
I. Pracovníci muzea v roce 2014

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                               ing. arch. Jitka Weinerová (zároveň muzejní  
                                                                  pedagožka), od 03.02. do 29.04. 
                                                                  Mgr. Bořivoj Valášek (zároveň muzejní pedagog), 
                                                                  od 07.05. do 31.12.
Archeolog                                                 Mgr. Vladislav Burian
Archeologická technička                          Bc. Hana Hojerová, od 02.06.
Dokumentátorka sbírky                            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.
Výstaváři                                                  Marta Jirků (zároveň dokumentátorka a 
                                                                  průvodkyně), do 31.12.
                                                                  Tomáš Kadlec (zároveň dokumentátor a průvodce),
                                                                  do 30.11.
                                                                  Ing. Jaromír Růžička (zároveň dokumentátor a 
                                                                  průvodce), od 01.12.

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 31 dohodu o provedení práce a 4 dohody o pracovní činnosti. 
Na základě těchto dohod pracovali v muzeu krátkodobě zaměstnanci především ve funkcích 
průvodců. 

II. Provozní činnost v roce 2014



Finanční hospodaření muzea   
   Výnosy muzea v roce 2014 byly tvořeny příspěvkem na činnost od zřizovatele muzea ve 
výši 14,346.000,- Kč, tržbami za vlastní výkony ve výši 3,099.617,- Kč, použitím 840.458,- 
Kč z fondu reprodukce majetku na opravy a údržbu a dotací MK ČR ve výši 133.000,- Kč 
z programu VISK 6 na digitalizaci 6 rukopisů, 4 starých tisků a 18 jindřichohradeckých 
tisků z 18. století. Celkově mělo muzeum za rok výnosy ve výši 18,419.075,- Kč a náklady 
ve výši 18,253.145,- Kč a dosáhlo tak hospodářského výsledku ve výši 165.930,- Kč.
   Zůstatek rezervního fondu na konci roku 2014 byl 209.496,- Kč. K zůstatku za rok 2013 
ve výši 98.485,- Kč přibyly úroky ve výši 38,- Kč, příděl ze zlepšeného hospodářského 
výsledku za rok 2013 ve výši 89.570,- Kč a vklady z veřejných sbírek ve výši 21.403,- Kč. 
   Zůstatek fondu reprodukce majetku na konci roku byl 2,699.578,- Kč. Zůstatek za rok 
2013 ve výši 3,744.946,- Kč byl doplněn účetními odpisy ve výši 1,499.954,- Kč. 
Prostředky z fondu ve výši 840.458,- Kč byly použity na posílení fondu oprav a údržby a za 
1,704.864,- Kč byly nakoupeny dodávkový automobil, osobní automobil, kompaktní regály 
do depozitáře archeologie, datový projektor, odvlhčovač, tiskárna a počítač.  
   Zůstatek fondu odměn na konci roku byl 179.112,- Kč. Zůstatek za rok 2013 ve výši 
89.543,- byl doplněn přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 
89.569,- Kč.
   Zůstatek fondu dlouhodobého hmotného majetku na konci roku 2014 byl 17,062.779,- Kč 
a fondu kulturních a sociálních potřeb 40.224,- Kč. 

Objekty muzea                  
   Muzeum působilo v roce 2014 ve 4 objektech.                                                                       
   Areál kostela sv. J. 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 160.484,- 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 činilo v roce 2014 39.423,- 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, kulturních tradic a řemesel má vypůjčený Město J. Hradec. 
Muzeu připadlo 20% vybraného vstupného, což činilo 35.816,- Kč.
   Areál kostela sv. J. 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 jižní lodi kostela sv. J. Křtitele byla provedena obnova krovové konstrukce a střešního 
pláště. Dále bylo v kostele provedeno odvlhčení podlahy v kapli sv. Mikuláše. 
   V areálu minoritského kláštera byl proveden nátěr severního průčelí západního křídla.
   V jezuitském semináři byly vydlážděny kouty nádvoří s okapními svody.                            
   Město jako vlastník celkově rekonstruovalo sklepy pod západním křídlem semináře.

Další činnost      
   Technické vybavení muzea bylo doplněno o výkonný odvlhčovač, datový projektor, 
počítač a tablet.



   Muzeum darovalo jiným organizacím zřizovaným Jihočeským krajem osobní automobil a 
dodávkový automobil a místo nich nakoupilo 2 nové vozy stejné kategorie.
   Byl vyklizen a vyčištěn půdní prostor nad depozitáři v nástavbě nad severovýchodní částí 
jezuitského semináře a zřízeno dřevěné schodiště do něj.
   Archeologický depozitář ve sklepech pod západním křídlem semináře byl vybaven 
kovovými kompaktními regály.

Návštěvnost muzea          
   V roce 2014 navštívilo vlastní muzejní expozice, výstavy, koncerty, přednášky a další akce
celkem 65.207 osob. Z tohoto celkového počtu bylo platících návštěvníků 55.437.  
   Muzeum dále navštívilo 4.982 účastníků různých akcí, pro něž muzeum poskytlo prostory.
   Muzeem spoluprovozovanou expozici Dílo a život Marie Hoppe-Teinitzerové v Domě 
gobelínů navštívilo 10.801 osob.
   Celkem muzeum navštívilo 80.990 osob. 
   Tradičně nejvíc lidí navštívilo Krýzovy jesličky. Návštěvnicky nejúspěšnějšími akcemi 
byla Muzejní noc a 
výstavy Stavebnice Merkur. 

III. Odborná činnost v roce 2014

Organizační činnost                    
   Sklepy pod západním křídlem jezuitského semináře stavebně upravené na archeologický 
depozitář byly vybaveny novým depozitárním nábytkem.

Práce se sbírkou a odbornou knihovnou   
   Do centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem kultury ČR byl nahlášen nový 
samostatný fond Vladimír Holub.
   Během roku byly provedeny inventarizace těchto podsbírek a fondů: Nábytek v rozsahu 
inventárních čísel Na 1 až Na 350, Kamenné artefakty KA 1 až KA 187,  Národopis N 1001 
až N 1500, Fotografie Fo 1001 až Fo 2000, Porcelán a jemná kamenina P 1 až P 969, 
Grafika a kresba GK 2001 až GK 2954 a Vladimír Holub VH 1 až VH 538. Celkem bylo 
inventarizováno 4.498 inventárních čísel.
   Byla provedena revize odborné knihovny.
   V uplynulém roce byly dodavatelsky restaurovány tyto sbírkové předměty: 1 starý tisk 
(inventární číslo S 92 - Zlatá Gindřichohradecká Maryánská Růže), 25 rukopisů (Rk 1 - 
Misál, Rk 4 - Zwanj na swadbu, Rk 9 - herbář, Rk -16 - Apateka Domacov Rozlyčnjch 
Lekarstwj, Rk 22 - Pobožnost ranní, Rk 47 - Ve jménu boha otce, Rk 55 - Páteční žalost, Rk 
58 - Gebetter, Rk 65 - Morgengebet, Rk 71 - Modlitba na den narození Marie Panny, Rk 81 
- Morgengebetter, Rk 85 - Vademecum, Rk 87 - Vzbuzování k vroucnému a užitečnému, Rk
100 - Apateka Domacý rozljčných lekařstwj, Rk 104 - Grüss zum Herzen Christi, Rk 106 - 
Bönerin, M. T. Kochbuch, Rk 110 - modlitební kniha, Rk 116 - Duchovní křesťanské 
katolické jádro, Rk 123 - Morgen-gebett, Rk 130 - Bambergisch christliches Gebettbuch, Rk
149 - Jádro lékařské, Rk 169 - Rettigová, M. D., Věneček pro dcery vlastenecké, Rk 175 - 
modlitební kniha, Rk 176 - Litanie k bolestné Panně Marii, Rk 533 - latinský graduál), 4 
jindřichohradecké tisky (JK 614 - Pacovský, V., Auplné Uměnj Kuchařské, JK 799 - 
Kuperius, A., Nowá wýborná Knižka Kuchařská, JK 900 - Pacovský, V., Auplné Vměnj 
Kuchařské, JK 2167 - Müller, K., Modlitební kniha poutnická), 5 kusů hodin (Ho 5 - 
kapesní hodinky, Ho 30 - stojací hodiny, Ho 58 - stolní hodiny s budíkem, Ho 77 - nástěnné 
bicí hodiny, Ho 86 - nástěnné čtvrťové lidové hodiny), 5 kusů militárií (M 1172 - plastická 
mapa bojiště, M 927 - polštářek z waffenrocku, M 1017 - buršácká cereviska, M 81 - ruský 



transparent z I. světové války, M 1173 - praporová stuha veteránského spolku z K. Řečice), 
12 kusů měšťanského textilu (N 1762 - ženský kabátek, N 4824 - ženský kabátek, N 3716 - 
ženský kabátek, N 3426 - ženský kabátek, N 4827 - komplet, N 1162 - komplet, N 1755 - 
špencr, N 1750 - ženský kabátek, N 608 - vějíř, N 2589 - vějíř, N 2577 - vějíř), desky 
památečního fotoalba starosty Naxery (Fo 159), 9 kreseb (GK 2596 a-d - Kysela, F., Návrh 
na textilní potahové lárky, GK 2634 a-e - Putz, K., Československý len) a 15 plastik (Pl 541 
- Dušek, J. V., Děti železného 75. pluku, Pl 542 - Dušek, J. V., Děti železného 75. pluku, Pl 
543 - Dušek, J. V., Děti železného 75. pluku, Pl 545 - Dušek, J. V., Voják se ženou se 
loučící, Pl 546 - Dušek, J. V., Sedící mužský akt, Pl 549 - Dušek, J. V., Odkaz, Pl 845 - 
Dušek, J. V., Model pomníku M. J. Husa, Pl 838 - Krejča, M., Hlava vojína domobrany F. 
Podlahy, Pl 544 - Krejča, M., dlaždice Muž s hady, Pl 824 - Dušek, J. V., busta M. J. Husa, 
Pl 848 - nezn., busta císaře F. J. I., Pl 847 - Kabeš, R., Klečící muž, Pl 849 a - Amort, V., 
Poslední podpis, Pl 851 - Birma, O., Plukovník Švec, Pl 862 - Birma, O., Plukovník Švec).
   V konzervátorské dílně muzea byly kromě drobných konzervačních a opravářských prací 
konzervovány či restaurovány 3 malé betlémy, 2 šicí stroje LADA, navíječka, dětský 
kočárek, 2 židle, 10 kusů archeologického kovu a 23 kusů chladných zbraní.
   Sbírka muzea byla v roce 2014 doplněna o 149 evidenčních položek, které představují 666
jednotlivých předmětů. K nejhodnotnějším přírůstkům sbírky patří prapor 174. záchranného 
praporu J. Hradec, koláž od Roberta Piesena Strukturální kompozice I, soubor 
gramofonových desek z pozůstalosti E. Destinnové, pohlednice s Pragermánem 
z N.Bystřice, 3 portrétní obrazy od Františka Horčičky z jindřichohradecké rodiny Bayerů, 
obraz od Hanuše Schwaigera Člověk je tu!, bibliofilský tisk J. Šimánek Božstva a kulty 
s dřevoryty od Josefa Váchala, 8 obrazů od Vlastislava Hofmana, keramický betlém od 
Bohumila Housky a vývěsní štít Gasthaus Johann Pötsch z N. Bystřice.
   Ze sbírky byly vyřazeny pro velmi špatný fyzický stav tyto sbírkové předměty: pomlázka 
(inventární číslo N 342), kraslice (N 86), figurky z těsta (N 321 a N 324), dámské šátky (N 
948, N 982, N 1001, N 1002, N 1004, N 1009, N 1014, N 1018, N 1020, N 1027, N 1032, N 
1036 a N 1039), židle (Na 33 a Na 38), skleník (Na 44, Na 78, Na 183, Na 189, Na 191, Na 
266 a Na 281), skříň (Na 173 a Na 312) a křeslo (Na 285). 
   Ze sbírky byly dále vyřazeny  Pirchanský oltář z kostela Nejsv. Trojice v J. Hradci (Pl 
228) a votivní obraz z fary v Roseči (O 357), neboť bylo zjištěno, že oba sbírkové předměty 
byly vždy ve vlastnictví ŘK církve a do sbírky muzea byly zapsány neoprávněně.
   Všechny přírůstky sbírky a vyřazení sbírkových předmětů ze sbírky projednala 
sbírkotvorná komise ředitele muzea, která v roce 2014 jednala jedenkrát. 
   V odborné knihovně bylo zapsáno 150 knihovních jednotek.

Výzkum a dokumentace 
   Odborná knihovnice dr. Š. Běhalová odborně zpracovala celkem 300 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. V r. 2014 byla nejdůležitějším výstupem publikace Jindřichohradecký uličník.        
   Archeolog Mgr. V. Burian provedl za rok 2014 výzkumy a dozory na 46 lokalitách a 
kontroly na 12 archeologických lokalitách. Nejrozsáhlejší výzkum podnikl na lokalitě 
Dačice čp. 8/I.  Odborně zpracoval 187 sbírkových předmětů a pracoval dále na 
vědeckovýzkumných úkolech Slovanská hradiště v Podyjí, Historické jádro J. Hradce a 
Historické jádro Třeboně.
   Historik dr. F. Fürbach odborně zpracoval 148 sbírkových předmětů. Dále pokračoval 
v práci na vědeckovýzkumných úkolech Historie města J. Hradce ve 20. století, Život a 
umělecká kariéra E. Destinnové, Osobnosti Jindřichohradecka, 75. pěší pluk a dalších 
drobných regionálních tématech. Nejdůležitějšími výstupy z této činnosti byla výstava o 



jindřichohradecké cirkusové rodině Štipků Pozdrav z cirku a publikace Jindřichohradecký 
uličník. 
   Historik umění MgA. J. Valášek odborně zpracoval 40 sbírkových předmětů. Dále 
pracoval na vědeckovýzkumných úkolech Život a dílo Vladimíra Holuba, Život a dílo Marie
Hoppe-Teinitzerové a Umělci v řadách 75. pěšího pluku. 
   Etnografka Mgr. A. Zvonařová odborně zpracovala 1.228 sbírkových předmětů. Provedla 

dokumentaci masopustních tradic v Políknu, Starém Městě p. L., Stříbci a 
Třeběticích a pokračovala v dokumentaci jihočeských kostelních betlémů. Dále 
pokračovala ve vědeckovýzkumném úkolu Současná jihočeská betlémářská tvorba. 

Vydavatelská a publikační činnost           
   Muzeum vydávalo jako stálou přílohu Jindřichohradeckého zpravodaje měsíčník Novum, 
který byl zároveň v separátních výtiscích k dispozici návštěvníkům muzea a  městského 
informačního střediska.                                                                                                               
   Muzeum vydalo 79. výroční zprávu za rok 2013, 25. svazek Vlastivědného sborníku 
Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindřichohradeckého vlastivědného sborníku) a 
katalogy k výstavám Vladimír Doubal Betlémy dřevořezby a  Hanuš Gantner Malíř z hor. 
Ve spolupráci se spolkem Přátelé starého J. Hradce vydalo muzeum publikaci 
Jindřichohradecký uličník a ve spolupráci s Obcí Lodhéřov fotografickou publikaci Antonín 
Špát Nablízku je člověk.
   Odborní pracovníci samostatně publikovali řadu příspěvků a článků. Úplný přehled 
publikační činnosti pracovníků muzea je uveden v kapitole VI.

Expozice a výstavy                
   V roce 2014 muzeum byla obměněna Obrazová galerie v části věnované hradensiím. 
   Muzeum v roce 2014 uspořádalo 5 výstav ve výstavní síni V jezuitském semináři, 1 
výstavu ve výstavní síni Ve Svatojánské, 2 výstavy v křížové chodbě, 1 výstavu 
v konferenčním sále a 1 výstavu v kostele sv. J. Křtitele. Dále uspořádalo muzeum 2 výstavy
ve výstavních prostorách cizích subjektů. Nejnavštěvovanější výstavou byla výstava 
Stavebnice Merkur.
   Úplný přehled výstav realizovaných v muzejních prostorách je uveden v kapitole IV.
   Muzeum se podílelo zápůjčkami a odbornou pomocí rovněž na výstavách jiných subjektů. 
Zapůjčilo betlémy Prachatickému muzeu, Muzeu Podblanicka a Ostravským výstavám, 
obraz Dívka od Jaroslava Krále Domu umění města Brna, militaria Regionálnímu muzeu 
v Kolíně a Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v J. Hradci, svaté obrázky 
Národní knihovně ČR a sbírkové předměty vážící se ke svatebním obřadům Prachatickému 
muzeu. 
   V konferenčním sále byly uspořádány muzeem či jiným subjektem malé příležitostné 
výstavy Dvě výročí generála Kholla a Z činnosti jindřichohradeckého skauta.     

Přednášky                       
   Pracovníci muzea během roku přednesli celkem 55 přednášek. Dr. Š. Běhalová realizovala
16 přednášek především o Landfrasově tiskárně a Ohlasu od Nežárky, Mgr. V. Burian 
realizoval 22 přednášek o archeologii a dějinách letectví, dr. F. Fürbach realizoval 11 
přednášek především o E. Destinnové a 75. pěším pluku, MgA. Valášek realizoval 1 
přednášku o V. Hofmanovi a Mgr. A. Zvonařová realizovala 5 přednášek s národopisnými 
tématy.                                                                                                                                        
   Přednášky pronesené na půdě cizích subjektů v kapitole V uvedeny nejsou.

Koncerty a jiné kulturní akce                



   V roce 2014 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 2014 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 
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. Fürbach, dr. J. 
Pikal a P. Míchalová pracovali ve výboru spolku Přátelé starého J. 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 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 a předsedkyní celostátní komise knihovníků AMG ČR
   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.
   Dr. Běhalová byla členkou grantových komisí Ministerstva kultury ČR VISK 5 a VISK 7. 
   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 spoluprovozovalo 
v bývalém tzv. novém pivovaře čp. 202/I v J. Hradci stálou expozici Dílo a život Marie 
Hoppe-Teinitzerové.

Badatelé a odborné konzultace   
   Pracovníci muzea poskytli během roku služby celkem 703 badatelům. Z toho knihovna 
muzea 454 badatelům, Mgr. V. Burian 55 badatelům, L. Fiala 8 badatelům, dr. F. Fürbach 
70 badatelům, MgA. J. Valášek 30 badatelům a Mgr. A. Zvonařová 86 badatelům.
   Muzeum sloužilo jako metodické centrum pro kronikářství v jindřichohradeckém regionu. 
Mgr. A. Zvonařová poskytla metodickou pomoc 3 kronikářům.

Propagační činnost         
   Sdělovacím prostředků regionálním i celostátním 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, GIMI, Český rozhlas 1 a 2, Faktor, Impuls, Betlémář, Betlémy a betlemáři, 
Betlémská hvězda, Deník Jindřichohradecka, Jindřichohradecký zpravodaj, Neon, MF Dnes,
Národní osvobození, Deštenský zpravodaj, Čtenář, Bibli, Bulletin SKIP a Věstník AMG.      
   Placená reklama muzea byla zveřejněna v časopisech RELAX 2014 (včetně webových 
stránek www.arelax.cz,  COT business, Lidé a země, v publikacích Cestovní informátor 
2014,  Cykloprůvodce Střední a jižní Čechy na kole i pěšky a Omalovánky první pomoci, 

http://www.arelax.cz/


v příloze Literárních novin Jihočeský kraj kulturní a literární, v příloze Jindřichohradeckého 
deníku Město na dlani, 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. Stránka byla v roce 2014 zásadně rekonstruována.

IV. Přehled výstav v roce 2014

01.03.-30.04. 2. světová válka v letecké fotografii, kurátor Mgr. V. Burian, Městská  
                       knihovna J. Hradec
10.04.-04.05. Malovaná pomlázka, kurátorka Mgr. A. Zvonařová, výstavní síň 
                      V jezuitském semináři
24.04.-30.12. Stavebnice Merkur, kurátorka Mgr. A. Zvonařová, výstavní síň Ve 
                       Svatojánské
25.04.-30.12. Vlastislav Hofman Umělec mnoha tváří, kurátor MgA. J. Valášek, výstavní 
                       síň V jezuitském semináři
06.05.-22.06. Obrázky z pouti, kurátorka dr. Š. Běhalová, Národní knihovna ČR
30.05.-30.12. Pozdrav z cirku, kurátor dr. F. Fürbach, konferenční sál
21.06.-31.07. Iva Mrázková Imaginární prostory, kurátoři MgA. J. Valášek a Mgr. A.  
                       Zvonařová, křížová chodba minoritského kláštera
21.08.-28.09. Válečná křídla, ve spolupráci s Klubem plastikových modelářů J. Hradec a 
                       Klubem historie letectví J. Hradec, kurátor Mgr. V. Burian, výstavní síň 
                       V jezuitském semináři
11.09.-09.11. Všech šest pohromadě, ve spolupráci se SUPŠ sv. Anežky v Č. Krumlově, 
                       kurátor MgA. J. Valášek, křížová chodba minoritského kláštera
02.10.-02.11. Fauna bájná i skutečná v mědirytinách Antonia Tempesty, kurátorka dr. Š.
                       Běhalová, výstavní síň V jezuitském semináři
06.11.-06.01. Hanuš Gantner Malíř z hor, kurátor MgA. J. Valášek, výstavní síň 
                       V jezuitském semináři
22.11.-30.12. Vladimír Doubal Betlémy dřevořezby, kurátorka Mgr. A. Zvonařová, kostel 
                       sv. J. Křtitele

V. Přehled koncertů a jiných kulturních akcí v roce 2014 

13.01. Jindřichův Hradec v současnosti, beseda spolku Přátelé starého J. Hradce se 
            starostou města ing. Stanislavem Mrvkou, konferenční sál
17.01. To nejlepší z činnosti Klubu historie letectví Jindřichův Hradec za rok 2013, 
            přednáška Klubu historie letectví v J. Hradci proslovená Mgr. Vladislavem 
            Burianem a Radkem Novákem, konferenční sál 
10.02. Jindřichův Hradec před 100 lety – rok 1914, přednáška spolku Přátelé starého J. 
           Hradce proslovená PaedDr. Františkem Fürbachem, konferenční sál
21.02. Banderovci na jihu Čech, přednáška Klubu historie letectví v J. Hradci proslovená 
           Mgr. Liborem Svobodou, Ph.D., konferenční sál 
10.03. Malovaná pomlázka, přednáška spolu Přátelé starého J. Hradce proslovená Mgr. 
           Alexandrou Zvonařovou, konferenční sál
14.04. Domobranecké prapory, beseda spolku Přátelé starého J. Hradce s Janem Solperou, 
           autorem knihy Československá Druhá armáda, konferenční sál
14.-16.04. Výtvarné dílny pro školy, doprovodná akce k výstavě Malovaná pomlázka, 
                  výstavní síň V jezuitském semináři



25.04. Od létání Migů k L 39, přednáška Klubu historie letectví v J. Hradci proslovená plk.
           Františkem Hlavničkou, konferenční sál
07.05. Koncert dětských pěveckých sborů, kostel sv. Jana Křtitele
12.05. Vlastislav Hofman – umělec mnoha tváří, přednáška spolku Přátelé starého J. 
           Hradce proslovená MgA. Jakubem Valáškem, konferenční sál
17.05. Běž na věž, XVII. ročník soutěže o putovní pohár ředitele Muzea Jindřichohradecka, 
           městská věž
30.05. Muzejní noc – pozdrav z cirku, minoritský klášter a kostel sv. J. Křtitele
02.06. Absolventský koncert Základní umělecké školy Jindřichův Hradec, kaple 
           Nanebevzetí Panny Marie
07.06. Absolventský koncert Základní umělecké školy Jindřichův Hradec, kaple 
           Nanebevzetí Panny Marie
09.06. Oběti železné opony v bývalém okresu Jindřichův Hradec, přednáška spolku 
           Přátelé starého J.Hradce proslovená Mgr. Liborem Svobodou, Ph.D., konferenční sál 
11.06. Absolventský koncert Základní umělecké školy Jindřichův Hradec, kaple 
           Nanebevzetí Panny Marie
19.06. Chvála zpěvu, koncert jindřichohradeckých dětských pěveckých sborů, kostel sv. J. 
           Křtitele
05.07. Koncert vokálního souboru X-tet, rajský dvůr minoritského kláštera
06.07. Sváteční koncert souboru Trumpet Tune, kostel sv. J. Křtitele
14.07. Koncert Petra Přibyla při svíčkách, kostel sv. J. Křtitele
19.07. VII. Folklorní festival jihočeských souborů, ve spolupráci s Jarošovskou krojovou 
           družinou, minoritský klášter
11.08. Koncert Písně a balady aneb Petr Přibyl uvádí Václava Neckáře, kostel sv. J. 
           Křtitele
22.08. Koncert k uctění památky amerických letců padlých 24. srpna 1944, kostel sv. J. 
           Křtitele
23.08. XXI. Setkání československých válečných a poválečných letců, ve spolupráci 
           s Klubem historie letectví v J. Hradci, jezuitský seminář
13.09. Zážitková akce jindřichohradeckého skauta, kostel sv. J. Křtitele
23.-25.09. Výtvarné dílny pro školy, doprovodná akce k výstavě Všech šest pohromadě, 
                  konferenční sál
26.09. Pěší pluk jindřichohradecký v době mobilizace a prvého roku Velké války, 
           přednáška Klubu historie letectví v J. Hradci proslovená PaedDr. Františkem 
           Fürbachem, konferenční sál
27.09. XIX. Slavnosti Adama Michny z Otradovic, ve spolupráci s Jindřichohradeckou 
           kulturní společností, kostel sv. J. Křtitele a minoritský klášter
06.10. Koncert Maoka, kostel sv. J. Křtitele
09.-10.10. Výtvarné dílny pro školy, akce k Týdnu knihoven na téma Velká válka v Ohlase
                  od Nežárky aneb Zkus si vyrobit noviny, konferenční sál
13.10. Jindřichův Hradec na začátku 1. světové války, přednáška spolku Přátelé starého J.
           Hradce proslovená PaedDr. Františkem Fürbachem., konferenční sál
26.10. Koncert Viola da gamba, kaple Nanebevzetí Panny Marie
31.10. Dvě výročí generála Kholla, přednáška Klubu historie letectví v J. Hradci 
           proslovená Bc. Petrem Pokovbou, konferenční sál
           Koncert Miroslava Kůzla, kostel sv. J. Křtitele
10.11. Rok 1989 v okrese Jindřichův Hradec, přednáška spolku Přátelé starého J. Hradce 
           proslovená Mgr. Liborem Svobodou, Ph.D., konferenční sál
           Lidové zvyky na konci roku, přednáška Sdružení sociálních aktivit proslovená Mgr.
           Alexandrou Zvonařovou, konferenční sál



28.11. 44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec a jeho možné úkoly 
           v nadcházejících letech, přednáška Klubu historie letectví v J. Hradci proslovená 
           pplk. Janem Štěpánkem,konferenční sál
29.11. Koncert Petra Přibyla, kostel sv. Jana Křtitele
08.12. Fakulta managementu dvacetiletá, přednáška spolku Přátelé starého J. Hradce 
           proslovená Prof. Ing. Pavlem Pudilem, DrSc., MUDr. Rudolfem Skříteckým a Mgr. 
           Věrou Kubátovou , konferenční sál
11.12. Chvála zpěvu, adventní koncert jindřichohradeckých dětských pěveckých škol, 
           kostel sv. J. Křtitele
12.12. Předvánoční akordeonový koncert Základní umělecké školy v Jindřichově 
           Hradci, kostel sv. J. Křtitele
13.12. Adventní koncert pěveckého sboru X-tet, kaple Nanebevzetí Panny Marie
18.12. Vánoční koncert pěveckého sboru Smetana, kostel sv. J. Křtitele
18.04., 20.06., 11. a 25.07., 01.08., 03.10. Noční komentované prohlídky kostela sv. Jana 
                                                                    Křtitele

VII. Sponzoři muzea v roce 2014

   Na vydání 25. svazku Vlastivědného sborníku Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 
přispělo Město J. Hradec prostřednictvím spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce částkou
15.000,- Kč a Město Třeboň prostřednictvím Spolku přátel Třeboně částkou 6.000,- Kč. 
   Na vydání publikace Jindřichohradecký uličník přispělo Město J. Hradec prostřednictvím 
spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce částkou 40.000,- Kč, dalšími  47.000,- Kč přispěl 
spolek z vlastních prostředků.
   Obec Lodhéřov přispěla částkou 10.000,- Kč na vydání publikace Antonín Špát Na blízku 
je člověk.

VIII. Seznam darů do sbírky muzea v roce 2014

   Vzhledem ke komplikacím způsobeným novým Občanským zákoníkem muzeum v roce 
2014 nepřijalo 
žádný dar.
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