
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD za rok 2008 
  

 
I) MUZEUM VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD V ROCE 2008 
  
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (MVHB) je příspěvkovou organizací, zřizovanou krajem Vysočina a pečuje o 
sbírky ve vlastnictví zřizovatele. Muzeum sídlí v Havlíčkově domě, který je majetkem města Havlíčkův Brod. 
S účinností od 1.1. 2006 MVHB platí Městu Havlíčkův Brod nájem ve výši 300 223,- Kč, s tím, že prostředky 
město zpětně využívá na údržbu a investice do objektu. V souvislosti s nutnými úsporami za vytápění muzea a 
zlepšením pracovních podmínek, byla v roce 2008 dokončena druhá etapa zateplení podkrovních prostor a 
rekonstrukce osvětlení, v kancelářích pracovníků. Zároveň s těmito pracemi byly rekonstruovány záchodky 
v přízemí, vytvořena toaleta pro vozíčkáře a příruční sklad, který je nezbytně nutný pro ukládání výstavního 
fundusu. Město Havlíčkův Brod proinvestovalo v obou etapách prostředky ve výši necelých 3 ročních nájmů, 
celkem cca 850 000 Kč. 
 
Sbírky MV HB jsou uloženy ve třech depozitářích. Část sbírek se nachází přímo v Havlíčkově domě, většina je 
deponována v centrálním depozitáři v suterénu budovy Státního okresního archivu H. Brod, kde se nachází i 
konzervátorské pracoviště a část sbírek je v depozitáři na hradě Ledeč nad Sázavou. Depozitáře ve Státním 
okresním archivu a v Ledeči nad Sázavou má MV HB v pronájmu. Nájem za tyto prostory v Okresním archivu 
Havlíčkův Brod činí cca 84 224,-Kč/rok a nájem za depozitář na hradě v Ledči nad Sázavou činí 12 000,- Kč/rok. 
MV HB provozuje klášterní kostel sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě, který má v bezplatném nájmu od ÚZSVM 
detašované pracoviště Havlíčkův Brod, kde provádí průvodcovskou činnost, a který využívá k pořádání vlastních 
koncertů i koncertů jiných subjektů.  
 
V prvních měsících roku 2008 probíhaly práce na rekonstrukci expozice Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou u 
příležitosti spisovatelova výročí a konání mezinárodního sympozia. Byly rekonstruovány výstavní panely k životu 
a dílu Jaroslava Haška. Expozice byla doplněna interaktivními prvky, cizojazyčnými překlady, replikami 
exponátů a poutačem vojáka Švejka a Jaroslava Haška. V roce 2008 byl spolu s novými vstupenkami pořízen a 
uveden do provozu nový elektronický pokladní systém Coloseum, který zároveň zpracovává statistické údaje o 
počtu návštěvníků a prodaném zboží. S pomocí poskytnutého grantu Fondu Vysočiny byly zprovozněny i nové 
webové stránky MV HB, včetně on-line katalogu muzejní knihovny, regionálních bibliografií, e-shopu prodejních 
materiálů a dalších aplikací. V závěru roku pracovníci muzea realizovali vydání propagačních materiálů – 
publikace o Karlu Havlíčkovi, pexeso z fotografií muzejních sbírek, propagační skládačka o muzeu a noviny 
s články Karla Havlíčka. Zároveň vyšlo 22. číslo Vlastivědného sborníku Havlíčkobrodsko a kniha Mgr. Aleny 
Kašparové – Jindrové Židé na Havlíčkobrodsku I. 
Základním úkolem muzea v roce 2008 byla všestranná péče o sbírky včetně doplňování sbírek a odborného 
zpracování sbírek. V této souvislosti bylo aktuálním úkolem dokončení elektronické evidence sbírkové skupiny 
Ledeč nad Sázavou, tvořící cca 9 % inventárních čísel. Byla provedena úprava ledečského depozitáře a do něj 
přeneseny sbírkové předměty z expozice, které nebyly předmětem zápůjčky. 
Inventury sbírek proběhly řádně, dle inventarizačního plánu pro rok 2008 a případné zjištěné nedostatky 
odstraněny.  
V souladu s úkolem řádně pečovat o sbírky, proběhla konkrétní jednání se zřizovatelem o variantách nových 
depozitárních prostor. MV HB předložilo spolu s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě konkrétní 
požadavky na depozitář. Jednání budou pokračovat i v roce 2009. 
 
V roce 2008 pokračovaly práce na zjišťování skutečností vztahujících se k novější historii regionu 
Havlíčkobrodska. Historička Mgr. Alena Kašparová – Jindrová napsala knihu Židé na Havlíčkobrodsku I., která je 
zaměřena na historii židovských obcí na Havlíčkobrodsku a jejich zánik během druhé světové války, na niž 
získala grant Nadace židovského muzea a Fondu Vysočiny. V rámci 18. Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě 
byla u příležitosti vydání knihy uspořádána přednáška spojená se křtem knihy. Byla zahájena spolupráce 
s Konfederací politických vězňů a realizovány první záznamy výpovědí – orální historie pronásledovaných 
politických vězňů. Projekt bude pokračovat i v roce 2009. 
 
V roce 2008 bylo pokračováno v organizovaném systému vybraných přednášek pro základní školy ve vztahu 
k obsahu školní výuky (dějepis, český jazyk, občanská výchova).  



Ve druhé polovině roku 2008 pokračovala elektronická evidence knih z odborné knihovny muzea v programu 
Clavius, zajištěno zprovoznění on-line katalogu na webových stránkách a modulu časopisy z grantu Ministerstva 
kultury ČR.  
 
V roce 2008 bylo zažádáno o grant Ministerstva kultury ČR na vydání dosud nepublikovaných písní 
z Havlíčkobrodska, které jsou uloženy v Etnologickém ústavu Akademie věd ČR. Během roku 2008 bylo MV HB 
pověřeno hejtmanem kraje Vysočina RNDr. Milošem Vystrčilem spolupracovat při realizaci nových medailí - 
ocenění kraje Vysočina pro významné osobnosti kraje. Realizátorem byl sochař PaeDr. Radomír Dvořák a odbor 
sekretariátu hejtmana, muzeum poskytlo autorovi poradenskou činnost, koordinovalo financování a vyúčtování 
projektu.  
  
 
II) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MUZEA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD V ROCE 2008 
 
 
Organizační struktura MVHB v roce 2008 
  
Ředitel, výtvarník, výstavář:    MgA. Jiří Jedlička 
Archeolog, kurátor sbírek, výstavář:   Mgr. Pavel Rous 
Dokumentátor, kurátor sbírek 
výstavář, fotograf, správce depozitáře:   Eduard Veselý 
Historik, kurátor sbírek, výstavář, koordinátor KVČ: Zina Zborovská 
Historik novějších dějin, kurátor sbírek, výstavář: Mgr. Alena Kašparová 
Ekonomka:    Ivana Krajíčková 
Knihovník, správce fotoarchivu, výstavář, pokladník: Ludmila Janáčková 
Konzervátorka:    Kamila Štellerová 
Průvodce :    Marie Suchá , Marie Votavová 
Uklízečka:    Dana Trávníčková  
 
 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost: 
 
Mgr. Milan Čumpl 
PaeDr. Radomír Dvořák 
Ak. malíř Jan Exnar 
Jiří Lédl 
PhDr. Ladislav  Macek 
Mgr. Pavel Rous 
Eduard Veselý  
Mgr. Aleš Veselý 
Zina Zborovská  
 
Ediční rada: 
 
Mgr. Eva Benáková - KKV Havlíčkův Brod 
PhDr. Ladislav Macek – SOKA Havlíčkův Brod           
Miroslav Menšík 
Mgr. Pavel Rous – MV Havlíčkův Brod 
PhDr. Miloš Tajovský – SOKA Havlíčkův Brod           
Mgr. Václav Tuček 
Mgr. Aleš Veselý – Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod 
Zina Zborovská – MV Havlíčkův Brod 
          
 
 
 
 
 



III) PRÁCE SE SBÍRKAMI 
 
 
V souladu s plánem akviziční činnosti muzea  byly získány tyto přírůstky: 
 
Nákup: 
 
p.č.  předmět     počet cena  
4/2008  kniha – Praktická hospodyňka   2 800,- 
5/2008  školní pomůcky     5 3 000,- 
6/2008  obraz: J. Jůzl- Tulák    1 5 000,- 
7/2008  obraz: J. Jůzl- Portrét chlapce   1 10 000,- 
8/2008  obraz: J. Jůzl- Zátiší s chlebem   1 20 000,- 
9/2008  obraz: J. Jůzl- Zřícenina    1 5 000,- 
10/2008 obraz: J. Jůzl- Kristus    1 5 000,- 
11/2008 fotografie D. Rynka    10 10 000,- 
12/2008 sokolský kroj     1 500,- 
13/2008 dětský kroj     1 500,- 
14/2008 pánská košile     1 350,- 
15/2008 pánská košile     1 350,- 
16/2008 čapka orelského kroje    1 400,- 
17/2008 fotografie     1 100,- 
18/2008 křestní kabátek     1 90,- 
19/2008 křestní kabátek     1 90,- 
20/2008 háčkovaná výztuž    1 20,- 
 
Mimořádný nákup: 
 
36-75/2008  kolekce skla firmy Beránek Škrdlovice  40 51 721,- 
 
Vlastní výzkumná činnost a dary: 
 
1/2008  kniha – Osudy dobrého vojáka Švejka  1 dar  
2/2008  soubor archeolog. Nálezů   1870 převod 
3/2008  odznaky     16 dar                                
21/2008 kolekce textilu     1 dar 
22/2008 pánský klobouk     2 dar 
23/2008 svatební fotografie    1 dar 
24/2008  rekrutská květina    1 dar 
25/2008 dámský župan     1 dar 
26/2008 hodinky      1 dar 
27/2008 kovová krabička     1 dar 
28/2008 fotografie ženy     1 dar 
29/2008 obal „Melta“     1 dar 
30/2008 vysavač      1 dar 
31/2008 křesílko      1 dar 
32/2008 litinový mandl     1 dar 
33/2008 mlýnek na maso    1 dar 
34/2008 litinová kamna     1 dar 
35/2008 zrcadlo      1 dar 
 
2) SPRÁVA SBÍREK, KONTROLY SBÍREK: 
 
Průběžně byla provedena kontrola depozitářů a expozic v Havlíčkově Brodě, v Ledči nad Sázavou a v Lipnici 
nad Sázavou. Byla provedena aktualizace zápůjček formou ročních dodatků. V závěru roku na žádost 
odvětvového odboru, byly všechny smlouvy přepracovány a schváleny Radou kraje Vysočina jako dlouhodobé 
zápůjčky. Největší zápůjčky sbírek jsou uzavřené s městem Ledeč nad Sázavou a obcí Lipnice nad Sázavou. 
Základním úkolem muzea v roce 2008 byla všestranná péče o sbírky včetně doplňování sbírek a odborného 
zpracování sbírek. V této souvislosti bylo aktuálním úkolem dokončení elektronické evidence sbírkové skupiny 
Ledeč nad Sázavou, tvořící cca 9 % inventárních čísel, které byly zapsány pouze v přírůstkových knihách. Byla 



provedena úprava ledečského depozitáře a do něj přeneseny sbírkové předměty z expozice, které nejsou 
předmětem zápůjčky. 
Řádná inventarizace sbírek: 
 
1) Sbírková skupina Militaria (160 inv.č) 
Inventarizace byla provedena, zápis z inventarizace včetně návrhu opatření byl předložen řediteli. 
 
2) Sbírková skupina Numismatika (300 inv.č) 
Inventarizace byla provedena, zápis z inventarizace včetně návrhu opatření byl předložen řediteli. 
 
3) Sbírková skupina Archeologie (300 inv.č) 
Inventarizace byla provedena, zápis z inventarizace včetně návrhu opatření byl předložen řediteli. 
 
4) Sbírková skupina Výroba a obchod (cca 400 inv.č) 
Inventarizace byla provedena, zápis z inventarizace včetně návrhu opatření byl předložen řediteli. 
 
5) Sbírková skupina Železo (250 inv.č) 
Inventarizace byla provedena, zápis z inventarizace včetně návrhu opatření byl předložen řediteli. 
 
6) Sbírková skupina KHB - 4 – osobní památky (170 inv.č) 
Inventarizace byla provedena, zápis z inventarizace včetně návrhu opatření byl předložen řediteli. 
 

7) Sbírková skupina Jaroslav Hašek „knihovna“  (105 inv.č) 
Inventarizace nebyla provedena, zápis z inventarizace včetně návrhu opatření byl předložen řediteli. 
       
8) Sbírková skupina Jaroslav Hašek „ literární a dokumentační fond  (225 inv.č.) 
Inventarizace nebyla provedena, zápis z inventarizace včetně návrhu opatření byl předložen řediteli. 
 
9) Sbírková skupina Jaroslav Hašek – osobní památky a nábytek (8 inv.č.) 
Inventarizace nebyla provedena, zápis z inventarizace včetně návrhu opatření byl předložen řediteli. 
 
Celkem byla v roce 2008 provedena inventarizace 1 898 inventárních čísel sbírkových  předmětů, 
což představuje  10 % sbírkového fondu. 
 
 
3) KONZERVOVÁNÍ, RESTAUROVÁNÍ SBÍREK 
 
 
Konzervace 
 
Bylo postupováno podle Plánu konzervace MV HB na rok 2008,úkoly byly splněny. 
 
Přehled konzervovaných muzeálií v konzervátorské dílně za rok 2008 

 
K 440  - Mapa okresu Německý Brod a Humpolec – čistění suché, odstranění izolepy, bankovní pásky, 

praní jednotlivých dílů, máchání, sušení, vysrážení japonsk. papíru, celoplošné skeletování, 
lisování, zastřižení do formátu, zhotoven ochran. obal z pH neutrálního papíru  

K 366  -  Cestovní pas – zbavení nečistot suchou cestou, zbavení korozních produktů, zničený papír 
podlepen jap. papírem, brožurka sešita, zhotoven ochran. obal z pH neutrálního papíru  

K 367  - Cestovní pas – zbavení nečistot suchou cestou, odstranění korozních produktů – chem. 
ošetření, fixace desek japon. papírem – lepení, sušení lisování  

K 417  - Mapa ČSR z roku 1935 – zbavení nečistot suchou cestou, čistění v mokrém roztoku, máčení 
v destilované vodě, sušení celoplošné skeletování japon papírem, lisování zastřižení formátu, 
zhotoven ochran. obal z pH neutrálního papíru 

K 37  - Mapa ČSR (župní rozdělení podle Zákona z roku 1920) zbavení textilního,plesnivého 
podlepení, promývání papíru máčení v destil. vodě, sušení celoplošné skeletování japon. 
papírem, lisování, zastřižení do formátu, zhotoven ochran. obal z pH neutrál. papíru 

PL 182/72 - Obec Legionářská – plaketa – čistění tmelení vyštípnutých částí, barevná retuš, lepení zadní 
plochy, napuštění, leštění  

K 529  - Vyznamenání  legionářské - Jan Laska – demontáž, čistění suché práškové, doplnění větších 
částí opadaného rámu – tmelení, kompletace, leštění zasklení 



JH 3/13  -  Balalajka (Lipnice n/S.) – z expozice - zbavení nečistot suchou cestou, odstranění korozních 
produktů, chem. ošetření, napuštění, přeleštění  

JH 3/12  - Samovar (Lipnice n/S.) – z expozice – čistění, zbavení jemného korozního povrchu, přeleštění, 
napuštění dřevěných částí – přeleštění 

JH 1/12  - Hodinky kapesní (Lipnice n/S.) - z expozice – odstranění korozních produktů, chem. Ošetření, 
napuštění 

PL 136/67 - Havlíčkovy slavnosti 1821 – plaketa – zbavení nečistot, napuštění kovu, vyčistění koženky, 
napuštění, přilepení zadní roztrhané části 

O 219  - obraz – Šerých – očištěno pro výstavní účely  
T 26  - Boty dámské šněrovací – odstranění nečistot suchou cestou, lepení rozlámaných částí, 

zbavení korozních produktů kovových oček, chem. ošetření, napuštění kožené části, tvar 
vyztužen Ph neutrálním papírem  

K 170  - Plakát – Mým věrným národům – čistění suchou cestou, čistění vlhké, máčení v destil. vodě , 
sušení na rovné desce, lepení na vypnutou plochu japon. papíru, lisování zastřižení do formátu, 
zhotovení ochran. obalu z pH neutrálního papíru 

MI 15  - Pěchotní puška 19 st. - zbavení předmětu plísně, odstranění korozních produktů, chem. 
ošetření, napuštění dřeva i kovu  

C 228 b  - Rendlík – čistění suché, zbavení koroze, ošetření železa, cídění měděné plochy, napuštění 
C 229  - Hrnec velký měděný – zbavení nečistot a korozních produktů, cídění lesklé plochy, závěrečné 

napuštění  
PL 19  - Plastika Světice – oltářní plastika – čistění suché, vlhkou cestou, petrifikace dřeva, tmelení, 

závěrečné napuštění, přeleštění, zhotovení látkového obalu  
C 230 b  - Poklice na velký hrnec – čistění suchou cestou, leštění povrchu, závěrečné napuštění  
PL 33  - Plastika Světice – oltářní plastika – zbavení nečistot suchou a vlhkou cestou, tmelení prasklin, 

petrifikace dřeva, závěrečné napuštění, přeleštění, zhotovení látkového obalu 
PL 32  - Plastika Světice – oltářní plastika – zbavení nečistot suchou a vlhkou cestou, lepení prasklin, 

petrifikace dřeva, závěrečné napuštění, přeleštění a zhotovení látkového obalu 
C 231 ch - Ryba – forma měděná – zbavení korozních produktů a nečistot, leštění měděné části, 

závěrečné napuštění  
C 228 a  - Pánev - měděná - zbavení nečistot,odstranění korozních produktů,měď. část leštěna, 

závěrečné ošetření a napuštění  
C 231 g  - Hrozen – forma měděná – zbavení nečistot a korozních produktů, měď. část leštěna, 

závěrečné ošetření a napuštění  
C 231 d  - Bábovka – forma měděná – zbavení nečistot a korozních produktů, měď. část leštěna, 

závěrečné napuštění  
MI 30  - Bodák pro pušku 19.st. – odstranění korozních produktů, ošetření chem., závěrečné napuštění  
MI 29  - Bodák pro pušku 19.st. - odstranění korozních produktů, ošetření chem., závěrečné napuštění 
C 194  - Kotlík měděný – odstranění korozních produktů, chem. ošetření, závěrečné napuštění železa i 

mědi  
C 195  - Kotlík měděný – odstranění korozních produktů, chem. ošetření, leštění závěrečné napuštění 

nádoby i železného ucha  
C 196  - Kotlík měděný – odstranění korozních produktů, chem. ošetření, leštění zašlého povrchu, 

závěrečné napuštění železa a mědi   
MI 28  - Bodák pro pušku 19. st. – odstranění korozních produktů, chem. ošetření, závěrečné 

napuštění, přeleštění 
C 231 b  -  Forma na pečení - (oválná) měděná – odstranění nečistot a korozních produktů ,ošetření 

chem., leštění měď. povrchu ,závěrečné napuštění     
C 193  - Forma na pečení – (osmistěn) měděná – odstranění nečistot a korozních produktů, chem. 

ošetření, leštění měď. povrchu, závěrečné napuštění  
 
Sbírková skupina archeologie 

- archeologický nález z výzkumu – Obchvat  Česká Bělá - laboratorní ošetření nových přírůstků 
– archeologický nález zvýzkumu – Ledeč nad Sázavou - laboratorní ošetření nových přírůstků 

 
Restaurování 
Dodavatelsky byla dokončena druhá etapa restaurování pozdně středověkého deskového  oltáře ( restaurování 
centrální desky) pocházející pravděpodobně z kostela sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě inv. č. O 776. 
 
 
 
 



IV) KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST 
 
  
1) EXPOZICE: 
V Památníku Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou byla u příležitosti spisovatelova výročí a konání 
mezinárodního sympozia, nákladem 150 000 Kč přebudována expozice věnovaná spisovateli Jaroslavu Haškovi. 
Díky příspěvku kraje Vysočina byly pí Zinou Zborovskou a MgA. Jiřím Jedličkou zhotoveny nové výstavní panely 
a ve spolupráci s Mgr. Alenou Kašparovou zajištěny jejich překlady do německého, anglického a ruského 
jazyka. Ve spolupráci s muzeologem Eduardem Veselým byla zakoupena replika Haškovy rakouské uniformy a 
dalších ilustračních exponátů. Z Národního filmového archivu a Dilia a.s. byla zakoupena autorská práva k 
audiovizuálním ukázkám z filmu Dobrý voják Švejk a pořízeno reprodukční zařízení. Byl zakoupen nový koberec 
a poutač-sedátko, sedící Jaroslav Hašek a voják Švejk, podle ilustrací Josefa Lady. Bylo zajištěno plynování 
expozice i depozitáře. 
 
Aktuálním úkolem pana Eduarda Veselého bylo dokončení elektronické evidence sbírkové skupiny Ledeč nad 
Sázavou, tvořící cca 9 % inventárních čísel a do roku 2007 neměly konkrétního odborného správce. Byla 
provedena úprava ledečského depozitáře a do něj přeneseny sbírkové předměty z expozice, které nejsou 
předmětem zápůjčky. Bylo zajištěno dvojité plynování expozice i depozitáře. 
 
V expozici Havlíčkova domu instalovali pracovníci muzea nový koberec. 
 
  
2) VÝSTAVY: 
A) Mázhaus Havlíčkova domu: 
  
Finsko - nejen vánoční   5. prosinec 2007 - 3. únor 2008 
 
Brod a Broďáci - výstava fotografií  5. únor – 30. březen 2008 
 
7.2. - Muzeum Vysočiny - Václav Šilha - Fotografování přírody 
19.2. - Muzeum Vysočiny - Aleš Bacík - Počítačová úprava digitálních fotografií 
4.3. - Muzeum Vysočiny - Posezení nad fotografiemi známých autorů 
18.3. - Muzeum Vysočiny - Posezení nad fotografiemi známých autorů 
 
Německý Brod 1918 – 1938   8. duben – 26. červen 2008 
 
 6.5.  - Muzeum Vysočiny -  Marie Neudorflová, PhD - T.G. Masaryk a K. H. Borovský. 
21.5. - Muzeum Vysočiny - PhDr. Tajovský - V. Klofáč a německobrodští politici  
13.6. - Muzeum Vysočiny - Mgr. Arnošt Nezmeškal -  Počátky motorismu na Havlíčkobrodsku  
18.6. - Muzeum Vysočiny - Prof. Paedr. Vladimír Papoušek, Csc - .Skrytá avantgarda   
24.6. - Muzeum Vysočiny - PhDr. Ilona Klemšová - Móda a životní styl první republiky  
 
Muzejní noc      6. červen 2008 
 
Divadlo, hudba, literatura, historický kvíz, strašidla. Ve stejném termínu Noc v galerii - spolupráce s GVU 
Havlíčkův Brod. 
 
Núbie v dobách faraonů   8. červenec - 24. září 2008 
 
11.9. - Muzeum Vysočiny -  Prof. PhDr. Ladislav Bareš, Csc - Padesát let práce egyptologického ústavu 
v Egyptě 
18.9. - Muzeum Vysočiny -  Mgr. Pavel Onderka -  Núbie v dobách faraonů  
25.9. - Muzeum Vysočiny -  PhDr. Jana Mynářová, Ph.D. - Egypťané a núbijci v době 18. dynastie  
 
Výstava hub     29. září - 1. říjen 2008 
 
Poradna - Mykologický spolek Havlíčkův Brod 
 
Dny Evrops. kultur. dědictví   8. září 2008 
 
Brambory - skrytý poklad   13. říjen - 10. listopad 2008 



Hračky dřevěné a textilní  18. listopad - 11. leden 2009 
 
B) Malý výstavní sál 
 
Umělecký kurz Žirovnice 06-07  5. leden 2008 
 
Obrazy, plastiky - výstava studentů Gymnázia Havlíčkův Brod 
 
Hrobka krále Tutanchamona 
 
- Muzeum Vysočiny - Tutanchamonova hrobka, zdroj poznání starověkého Egypta Dr. Jaromír Málek 
 
Keramika-Ústav sociální péče Zboží 19. srpen - 21. září 2008 
 
Abonetní koncertní cyklus  
 
C) Externí prostory 
 
Krajský úřad Jihlava – Exponát měsíce březen 2008 
- exponáty k výročí Jaroslava Haška 
 
Výše uvedené výstavy v Havlíčkově domě a stálou expozici muzea navštívilo celkem 15 370 
návštěvníků ( číslo zahrnuje i 3 063 neplatících). 
 
3) DALŠÍ KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE: 
  
Tradiční akcí bylo připomenutí Mezinárodního dne muzeí, v červnu 2008, akcí „Noc v muzeu“, která probíhala 
ve spolupráci s Galerií výtvarného umění Havlíčkův Brod. V rámci Noci se uskutečnilo dětské divadelní 
představení, dále muzejní kvíz „Poznej co to je“ – poznávání historických předmětů ze sbírek muzea, čtení 
povídek Jaroslava Haška jeho vnukem Richardem Haškem.  
MVHB se již tradičně připojilo k akci Dny evropského kulturního dědictví – v září 2008, které jsou ve znamení 
volného zpřístupnění historických památek v celém městě. Již podruhé se muzeum připojilo i ke Dni krajů, 
pokračoval i cyklus Abonetních koncertů ve spolupráci s Havlíčkobrodskou o.p.s., Krajskou knihovnou Vysočiny, 
Základní uměleckou školou a Galerií výtvarného umění. 
 
Přednášky pro školy a veřejnost: 
 
Celkem bylo v roce 2008 realizováno 52 přednášek, což je nárůst oproti roku 2007, kdy bylo realizováno 45 
přednášek. Kmenoví zaměstnanci muzea zajistili 32 přednášek (v rámci výstav, university volného času a 
vlastního muzejního cyklu). 
 
Mgr. Alena Kašparová 
Židé na Havlíčkobrodsku - 2 x 
Protektorát a holocaust na Havlíčkobrodsku - 1 x 
Srpen 1968 v Havlíčkově Brodě - 1x 
Únor 1948 na Havlíčkobrodsku - 2x 
Říjen 1918 na Havlíčkobrodsku - 8x 
 
Mgr. Pavel Rous 
Středověké památky Havlíčkova Brodu 
Husitství na Havlíčkobrodsku – 2 x 
Vývoj lidských obydlí 
Dějiny lázní v Modletíně 
Počátky husitství z náboženského hlediska  
 
Eduard Veselý 
Starý Brod 
Historie modletínských lázní 
 
 



Zina Zborovská 
Barokní kultura na Havlíčkobrodsku 
Kulturní historie Havlíčkobrodska 
 
V rámci spolupráce s krajskou knihovnou se bude muzeum podílelo na realizaci přednáškového cyklu v rámci 
University volného času a zajistilo níže uvedené přednášky: 
 
 
Mgr. Alena Kašparová: 
Jezuitský řád v Evropě; Protestantství v Evropě; Pronikání křesťanství na naše území a na Havlíčkobrodsko; 
Boje českých utrakvistů a katolíků od nástupu Habsburků po dobu osvícenství; Křesťanské církve v 1. pol. 20. 
st. v ČSR 
 
Mgr. Pavel Rous: 
Historie lidského obydlí od pravěku po novověk; Husitství v ohledu náboženském 

 
Eduard Veselý: 
Evropská průmyslová revoluce; Historie evropského muzejnictví 
 
Zina Zborovská: 
Evropské baroko; Osvícenství a formování moderních národů; Náboženství v době národního obrození 
s ohledem na Karla Havlíčka Borovského  
 
Nabídka přednášek MV HB pro základní školy - školní rok 2008/2009 
 
 
Protektorát a holocaust na Havlíčkobrodsku 
Židé na Havlíčkobrodsku 
(Mgr. Alena Kašparová) 
 
Naše obec 
Historie a památky Havlíčkova Brodu 
(Štěpán Podešť) 
 
Husitství na Havlíčkobrodsku 
Hornická minulost Havlíčkobrodska 
(Mgr. Pavel Rous) 
 
Německý Brod v letech 1914-1945 
Průmysl a řemesla na Havlíčkobrodsku 
(Eduard Veselý) 
 
Karel Havlíček Borovský – významný představitel národního obrození 
Karel Havlíček Borovský – život a dílo 
(Zina Zborovská) 
 
  
V) VĚDECKO- VÝZKUMNÉ A ODBORNÉ ÚKOLY 
  
1) V OBORU ARCHEOLOGIE ( odpovídá Mgr. Pavel Rous): 
 
 

Mgr. Pavel Rous pokračoval ve vědeckovýzkumném úkolu „Těžba a zpracování polymetalických rud na 
Havlíčkobrodsku“ ve spolupráci s MV Jihlava. V rámci ukončení vědeckovýzkumného úkolu: 
1/ přípravil  podrobnou strukturu závěrečné zprávy (s výhledem na její definitivní zpracování v r. 2009)  
2/ zpracoval soupis montánních map a literatury k historii hornictví na Havlíčkobrodsku, který bude přílohou 
závěrečné zprávy  

 
Zajistil archeologické výzkumy formou smluvních i nesmluvních archeologických akcí (v rámci toho průběžně 
vypracovával vyžádaná odborná vyjádření a písemné smlouvy, ohlašoval zahájení jednotlivých akcí, vedl 



archeologický deník, pořizoval terénní dokumentaci, vyhotovoval expertní dodatky pro stavebníky/investory a 
zpracovat závěrečné zprávy o smluvních archeologických akcích MV HB za r. 2008 pro ARÚ Praha. 
 
Odborně zpracoval a uložil mimořádně početný nálezový soubor (ze 16. století), z lokality Ledeč n. S. – Hrnčíře 
(smluvní archeologická akce ve spolupráci s MV Jihlava v l. 2005-2006) a vyhotovil nálezovou zprávu tak, aby 
mohla být od r. 2009 publikována. 
 
Odborně zpracoval a připravil k event. publikaci a k uložení archeologické nálezy z archeologického výzkumu na 
stavbě obchvatu Česká Bělá (na základě smlouvy se spol. Archaia Brno). 
 
 
 
2) V OBORU HISTORIE, LITERÁRNÍ HISTORIE A ETNOGRAFIE 
 
V roce 2008 byly zahájeny práce na chystané expozici Havlíčkobrodska. V prvním pololetí všichni odborní 
pracovníci zpracovali podklady za své sbírkové skupiny a paní Zina Zborovská, sestavila ideový návrh expozice. 
Realizovali: odborní pracovníci muzea 
         
Mgr. Alena Kašparová spolupracovala s muzei kraje Vysočina na celokrajských etnografických projektech – MK 
ČR, přihlásila se do Etnografické komise. 
Realizovala: Mgr. Alena Kašparová 
 
Paní Zina Zborovská s MgA. Jiřím Jedličkou, ve spolupráci s Mgr. Vlašínovou z Brna provedla analýzu a 
stanovení cílů vedoucích ke komplexnímu zpracování osobnosti a díla Karla Havlíčka Borovského. Paní 
Zborovská zahájila práce na katalogu osobních havlíčkovských památek ve sbírkách Muzea Vysočiny Havlíčkův 
Brod. 
Realizovali: Zina Zborovská, MgA. Jiří Jedlička 
 
Paní Zina Zborovská připravila fotografie, texty a zajistila jejich překlady do čtyř světových jazyků pro 
přepracování naučných panelů do expozice Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou. 
Realizovala: Zina Zborovská 
 
Pan Eduard Veselý, Zina Zborovská, MgA. Jiří Jedlička zajistili grafickou úpravu naučných panelů do expozice 
Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou, nákup audiovizuální techniky pro prezentaci filmové podoby Švejka a 
autorská práva k produkci filmových ukázek. Zajistili kreslený poutač sedícího vojáka Švejka a Jaroslava Haška, 
trojrozměrné exponáty, repliku uniformy rakouského vojáka – Jaroslava Haška, nový koberec a úpravu 
výstavního fundusu. 
Realizovali: Eduard Veselý, Zina Zborovská, MgA. Jiří Jedlička  
 
Eduard Veselý zajistil plynování depozitářů v Ledči nad Sázavou. Zajistil přenesení exponátů v Ledči nad 
Sázavou, které nejsou předmětem zápůjčky do depozitáře a úklid depozitáře. 
Realizoval: Eduard Veselý 
 
Eduard Veselý zajistil mimořádný nákup ze sklárny Beránek ve Škrdlovicích, která ukončila výrobu. 
Realizoval: Eduard Veselý, MgA. Jiří Jedlička 
 
Mgr. Alena Kašparová pokračovala v práci na zjištění skutečností vztahujících se k novější historii regionu 
Havlíčkobrodska. Práce byla zaměřena na historii židovských obcí na Havlíčkobrodsku a jejich zánik během 
druhé světové války.  
Realizovala: Mgr. Alena Kašparová 
 
MgA. Jiří Jedlička a Mgr. Alena Kašparová zorganizovali připomenutí důležitých výročí české historie: únor 1948 
(ve spolupráci s Konfederací politických vězňů - beseda pro veřejnost 26. února 2008) a srpen 1968 (ve 
spolupráci s Petrem Tvrdým - beseda pro veřejnost doprovozená výstavkou dobových dokumentů a fotografií 
z Havlíčkova Brodu). Pro školy připravila Mgr. Alena Kašparová přednášku k výročí vzniku republiky Říjen 1918 
na Havlíčkobrodsku. 
Realizovali: Mgr. Alena Kašparová, MgA. Jiří Jedlička  
 
Mgr. Alena Kašparová zpracovala koncepci sbírky kapitalismus, pro ŠMP, předala ji i řediteli muzea. Do sbírky 
byly vloženy i první vzpomínky pamětníků. 
Realizovala: Mgr. Alena Kašparová 



Mgr. Alena Kašparová a MgA. Jiří Jedlička navázali spolupráci s Konfederací politických vězňů. Mgr. Alena 
Kašparová ve spolupráci s kabelovou televizí HB-in realizovala první audio-video rozhovory s pamětníky, 
pronásledovanými v 50. letech. 
Realizovali: Mgr. Alena Kašparová, MgA. Jiří Jedlička 

 
Odborní pracovníci písemně zpracovali scénáře výstav, dle plánu výstav MVHB na rok 2008. 
Realizovali: odborní pracovníci muzea 
 
Odborní pracovníci zajistili podklady a MgA. Jiří Jedlička s paní Ludmilou Janáčkovou, ve spolupráci s firmou 
Komtesa s.r.o. zajistili realizaci nových webových stránek muzea. 
Realizovali: všichni pracovníci muzea 
 
Zajištěna dotazníkové akce Tradiční lidová kultura prostřednictvím databáze spolupracovníků. Byly plněny úkoly 
vyplývající z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu schválenou MK ČR, které byly koordinovány 
s odpovědnými pracovníky Muzea Vysočiny Třebíč. 
Realizovala: Mgr. Alena Kašparová 
 
V roce 2008 pokračovaly práce na zjišťování skutečností vztahujících se k novější historii regionu 
Havlíčkobrodska. Historička Mgr. Alena Kašparová – Jindrová napsala knihu Židé na Havlíčkobrodsku I., která je 
zaměřena na historii židovských obcí na Havlíčkobrodsku a jejich zánik během druhé světové války, na niž 
získala grant Nadace židovského muzea a Fondu Vysočiny. V rámci 18. Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě 
byla u příležitosti vydání knihy uspořádána přednáška spojená se křtem knihy. Byla zahájena spolupráce 
s Konfederací politických vězňů a realizovány první záznamy výpovědí – orální historie pronásledovaných 
politických vězňů. Projekt bude pokračovat i v roce 2009. 
Realizovala: Mgr. Alena Kašparová 
 
Na základě průzkumu mezi etnografy Muzeí Vysočiny byli kontaktováni pracovníci Etnologického ústavu 
Akademie věd ČR, kde se nachází nepublikované sběry z roku 1907, 1911 a 1950 a dohodnuta spolupráce na 
odborném zpracování a vydání zpěvníku lidových písní z Havlíčkobrodska. V roce 2008 byl podána žádost o 
grant na Ministerstvo kultury ČR. 
Realizoval: MgA. Jiří Jedlička 
 
  
VI)  EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST, PROPAGACE ČINNOSTI MUZEA 
 
1) PUBLIKAČNÍ ČINNOST 
 
V srpnu 2008 proběhlo jednání ediční rady muzea a odsouhlasena podoba 22. Vlastivědného sborníku 
Havlíčkobrodsko. Shromáždění a posouzení, zajištění vydání a distribuci sborníků. 
Realizoval: Mgr. Pavel Rous  
 
Archeologické nálezy ve sbírkovém fondu Městského muzea v Ledči nad Sázavou, I (písemné prameny), 
Archeologické výzkumy na Vysočině, 1/2007,  
Nová středověká zpracovatelská lokalita na katastru obce Utín (sborník Stříbrná Jihlava 2007) 
Archeologické nálezy na Vysočině evidované v letech 2004 až 2006, Archeologické výzkumy na Vysočině, 
1/2007, (spoluautorsky) 
Poznámky k obranné funkci věže u kostela sv. Jana Křtitele v Přibyslavi, Havlíčkobrodsko, sv. 22 
informačně propagační dvoulist o sborníku Havlíčkobrodsko č. 22 
Realizoval: Mgr. Pavel Rous  
 
MV HB vydalo publikaci Mgr. Aleny Kašparové Židé na Havlíčkobrodsku I - publikace k dějinám židů na 
Havlíčkobrodsku (získány granty Edice Vysočiny z Fondu Vysočiny a Nadace Židovského muzea v Praze). 
JUDr. Robert Nuern – starosta německobrodský - článek pro Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko č.22. 
 
Realizovala: Mgr. Alena Kašparová 
 
S pracovníky Etnologického ústavu Akademie věd ČR vypracována a podána žádost o grant Ministerstva kultury 
na odborné zpracování a vydání zpěvníku lidových písní z Havlíčkobrodska z dosud nepublikovaných sběrů 
z roku 1907, 1911 a 1950. 
Realizoval: MgA. Jiří Jedlička 
 



Jaroslav Hašek a Vysočina - článek pro Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko č.22. 
Realizovala: Zina Zborovská 
 
MV vydalo publikaci „Karel Havlíček Borovský 1821 -1856“  (životopis, epigramy, novinové články). 
Realizovali: Zina Zborovská, MgA. Jiří Jedlička 
 
Továrna na dýmky v Krásné Hoře - článek pro Vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko č. 22. 
Realizoval: Eduard Veselý 
 
 
2) PROPAGACE A PREZENTACE MUZEA  
 

Poprvé byl pro návštěvníky muzea  připraven „Program akcí na rok 2008“. Program byl v pololetí aktualizován a 
rozdáván u pokladny muzea. 
Realizovali: MgA. Jiří Jedlička, kurátoři výstav 
 
Byl připraven a distribuován po školách okresu „Informační list“ s nabídkou přednášek muzea. 
Realizoval: Ludmila Janáčková, Mgr. Alena Kašparová- Jindrová, MgA. Jiří Jedlička 

 
Plakáty a pozvánky k plánovaným akcím muzea. 
Realizovali: MgA. Jiří Jedlička, kurátoři výstav 
 
V roce 2008 byly zpracovány podklady a realizovány nové webové stránky muzea, podpořené grantem Fondu 
Vysočiny. 
Realizoval: MgA. Jiří Jedlička, Ludmila Janáčková a odborní pracovníci 
 
Prostřednictvím médií byly zajištěny informace o činnosti a akcích muzea. Byla znovu podepsána smlouva o 
spolupráci s kabelovou televizí a o.p.s. Centrum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, prezentací plánu výstav na rok 
2008 pokračováno ve spolupráci s novinami - měsíčníkem kraje Vysočina, archeologem Mgr. Rousem a Mgr. 
Alenou Kašparovou-Jindrovou publikována řada popularizačních článků – deník Vysočina, Cesta Vysočiny atd. 
Realizovali: Ludmila Janáčková, Mgr. Pavel Rous a Mgr. Alena Kašparová-Jindrová 
 
Odborní pracovníci zajistili ve druhé polovině roku podklady k propagačním tiskovinám muzea, na něž muzeum 
získalo od zřizovatele mimořádnou dotaci a v prosinci došlo k jejich realizaci. V rámci přípravy podkladů bylo 
nutné zajistil i nafocení vybraných sbírkových předmětů. Byla vydána nová publikace o Karlu Havlíčkovi, 
obsahující  nejen životopisná data, ale i ukázky epigramů a nejzajímavějších článků z novinářské tvorby. Články 
byly vydány také ve formě novin, které byly vydány v českém, anglickém a německém jazyce. Byla vydána také 
propagační skládačka o muzeu, obsahující i zásadní mezníky rozvoje Havlíčkobrodska a pexeso z fotografií 
vybraných exponátů muzea.  
Realizovali: Ludmila Janáčková, MgA. Jiří Jedlička, Mgr. Alena Kašparová-Jindrová, Mgr. Pavel 
Rous, Eduard Veselý a Zina Zborovská 
 
 
VII ) KNIHOVNA A BADATELSKÁ AGENDA 
 
a) Knihovna  
  
Knihovna muzea byla průběžně doplňována. Pokračovalo zapisování nových knih do programu Clavius. Byla 
zajištěna pravidelná obsluha nových webových stránek muzea.            
Realizovala:  Ludmila Janáčková 
 
Z programu VISK 4, byla získán grant Ministerstva kultury-příspěvek na softwarovou aplikaci on-line katalog, 
pro webové stránky muzea. Pokračovalo zapisování všech knih do programu Clavius. Bylo realizováno 
zprovoznění internetového on-line katalogu knihovny na webových stránkách muzea. 
Realizovala:  Ludmila Janáčková 
b) Badatelská agenda 
 
Odborní pracovníci zajistili pomoc badatelům, studentům a dalším zájemcům z řad veřejnosti (konzultace např. 
seminárních a diplomových prací, vyhledávání informací, odkazy na literaturu a dokumentace, kopírování aj.) 
 



Metodická a odborná pomoc byla osobně poskytnuta 18 studentům VŠ a SŠ a soukromým badatelům a 
zaznamenána v knize badatelských návštěv. 
 
V těchto případech se jednalo o průběžné konzultace a několikanásobné návštěvy. Ostatní metodická a 
odborná pomoc byla poskytnuta formou konzultací problémů a dotazů, připomínkování, korektur a 
oponentských posudků textů historiografické povahy určených k publikaci, určování starožitností a nálezů apod. 
Časté dotazy byly kladeny rovněž formou e–mailu. Dotazy formou telefonátů nejsou evidovány. 
 
VIII) KRONIKÁŘSTVÍ 
  
Počátkem prosince 2008 bylo v sále Staré radnice realizováno školení kronikářů, kterého se zúčastnilo 50 
kronikářů z okresu Havlíčkův Brod. Školení zajistili MgA. Jiří Jedlička, Mgr. Alena Kašparová Jindrová a Ludmila 
Janáčková. 
 
 
IX. KONFERENCE, SEMINÁŘE, ODBORNÉ KOMISE, SETKÁNÍ 
 
 
MgA. Jiří Jedlička 
Muzeum  současné legislativní prostředí - IV. Celorepublikové kolokvium Brno 
Regionální operační program – školení - Havlíčkův Brod 
Pokračovací kurz muzejní propedeutiky - Praha 
Agentura podporovaného zaměstnávání, FOKUS Vysočina – konference - Havlíčkův Brod 
Židé v Čechách – seminář věnovaný osudu Židů v Čechách - Nýrsko 
Kurz školení kronikářů - Praha 10 
 
Mgr. Alena Kašparová: 
Základní kurz muzejní propedeutiky - Praha 
Židé v Čechách – seminář věnovaný osudu Židů v Čechách - Nýrsko 
 
Ivana Krajíčková 
Účetnictví příspěvkových organizací – Firma REGIS  Praha¨ 
Nemocenské od 1. 1. 2009 – Akademie J. A. Komenského  
 
Mgr. Pavel Rous: 
Regionální archeologická komise pro Vysočinu - Jihlava  
 
Kamila Štellerová 
BOZP a PO – Muzeum Vysočiny v Třebíči 
Konference konzervátorů restaurátorů a preparátorů v Příbrami - konaná ve spolupráci s Technickým Muzeem 
v Brně. 
 
Eduard Veselý 
Školení CES- MZM Brno 
Školení Zoner studio- MZM Brno 
 
Zina Zborovská 
Školení Zoner studio- MZM Brno 
Regionální komise historiků Asociace muzeí a galerií Brno 
 
 
 
X. SPOLUPRÁCE S OBECNÍMI ÚŘADY A   JINÝMI SUBJEKTY 
 
Obecní úřad v Lipnici nad Sázavou na přebudování expozice v Památníku Jaroslava Haška v Lipnici nad 
Sázavou.  
Pracovníci Náprstkova muzea a Egyptologického ústavu FF Univerzity Karlovy na výstavě Núbie v dobách 
faraonů. 
Pracovníci Národního zemědělského muzea, Výzkumného ústavu bramborářského a Ústřední bramborářský 
svaz České republiky na výstavě Brambory – skrytý poklad při příležitosti Mezinárodního roku brambor. 



Spolupráce s pracovníky Etnologického ústavu Akademie věd ČR na žádosti o grant Ministerstva kultury ČR na 
vydání dosud nepublikovaných písní z Havlíčkobrodska. 
Spolupráce s Krajským úřadem kraje Vysočina při realizaci nových medailí - ocenění kraje Vysočina pro 
významné osobnosti kraje. 
 
 
XI) HOSPODAŘENÍ MUZEA, NÁVŠTĚVNOST 
  
Příspěvek zřizovatele v roce 2008 činil 4.465.000,- Kč, navíc mimořádné dotace ve výši 81.042,- Kč na 
přebudování expozice v Památníku Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (původně schváleno 100.000,- Kč), 
150 000,- Kč na pořízení propagačních materiálů muzea, 80.000,- Kč na vydání knihy Židé na Havlíčkovbrodsku 
1. Dalších dotace ve výši 16.000,- Kč byla  ze státního rozpočtu na program: Evidence periodik a výpůjční 
protokol VISK 3. Z Fondu vysočiny jsme dostali dotaci ve výši 9.800,- Kč na zhotovení webových stránek a 
61.600,- Kč na vydání knihy Židé na Havlíčkobrodsku.  Na prezentaci kraje Vysočina – medaile, jsme obdrželi 
303.596,60Kč – celkem tedy 5.267.038,60,- Kč oproti 4 617. 000,- Kč v roce 2007. Tržby z vlastní činnosti 
(prodej vstupenek, prodej publikací, archeologický dohled, pronájmy, reklama …) činily 429.513,05 Kč,- Kč. 
Vlastní příjmy činily v roce 2008 429.513, Kč   oproti   303.798,- Kč za rok 2007. 
 
Celkově muzejní akce navštívilo rekordních 15.835  návštěvníků, z toho výstavy navštívilo 12.018  
návštěvníků, expozice 1.994 návštěvníků, klášterní kostel 334 osob a další kulturně výchovné 
akce pořádané muzeem (koncerty, přednášky, besedy, konference apod.)  1.284   návštěvníků.  
Knihovnu muzea navštívilo 205 osob. Celkový nárůst počtu návštěvníků činil 3 786  osob, což je o 
31 % více než v roce 2007. 
 
V roce 2008 byl spolu s novými vstupenkami pořízen a uveden do provozu nový elektronický pokladní systém 
Coloseum, který zároveň zpracovává statistické údaje o počtu návštěvníků a prodaném zboží. 
 
 
XII) ZÁVĚR 
Výroční zpráva poskytuje základní obraz o činnosti muzea Vysočiny v roce 2008 a pracovníci muzea považují za 
svoji povinnost poděkovat všem, kteří s námi spolupracovali a na činnosti muzea se jakýmkoli způsobem 
podíleli. Děkujeme i všem našim příznivcům a přátelům. 
 
Osobní poděkování za věcnou a finanční podporu: 
 
Sprintera s.r.o. 
Stavby pozemních komunikací DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. 
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod 
 
Osobní poděkování za spolupráci: 
 
Ing. Jana Fischerová, Ing. Čeněk Jůzl, Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, Evžen Štáfl, PaeDr. Radek 
Dvořák, Mgr. Markéta Hejkalová, Miloslav Růžička, Jaromír Stojan, Libor Blažek, Michal Kamp, Richard Hašek 
 
 
Děkujeme za spolupráci institucím: 
 
Krajský úřad kraje Vysočina 
Město Havlíčkův Brod 
Obec Lipnice nad Sázavou 
Galerie výtvarných umění v Havlíčkově Brodě 
Státní okresní archiv Havlíčkův Brod 
Krajská knihovna kraje Vysočina Havlíčkův Brod 
Židovské muzeum v Praze 
Muzeum Vysočiny Jihlava 
Muzeum Vysočiny Třebíč 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov 
Městskému muzeum Čáslav 
Národní zemědělské muzeum Praha 
Konfederace politických vězňů pobočka Havlíčkův Brod 
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Havlíčkův Brod 



Gymnázium Havlíčkův Brod 
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou 
Světlá nad Sázavou 
I centrum Havlíčkův Brod 
Mykologický spolek Havlíčkův Brod 
Výzkumného ústavu bramborářský Havlíčkův Brod 
Ústřední bramborářský svaz České republiky Havlíčkův Brod 
 
 
 

 


