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Výstavy v roce 2006
Výstava, která zahájí novou výstavní sezónu, bude netradičně otevřena již 27. břez-

na v křížové chodbě minoritského kláštera. Jedná se o výstavu „Poutník Jan Pavel II.“ ,
která byla připravena u příležitosti nedožitých 85. narozenin papeže Jana Pavla II.
a potrvá jen do 31. března. Výstavu připravilo Biskupství ostravsko - opavské a záštitu
nad ní převzal politik Miroslav Kalousek.

Již tradičně bude v Síni Emy Destinnové instalována výstavka, kterou bude možné
shlédnout opět po celou návštěvnickou sezónu. Již z názvu „Sběratelka Ema Destinno-
vá“  je patrné, že tentokráte bude pozornost zaměřena na sběratelskou vášeň slavné
pěvkyně.

Každoročně předkládá muzeum na svých výstavách také zajímavé skutečnosti, které
se zabývají především regionálními tématy. Počátkem dubna tak bude ve výstavním sá-

le „13“  otevřena výstava, která představí činnost
jindřichohradecké baráčnické obce „Kunifer“
a počátkem května bude v konferenčním sále mi-
noritského kláštera prezentována historie a sou-
časnost jindřichohradecké evangelické Modli-
tebny.
    Ve výstavní nabídce muzea nikdy nechybí ani
řada výtvarných výstav. V letošním roce se předs-
taví ve výstavních síních především Jindřicho-
hradečané. V květnu bude možnost seznámit se
s obrazy Bedřicha Budila, v červnu s výtvarným
dílem Vladimíra Noska a v září s tvorbou Pavla
Vavříka. Tkanými tapisériemi a paličkovanými
krajkovými obrazy nás od října potěší Jan Bartysal

a Jana Krausová. Do „jiných světů“  nás svými mystickými obrazy dovede Václav
Švejcar, který svou výstavu zahájí v měsíci srpnu.

Pro hlavní výstavní čas je v sále „Ve Svatojánské“  připravena výstava „Kdo si hraje,
nezlobí“ , která potěší malé i velké návštěvníky různými typy hraček především
z muzejní sbírky. Od června tak budou k vidění nejenom historické i současné hračky
ze dřeva, ale také panenky, kočárky a další zajímavosti z dětského světa. Na výstavě
bude možno si hračky nejenom prohlédnout, ale zároveň si také pohrát a odpočinout od
všedního ruchu a shonu. Součástí výstavy budou doprovodné aktivity pro děti, které si
budou moci vyzkoušet jednoduché techniky výroby hraček a spolupodílet se tak na
dotváření výstavy.

Výstavní sezóna bude tradičně ukončena vánoční výstavou. Na adventní období
roku je proto připravena výstava „Stromečku, ustroj se!“ , která představí především
rozličné typy zdobení vánočních stromečků od minulosti po současnost. K vidění budou

nejenom tradiční vánoční ozdoby ze skla, papíru, těsta a přírodnin, ale i netradiční
výrobky z dílen současných tvůrců. Také tato výstava počítá s podporou veřejnosti
a bude k ní připravena řada doprovodných aktivit pro děti a dospělé.

Alexandra Zvonařová

Hudební nástroje Emy Destinnové

V únoru uplynulo již 128 let od narození nejslavnější české operní pěvkyně, která
debutovala v Berlíně v roce 1898 a vrcholu své kariéry dosáhla v Americe v letech
1908 - 1916. Už za pobytu v Německu si mladá Destinnová začala své berlínské byty,
jichž během let vystřídala několik, zařizovat historickým nábytkem, nakupovala obrazy,
knihy, porcelán a další starožitnosti. Zvláštní pozornost pak věnovala památkám na
císaře Napoleona Bonaparta a pořizovala si i hudební nástroje. Za více než půldruhé
desetiletí svého uměleckého působení na operních jevištích Evropy i Ameriky nashro-
máždila stovky nejrůznějších předmětů, od cenných obrazů a tapisérií přes nábytek,
porcelán, šperky a knihy až po bizardní
starožitnosti a kuriozity. Všechny tyto
sbírky, uložené částečně v Berlíně, čás-
tečně v pražském bytě na Malostrans-
kém náměstí, soustředila na svém zámku
ve Stráži nad Nežárkou, kam se nastě-
hovala počátkem roku 1914.
     V Muzeu Jindřichohradecka se do-
chovaly dva rukopisné inventáře zařízení
strážského zámku a sbírek slavné pěv-
kyně. V jednom z nich, který má název
„Zařízení zámku Stráže“  a jenž pořídila
Ema Destinnová v roce 1921, je pod titulem „Nástroje“  zapsáno celkem 43 hudebních
nástrojů, od varhanního pozitivu, který je vystaven v Síni Emy Destinnové v muzeu,
přes klavíry a spinety, strunné  a dechové nástroje až po „velký revoluční buben
s paličkami“ , který zřejmě sloužil národní gardě v roce 1848. V pozdějším inventáři,
sestaveném podle jednotlivých místností strážského zámku, zaznamenala jeho majitelka
méně položek než v prvním. Byla totiž nucena některé předměty ze sbírek prodat, aby
čelila tíživé finanční situaci, do níž se dostala po přerušení svého angažmá v newyorské
Metropolitní opeře, zaviněného rakouskými úřady, které jí v roce 1916 odebraly
cestovní pas. V jednotlivých místnostech se nalézalo celkem 34 hudebních nástrojů.

V závěru uplynulého roku se Muzeu Jindřichohradecka podařilo získat do svých
sbírek další unikátní exponát - spinet z pozůstalosti Emy Destinnové. Tento hudební
nástroj (viz obr.) sloužil donedávna jako divadelní rekvizita v pražském Hudebním
divadle Karlín, v poslední době pak prý jako originální výzdoba pracovny ředitele
známého divadla. Ve výše zmíněných inventářích Emy Destinnové je zapsáno také
několik spinetů. V prvním inventáři jich lze napočítat sedm, ve druhém už pouze tři.
Který z nich obohatil destinnovskou sbírku muzea nelze zatím přesně určit, neboť
záznamy pěvkyně jsou velmi stručné a neumožňují jednoznačnou identifikaci. Jisté je,
že spinet byl vydražen v „Umělecké aukční síni L. Ryšavého v Praze“ , ostatně jako
několik dalších předmětů ze sbírek Emy Destinnové, což je stopa, která by mohla
napovědět více o osudu tohoto nástroje.

František Fürbach



Archeologické toulky Jindřichohradeckem

Díl III: Jak jsme našli starý městský vodovod a torzo hradebního příkopu

I když původní sled příběhů „Toulek“  měl původně jiné schéma, současné archeolo-
gické aktivity na Masarykově náměstí v J. Hradci mě přiměly udělat neplánovanou
změnu.

Pokud jste během ledna a února 2006 procházeli zmíněným jindřichohradeckým
náměstím, jistě jste si všimli stavebních prací souvisejících s rozsáhlou rekonstrukcí
kanalizačního řádu dané oblasti města. V takovém případě platí léty vyzkoušená praxe,
že tam kde se kope, je i potencionálně „orná půda“  pro archeology. A ne jinak tomu
bylo v případě této investiční akce.

Zmíněné zemní práce pokračovaly i přes silné mrazy v průběhu ledna. Když výkopy
dosáhly osy Střelnice a pokračovaly dále směrem ke Klášterské ulici, podařilo se nám
v jednom z pro filů výkopu neočekávaně objevit torzo starého dřevěného trativodu.
Terén však musel být díky silně promrzlé hlíně odkopán do úrovně - 90 cm pomocí
stavební techniky. Jednalo se o torza dvou částí potrubí propojených kovovou kružbou
o průměru 10 cm, které jsme na základě nejnovějších odborných analýz datovali do
2. poloviny 16. století. Bohužel voda a mráz způsobily, že se dřevěné potrubí v teple

rozpadlo a zachovala se pouze kovová „spojka“ . V té době
nikdo z nás netušil, že 20. února narazí stavební firma na
další část trativodu s kovovou kružbou. Byl zachycen
nedaleko místa prvotního nálezu, ale zároveň v tak kvalitně
zachovalé podobě, že bylo možné ihned určit druh použitého
dřeva, rozpoznat letokruhy porostu a především nalezený
artefakt po nutné konzervaci zařadit do sbírek Muzea
Jindřichohradecka. Dřevěné torzo bylo dlouhé 165 cm a mě-
lo oválný průměr 30 až 33 cm (viz obr.).

Až do poloviny února stavba pokračovala dle plánu.
Postupovala jednosměrnou silnicí směrem ke kulturnímu
domu Střelnice, do míst, kde měla dle historických listin od
15. století stávat Pražská (v literatuře uváděno též No-
voměstská) brána.

Nejprve jsme zhruba 20 metrů severovýchodně od
objektu Střelnice narazili na 6 metrů dlouhý a přibližně
2 metry hluboký „lavorovitě“  zahloubený příkop, který byl
orientován směrem na parkány (opevnění města poblíž

rybníku Vajgar). Byl vyplněn tmavě hnědou až načernalou hlínou obsahující množství
dobového odpadu - fragmenty pozdně středověké až novověké keramiky, zvířecí kosti,
úlomky dřev apod., datovatelný od 2. poloviny 15. po přelom 18./19. století. Nalezený
materiál dokládá přibližnou dobu existence objektu, který byl posupně zanášen dobo-
vým odpadem, až definitivně zanikl.

I přes tento zajímavý nález a především získání množství dobových artefaktů nám
k vyřešení zůstalo několik nevyjasněných otázek: „Jednalo se skutečně o starý hradební
příkop? Souvisí jeho vznik s výstavbou opevnění města? Jak korespondoval příkop
s Pražskou bránou a vedl přes něj padací most?“  Některé z těchto nejasnotí nám
napomohl objasnit další archeologický výzkum na Masarykově náměstí v J. Hradci.
O tom však až v příštím dílu „Toulek“ .

Vladislav Burian

Z p r á v y :

Jindřichohradecké muzeum oznamuje všem svým návštěvníkům, že expozice mu-
zea, kostel sv. Jana Křtitele s bývalým minoritským klášterem i městská vyhlídková věž
jsou až do konce března pro veřejnost uzavřeny.

Po tuto dobu relativního klidu se odborní pracovníci muzea věnují především práci
se sbírkami, údržbě všech expozic, inovaci reklamních panelů, a dalším přípravám na
nadcházející návštěvnickou sezónu.

Knihovna Muzea Jindřichohradecka je pro veřejnost otevřena vždy v pondělí a ve
středu od 12.30 - 15.30 hodin (návštěvu je možné také předem telefonicky objednat
u PhDr. Štěpánky Běhalové, Ph.D.)

Na Valné hromadě spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce, která se konala
v únoru, byl jmenován a schválen výbor spolku na rok 2006. Předsedou spolku byl na
rok 2006 zvolen Jiří Langer, místopředsedou PhDr. Jaroslav Pikal. Přítomní členové
byli také seznámeni s výlety naplánovanými na letošní rok a byla rozdána Výroční
zpráva spolku 2005.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a jindřichohradecké muzeum srdečně
zvou nejen členy ale všechny zájemce v pondělí 13. března od 19 hodin na přednášku
Rudolfa Prokopa nazvanou „Jind řichův Hradec 1860 - 1880, II. část“ , která se koná
v konferenčním sále.

K lub historie letectví J. Hradec a jindřichohradecké muzeum zvou všechny zájemce
na přednášku Plk. Ing. v. z. Františka Hlavničky, nazvanou „Konec MiG ů v Če-
chách (II) … a navíc nové zážitky z létání v Jihoafrické republice“ . Akce se koná
v pátek 24. března 2006 od 18 hodin v konferenčním sále muzea.

Jindřichohradecké muzeum již tradičně pořádá před zahájením nové návštěvnické
sezóny tiskovou konferenci, na které ředitel muzea PhDr. Jaroslav Pikal spolu
s odbornými pracovníky seznámí přítomné s výstavami a plánovanými akcemi na
letošní rok. Tisková konference se koná v úterý 21. března od 10 hodin v novém
konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. K dispozici bude také řada propagačních
materiálů včetně Výroční zprávy muzea za rok 2005. Všichni novináři jsou srdečně
zváni!

Ve dnech 27. - 31. března od 9 - 16 hodin bude v prostorách křížové chodby mino-
ritského kláštera přístupna výstava „Poutník Jan Pavel II“ . Výstava, která se koná pod
záštitou Miroslava Kalouska, předsedy KDU-ČSL, je uspořádána k nedožitým
85. narozeninám a obsahuje velkoplošné fotografie, knihy a vidoeomateriály ze života
Jana Pavla II.
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