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1. 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 detašovaných 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 detašovaná pracoviště: Muzeum fotografie a moderních obrazových 

médií, Kostelní 20, Jindřichův Hradec a Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, 

Dobrovského 202, Jindřichův Hradec. V souvislosti s přechodem pod příspěvkovou organizaci 

města Jindřichův Hradec byla změněna právní forma dvou uvedených organizací, které byly 

dosud zřizovány jako obecně prospěšné společnosti. 

 

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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V roce 2019 organizace provozovala svou činnost pouze v jednom pracovišti – Hvězdárna a 

planetárium prof. Františka Nušla, další dvě pracoviště jsou připojena od 1. 1. 2020.  

Objekt Hvězdárny a planetária prof. Františka Nušla byl po rozsáhlé rekonstrukci hvězdárny a 

přístavbě planetária zkolaudovaný v prosinci 2019, technologie planetária byly předány 

v únoru 2020 a v následujících třech měsících probíhal zkušební provoz.  

 

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. 

 

 

 

 

2. PERSONÁLNÍ OBLAST 

Do konce roku 2019 měla organizace 6 zaměstnanců s přepočteným stavem 5,5 pracovního 

úvazku a 4 zaměstnance s dohodou o provedení práce. 

Od 1. 1. 2020 převzala organizace všechny zaměstnance z obecně prospěšných společností 

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií a Dům gobelínů, kulturních tradic a 

řemesel, které byly k 31. 12. 2019 zrušeny v likvidaci. Počet zaměstnanců organizace se tak 

v roce 2020 navýšil takto:   

 

Počet zaměstnanců – fyzický stav:  25 + 2 VPP z ÚP 

Počet zaměstnanců – průměrný přepočtený stav: 23,5644 

DPČ: 1 

DPP: 4 celý rok + 13 krátkodobých sezónních (průvodci, pokladní, zahradnické práce) 
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3. EKONOMIKA PROVOZU V ROCE 2020 

 

Výnosy – hlavní činnost:   12 895 590, 62 Kč 

Výnosy – doplňková činnost:  874 008, 11 Kč 

Náklady – hlavní činnost:   12 895 590, 62 Kč 

Náklady – doplňková činnost:  579 638,36 Kč 

Hospodářský výsledek – zisk:   294 369, 75 Kč 

Příspěvek zřizovatele na provoz:  12 490 000 Kč 

Vratka zřizovateli:    575 654, 53 Kč 
 

Investiční příspěvek:    300 000,- Kč 

- čerpání: 297 326,- Kč 

- vratka zřizovateli: 2 674,- Kč 

 

V roce 2020 organizace vyvíjela svoji činnost v rozsahu celého roku, nicméně v závislosti na 

pandemické situaci a s ní spojenými restrikcemi nejen v oblasti kultury, vzdělávání a 

cestovního ruchu, se organizace v jarních měsících roku 2020 významně podílela na 

humanitární činnosti a podpoře veřejnosti v krizovém režimu regionu. Organizace a její 

zaměstnanci se podíleli na zásobování sociálních zařízení města Jindřichův Hradec rouškami, 

které sami vyráběli z vlastního materiálu a následně i distribuovali tam, kde měli v rámci 

nouzového stravu největší uplatnění.  

Pracoviště Muzeum fotografie a moderních obrazových médií a Dům gobelínů, kulturních 

tradic a řemesel byla pro veřejnost uzavřena od 14. 3. 2020 až do 12. 5. 2020. Po následujících 

čtyřech měsících provozu pro veřejnost došlo opět k uzavření od 14. 10. 2020 s krátkým 

přerušením před Vánoci až do konce roku 2020. Detašované pracoviště Hvězdárna a 

planetárium prof. Františka Nušla bylo otevřeno pro veřejnost až od 26. 5. 2020. Počátkem 

roku byla v planetáriu instalovaná technologie DIGISTAR 6, která byla posléze ve zkušebním 

provozu a původní termín otevření 1. 4. 2020 musel být posunut z důvodu uzavření všech 

kulturních zařízení na 26. 5. 2020. V prvních týdnech provozu byla kapacita planetária 

omezená z důvodu vládních nařízení na 25%.  Hvězdárna a planetárium byly tedy 

návštěvníkům plně přístupné pouze čtyři měsíce roku 2020.  

Přesto se podařilo v roce 2020 docílit vysoké návštěvnosti ve všech třech detašovaných 

pracovištích, jak na pravidelné programy (expozice, výstavy, pořady v planetáriu, pozorování 

v kopuli), tak na jednorázové akce. 

V průběhu roku organizace rovněž začala v doplňkové činnosti provozovat kavárnu, která je 

umístěna v objektu MF MOM a až dosud byla pronajímána nájemcům. 

 

Co se týká oprav a investičních akcí, byla v objektu MF MOM provedená rekonstrukce zdrojů 

svítidel ve 2. NP objektu, kdy u všech svítidel s výbojkovou halogenovou žárovkou byl zdroj 

vyměněn za zdroj využívající LED technologii. Tím se zásadně změnily  technické parametry 
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osvětlení ve 2. NP objektu MFMOM a výrazně se snížila energetická náročnost na osvětlení 

této části objektu. Dále byla provedená rekonstrukce osvětlení na nádvoří objektu, kdy rovněž 

byly vyměněny zdroje osvětlení za zdroje využívající LED technologii, byly vyměněny nosné 

prvky a doplněná elektroinstalace o krabicovou rozvodku určenou pro vlhké prostředí včetně 

úprav zapojení ve vypínači, který je přístupný v ambitu u vstupních dveří do objektu. Rovněž 

byla provedená rekonstrukce osvětlení expozice ve výstavní místnosti v 1. NP. 

Dále byly zakoupeny licence k pořadům pro planetárium „Se zvířátky o vesmíru“ od Hvězdárny 

a planetária v Brně a „Hledání cizích světů“ (orig. Out There) včetně české zvukové stopy od 

firmy Future Technology Systems s.r.o. 

 

 

NÁVŠTĚVNOST: 

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií 

Počet platících návštěvníků 2 475 

Počet neplatících návštěvníků (vernisáže, akce) 2 093 

Počet návštěvníků celkem 4 568 

 

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel 

Počet platících návštěvníků 2 613 

Počet neplatících návštěvníků (akce pro veřejnost)     220 

Počet návštěvníků celkem 2 833 

 

Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla 

Počet platících návštěvníků 1 779 

Počet neplatících návštěvníků (akce)    200 

Počet návštěvníků celkem 1 979 
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TRŽBY 

Vstupné  

 

Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla 187 957,- Kč 

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií 175 855,- Kč 

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel   91 280,- Kč 

Celkem za všechna detašovaná pracoviště 455 092,- Kč 

 

Kurzy, workshopy a semináře  

 

Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla     1 680,- Kč 

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií   11 750,- Kč 

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel   23 100,- Kč 

Celkem za všechna detašovaná pracoviště   36 530,- Kč 

 

Prodané zboží  

 

Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla    48 261,- Kč 

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií  296 622,- Kč 

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel    12 920,- Kč 

Celkem za všechna detašovaná pracoviště  357 803,- Kč 

 

Podnájmy a zajištění programů  

 

Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla     9 500,- Kč 

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií   80 695,- Kč 

Celkem za všechna detašovaná pracoviště   90 195,- Kč 

 

Digitalizace, tisk, skenování  

 

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií 407 110,- Kč 

 

Celkem tržby všech detašovaných pracovišť 1 346 730,- Kč 
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4. PŘEHLED GRANTŮ A DOTACÍ 

Úřad práce                                 379 937,-  

Neinvestiční příspěvek na zaměstnance 

 

Jihočeský kraj – podpora kultury                   40 000,- 
Opatření č. 1 – Podpora kultury 

 

Jihočeský kraj – podpora muzeí a galerií                 40 000,- 

Opatření č. 1 - úpravy v expozicích 

 

Jihočeský kraj – podpora muzeí a galerií                  35 000,- 

Opatření č. 2 – Propagace muzeí a galerií 

 

5. VÝSTAVNÍ PROGRAM  

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.  
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Václav Chochola / Morava 53 – 88 

výstava / 20. 3. – 31. 8. 2020 

Výstava předkládala návštěvníkům zcela netypickou a dosud neznámou oblast autorovy tvorby. 

Přibližuje život v Mikulově a okolí v letech 1953 - 1988. 

Karel Kulovaný / Můj svět II 

výstava / 24. 4. – 6. 9. 2020 

Výstava zaměřená na fotografie z mnoha turisticky atraktivních zemí, např. z Chile, Kuby, 

Francie či Argentiny. Součástí vernisáže bylo též vystoupení skupiny Jazz trio Jiřího Růžičky na 

nádvoří MF MOM. 

Bohuslava Maříková / Theatrum mundi. Fotografie z  let 1968–2020 

výstava / 19. 6. – 9. 8. 2020 

Výstava, představovala reprezentativní výběr z dosavadní dlouholeté tvorby autorky výstavy. 

Paní Bohuslava Maříková od roku 2005 spolupracuje s Muzeem fotografie a moderních 

obrazových médií. Výstavu uvedl její kurátor, historik umění Martin Vaněk 

 

Antonín Malý / Czech Pes Foto 

výstava / 3. 7. – 30. 12. 2020 

Výstavní fotografický projekt fotografa a výtvarníka, který byl tematicky zaměřen na hlavní 

fotografický objekt - psa. Z náhodného reportážního fotografování psů se během let stal 

hlavním motivem autorových fotografií. Autor se pravidelně zúčastňuje nejrůznějších výstav, 

klasickou fotografií se psí tematikou obesílal pravidelně Czech Press Photo, v roce 2003 a 2006 

obdržel zvláštní cenu poroty. Téma psa také využívá pro charitativní účely.  

Václav Chochola / Salvador Dalí  

výstava 14. 8. – 30. 9. 2020 

Zásadní postavení surrealistického mága Dalího v evropské kultuře 20. století a mistra 

portrétní fotografie Chocholy v jeho disciplíně je neoddiskutovatelné, a proto jistě nebyla 

náhoda, že se tito dva muži v roce 1969 v Paříži potkali a svědectví tohoto setkání si můžeme 

připomínat legendárními černobílými fotografiemi NAVŽDY. Autentickou výpověď okolností a 

vlastního portrétování zaznamenala podle vyprávění svého otce Blanka  Chochocholová. 

Chocholova fotografie "Dalího s vajíčkem" je samozřejmým frontispisem první Dalího 

monografie vydané Odeonem v r. 1991 v Čechách. 

 

Salvador Dalí / Grafická díla a drobné plastiky                                                                                                               

výstava 14. 8. – 30. 9. 2020 

Výstava představila návštěvníkům unikátní umělecká díla Salvátora Dalího, grafické cykly a 

drobné plastiky. Výstava byla prodejní a všechna vystavená umělecká díla si zájemci mohli 

zakoupit.  
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Spolek Fokus Jindřichův Hradec 

výstava / 11. 9. – 29. 11. 2020 

Výběr fotografií z archivu spolku, který po celá léta s pečlivostí sobě vlastní postupně tvořil 

pan Jiří Hloušek z Chlumu u Třeboně. Spolkem prošlo za 57 let jeho existence asi 80 fotografů. 

Postupem let pak spolek sdružoval fotografy nejen z Jindřichova Hradce, ale z celého regionu. 

Lenka Vilhelmová / Prostor onoho místa  

výstava / 11. 9. – 30. 12. 2020 

Název výstavy odkazuje k jednotlivým tématům, která umělkyně dlouhodobě zpracovává. 

Vystavovaná díla jsou zajímavá i z technického pohledu, neboť umožní divákům spatřit využití 

původních skleněných fotografických desek v propojení s nejnovějšími moderními 

technologiemi. 

 

 

 

DŮM GOBELÍNŮ, KULTURNÍCH TRADIC A ŘEMESEL 
 

Výstava tkaných výrobků a tapisérií - díla vytvořená účastníky kurzů  

výstava / 1. 6. 2020 – 31. 7. 2021 

Výstava, která představuje umělecká díla účastníků kurzů. Kurzy se odehrávají pravidelně 

několikrát do roka s různými tematickými zaměřeními a u veřejnosti těší velké oblibě. Za 

mnoho let pořádání je možné bez nadsázky konstatovat, že se tyto kurzy staly tradicí. 

O životě a díle Marie Hoppe Teinitzerové  

výstava / 1. 3. – 31. 12. 2020 

Výstava představuje nejen dílo této velmi významné osobnosti v oblasti tapisérií, ale též její 

ryze osobní život, životní dráhu a bezpochyby jedinečný pohled a vliv na Jindřichův Hradec a 

jeho okolí.    

Velkoplošné tapisérie Marie Hoppe Teinitzerové  

výstava / 11. 9. – 30. 12. 2020 

Výstava, která návštěvníkům představuje umělecká díla významné osobnosti 

jindřichohradecké tapiserie. V tomto pojetí speciálně zaměřené na velkoplošné formáty, které 

pro svou dokonalost zpracování a propracovanost detailů obdivují návštěvníci z celého světa. 

 

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM PROF. FRANTIŠKA NUŠLA 

 

Sopkománie 

výstava / 14. 9. – 14. 10. 2020 

Výstava vítězných prací výtvarné soutěže SOPKOMÁNIE. Soutěž vyhlásil Geofyzikální ústav 

Akademie věd ČR v rámci projektu Otevřená věda a z celkových 84 výtvarných prací bylo 
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vybráno deset, které byly po dobu jednoho měsíce k vidění v Jindřichově Hradci. Vernisáž 

uvedl vědecký pracovník Akademie věd ČR Mgr. Petr Brož, PhD., který svou vědeckou činnost 

zaměřuje na výzkum sopečné činnosti napříč Sluneční soustavou. Specializuje se na pro jevy 

sopečné činnosti na povrchu Marsu. Lektoři jindřichohradeckého planetária u této příležitosti 

připravili pořad zaměřený právě na téma sopečné činnosti na Zemi i na planetách ve Sluneční 

soustavě. Pořad rozšíří nabídku planetária pro školy i veřejnost. Kromě toho byla 

s Geofyzikálním ústavem navázána spolupráce na vědecké bázi, kterou budou pracovníci 

planetária dále prohlubovat.  

 

6.  EDUKAČNÍ ČINNOST 

 

MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ 

Fotografické kurzy pro žáky základních škol 

V roce 2020 se uskutečnilo celkem 10 fotografických kurzů pro žáky základních škol, z toho        

1 kurz pro žáky ZŠ Jindřichův Hradec IV, Vajgar 592, 1 kurz pro žáky ZŠ Lomnice nad Lužnicí a 

8 kurzů pro žáky ZŠ Kamenice nad Lipou. Jedná se o 3,5hodinové kurzy probíhající v jednom 

dni, na výběr jsou čtyři tematické varianty: základy fotografie, fotografický portrét, 

fotografování architektury a krajiny, hra se světlem.  

Vzhledem k tomu, že ve školním roce bylo Muzeum fotografie otevřeno pouze necelé tři 

měsíce, zájem ostatních škol nebylo možné uspokojit. 

 

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM PROF. FRANTIŠKA NUŠLA 

V planetáriu se v době jejího otevření uskutečnilo celkem 265 pořadů pro veřejnost. Otevřeno 

bylo od úterý do neděle, každý den se uskutečnily dva pořady, v sobotu většinou tři. Dále se 

v září  podařilo uskutečnit pořady pro několik škol. Další, již objednané pořady pro školy musely 

být z důvodu uzavření od 14. října zrušeny. 

Kromě toho byly možnosti vzdělávání dětí a žáků (včetně STEAM vzdělávání v oblasti 

přírodních věd např. biologie, chemie, fyzika, zeměpis) představeny ředitelům a pedagogům 

základních škol z ORP Jindřichův Hradec, pedagogům ze Střední zdravotnické školy 

v Jindřichově Hradci a výchovným poradcům ze základních škol. Dále planetárium hostilo 

představitele samosprávy MAS Železnohorský region i laureáty Mezinárodní rozhlasové 

soutěže Concertino Praga.  
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Součástí nabízeného programu bylo rovněž pravidelné pozorování denní i noční oblohy 

v kopuli, které se setkalo s velkým zájmem návštěvníků. 

V letních měsících byly připravené programy v planetáriu i v kopuli pro účastníky letních 

táborů, návštěvy se uskutečnily celkem sedmkrát. Rovněž se uskutečnily i výjezdy s pozorovací 

technikou za dětmi na letních táborech v okolí. 

 

7. KULTURNÍ AKCE A WORKSHOPY 

MUZEUM FOTOGRAFIE A MODERNÍCH OBRAZOVÝCH MÉDIÍ 

Koncert skupiny Veseláci  

Soubor hudebníků hrajících na heligonky, akordeon, klarinet a bicí. Repertoár založený na 

lidových písních a skladbách mnoha autorů tohoto žánru. 

nádvoří MF MOM   

7. 8. 2020 
 

Koncert písničkáře Fabiána Berky 

Písničkář, který se snaží kouzlit se svými písněmi a looper pedálem. Měl možnost stát na 

pódiích jako předskokan hudebních těles Wohnout, Čechomor, Tomáš Klus, Pokáč, Civilní 

Obrana a jiné. 

zahrada MF MOM 

15. 8. 2020 
 

Koncert skupiny The Fibers 

Notoricky známé skladby v revivalovém provedení, ale i rock-popová a bigbeatová autorská 

tvorba mladých talentů činí z této kapely nadějné želízko v ohni české hudební scény. 

zahrada MF MOM 

21. 8. 2020 

 

Fotofest 

Tematické odpoledne plné her a soutěží pro rodiny s dětmi. Nultý ročník kulturní akce, která 

má velký potenciál stát se tradičním letním kulturním počinem pro širokou veřejnost, se 

zaměřením na fotografickou tématiku a moderní média. 

Areál a objekt MF MOM 

21. 8. 2020 
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DŮM GOBELÍNŮ, KULTURNÍCH TRADIC A ŘEMESEL 

Pletení z orobince   

Dvoudenní kurz, kde se účastníci seznámí se základními technikami pletení z orobince, a to 

pod vedením lektorky Ivety Dandové. Kurz, ve kterém si účastníci osvojí dovednost, jak tento 

materiál správně a trvanlivě zpracovat, dozví se vše potřebné k jeho přípravě. Výsledkem je 

zhotovení podložky, ošatky a jiných dekorací.                               

6. 7. – 7. 7. 2020 

 

Barvení textilu přírodními barvivy  

Dvoudenní Kurz „Barvení textilu přírodními barvivy“, pod vedením zkušené lektorky Ing. Aleny 

Samohýlové, se těší velkému zájmu. Kurz poskytnul účastníkům přehled o možnosti získat 

úžasná vybarvení textilu (především vlny) z dostupných přírodních zdrojů, tak, jak toho byli 

schopni naši předkové. Účelem kurzu bylo získání základních informací o tom, co, kdy, jak a z 

čeho sbírat, jak připravit barvící lázeň i materiál k barvení. Výsledkem jsou vzorková vybarvení, 

která si účastníci odnesou jako vzory pro svou další individuální tvorbu. 

3. 10. - 4. 10. 2020 
 

Základy tkaní na stavu   

Zkušený lektor Zdeněk Kubák, majitel a provozovatel Tkalcovny ve Strmilově, seznamuje 

všechny začátečníky ve dvoudenním kurzu se základy tkaní na stavu, naučí je základní 

tkalcovské pojmosloví, tkalcovský, osnovní a třásňový uzel. Účastníci si osvojí tkaní na 

čtyřlistovém stavu a získají řadu užitečných rad, důležitých při tkaní na ručních tkalcovských 

stavech. 

10. 10. – 11. 10. 2020     

                     

Páteční tvořivé odpoledne pro děti i dospělé 

Kulturní akce věnovaná především dětem, které mají vstup zdarma, a jejich doprovodu. 

Účastníci si vyzkoušejí nejrůznější techniky nejen tkaní, ale i jiné neméně zajímavé způsoby 

tvoření. 

10. 7., 7. 8. a 11. 9. 2020      od 13 do 18 hodin 

 

 

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM PROF. FRANTIŠKA NUŠLA 
 

Koncert pro jiné myšlenky 

Pořad Českého rozhlasu na stanici Radiožurnál spočívající v rozhovoru doprovázeném živou 

hudbou, vznikl s cílem rozptýlit posluchače během nouzového stavu. Nově zrekonstruovaná 

kopule hvězdárny se tak stala hostitelem Lucie Výborné a „zpívajícího právníka“ JUDr. Ivo 

Jahelky.   16. 7. 2020 
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Letní Den astronomie 

Mimořádný návštěvní den, po který si mohli zájemci užít astronomii ve své plné formě a 

zároveň se mohli seznámit se zcela novým a moderní vybavením tohoto pracoviště.  Součástí 

akce bylo pozorování denní i noční oblohy a odborný výklad lektorů hvězdárny a planetária o 

astronomii a o novém vybavení hvězdárny a planetária.  

14. 8. 2020 
 

Pozorování sluneční soustavy 

V rámci období, ve kterém bylo možné postupně nebo současně sledovat všechny planety 

sluneční soustavy, připravili lektoři hvězdárny a planetária celodenní program. 

18. 9. 2020 

 

 

 

Závěr 

 

V roce 2020 bylo nutné zabezpečit veškeré činnosti, které souvisí se zřízením nové organizace 

a které jsou s tímto procesem neodmyslitelně spjaté, ať už z hlediska legislativního, tak 

z hlediska provozního. Bylo nutné mimo jiné zavést agendu zpracování účetnictví a zpracování 

mezd včetně personálního zajištění zpracování těchto agend. Značná část činností byla 

věnována propojení všech tří pracovišť – jak po stránce provozní, tak po stránce personální. 

Nově byli do organizace přijati pracovníci hvězdárny a planetária, ostatní zaměstnanci byli 

převedeni pod nový subjekt z bývalých obecně prospěšných společností. Byla zpracována 

organizační struktura nového subjektu a veškeré vnitřní směrnice upravující zabezpečení 

jednotlivých činností organizace včetně finanční kontroly. 

 

Část činnosti organizace v tomto období byla věnována plnění pracovních úkolů, které úzce 

souvisely se zrušením a likvidací obecně prospěšných společností a převodem činností pod 

novou organizaci. 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. Vstupní prostory planetária byly dovybaveny světelnými 

a nesvětelnými panely s astronomickou tématikou a dalším chybějícím mobiliářem, např. 

sedací nábytek, výstavní vitríny a autentické astronomické artefakty. Též venkovní 

prostranství hvězdárny a planetária, resp. okolní park, doznal významných změn. Došlo 

k vykácení vzrostlých náletových dřevin a zásadním terénním a stavebním úpravám, které 

lektorům umožní svou činnost rozšířit i do plnohodnotného exteriéru, např. pro pořádání 

příměstských táborů a mimořádných akcí s astronomickou tématikou.  

 

V únoru 2020 Muzeum fotografie navázalo úzkou spolupráci s významným českým fotografem 

Jiřím Tillerem a organizace mu umožnila zřídit svůj domovský ateliér přímo v objektu MF 

MOM. 
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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 

detašovaných pracovišť. Pracoviště Muzea fotografie a MOM se již po celý rok 2020 

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 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 svého rozvoje chce v následujícím roce i Dům gobelínů obohatit 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 měřítku 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 společně. 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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8. FOTODOKUMENTACE 

 
Vstup do vestibulu Hvězdárny a planetária prof. Františka Nušla  

 

 
Pohled na budovu ze strany parku vč. obou kopulí  
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Výstava Sopkománie v prostorách Hvězdárny a planetária prof. Františka Nušla 

 

Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci 
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Živě moderovaný pořad v planetáriu 

 

 
Ukázka STEAM vzdělávání v planetáriu 
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Vernisáž výstavy Salvador Dalí / Grafická díla a drobné plastiky  

 

 
Vernisáž výstavy Salvador Dalí / Grafická díla a drobné plastiky   
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Vernisáž výstavy Salvador Dalí / Grafická díla a drobné plastiky  

 

 
Vernisáž výstavy Salvador Dalí / Grafická díla a drobné plastiky  
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Vernisáž výstavy Salvador Dalí / Grafická díla a drobné plastiky  

 

 
Vernisáž výstavy Salvador Dalí / Grafická díla a drobné plastiky  
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Vernisáž výstavy Václav Chochola / Salvador Dalí 

 

 
Vernisáž výstavy Bohuslava Maříková / Theatrum mundi. Fotografie z let 1968–2020 
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            Vernisáž výstavy Bohuslava Maříková / Theatrum mundi. Fotografie z let 1968–2020 

 

 

 
           Vernisáž výstavy Bohuslava Maříková / Theatrum mundi. Fotografie z let 1968–2020 
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Vernisáž výstavy Bohuslava Maříková / Theatrum mundi. Fotografie z let 1968–2020 

 

Vernisáž výstavy Bohuslava Maříková / Theatrum mundi. Fotografie z let 1968–2020 
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Vernisáž výstavy Bohuslava Maříková / Theatrum mundi. Fotografie z let 1968–2020 

 

 
Vernisáž výstavy Bohuslava Maříková / Theatrum mundi. Fotografie z let 1968–2020 
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Vernisáž výstavy Bohuslava Maříková / Theatrum mundi. Fotografie z let 1968–2020 

 

 
Vernisáž výstavy Bohuslava Maříková / Theatrum mundi. Fotografie z let 1968–2020 
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Vernisáž výstavy Bohuslava Maříková / Theatrum mundi. Fotografie z let 1968–2020 

 

Vernisáž výstavy Bohuslava Maříková / Theatrum mundi. Fotografie z let 1968–2020 
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Vernisáž výstavy Bohuslava Maříková / Theatrum mundi. Fotografie z let 1968–2020 

 

 
Vernisáž výstavy Bohuslava Maříková / Theatrum mundi. Fotografie z let 1968–2020 

 



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

29 
 

Vernisáž výstavy Bohuslava Maříková / Theatrum mundi. Fotografie z let 1968–2020 

 

 
Vernisáž výstavy Karel Kulovaný / Můj svět  
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Vernisáž výstavy Karel Kulovaný / Můj svět  

 

 
Vernisáž výstavy Karel Kulovaný / Můj svět  
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Vernisáž výstavy Karel Kulovaný / Můj svět  

 

 
Vernisáž výstavy Karel Kulovaný / Můj svět  
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Vernisáž výstavy Karel Kulovaný / Můj svět  

 

 
Vernisáž výstavy Karel Kulovaný / Můj svět  
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Vernisáž výstavy Karel Kulovaný / Můj svět  

 

 
Vernisáž výstavy Karel Kulovaný / Můj svět 
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Vernisáž výstavy Václav Chochola / Morava 53 – 88 

 

 
Vernisáž výstavy Václav Chochola / Morava 53 - 88 
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Vernisáž výstavy Václav Chochola / Morava 53 - 88 

 

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel 
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Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel 

 
Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel  
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Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel  


