. V obvodovém plášti kláštera bylo opatřeno novým nátěrem celé 
severní průčelí a všechna okna v 1. nadzemním podlaží. V přízemí bývalé špitální márnice 
byly vymalovány všechny vnitřní prostory. 
   Město J. Hradec jako vlastník provedlo celkovou obnovu nádvoří jezuitského semináře. 
Muzeum pouze zajistilo drobné opravy klempířských prvků střešního pláště. 
 
 



Další činnost       
   V kostele sv.  Jana Křtitele byly restaurátorsky očištěny a zrevidovány hlavní oltář, 
kazatelna a poboční oltář. 
   Na dvorech minoritského kláštera a v badatelně byl instalován kamerový systém. 
   Technické vybavení pracovníků muzea bylo doplněno o nový počítačový server, notebook 
a 3 osobní počítače. 
   Etnografický depozitář na půdě nad západním křídlem jezuitského seminářem byl vybaven 
novým dřevěným nábytkem. 
 
Návštěvnost muzea           
   V roce 2013 navštívilo vlastní muzejní expozice, výstavy, koncerty, přednášky a další akce 
celkem 59.286  
osob. Z tohoto celkového počtu bylo platících návštěvníků 49.172, to je 83 %.   
   Muzeum dále navštívilo 3.300 účastníků různých akcí cizích subjektů, pro něž muzeum 
poskytlo prostory. 
   Muzeem spoluprovozovanou expozici Dílo a život Marie Hoppe-Teinitzerové v Domě 
gobelínů navštívilo 8.976 osob. 
   Celkem muzeum navštívilo 71.562 osob.  
   Tradičně nejvíce lidí navštívilo Krýzovy jesličky. Návštěvnicky nejúspěšnějšími akcemi 
byla Muzejní noc a IV. ročník mezinárodní soutěžní výstavy tvůrců betlémů Nožík Tomáše 
Krýzy.  

 
III. Odborná činnost v roce 2013 

 
Organizační činnost                     
   Národopisný depozitář v půdním prostoru nad západním křídlem jezuitského semináře byl 
vybaven novým dřevěným nábytkem. 
 
Práce se sbírkou a odbornou knihovnou    
   Během roku 2013 byly provedeny inventarizace těchto podsbírek a fondů: Fotografie 
v rozsahu inventárních čísel Fo 1 až Fo 1000, Keramika v rozsahu Ke 1 až Ke 720, Militaria 
v rozsahu M 1 až M 1141, Národopis v rozsahu N 501 až N 1000, Pohlednice v rozsahu Po 
1 až Po 500 a Staré tisky v rozsahu S 1 až S 3000. Celkem bylo inventarizováno 6.861 
inventárních čísel. 
   V roce 2013 byly dodavatelsky restaurovány 2 jindřichohradecké tisky (nebeklíče 
z produkce Landfrasovy tiskárny), 8 starých tisků (svázaný konvolut 39 tisků z konce 16. 
století, Kniha lékařská kteráž slove herbář Jana Černého z r. 1517, Postyla katolická z r. 
1747, Český kancionál z r. 1767, Kniha Jezuse Syracha z r. 1564, Kuthenova Kronika o 
založení země české z r. 1539, evangelické vydání bible z r. 1741 z Halle, Epištoly a 
evangelia Jana Straněnského z r. 1698 a Homannův Neuer Atlas über di ganze Welt z r. 
1714), 5 ostrostřeleckých terčů z 19. století, 2 textilie z fondu Ema Destinnová (japonské 
kimono z 19. století a dámské šaty z přelomu 19. a 20. století), jindřichohradecký historický 
mechanický betlém, 8 kusů měšťanského textilu z 19. století (4 kabátky, 2 špencry, sukně a 
plesové šaty), 2 fakulantské kroje, praporec ruského letectva z I. světové války, černínská 
praporová stuha z 1. poloviny 19. století, pohřební textilie Haupt. Hubera z r. 1914, 
praporová stuha jindřichohradeckého veteránského spolku z 19. století, 5 součástí rakousko-
uherských uniforem z počátku 20. století, barokní záklopový strop s malbou Korunování P. 
Marie, portrétní obraz Adam I. z Hradce, obraz Portrét otce od Hanuše Schwaigera, 2 návrhy 
na tapisérie pro dílny Marie Hoppe-Teinitzerové od Františka Kysely a Cyrila Boudy, koláž 
Vladimíra Holuba a 28 obrazů, plastik a modelů pomníků z Regimentsmuseum des 75. IR. 



Dále byly restaurátorsky očištěny a revidovány hlavní a poboční oltář a kazatelna v kostele 
sv. Jana Křtitele.    
   V konzervátorské dílně muzea byly kromě množství drobnějších oprav konzervovány 4 
betlémy, 10 obrazových rámů, 2 šicí stroje LADA a Khek, 2 vývěsní znamení, 40 kusů 
archeologického kovu, torzo pušky Mauser, oltář sv. Ignáce z Loyoly, oltář sv. Anny 
Samotřetí, epitafium manželů Thunklových a 45 sbírkových předmětů z fondu Ema 
Destinnová pro novou Síň Emy Destinnové. 
   Sbírka muzea byla v roce 2013 doplněna o 203 evidenčních položek, které představují 732 
jednotlivých předmětů a souborů. K nejhodnotnějším přírůstkům sbírky patří neolitický 
sekeromlat z Nekrasína, gotický pohřební prsten z rybníka Dřevo, obraz Portrét otce od 
Hanuše Schwaigera, obraz Sedící ženský akt od Roberta Piesena, depot stříbrných mincí 
z konce 14. století z Otína, plaketa Autoklubu Třeboň z r. 1933 a diptych J. Hradec – Kolín 
n. R. od Antonína Málka. 
   Všechny přírůstky sbírky projednala sbírkotvorná komise ředitele muzea, která v roce 
2013 jednala celkem dvakrát.  
   V odborné knihovně bylo zapsáno 124 nových knihovních jednotek. 
 
Výzkum a dokumentace  
   Odborná knihovnice dr. Š. Běhalová odborně zpracovala celkem 627 sbírkových 
předmětů. Dále pracovala na vědeckovýzkumných úkolech Historie města J. Hradce 
(s podtématy Osobnosti Jindřichohradecka a Poutní místo Sv. Barbora) a Landfrasova 
tiskárna (s podtématem Kramářské tisky z Landfrasovy tiskárny).                                                                                             
   Archeolog Mgr. V. Burian provedl za rok 3 větší terénní průzkumy, a to dokončení 
výzkumu z r. 2012 v zadním traktu jezuitské koleje v J. Hradci,  výzkum goticko-
renezančního domu čp. 515 ve Slavonicích a výzkum domu čp. 463 ve Slavonicích stojícího 
na gotických hradbách. Dále provedl 49 drobnějších výzkumů a dozorů a 12 kontrol 
archeologických lokalit. Odborně zpracoval 99 sbírkových předmětů. Pracoval dále na 
vědeckovýzkumných úkolech Historické jádro Slavonic a Historické jádro Jindřichova 
Hradce. 
   Historik dr. F. Furbach odborně zpracoval 44 sbírkových předmětů. Dále pokračoval 
v práci na vědecko výzkumných úkolech Historie města Jindřichova Hradce ve 20. století (s 
podtématy pamětní desky a jména jindřichohradeckých ulic), Život a umělecká kariéra Emy 
Destinnové, Osobnosti Jindřichohradecka (František Zátka), 75. pěší pluk a dalších 
drobných regionálních tématech.  
   Dr. J.Pikal odborně zpracoval 147 sbírkových předmětů.      
   Historik umění MgA. J. Valášek odborně zpracoval 9 sbírkových předmětů. Dále pracoval 
na vědeckovýzkumných úkolech Život a dílo Vladimíra Holuba, Život a dílo Marie Hoppe-
Teinitzerové,  Umělci v I. světové válce a na výstavách Vlastislava Hofmana a Hanuše 
Gantnera.  
   Etnografka Mgr. A. Zvonařová odborně zpracovala 1850 sbírkových předmětů. Provedla 
dokumentaci masopustních tradic v 5 obcích a pokračovala v dokumentaci jihočeských 
kostelních betlémů. Dále pokračovala ve vědeckovýzkumném úkolu Současná jihočeská 
betlémářská tvorba a Jindřichohradecké kraslice.  
 
Vydavatelská a publikační činnost            
   Muzeum vydávalo jako stálou přílohu Jindřichohradeckého zpravodaje XXII. ročník svého 
měsíčního zpravodaje Novum, který byl zároveň v separátních výtiscích k dispozici 
návštěvníkům muzea a  městského informačního střediska.                                                                                        
   Muzeum vydalo 78. výroční zprávu za rok 2012, 24. svazek Vlastivědného sborníku 
Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku), 



publikaci Kraslice na Jindřichohradecku, katalog ke IV. ročníku soutěžní výstavy tvůrců 
betlémů Nožík Tomáše Krýzy, katalog k výstavě Pozdvihni se duše z prachu … a katalog 
k výstavě Letem hračkářským světem.  
   Odborní pracovníci samostatně publikovali řadu příspěvků a článků. Úplný přehled 
publikační činnosti pracovníků muzea je uveden v kapitole VI. 
 
Expozice a výstavy                 
   V roce 2013 muzeum otevřelo novou expozici Síň Emy Destinnové.   
   Muzeum v roce 2013 uspořádalo 4 výstavy ve výstavní síni V jezuitském semináři, 6 
výstav v prostorách minoritského kláštera a kostela sv. Jana Křtitele a 2 malé výstavky 
v konferenčním sále. Nejnavštěvovanějšími výstavami byly IV. ročník mezinárodní soutěžní 
výstavy betlémů Nožík Tomáše Krýzy a výstava Textil 2013 Tvorba sdružení textilních 
výtvarníků  
   Úplný přehled realizovaných výstav je uveden v kapitole IV. 
   Muzeum realizovalo mimo své objekty výstavu jihočeských betlémů ve francouzském 
městě Theoule-sur-Mer.  
   Muzeum se rovněž podílelo zápůjčkami a odbornou pomocí na výstavách jiných subjektů. 
Zapůjčilo betlémy Jihočeskému kraji na výstavu v Bruselu a Městu Chýnov, výstavku o 
Boleslavu Jablonském Městu K. Řecice, předměty z fondu Ema Destinnová Muzeu 
Mladoboleslavska, gotické kachle Prácheňskému muzeu v Písku a Regionálnímu muzeu 
v Č. Krumlově, soubor různorodých předmětů Prachatickému muzeu a máselnici se 
stojanem Městskému muzeu Třeboň. 
 
Přednášky                        
   Pracovníci muzea během roku přednesli celkem 37 přednášek. Dr. Š. Běhalová realizovala 
6 přednášek o Landfrasově tiskárně a muzejním knihovnictví, Mgr. V. Burian realizoval 24 
přednášek o archeologii, válečné historii a kostele sv. J. Křtitele, dr. F. Furbach realizoval 2 
přednášky o historii J. Hradce a Emmě Destinnové,  MgA. Valášek realizoval 1 přednášku o 
Marii Hoppe-Teinitzerové 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 2013 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. Proslulostí vystupujících byl výjimečný koncert v kostele sv. 
Jana Křtitele u příležitosti otevření Síně Emy Destinnové, který provedli členové Národního 
divadla v Praze, sopranistka Zdena Kloubová, violista Petr Přibyl a dirigent a klavírista 
David Švec.  
   Úplný přehled těchto akcí je uveden v kapitole V. 
 
Spolupráce s jinými institucemi                                                                                                               
   Muzeum bylo v roce 2013 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, P. 
Míchalová a dr. J. Pikal 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 
ČR a předsedkyní jihočeské etnografické komise AMG ČR. Mgr. V. Burian byl členem 
Jihočeské archeologické komise a předsedou Klubu historie letectví  J. Hradec. Dr. Š. 
Běhalová byla členkou jihočeské komise knihovníků AMG ČR, předsedkyní celostátní 
komise knihovníků AMG ČR, členkou grantových komisí Ministerstva kultury ČR pro 
Veřejné informační služby knihoven 5 a 7 a členkou výkonného výboru Sdružení 
knihovníků a informačních pracovníků. 
   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. Dále zastupoval muzeum v Jihočeské krajské sekci 
AMG ČR. 
   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 muzeum zajišťovalo 2 
pracovníky provoz expozice Dílo a život Marie Hoppe-Teinitzerové v Domě gobelínů 
v bývalém tzv. novém pivovaře čp. 202/I v J. Hradci.  
 
Badatelé a odborné konzultace    
   Pracovníci muzea poskytli během roku služby celkem 546 badatelům. Z toho knihovna 
muzea 377 badatelům, Mgr. V. Burian 34 badatelům, dr. F. Furbach 70 badatelům, MgA. J. 
Valášek 30 badatelům a Mgr. A. Zvonařová 35 badatelům. 
   Muzeum sloužilo jako metodické centrum pro kronikářství v jindřichohradeckém regionu.  
 
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, Český rozhlas 1, Faktor, Betlémář, Betlémy a betlemáři, 
Betlémská hvězda, Deník Jindřichohradecka, Jindřichohradecký zpravodaj, Neon, MF Dnes, 
Národní osvobození, Válka revue a Deštenský zpravodaj.                                                                                    
   Placená reklama muzea byla zveřejněna v časopise COT busines, v publikaci Česko všemi 
smysly – jižní Čechy a Adresáři cestovního ruchu RELAX 2013 (včetně webových stránek 
www.arelax.cz), v mapě Pelhřimova a okolí fy KOMPAKT s.r.o., v letáku Jihočeská muzea 
a galerie fy ADJUST ART s.r.o. a v městském informačním systému v J. Hradci a Třeboni.     
   Muzeum dále provozovalo celkem 3 vlastní reklamní zařízení na území města J. Hradce. 
   Muzeum mělo vlastní webovou stránku www.mjh.cz, která byla průběžně aktualizována o 
kulturně výchovné akce. Stránka zaznamenala v průběhu roku 13.702 návštěvníků. 
 

IV. Přehled výstav v roce 2013 
 
06.04.-26.05. Jihočeská krajina L. Pilařová-Kverková, kurátor MgA. J. Valášek, výstavní  
                       síň V jezuitském semináři 
18.04.-30.12. Na sklonku monarchie Život v Jindřichově Hradci na stránkách týdeníku  
                      Ohlas od Nežárky, kurátor dr. F. Furbach, konferenční sál 
25.04.-30.12. Letem hračkářským světem Hračky ze sbírky Františka Kyncla, kurátorka   



                      Mgr. A. Zvonařová, výstavní síň Ve Svatojánské 
09.05.-16.06. 50 let Fotoskupiny FOKUS, kurátor MgA. J. Valášek, křížová chodba  
                       minoritského kláštera 
30.05.-21.07. Antonín Málek: K p ětasedmdesátinám, kurátor MgA. J. Valášek, výstavní  
                       síň V jezuitském semináři 
29.06.-11.08. Textil 2013 Tvorba sdružení textilních výtvarníků, kurátorka Mgr. A.  
                       Zvonařová, kostel sv. J. Křtitele 
15.08.-30.09. Fotograf Antonín Špát Nablízku je člověk, kurátor MgA. J. Valášek,   
                       výstavní síň V jezuitském semináři  
04.10.-03.11. Kopie Kodexu vyšehradského, ve spolupráci s VOŠG a SPŠG Praha 1,   
                       Hellichova 22, křížová chodba minoritského kláštera 
17.10.-06.01. Pozdvihni se duše z prachu …, výstava kramářských tisků s náboženskou  
                       tématikou, kurátorka dr. Š. Běhalová, výstavní síň V jezuitském semináři 
16.11.-30.12. IV. ro čník mezinárodní soutěžní výstavy betlémů Nožík Tomáše Krýzy,  
                      kurátorka Mgr. A. Zvonařová, kostel sv. J. Křtitele 
30.11.-06.01. Jihočeské betlémy, kurátorka Mgr. A. Zvonařová, Theoule-sur-Mer 
11.03.-30.12. Básník Boleslav Jablonský, Ze sbírkových fondů k Týdnu knihoven,  
                      Nouzovky, aneb když jsme měli hluboko do kapsy, drobné příležitostné  
                      výstavky, konferenční sál 
  

V. Přehled koncertů a jiných kulturních akcí v roce 2013  
 
14.01. Jindřichův Hradec v současnosti, beseda spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce  
           se starostou města ing. Stanislavem Mrvkou, konferenční sál 
25.01. PER ARDUA AD ASTRA, aneb Přes překážky ke hvězdám, přednáška Klubu  
           historie letectví v Jindřichově Hradci proslovená mjr. Jaroslavem Morochovičem,  
           konferenční sál  
11.02. Jindřichův Hradec před 100 lety – rok 1913, přednáška spolku Přátelé starého  
           Jindřichova Hradce proslovená PaedDr. Františkem Furbachem, konferenční sál 
06.-07.03. Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, mezinárodní vědecká  
           konference, ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích,  
           konferenční sál 
11.03. Básník Boleslav Jablonský – ke 200.  výročí narození básníka, přednáška spolu  
           Přátelé starého Jindřichova Hradce proslovená Zdenkou Maršíkovou, konferenční sál 
22.03. Válka v zálivu, přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci proslovená  
           mjr. v. z. Karlem Vackem 
01.04. Velikonoční koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE, kaple Nanebevzetí  
           Panny Marie 
08.04. Blatské kroje, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce proslovená  
           PhDr. Jiřinou Langhammerovou, konferenční sál 
14.04. Setkání dětských pěveckých sborů, akce Základní umělecké školy Jindřichův  
           Hradec, kostel sv. Jana Křtitele 
19.04. Tragický výbuch v muničním skladu v Hostivicích ve čtvrtek 13. září 1945,  
           přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci proslovená kpt. V. z. Karlem   
           Ludvíkem, konferenční sál 
26.04. Jarní koncert komorního souboru Jindřichohradeckého symfonického  
           orchestru, kaple Nanebevzetí Panny Marie 
07.05. Koncert dětských pěveckých sborů, akce Základní školy Jindřichův Hradec II  
           Janderova 160, kostel sv. Jana Křtitele 
13.05. Ema Destinnová v nové expozici, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova  



           Hradce proslovená PaedDr. Františkem Furbachem, konferenční sál 
17.05. Zahájení Festivalu muzejních nocí, ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií,  
           konferenční sál  
           Muzejní noc – zastavení s Emou Destinnovou, kostel sv. Jana Křtitele a minoritský  
           klášter 
25.05. Běž na věž, XVII. ročník soutěže o putovní pohár ředitele Muzea Jindřichohradecka,  
           městská věž 
30.05. Abiturientský koncert Základní um ělecké školy Jindřichův Hradec, kaple  
           Nanebevzetí Panny Marie 
10.06. Činnost mimořádných lidových soudů na Jindřichohradecku, přednáška spolku  
           Přátelé starého Jindřichova Hradce proslovená Mgr. Liborem Svobodou, Ph.D.,  
           konferenční sál 
           Abiturientský koncert Základní um ělecké školy Jindřichův Hradec, kaple  
           Nanebevzetí Panny Marie 
20.06. Chvála zpěvu, koncert jindřichohradeckých dětských pěveckých sborů, kostel sv.   
           Jana Křtitele 
04.07. Sváteční koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE, kostel sv. Jana Křtitele 
21.07. VI. Folklorní festival jiho českých souborů, ve spolupráci s Jarošovskou krojovou  
           družinou, minoritský klášter 
29.07. Koncert Petra Přibyla a jeho hostů, kostel sv. Jana Křtitele 
24.08. XX. setkání československých válečných a poválečných letců, ve spolupráci  
           s Klubem historie letectví v Jindřichově Hradci, jezuitský seminář 
23.-24.09. Tvůrčí dílny pro děti, doprovodná akce k výstavě Letem hračkářským světem,  
           konferenční sál 
26.08. Koncert Petra Přibyla a jeho hostů, kostel sv. Jana Křtitele 
21.09. XIX. slavnosti Adama Michny z Otradovic, ve spolupráci s Jindřichohradeckou  
           kulturní  společností, kostel sv. Jana Křtitele a minoritský klášter 
04.10. Iluminace starých rukopisů, doprovodná akce k výstavě Kopie Kodexu  
           vyšehradského, konferenční sál 
14.10. Banderovci v jižních Čechách, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce  
           proslovená Mgr. Liborem Svobodou, Ph.D., konferenční sál 
18.10. Generál in memoriam František Skokan, přednáška Klubu historie letectví  
           Jindřichův Hradec proslovená kpt. v. z. Karlem Ludvíkem, konferenční sál 
08.10. Iluminace starých rukopisů, doprovodná akce k výstavě Kopie Kodexu  
           vyšehradského, konferenční sál 
11.11. Archeologické výzkumy Muzea Jindřichohradecka za uplynulých 5 let,  
           přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce proslovená Mgr. Vladislavem  
           Burianem, konferenční sál 
14.11. Slavnostní koncert k poctě Emy Destinnové, koncert operní pěvkyně Zdeny  
           Kloubové, klavíristy Davida Švece a violisty Petra Přibyla, kostel sv. Jana Křtitele 
14.-16.11. Betlémy stále živé II, mezinárodní konference, konferenční sál 
22.11. CZECH SPITFIRE CLUB JIHLAVA „We don´t forget – my n ezapomínáme“,   
           přednáška Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci proslovená Josefem  
           Vochyanem, konferenční sál 
19.11. Příběhy bezpráví, přednáška Mgr. Libora Svobody, Ph.D., pro Základní školu  
           Jindřichův Hradec I Štítného 121, konferenční sál 
06.12. Vánoční koncert pěveckého sboru X-tet, kaple Nanebevzetí Panny Marie 
07.12. Vánoční koncert Petra Přibyla, konferenční sál 
09.12. Pozdvihni se duše z prachu, přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce  
           proslovená PhDr. Štěpánkou Běhalovou, Ph.D., konferenční sál 



12.12. Chvála zpěvu, adventní koncert jindřichohradeckých dětských pěveckých sborů,  
           kostel sv. Jana Křtitele      
14.12. Předvánoční akordeonový koncert, akce Základní umělecké školy Jindřichův  
           Hradec, kostel sv. Jana Křtitele 
19.12. Vánoční koncert pěveckého sboru Smetana, kostel sv. Jana Křtitele 
12., 26. a 30.07., 02. a 23.08., 20.09. Noční komentované prohlídky kostelem sv. Jana  
           Křtitele 
 

VII. Sponzoři muzea v roce 2013 
 
   Na vydání 24. svazku Vlastivědného sborníku Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 
přispělo Město 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 2013 
 
Josef Brcháň, Jindřichův Hradec: 15 kramářských tisků z 18. a 19. století, reklamní leták 
knihkupectví A. Landfras syn z r. 1888, 54 svatých obrázků z 19. a 20. století 
Luděk Fiala, Lodhéřov: odznak Soutěž lidové umělecké tvořivosti 1955 
Blanka Hrabětová, Plzeň: dětská mrkací panna v ručně ušitém blatském kroji z 30. let 20. 
století 
Ludmila Kaprasová, Praha: krosenka Touha ticha od Ludmily Kaprasové  
Milan Kasper, Jindřichův Hradec: kamenná litografická deska z 2. poloviny 19. století 
z nezjištěné tiskárny v J. Hradci 
Dagmar Kirst, Buchen, Německo: dívčí blatský kroj z konce 19. století 
Zdeněk Kareš, Pardubice: šicí stroj MILA Minerva 122 
Eva Knorrová-Bauerová, Moudrov: šicí stroj LADA 11 
Petruše Koppová, Jindřichův Hradec: soubor textilií z dílny Marie Hoppe-Teinitzerové 
Vladimír Krampera, Jind řichův Hradec: šicí stroj LADA 7 
Antonín Málek, Jindřichův Hradec: diptych Jindřichův Hradec – Kolín nad Rýnem od 
Antonína Málka 
Pavla Michálková, Praha: Dukelská pamětní medaile včetně dekretu a průkazu pro 
Michala Tomáše, soubor černobílých fotografií z Dolní Lhoty z let 1920 až 1937, 
legionářská legitimace 
Marie Moudrá, Jind řichův Hradec: 2 černobílé fotografie dokumentující demolici domu 
pod Nežáreckou bránou v J. Hradci 
Jiří Němeček, Jindřichův Hradec: betlém od Jiřího Němečka 
Libuše Pilařová-Kverková, Praha: obraz Stará lávka na Nežárce od Libuše Pilařové-
Kverkové 
Petr Pokovba, Jindřichův Hradec: čs. armádní stejnokroj majora z 50. let 20. století, 
čestný odznak Za obětavou práci II. stupně, pamětní medaili Za aktivní práci III. stupně, 
jubilejní medaile ÚV Svazarma 1969-1989 Rada KDZP 
Antonín Špát, Lodhéřov: cyklus 31 černobílých fotografií Zrození muzea, 2 černobílé 
fotografie z cyklu Lidé, kteří zvítězili, vše od Antonína Špáta 
 


