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„Dívejte se vzhůru na hvězdy a nikoli dolů na nohy. Pokuste se pochopit,
co vidíte a proč existuje vesmír. Buďte zvědaví.“
- Stephen Hawking
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Název: Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, příspěvková organizace
Zkratka: VKC Jindřichův Hradec, p. o.
Sídlo:
Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Sídla pracovišť:
 Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla, Hvězdná 51/V, 377 01 Jindřichův
Hradec
 Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův
Hradec
 Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův
Hradec
IČ: 085 23 495
Datum zřízení: 1. 10. 2019
E-mail: info@vkcjh.cz
Statutární zástupce: PhDr. Jitka Čechová
Zřizovatel organizace: Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Zřizovací listina byla vydána a schválena usnesením Zastupitelstva města Jindřichův Hradec
č. 149/9Z/2019 ze dne 28. 8. 2019.
Dnem 1. 10. 2019 zřídilo Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec příspěvkovou organizaci
Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o. s detašovaným pracovištěm Hvězdárna
a planetárium prof. Františka Nušla, Hvězdná 51, Jindřichův Hradec. S účinností od 1. 1. 2020
byla připojena další dvě pracoviště: Muzeum fotografie a moderních obrazových médií,
Kostelní 20, Jindřichův Hradec a Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, Dobrovského 202,
Jindřichův Hradec.

VYMEZENÍ ČINNOSTI
Organizaci byl ve Zřizovací listině vymezen hlavní účel a předmět činnosti. Organizace je
zřízena za účelem zajištění vzdělávací, informační, kulturní a výchovné činnosti ve městě a
vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v Jindřichově Hradci. Předmětem činnosti
organizace je provozování Hvězdárny a planetária prof. Františka Nušla, Muzea fotografie a
moderních obrazových médií a Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel, propagace a
pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Předmět činnosti je podrobně definovaný ve Zřizovací
listině.
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Příspěvková organizace hospodaří s majetkem zřizovatele, který má v bezplatném užívání na
základě smlouvy o výpůjčce a s tímto majetkem může nakládat pouze v případech a v rozsahu
stanoveném Zřizovací listinou. Dále hospodaří s majetkem, který je pořízen z FKSP a majetkem
pořízeném z grantu Jihočeského kraje a z grantu Ministerstva kultury ČR.

PERSONÁLNÍ OBLAST
Počet zaměstnanců – fyzický stav k 31. 12. 2021: 24 + 1 VPP z ÚP
Počet zaměstnanců – průměrný přepočtený stav: 22,11
DPČ: 2
DPP: 2 celý rok + 12 krátkodobých sezónních (průvodci, pokladní, zahradnické práce)

EKONOMIKA PROVOZU V ROCE 2021
Výnosy – hlavní činnost:
Výnosy – doplňková činnost:
Náklady – hlavní činnost:
Náklady – doplňková činnost:
Hospodářský výsledek – zisk:
Příspěvek zřizovatele na provoz:
Vratka zřizovateli:
Investiční příspěvek:
čerpání:
vratka zřizovateli:
-

13 630 969,12 Kč
863 536,00 Kč
13 630 5969,12 Kč
614 937,91 Kč
248 598,09 Kč
12 900 000,00 Kč
773 765,31 Kč
200 000,00 Kč

200 000,00 Kč
0,00 Kč

Počátkem roku 2021, v náročné době protikoronavirových opatření a vládních omezení,
pracovali zaměstnanci Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec, p. o., na přípravě
hlavní turistické sezóny roku 2021. Připravovali řadu akcí pro veřejnost, mezi nimi i ty, které
byly financovány z dotací. Organizace podala žádosti o dotace na Ministerstvo kultury ČR
za účelem částečného pokrytí nákladů spojených se dvěma plánovanými výstavními projekty
nazvanými Fešandy ze šuplíků II – Josef Sudek a jižní Čechy a Bohdan Václav Liška – fotograf
v Jindřichově Hradci, které se uskutečnily v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií.
O dotace byly podány žádosti tradičně také na Krajský úřad Jihočeského kraje. Kromě akcí pro
veřejnost (např. Film & Foto Fest) a dalšího výstavního programu Muzea fotografie a MOM,
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byly dotace využity na řemeslné workshopy, které připravili pracovníci v Domě gobelínů,
kulturních tradic a řemesel. Dotace byly rovněž využity na akce pořádané v objektu Hvězdárny
a planetária prof. Františka Nušla. Jednalo se o populárně-naučné programy pro veřejnost
připravené v rámci Noci vědců i pro vzdělávací pořady pro děti, jejichž cílem bylo přiblížit
přírodní vědy neobvyklým způsobem široké veřejnosti. Další žádosti byly směřovány
na dotační programy, které se týkaly propagace, drobných úprav ve výstavních prostorách.

Opravy a investiční akce
V roce 2021 byly provedeny revize a kontroly dle ročního plánu. V roce 2021 proběhla oprava
elektroinstalace a měření zařízení u kotelen a vzduchotechniky (po zásahu bleskem). Byla
provedena výměna vysílače ZDP na MF MOM a DG. Z důvodu poškození řídící jednotky
plynového kotle na DG byla nutná oprava tohoto kotle na DG. Na DG byla provedena úprava
elektroinstalace a to přidáním zásuvek na 220V v místnosti pro sklad a byla provedena
rekonstrukce osvětlení v budově. Byly vyměněny zdroje osvětlení na LED technologii. V rámci
investic byla zakoupena licence k pořadu do planetária „Khrumka a kouzelná raketa“.

NÁVŠTĚVNOST 2021
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Počet platících návštěvníků

1 835

Počet neplatících návštěvníků (vernisáže, akce)

2 543

Počet návštěvníků celkem

4 378

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel
Počet platících návštěvníků
Počet neplatících návštěvníků (akce pro veřejnost)
Počet návštěvníků celkem

3 392
691
4 083

Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla
Počet platících návštěvníků
Počet neplatících návštěvníků (akce)
Počet návštěvníků celkem

3 566
550
4 116
5

VÝROČNÍ ZPRÁVA - Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o.

PŘÍJMY 2021
Vstupné
Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla

208 669,- Kč

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

141 090,- Kč

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel

88 728,- Kč

Celkem za všechna detašovaná pracoviště

438 487,- Kč

Kurzy, workshopy a semináře
Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla

203 500,- Kč

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

93 340,- Kč

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel

87 474,- Kč

Celkem za všechna detašovaná pracoviště

384 314,- Kč

Prodané zboží
Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla

45 566,- Kč

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

91 527,- Kč

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel

18 950,- Kč

Celkem za všechna detašovaná pracoviště

156 043,- Kč

Podnájmy
Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

0
45 750,- Kč

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel

0

Celkem za všechna detašovaná pracoviště

45 750,- Kč

Digitalizace, tisk, skenování
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

506 993,- Kč
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Příjmy z reklamy
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

Celkem příjmy všech detašovaných pracovišť

103 000,- Kč

1 634 587,- Kč

PŘEHLED GRANTŮ A DOTACÍ 2021
Úřad práce

237 692,00

Neinvestiční příspěvek na zaměstnance

Jihočeský kraj – podpora kultury

40 000,00

Opatření č. 1 – Podpora kultury

Jihočeský kraj – podpora muzeí a galerií
Opatření č. 1 - úpravy v expozicích

35 000,00

Jihočeský kraj – podpora muzeí a galerií
Opatření č. 2 – Propagace muzeí a galerií

30 000,00

Jihočeský kraj – podpora práce s dětmi a mládeží
Opatření č. 2 – Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání

40 000,00

MK ČR – kulturní aktivity

130 000,00

Fešandy ze šuplíků II. - Josef Sudek a jižní Čechy

MK ČR – kulturní aktivity

220 000,00

Bohdan Václav Liška - fotograf v Jindřichově Hradci
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VÝSTAVNÍ ČINNOST 2021
MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ
Moc médií
– stávající expozice
vytvořena ve spolupráci s Národním technickým muzeem
Expozice se zabývá podrobným popisem vývoje fotografické a filmové techniky od jejího vzniku
až po nástup digitálních médií a je rozdělena do podtitulů Galerie portrétů, Krajina ve fotografii,
Němý film a Otevřený depozitář.

Jezuité v Jindřichově Hradci
– stávající expozice
Stálá expozice, která návštěvníkům přibližuje život a vliv jezuitského řádu na historický i sociální
vývoj Jindřichova Hradce a jeho obyvatele v časové ose několika staletí. Nemalá míra zájmu je
zde věnována i skutečnosti, že Muzeum fotografie sídlí v objektu jezuitské koleje.

František II. Rákóczi, maďarský národní hrdina v Jindřichově Hradci
– stávající expozice
Expozice věnovaná významnému Sedmihradskému knížeti, který v jezuitské koleji, resp. v péči
jezuitského řádu strávil několik let svého života, svého dětství a mládí. Podstatná část této
expozice je však věnována jeho úspěchům a životním strastím ve věku dávno pozdějším.

Fotokomora Karla Neuberta
– stávající expozice
Expozice je poctou Panu fotografovi, průkopníkovi barevné fotografie na území tehdejšího
Československa. Vystavené předměty jsou autentickými doklady jeho mistrovské činnosti, píle
a úsilí, které dohromady jako celek tvoří zcela unikátně dochovanou fotografickou komoru z 50.
a 60. let minulého století.
DAGMAR LÜHRINGOVÁ § VÁCLAV NOVOTNÝ / ZÁTIŠÍ § KRAJINA SEVERNÍCH ĆECH
Výstava / jaro 2021 - 3. 10. 2022
První ze zmiňovaných výstav nazvaná Dagmar Lühringová & Václav Novotný / Zátiší a Krajina
severních Čech, již svým názvem napovídá, že se jednalo o společnou výstavu dvou autorů.
Oba autoři, zakládající členové jabloneckého fotoklubu Balvan, spolu nevystavovali poprvé, a
to navzdory faktu, že jejich tvorba je velmi odlišná. Snímky Dagmar Lühringové z cyklů „Zátiší“
a „Rezaviny“ jsou velmi intimní a inspirované starými holandskými mistry. Naproti tomu Václav
Novotný, jenž je držitelem ocenění National Geographic v kategorii krajina z roku 2008, si musí
za svými snímky dojít. Jeho tématy jsou především krajina pod Ještědem a nevšední
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atmosférické jevy, na které mnohdy trpělivě čeká, než stiskne spoušť. Na této výstavě se mohli
návštěvníci kochat jeho fotografiemi z cyklu „Severočeská krajina“a pozorovat brilantně
zpracovanou hru se světlem a stínem a kompozicí barev. Oba autoři zde prezentovali
fotografické cykly z let 2016–2021.

UNDERGROUND – ONDŘEJ NĚMEC
Výstava / 1. 1. 2021 – 21. 3. 2021
Underground – výstava prezentovala fotografickou tvorbu Ondřeje Němce, který byl aktivním
chartistou, a který se v době totalitního režimu, resp. československého disidentu aktivně
věnoval fotografické dokumentaci jeho prostředí. Výstava představovala prostředí této doby
v jeho vzácné a jedinečné podobě a ryzosti. Jednalo se o část souboru fotografií, které byly
před rokem 1989 publikovány pouze v samizdatu nebo v cizině, často anonymně. Na vystavených
fotografiích bylo možné spatřit mnohé významné osobnosti nejen doby před rokem 1989 ale
i té "polistopadové", porevoluční.

PROJEKT 101
Výstava / jaro 2021 - 31. 3. 2022
Výroční výstava Asociace profesionálních fotografů České republiky, jež byla připravena členy
a členkami Asociace k 101. výročí vzniku Československa a bylo možné ji definovat jako
„mapování“ či umělecké ztvárnění roku 101. Výstava dokládala, že přístupů k tomuto danému
tématu může být opravdu mnoho, a že každý fotograf má svůj dominantní okruh a styl své
tvorby. Fotografové zde chtěli též prezentovat i svou jedinečnou schopnost profesionála
pracovat koncepčně. Všechny vystavené fotografie vznikly v letech 2018 a 2019. Kurátoři a
autoři projektu Jan Pohribný a Zdeněk Lhoták, kteří zde sami vystavovali, dále uvádějí: „Projekt
101 není encyklopedií 101. roku naší republiky, je jen příspěvkem do diskuze, kam se ubíráme
a jak kupř. fotograf může přispět k paměti národa či třeba jen úzkého okruhu přátel, rodiny,
možná i sebe sama.“

SPORTOVNÍ FOFOGRAFIE JIŘÍHO VOJZOLY
Výstava / 16. 4. 2021 - 12. 6. 2021
Velmi významnou výstavou letošní sezony byla bezpochyby i prezentace díla Jiřího Vojzoly,
jednoho z nejznámějších a nejuznávanějších českých sportovních fotografů. Výstava nesoucí
název Sportovní fotografie Jiřího Vojzoly byla doslova přehlídkou fotografického umění
ve sportovním prostředí. Návštěvníci mohli kochat fotografiemi světoznámých českých
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i zahraničních sportovců v nejrůznějších etapách své kariéry, nechyběly zde ani unikátní
fotografie, které má fotograf možnost zachytit hledáčkem třeba i pouze jednou za život.

ATELIER LIŠKA 1883 - 1935
Výstava / 25. 6. 2021 – 19. 9. 2021
Výstava zaměřená na regionální historickou fotografii, která reprezentovala, v co možná
největší šíři, dílo fotografa a malíře Bohdana Václava Lišky, jenž působil v Jindřichově Hradci
mezi lety 1877−1935 nejen jako fotograf a provozovatel fotografického ateliéru, ale také jako
zajímavá osobnost v kulturním dění. Kromě toho se výstava zaměříla i na tvorbu Liškova
souputníka a konkurenta Jana Nepomuka Langhanse nebo jeho přátel a členů rodiny, Hanuše
Schwaigera či Václava Švarce. Koncepce výstavy však byla i kritickým přístupem nejen k tvorbě
těchto autorů, ale zejména k současné představě o době, v níž tvořili a žili. Cílem výstavy bylo
prezentovat dosud málo známé dílo regionálního fotografa Bohdana Václava Lišky a přinést
zajímavé poznatky o způsobu života na přelomu 19. a 20. století. Výstava sklidila velmi
pozitivní ohlas zejména u milovníků historie Jindřichova Hradce a jeho historických fotografií.
Program výstavy nabídnul zájemcům i možnost účasti na komentované prohlídce, kterou
provedl sám kurátor výstavy.

FEŠANDY ZE ŠUPLÍKU II. - SUDEK, SOCHY, JIŽNÍ ČECHY
Výstava / 25. 6. 2021 – 19. 9. 2021
Představila fotografie uměleckých děl Josefa Sudka, který umělecká díla fotografoval od druhé
poloviny dvacátých až do sedmdesátých let 20. století. Snímky pořizoval buď jako
dokumentaci pro archivy umělců, na zakázku uměleckých spolků a časopisů nebo pro
reprodukce v uměleckohistorických publikacích. Ve výběru fotografií pro výstavu byla
do značné míry zohledněna jihočeská linka a omezeně bylo také využito již existující výběr
exponátů pro pražskou výstavu „Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy“ realizovanou v roce
2020, která poprvé komplexně představila dosud téměř neznámou část profesionální
fotografické tvorby. V rámci doprovodného programu proběhly i komentované prohlídky
v podání spoluautorek a kurátorek.

KRAJINA VYSOČINY - JIŘÍ MÜLLER
Výstava / 1. 1. 2021 – podzim 2021
Výstava fotografa Jiřího Müllera, prezentovaná pod názvem „Krajinou Vysočiny“ zachycovala
krajinu pod Javořicí v její přirozenosti a osobitém a nezaměnitelném charakteru Javořické
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VÝROČNÍ ZPRÁVA - Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o.

vrchoviny v okolí Studené. Fotografie zachycují skutečné světelné podmínky okamžiku zrodu
snímku. Autor tak na svých snímcích zcela jedinečným způsobem vystihl podstatu přírodních
krás tohoto místa a zároveň jej představil jako prostor s neomezenou škálou možností
k fotografování krajiny.

KŘÍŽKY – SPIRITUÁLNÍ KRAJINA DAČICKA – RUDOF PREKOP A MARTIN MLYNARIČ
Výstava / 1. 1. 2021 – 6. 6. 2021
Výstava, která prostřednictvím fotografického hledáčku obou autorů zachycovala kříže
v krajině, které jako volně stojící solitéry a svědkové dlouhé historie přežily nejen obě světové
války, ale i následné poválečné řádění, ba dokonce i jako kóty ve vojenských mapách v
socialismu. Rozdílný úhel pohledu na ztvárnění tohoto obtížně uchopitelného tématu obou
autorů a jejich do jisté míry rozdílný styl tvorby, vnesl do koncepce celé výstavy neobyčejně
zajímavý podtext.

S BOŽÍ POMOCI ZA VLAST A SVOBODU – FRANTIŠEK II. RÁKOCZI
Výstava / 1. 7. 2021 – stálá expozice
Vytvoření této stálé expozice, která by dokumentovala pobyt sedmihradského knížete
Františka II. Rákócziho v Jindřichově Hradci, předcházela realizace dočasné výstavy na toto
téma v roce 2018. V následujících letech pak bylo Maďarské národní muzeum pověřeno
velvyslanectvím Maďarska v Praze a Maďarským institutem v Praze, vyhotovením tohoto
rozsáhlejšího výstavního projektu jakožto dalšího důležitého bodu jednotlivých zastavení
Rákócziho životní pouti. Expozice vyvolává v paměti vzpomínky na společnou minulost.
Hovořila o tom, že dva starodávné středoevropské národy k sobě znovu našli cestu, která je
v uplynulých letech spojuje čím dál tím pevněji a která nám všem otevírá netušené
perspektivy. Slavnostní otevření této expozice se uskutečnilo vernisáží 1. července, a to za
přítomnosti diplomatů a vládních a samosprávných činitelů obou zemí.

DANA VITÁSKOVÁ – JAKO ZÁZRAKEM
Výstava / 8. 10. – 10. 11. 2021
Výstava představila díla významné jihočeské fotografky, která fotografuje již od roku 1971 a
jejíž soubory a cykly snímků zachycují uplynulý čas nejen v krajině ale i v prostředí její vlastní
rodiny a v kruhu přátel. Její fotografie jsou zrcadlem jejího vlastního života a setkání s těmi,
jimž se ve tvářích odehrává jejich životní úděl, ji navždy obohatilo. Společně s celoživotním
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partnerem Michalem Tůmou pracuje ve fotografickém studiu a v nakladatelství FOTO MIDA,
které se orientuje především na výtvarnou fotografii a umění.

ITALSKÉ CHVILKY S MIROSLAVEM HORNÍČKEM
Výstava / 25. 11. 2021 – 27. 3. 2022
Výstava představila jedinečné texty Miroslava Horníčka, které byly tematicky doprovázeny
fotografiemi Ing. Pavla Koppa, místopředsedy SPI, fotografa, diplomata a podnikatele, který
znal Miroslava Horníčka osobně nejen jako herce, spisovatele, režiséra, ale i jako osobního
přítele, se kterým uspořádal řadu výstav a vydal s ním poutavou knihu „Chvilky s Itálií“. Výstava
obsahovala kromě fotografií a textů obou autorů i další tiskoviny z doby jejich společného
pobytu v Itálii.

VÝSTAVA VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Výstava / 7. 12. – 31. 1. 2022
Od prvního adventního dne byla v Muzeu fotografie k vidění volně přístupná výstava
vánočních stromečků, které vyzdobily vlastnoručně zhotovenými ozdobami děti mateřských a
základních škol z našeho regionu. Celkem se mohli všichni návštěvníci těšit na 21 vánočních
stromečků, které byly bezpochyby originálním uměleckým dílem malých výtvarníků. Mezi
zúčastněnými mateřskými a základními školami nechyběl Jindřichův Hradec, Horní Pěna,
Hospříz, Kardašova Řečice, Lásenice, Lodhéřov, Nová Bystřice, Nová Včelnice, Popelín, Stráž
nad Nežárkou a Strmilov. Na šikovnost, vkus a výtvarné cítění všech dětí se mohli všichni
zájemci přijít podívat až do konce ledna 2022. Při návštěvě bylo možné i hlasovat v soutěži o
nejkrásnější stromek. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo počátkem února 2022. Výstava
byla připravená v rámci projektu MAP Jindřichův Hradec II.

ANDY WARHOL A TI DRUZÍ
Výstava / 19. 11. – 15. 2. 2021
Výstava pop-artové umění Andyho Warhola, světoznámého malíře, grafika, filmového tvůrce
a vůdčí osobnosti amerického hnutí pop-artu, jenž jako nová masová kultura, postavená na
konzumerismu poprvé oslovila uměleckou veřejnost začátkem 60. let 20. století a jejíž účinek
se postupně projevil ve všech aspektech života. Vznik tohoto směru umění byl velmi
přirozeným odrazem tehdejší doby a dění ve společnosti, neboť svět se v důsledku vytváření
nových komunikačních sítí a nové techniky, se začal „zmenšovat“ a tím se také velice zmenšil
rozdíl mezi tím, co bylo „západní“ a „nezápadní“. Takzvaně nezápadní kultury najednou
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dostaly přístup k hromadně vyráběnému typu zboží a technických služeb, které byly spojovány
se Západem, ale také k „západnímu“ myšlení… Kladl se důraz na snazší dostupnost uměleckých
děl, která svými zobrazovanými předměty navazovala lehčeji spojení s návštěvníky, kteří
poznávali věci své doby a svého spotřebního života. Proto lze bez nadsázky označit jako
skutečně významný popartový obraz „200 Campbells Soup Cans“ (200 plechovek Campbellovy
polévky) Andyho Warhola. Pop-art vytvořil klima pro figurativní umění, v němž se určité druhy
obrazových prostředků a určité způsoby jejich prezentace staly hlavním proudem. Ikonické
zacházení s portrétem (aplikované na kdysi opravdu známé osobnosti jako byla Marilyn
Monroe nebo Jacqueline Kennedy) bylo použito k zachycení podoby bezvýznamných lidí…
Když byl pop-art exportován na evropskou pevninu, to, co z něho umělci přebírali, byl
fotografický vzhled a někdy i používání fotografie samé, reklamní a komerční design, comics.
Pop-art postihl osud opravdu úspěšných uměleckých stylů: začínal jako produkt uzavřené
skupiny stejně smýšlejících umělců a nakonec ztratil svůj kultovní podtext a stal se součástí
obecně dostupného výtvarného jazyka. Výstava byla prodejní, tedy všechna vystavená díla
bylo možno, aby si zájemci zakoupili.

INTERSALON 2021 – IN THE MOMENT 25. ROČNÍK
Výstava / 8. 10. 2021 – 2. 1. 2022
Tématem letošního INTERSALONU Asociace jihočeských výtvarníků bylo formulováno zejména
s ohledem na místo jeho konání, kterým bylo právě Muzeum fotografie a moderních
obrazových médií v Jindřichově Hradci. Formát závěsných uměleckých děl byl omezen na 100
x 70, nebo 70 x 100 cm. U prostorových instalací nikoliv. INTERSALON byl tradičně i soutěžní
přehlídkou současného výtvarného umění, takže odborná porota udělila celkem 5 cen včetně
ceny mimořádné. Asociace jihočeských výtvarníků je výběrovým sdružením profesionálních
výtvarných umělců a teoretiků Jihočeského kraje. Posláním je rozvíjení všeoborových aktivit
v oblasti výtvarné tvorby a prezentace jejich výsledků formou výstav, se zvláštním
přihlédnutím k možnostem mezinárodních kontaktů, jejichž výsledkem je každoroční výstava
INTERSALON AJV. Snahou AJV je přinášet neustále nové podněty, nejen v rámci komunikace
na poli profesní umělecké scény, ale také obohacovat kulturní život v rámci Jihočeského kraje.
U zrodu myšlenky pořádat každoročně mezinárodní přehlídku současného výtvarného umění
stálo tehdy přesvědčení, že aktivita tohoto druhu je velmi užitečnou, ne-li zcela nezbytnou
formou komunikace naší výtvarné obce s okolním světem a veřejností. Výstava INTERSALON
AJV je stále nejen důležitou součástí společenského kulturního dění v jihočeském kraji, ale i
specifickou možností veřejné publicity současných výtvarných trendů i významnou kritickou
platformou. Během uplynulých 25 let se výstav INTERSALON AJV zúčastnilo více než 1500
výtvarných umělců z 27 zemí světa. INTERSALON AJV je tedy svým rozsahem a počtem
zúčastněných autorů mimořádným projektem nejen v jihočeském regionu, ale i v rámci ČR.
První ročníky se konaly v DK Metropol v Českých Budějovicích, později v Jihočeském Muzeu a
s jeho rekonstrukcí začal INTERSALON využívat možnosti jiných měst. Ať už to byl Písek, Pasov,
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Želeč, Tábor. Do Českých Budějovic se vrátil před 7 lety výstavou ve Wortnerově domě Alšovy
jihočeské galerie a od roku 2015 našel zázemí v Galerii Mariánská v Českých Budějovicích.
Letošního jubilejního ročníku se účastnilo celkem 67 autorů z Česka, Slovenska, Moldávie,
Rumunska, Slovinska, Makedonie, Rakouska, Německa a Itálie. Záštitu nad tímto ročníkem
převzali Hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba a náměstek Hejtmana Mgr. Pavel
Klíma. Kurátorem výstavy byl Mgr. Vít Pavlík,
předseda Asociace jihočeských výtvarníků, který se i sám se svým dílem této výstavy aktivně
účastnil. I letošní ročník si bezpochyby našel cestu k divákům z řad široké veřejnosti a přinesl
svou tvůrčí rozmanitostí jednotlivých autorů ten pravý umělecký zážitek.
PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA UMĚLĚCKÝCH DĚL PRO HOSPICOVOU PÉČI SV. KLEOFÁŠE
Výstava / 4. 11. – 13. 11. 2021
Hospicová péče sv. Kleofáše a Muzeum fotografie a moderních obrazových médií uspořádaly
pro všechny příznivce výtvarného umění 1. ročník Dobročinné aukce uměleckých děl, které
předcházela předaukční výstava všech dražených výtvarných děl a uměleckých předmětů.
Výstava i aukce se uskutečnila pod záštitou starosty Jindřichova Hradce Jana Mlčáka. Pečlivý
výběr 48 děl zahrnoval olejomalby, fotografie, akvarely, litografie, keramiku a jiné hodnotné
předměty. Umělci nejenom z našeho regionu věnovali svá díla, aby podpořili dobrou práci
Hospicové péče sv. Kleofáše.

DŮM GOBELÍNŮ, KULTURNÍCH TRADIC A ŘEMESEL
VÝSTAVA TKANÝCH VÝROBKŮ A TAPISÉRIÍ - DÍLA VYTVOŘENÁ ÚČASTNÍKY KURZŮ
Výstava / 1. 6. 2020 – 31. 7. 2021
Výstava, která představila umělecká díla účastníků kurzů, které se odehrávají pravidelně
několikrát do roka s různými tematickými zaměřeními a u veřejnosti se těší velké oblibě. Za
mnoho let pořádání je možné bez nadsázky konstatovat, že se tyto kurzy staly tradicí a
navštěvují je zájemci z různých koutů naší země, kteří neváhají urazit i opravdu dlouhé
vzdálenosti od svého bydliště, aby se jich mohli zúčastnit. V roce 2021 byla výstava obnovena
a rozšířena na celý prostor shopu v objektu Domu gobelínů a není vyloučeno, že v následujících
letech se prostor věnovaný této tématice v rámci možností variabilně rozšíří.
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EDUKAČNÍ ČINNOST
MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ
Fotografické kurzy a workshopy pro žáky základních škol
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií se v rámci edukační činnosti zaměřovalo
v roce 2021 na realizaci fotografických kurzů a workshopů pro žáky základních škol. V rámci
kurzů jsou školám nabízeny čtyři tématické okruhy:
- základy fotografie
- fotografický portrét
- fotografování architektury a krajiny
- hra se světlem
Přestože ve školním roce 2020/21 byla přijata přísná opatření v rámci pandemie COVID-19 a
ve školách probíhala on-line výuka, podařilo se uskutečnit 12 vzdělávacích kurzů pro školy,
každý v trvání 3,5 hodiny, z toho 5 z nich bylo připraveno ve spolupráci s Jihočeskou
hospodářskou komorou.
Komentované prohlídky
V rámci výstav byly připraveny pro veřejnost komentované prohlídky s odborníky, které se
zaměřovaly na podrobné seznámení účastníků s tématikou výstavy.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM PROF. FRANTIŠKA NUŠLA
PROJEKTOVÉ DNY A WORKSHOPY PRO ŠKOLY
Hvězdárna a planetárium byla počátkem roku 2021 z důvodu pandemie COVID – 19 uzavřena.
V této době vyrobili lektoři HaP v prostorách hvězdárny za pomocí digitálního planetária své
dva vlastní pořady, které prostřednictvím FB sdíleli s veřejností. Jednalo se o minisérie o
objektech a úkazech na noční obloze – Krabí mlhovina a Galaxie v Andromedě. Rovněž se
věnovali důkladné přípravě výukových pořadů v oblasti přírodních věd pro mateřské, základní
i střední školy. Obsah pořadů byl konzultován s pedagogy a vychází z RVP pro předškolní i
základní vzdělávání.
K opětovnému otevření došlo 19. 5. 2021, avšak s omezením kapacity planetária na 11 míst
z celkových 60 míst. V té době bylo pro základní školy prioritou řešit doplnění chybějící výuky,
která po dobu nouzového stavu probíhala s výjimkou prvních a druhých ročníků distanční
formou. Tomu odpovídalo i složení návštěvníků vzdělávacích pořadů, kdy větší část
návštěvníků tvořily děti mateřských škol. Obdobná situace panovala i s nástupem nového
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školního roku, kdy opět v souvislosti se šířením nákazy koronaviru vydalo ministerstvo školství
30. 7. 2021 metodické doporučení pro školská zařízení, kdy jedno z nejdůležitějších
doporučení bylo omezení konání hromadných školních akcí, typu školní turnaje, školní výlety,
exkurze, školy v přírodě apod. Z těchto důvodů se začátkem školního roku pedagogové
věnovali výuce zejména v prostorách školy a návštěvnost HaP během září ze strany škol nebyla
příliš vysoká. S rozvolňováním opatření se zvyšoval zájem o výukové programy, během měsíce
října a listopadu navštívilo planetárium a hvězdárnu celkem 1 202 dětí a žáků. V tomto období
se uskutečnila řada workshopů a projektových dnů se zaměřením na přírodní vědy, každý
z nich v délce 3 – 4 hodiny. Požadavek ze strany škol na přípravu workshopů a projektových
dnů neumožňuje tak vysokou návštěvnost, protože žáci stráví v prostorách hvězdárny a
planetária celé dopoledne. Workshopy a projektové dny byly mimo jiné připravovány v rámci
projektu ŠABLONY, MAP J. Hradec II nebo ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou.
Tyto pořady vyžadují vysokou časovou náročnost na přípravu a jejich realizaci a odpovídají
současným trendům a metodám ve vzdělávání, neboť jsou při nich využívány možnosti
technologií planetária v oblasti STEM vzdělávání s vysokým zapojením interaktivních prvků do
výuky.
Nutno v této souvislosti ještě zmínit využívání konceptu STEAM, známějšího jako STEM. V
našem případě se jedná o sadu interaktivních nástrojů, které obsahuje software planetária
Digistar 6 a dále mnoho interaktivních pomůcek pro výuku právě v předmětech, které
obsahuje zmíněný koncept, tedy:
S – science (přírodní vědy)
T – technology (technika)
E – engineering (technologie, inženýrství)
A – art (umění)
M – mathematics (matematika)
Hvězdárnu a planetárium v rámci edukační činnosti navštěvovaly mateřské, základní i střední
školy, a to nejen z ORP Jindřichův Hradec, ale z celých Jižních Čech (např. Milevsko, Sedlice,
Chlum u Třeboně, Dačice).
S opětovným zhoršením epidemiologické situace v prosinci došlo, bohužel, ke zrušení řady
plánovaných a objednaných návštěv ze strany škol, protože ve třídách byly vyhlašovány
karantény a muselo docházet k operativním přesunům termínů dle možností škol na příští
kalendářní rok. Kromě škol navštěvovaly planetárium a hvězdárnu organizace, zabývající se
volnočasovými aktivitami dětí, např. Skaut, Domy dětí a mládeže a v letních měsících řada
letních táborů.
Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla vyhlásila Memorandum o partnerství a
spolupráci, ke kterému se přihlásila Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160. S touto
základní školou dochází k velmi úzké spolupráci v oblasti vzdělávání a k častým konzultacím při
přípravě vzdělávacích pořadů.
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Kromě vzdělávacích programů pro školy nabízí hvězdárna a planetárium i pravidelné pořady
3x týdně pro veřejnost v planetáriu a 3x týdně pozorování oblohy v kopuli hvězdárny.

DŮM GOBELÍNŮ, KULTURNÍCH TRADIC A ŘEMESEL
PROJEKTOVÉ DNY A WORKSHOPY PRO ŠKOLY
Dům gobelínů byl, stejně jako ostatní kulturní zařízení, počátkem roku uzavřený v rámci
opatření proti pandemii COVID – 19 a edukační pořady probíhaly v druhém pololetí školního
roku 2020/21. Projektové dny a workshopy navštívily mateřské i základní školy a byly
zaměřené na historii tkaní gobelínů v Jindřichově Hradci a v praktické části na výuku tkaní na
stavu a kolíkových stávcích. Celkem se zde uskutečnilo 6 projektových dní, které byly většinou
připravené v rámci projektu ŠABLONY. Dále byly připravené komentované prohlídky včetně
praktické možnosti rukodělného tvoření a tkaní na stavu a kolíkových stávkách pro 5 táborů
a škol.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
K probíhajícím výstavám i ke stálé expozici absolvují návštěvníci komentované prohlídky
s podrobným výkladem včetně praktické možnosti vyzkoušení si tkaní na stavech.

KULTURNÍ AKCE A WORKSHOPY
MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ
SLAVNOSTNÍ KŘEST KNIHY JAKUBA MAZANCE – HOSTINEC EVOPA
12. 11. 2021
Slavnostní křest se uskutečnil v kavárně a vinárně Zahrada v Muzeu fotografie a moderních
obrazových médií a představil knihu Jakuba Mazance „Hostinec Evropa“. Kromě křtu se všichni
účastníci mohli těšit na autorské čtení z této knihy a doprovodný program celého večera v
podobě hudebního vystoupení písničkářů Martiny von W (kytara) a Ondry Váchy (akordeon).
Kniha „Hostinec Evropa“ sestává z pásma šestnácti příběhů s tématikou evropského dění,
které se odehrávají v alegorickém prostředí hospody. Představte si Německo, Maďarsko nebo
Francii v rolích štamgastů, jak s vychlazeným půllitrem v ruce řeší brexit či řeckou dluhovou
krizi. A aby toho nebylo málo, tak šumnou předmluvu a doslov napsal architekt a "sklepák"
David Vávra, který se slavnostního křtu i sám účastnil jakožto její kmotr. Knihu bylo možné si
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na místě i zakoupit, a to s podpisem autora a samotného kmotra, což také mnoho účastníku
s nadšením učinilo.

DOBROČINNÁ AUKCE UMĚLĚCKÝCH DĚL PRO HOSPICOVOU PÉČI SV. KLEIOÁŠE
13. 11. 2021
Na 1. ročník Dobročinné aukce uměleckých děl, která se uskutečnila pod záštitou starosty
Jindřichova Hradce Jana Mlčáka, pozvala širokou veřejnost Hospicová péče sv. Kleofáše ve
spojení s Muzeem fotografie a moderních obrazových médií. Dobročinné aukci předcházela
předaukční výstava, na které byla prezentována všechna vybraná díla v počtu 48 kusů a výběr
byl opravdu rozmanitý. Zájemci zde mohli vybírat z olejomaleb, fotografií, akvarelů, litografií,
keramiky, trojrozměrných objektů a plastik. Umělci nejenom z našeho regionu věnovali svá
díla, aby podpořili dobrou práci Hospicové péče sv. Kleofáše. Celý výtěžek dobročinné aukce
byl použit jako příspěvek do rozpočtu hospice.

SLAVNOSTNÍ KŘEST A VEŘEJNÝ POSLECH AUDIOKNIHY – ZDENĚK KRYZÁNEK -OKLAMANCI
25. 10. 2021
Slavnostní křest audioknihy se uskutečnil v prostorách kavárny a vinárny Zahrada v Muzeu
fotografie a moderních obrazových médií a jeho nedílnou součástí byl i její poslech.
Audiokniha, která pojednává o dějinách Jindřichova Hradce, se samozřejmě zabývá tématy,
která jsou s naším městem neodmyslitelně historicky spjata. Vilém Slavata a Adam Michna
z Otradovic jsou proto osobnostmi, které v obsahu audio knihy nemohou chybět, stejně jako
téma Pražské defenestrace a boje protestantů proti katolíkům v letech 1618 -1621, a to jak v
Jindřichově Hradci tak v celých Čechách. Samotný akt slavnostního křtu této audioknihy byl
současně připomínkou 101. výročí narození významného českého herce Zdeňka Kryzánka,
jindřichohradeckého rodáka. Na audioknize se podíleli jindřichohradečtí patrioti:
Zdeněk Gawlik - jako režisér
Petr Přibyl - jako autor a interpret hudby
Radka Krninská - členka Divadla Na Fidlovačce jako herečka
Martin Holec - člen Divadla J. K. Tyla v Plzni jako herec
Antonín Kaška - jako herec a producent
Audiokniha vznikla za finanční podpory Nadačního fondu rozvoje města Jindřichův Hradec.

LETNÍ TOP FOFOGRAFOVÁNÍ V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH
30. 7. 2021 – 31. 7. 2021
Letní TOP fotografování v historických kostýmech, které již neodmyslitelně patří ke kulturnímu
dění letního Jindřichova Hradce se opět uskutečnilo v tradičním termínu. Všichni zájemci se
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mohli opět těšit na umění profesionálního fotografa, sympatický personál, který jim ochotně
a rád pomohl s výběrem vhodného kostýmu a samozřejmě na krásné a jedinečné fotografie.
Kostýmy byly připraveny jak pro dospělé uchazeče, tak pro děti. S trochou improvizace bylo
možné absolvovat fotografování i s opravdu malými dětmi. Délka fotografování byla i
tentokrát klasických 30 minut a všichni účastníci obdrželi minimálně 25 fotografií s tím, že
vytvořené fotografie si každý účastník ihned odnesl na přineseném vlastním flash disku, nebo
mu je personál muzea na počkání vypálil na CD disk.

FILM & FOTO FEST (srpnový)
s podtitulem “NAHLÉDNUTÍ DO DOBY MARIE TEREZIE“
21. 8. 2021
Bohatý odpolední kulturní program pro celou rodinu s filmovou a fotografickou tématikou,
který nabídnul všem zájemcům možnost nechat se vyfotografovat profesionálním fotografem
přímo v muzejním fotoateliéru, a to klasicky nebo v historických kostýmech, na děti čekalo
nejedno překvapení v podobě zábavných her, soutěží a atrakcí, a to i s odměnami. Agentura
Argo, v čele s Mistrem filmové choreografie Petrem Nůskem, zde opět představila dech
beroucí umění profesionálních kaskadérů a filmových specialistů. Všichni návštěvníci se mohli
těšit na přehlídku filmových rekvizit, kostýmů a kulis z celosvětově známé trilogie filmů o Marii
Terezii, kterou byl program srpnového Film & Foto Festu inspirován. Velkým zážitkem byla
vystavená sbírka zbroje a zbraní, které byly použity při natáčení nejen českých, ale i
zahraničních filmových počinů, včetně již zmiňované trilogie.

KONCERT ORGANUM – POCTA ART ROCKU
23. 8. 2021
Koncert legendární jindřichohradecké art rockové skupiny ORGANUM s názvem „Pocta art
rocku“ se uskutečnil na nádvoří Muzea fotografie a MOM a všichni příznivci kvalitní a
jedinečné hudby, si po delší odmlce způsobené pandemickými opatřeními, přišli zcela
bezpochyby opět na své. Mezi účinkujícími nemohli chybět tradiční stálice tohoto
legendárního hudebního uskupení Petr Přibyl, Vladimír Štefl, Jiří Svoboda, Jiří Konečný, Jan
Sládeček, Aneta Kocmanová – Mazancová a Karel Kaci Helman. Na koncertu zazněly skladby
legendárních art rockových souborů, jako například Emerson, Lake and Palmer, Marián Varga
a Collegium musicum a dále průřez autorskou tvorbou Petra Přibyla a jiná překvapení. Koncert
sklidil neobyčejně pozitivní, avšak očekávaný ohlas, zejména pak u pamětníků, kteří tuto
legendární skupinu sledují od jejího samotného vzniku v dobách hluboké totality.
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KONCERT PASIÁNS – BLUES ROCK
21. 8. 2021
Koncert blues-rockové kapely z Jindřichohradecka, která se na hudebním poli poprvé
objevila v únoru 2016 a nebrání se rhythm and blues, country rocku, ani jižanskému rocku.
V jejich bohatém repertoáru je pestrá směs písní z let, kdy se ještě muzika dělala srdcem.
Převážnou část repertoáru sice tvoří převzaté skladby světoznámých hudebních uskupení, jako
například Rolling Stones, Eric Clapton, ZZ Top, Lynyrd Skynyrd a mnohé další, kapela však má i
osm svých skladeb s českými texty, kterými prezentuje vlastní autorskou tvorbu a na dalších
pracuje. Celkově se kapela profiluje jako hudební interpret pro náročnější posluchače, vyhýbá
se komerci a úrovní kvality své hudby rozhodně nepatří mezi plesová a zábavová hudební
uskupení. Mezi jejich cílové mety patří mimo jiné vystoupení na festivalu Blues Alive
v Šumperku, největším mezinárodním festivalu svého žánru ve střední Evropě. Na nádvoří
Muzea fotografie a MOM tato kapela vystoupila v rámci volně navazujícího programu
srpnového Film & Foto Festu.

KONCERT THE FIBERS
21. 8. 2021
Koncert jindřichohradecké rockové kapely, která si za svou relativně krátkou historii vytvořila
početně silnou fanouškovskou základnu přesahující region Jindřichohradecka. A není se čemu
divit, její repertoár se sice soustředí spíše na převzaté skladby světoznámých hudebních
uskupení, ale o to z větší vášní a důrazem na kvalitu vzniklých cover verzí. V Muzeu fotografie
toto uskupení nezahrálo poprvé a i tentokrát jim bylo dopřáno zaslouženého potlesku téměř
sto padesáti diváků.

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ (DOA)
9. 10. 2021
Muzeum fotografie se Dnů otevřených ateliérů účastní již tradičně a ani letos tomu nebylo
jinak. Letošní účast muzea se odehrála 9. října, kdy byly brány muzea otevřeny od 10:00 do
17:00 hodin a všichni návštěvníci mohli při této příležitosti využít možnosti nechat se
vyfotografovat profesionálním fotografem v muzejním fotoateliéru a zároveň si celé muzeum
s jeho stálými expozicemi a aktuálními výstavami projít zcela zdarma a okusit tak umění ve
všech možných barvách a podobách, zejména však těch fotograficky zaměřených.
Dny otevřených ateliérů proběhly ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje, Odboru
kultury a památkové péče.
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FILM & FOTO FEST (červnový)
s podtitulem „NEHLÉDNUTÍ POD POKLIČKU FILMOVÝM KASKADÉRŮM A SPECIALISTŮM“
27. 6. 2021
Celodenní zábavný program pro celou rodinu s filmovou a fotografickou tématikou. Program
akce nabídnul atraktivních představení filmových kaskadérů a specialistů, kteří všem
zúčastněným přiblížili svět filmové produkce a nezaměnitelnou atmosféru filmového prostředí
nejen při natáčení ale celého zákulisí, které divák při sledování finální podoby filmu nebo
seriálu nemůže postřehnout. K vidění byly i filmové rekvizity a kulisy ze světoznámých filmů.
Živé moderovaní celého programu, profesionálním filmovým choreografem a dalšími
filmovými specialisty přispělo k ještě intenzivnějšímu prožitku všech návštěvníků.

DŮM GOBELÍNŮ, KULTURNÍCH TRADIC A ŘEMESEL
Dům gobelínů pravidelně připravuje pro veřejnost Tvořivá odpoledne, kde si návštěvníci
mohou vyzkoušet různé techniky tvoření včetně tkaní na stavu i kolíkových stávcích. Během
roku 2021 měli návštěvníci možnost navštívit tuto akci v Domě gobelínů celkem 6x, kdy vždy
návštěvnost byla vysoká.
Dům gobelínů pravidelně pořádá i velmi žádané dvoudenní víkendové kurzy pro veřejnost
s různými tématy. V roce 2021 se jich uskutečnilo celkem 7.
Jednalo se o kurzy:
- tkaní tapisérie pro začátečníky a pokročilé pod vedením zkušené lektorky paní Milevy
Müllerové
- základy tkaní na stavu
pod vedením zkušeného lektora pana Zdeňka Kubáka
- pletení z orobince
pod vedením lektorky paní Ivety Dandové
Dům gobelínů se rovněž zapojil do celostátní akce Dny otevřených ateliérů.

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM PROF. FRANTIŠKA NUŠLA
60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HVĚZDÁRNY
18. 6. 2021
V červnu 2021 oslavila Hvězdárna prof. Františka Nušla 60. výročí od svého založení a při této
příležitosti byl připravený dne 18. 6. 2021 program pro širokou veřejnost, kdy kromě
pozorování slunce a promítání v planetáriu byla pro návštěvníky připravená i řada pokusů
z fyziky, chemie, ale i zábavných her pro děti.
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NOC VĚDCŮ
24. 9. 2021
Vysoké návštěvnosti z řad veřejnosti se rovněž těšila Noc vědců 24. 9. 2021, která se konala
v rámci celostátního zpřístupnění vědeckých institucí veřejnosti. Návštěvnost překročila číslo
300. Pro návštěvníky byl připravený celodenní program, kdy kromě pořadů v planetáriu a
pozorování Slunce a večer noční oblohy v kopuli hvězdárny byl pro návštěvníky připravený
bohatý doprovodný program, zaměřený na popularizaci přírodních věd.

DALŠÍ ČINNOST VKC JH
VKC Jindřichův Hradec, p. o. dále v rámci své činnosti a dle zřizovací listiny poskytovalo
prostory do podnájmu dalším organizacím pro jejich potřebu a činnost, zajišťovalo technické
vybavení prostor pro řadu akcí pořádaných městem Jindřichův Hradec i dalšími organizátory
(vítání nových občánků, svatby, vyhlášení výsledků soutěží, školy – předávání vysvědčení atd.).
Kromě toho v rámci doplňkové činnosti VKC Jindřichův Hradec, p. o. v pracovišti MF MOM
nabízelo ateliérové fotografování pro veřejnost, provozovalo kavárnu v objektu MF MOM.

ZÁVĚR
V roce 2021 bylo nutné zabezpečit a zdokonalit veškeré činnosti, které souvisí se zřízením
rozbíhající se organizace a které jsou s tímto procesem neodmyslitelně spjaté, ať už z hlediska
legislativního, tak z hlediska provozního. Značná část činností byla věnována propojení všech
tří pracovišť – jak po stránce provozní, tak po stránce personální. Od 1. 5. 2021 byl zaveden
nový organizační řád příspěvkové organizace dle poznatků provozních a organizačních za
předešlé období, kdy činnost organizace byla rozdělená na jednotlivé úseky. V rámci
organizačního řádu byla posílena činnost digitalizace s předpokladem jejího dalšího rozvoje.
Část činnosti organizace v tomto období byla věnována plnění pracovních úkolů. Pozornost
byla věnována též problematice nutnosti rozvoje jednotlivých úseků činností a to na základě
nově vznikajících edukačních programů a jednotné vize této nové vzdělávací a kulturní
organizace. Bylo nutno dovybavit pracoviště potřebným mobiliářem a upravit výstavní
prostory (do výstavních prostor v MF MOM ve 2. nadzemním podlaží byly pořízeny nové
výstavní panely).
V roce 2020 Muzeum fotografie a MOM navázalo úzkou spolupráci s významným českým
fotografem Jiřím Tillerem a organizace mu se souhlasem zřizovatele umožnila zřídit svůj
domovský ateliér přímo v objektu MF MOM. Tato spolupráce pokračovala i v roce 2021.
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V následujícím období chce Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o., i nadále
pokračovat v nastaveném trendu svého progresivního vývoje, a to v rámci všech svých
pracovišť.
Pracoviště Muzea fotografie a MOM se již po celý rok 2020 a 2021 připravovalo na rozšíření
svého portfolia nabízených služeb v oblasti fotografování a digitalizace. Záměrem je co možná
nejvíce přiblížit široké veřejnosti možnosti, které jsou pracovníci muzea v tomto směru
zájemcům nabídnout, ať už jde o klasické fotografování v plně vybaveném fotografickém
ateliéru a venkovním prostředí, nebo o pestrou nabídku zpracování a prezentaci fotografií.
Nedílnou součástí plánu rozvoje bude i širší propagace a rozšíření nabídky digitalizačního
pracoviště v rámci skenování historických i současných fotografií a ostatních forem vhodných
k digitalizaci.
Lektoři hvězdárny a planetária se i nadále hodlají zcela soustředit na vytváření odborného
prostředí v oblasti astronomie a příbuzných přírodních věd. Velmi efektivním a progresivním
způsobem se jim již nyní daří tvorba výukových pořadů pro děti, žáky a studenty všech
věkových kategorií a neméně úspěšní jsou i v rozšiřování nabídky pořadů pro širokou
veřejnost. Určitou část svého pracovního nasazení budou i nadále věnovat i postupnému
vzniku Science centra, které by mohlo v horizontu následujících let významně obohatit rozsah
poskytovaných služeb tohoto pracoviště. V rámci popularizace přírodních věd budou své úsilí
i nadále věnovat vedení zájmových kroužků pro děti a získávat další příznivce hvězdárny a
planetária.
Byla navázaná blízká spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou na Projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III, který je spolufinancován
Evropskou unii. V rámci této spolupráce proběhla řada odborných workshopů pro školy ve
všech pracovištích VKC Jindřichův Hradec, p. o., které byly jejich účastníky velmi kladně
hodnoceny.
V rámci svého rozvoje budou rozšířeny nabídky v oblasti edukační činnosti. MF MOM bude
připravovat vzdělávací programy k právě probíhajícím výstavám pro školy i veřejnost. Rovněž
Dům gobelínů bude rozšiřovat svou nabídku kurzů a workshopů o několik zcela nových.
S ohledem na zaměření tohoto pracoviště se předpokládá i postupný vývoj portfolia kulturních
a vzdělávacích akcí směrem k širšímu pojetí kulturních tradic a historických řemesel.
Předpokladem pro pevné ukotvení organizace VKC Jindřichův Hradec, p. o. ve vzdělávacím
dění Jindřichova Hradce a kulturním životě jeho obyvatel, však bude mimo jiné i pořádání zcela
nových kulturních a vzdělávacích akcí, na kterých se budou současně podílet všechna tři
pracoviště. Právě takové akce by totiž mohly velmi efektivně nalézt konkrétní společné cíle,
které budou všechna tři detašovaná pracoviště, byť mají rozdílná zaměření, přirozeně spojovat
pod jednotnou a silnou hlavičkou Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec, p. o.
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FOTODOKUMENTACE

Vstup do vestibulu Hvězdárny a planetária prof. Františka Nušla

Pohled na budovu ze strany parku vč. obou kopulí

Vstupní hala – Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla
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Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci

Živě moderovaný pořad v planetáriu - HaP

Výuka pomoci interaktivních modelů na odpoledním kroužku - HaP
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Pozorování Slunce na terase - HaP

Workshop pro školy – v pozorovací kopuli - HaP
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Výuka první pomoci v rámci workshopu pro střední školy

Návštěva předsedy Senátu a členů Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí PČR
na Hvězdárně a planetáriu prof. F. Nušla
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FILM & FOTO FEST 27. 6. 2021, MF MOM

FILM & FOTO FEST 27. 6. 2021, MF MOM

FILM & FOTO FEST 27. 6. 2021, MF MOM
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FILM & FOTO FEST 27. 6. 2021, MF MOM

Vernisáž výstavy ATELIER LIŠKA 1883-1935, 25. 6. 2021, MF MOM

Vernisáž výstavy ATELIER LIŠKA 1883-1935, 25. 6. 2021, MF MOM
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Vernisáž výstavy ATELIER LIŠKA 1883-1935, 25. 6. 2021, MF MOM

Vernisáž výstavy Fešandy ze šuplíku II. – SUDEK, SOCHY, JIŽNÍ ČECHY, 25. 6. 2021, MF MOM

Vernisáž výstavy ATELIER LIŠKA 1883-1935, 25. 6. 2021, MF MOM
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Dernisáž výstav KRAJINA VYSOČINY - JIŘÍ MÜLLER
KŘÍŽKY – SPIRITUÁLNÍ KRAJINA DAČICKA – RUDOF PREKOP A MARTIN MLYNARIČ
UNDERGROUND – ONDŘEJ NĚMEC, 6. 6. 2021, MF MOM

Dernisáž výstav KRAJINA VYSOČINY - JIŘÍ MÜLLER
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