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Nově restaurované staré tisky v nové badatelně muzea

Ve čtvrtek 5. února se v budově bývalého kláštera minoritů u kostela sv. Jana Křti-
tele sešla početná skupina představitelů Jihočeského kraje a města Jindřichův Hradec,
odborných pracovníků, badatelů a dalších příznivců muzea, aby byli přítomni slavnost-
nímu otevření nových prostor knihovny a badatelny Muzea Jindřichohradecka. Mezi
váženými hosty byl senátor Milan Štěch, hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola,
krajský radní Ing. František Štangl a krajský radní a starosta města Jindřichův Hradec
Ing. Karel Matoušek. Pro hosty byly připraveny informace o službách knihovny
a badatelny, byl jim představen nově spuštěný
on-line katalog zpřístupňující všechny svazky
odborné knihovny, digitální verze místního
týdeníku Ohlas od Nežárky, příruční knihovna
badatelny i celé spektrum odebíraných periodik.
V průběhu otevření byly představeny nově
restaurované staré tisky ze sbírkových fondů
knihovny Muzea Jindřichohradecka. Jednalo se
o tři staré tisky většího formátu, které patřily
donedávna k trvale nejpoškozenější části fondu.
V roce 2008 se jich ujali v rámci svých maturit-
ních prací studenti oboru restaurátorství a kon-
zervátorství Vyšší odborné školy grafické
a Střední průmyslové školy grafické v Praze pod
pedagogickým i odborným dohledem zkušené
restaurátorky Milany Vanišové. Každý svazek
byl svěřen do péče jedné studentce, každá z nich
na něm odpracovala více než 250 hodin času.
Restaurování tisků probíhalo klasickou metodou, na jejímž počátku je pořízena fotodo-
kumentace a proveden průzkum stavu předmětu. Poté je sejmuta vazba a knižní blok je
rozebrán na jednotlivé složky, které jsou čištěny mechanicky gumou a štětcem
a následně mokrou cestou. Dále jsou jednotlivé listy klíženy a jejich chybějící části
dolévány. Takto ošetřené složky jsou seřazeny a sešity podle původního šití. Poté je
připevněna vyčištěná a opravená vazba a její pokryv. Na restaurovanou knihu je
zhotoven vhodný obal, který ji chrání před mechanickým poškozením.

V loňském roce byla restaurována Biblí česká tištěná v roce 1549 v knihtiskárně
Jiříka Melantricha. Její význam pro náš region a pro sbírky Muzea Jindřichohradecka
zvyšují rukopisné záznamy a nálepky na zadním přídeští svazku z roku 1713, kdy byl
Jindřichův Hradec postižen morem, další poznámky v textu jsou datovány do poloviny

Původní stav misálu (1651)            Nově restaurovaný misál

Vyhláška jindřichohradeckého starosty z 15. 3. 1939

18. století. Dalším regionálně významným starým tiskem je latinsko-německé vydání
Bible z roku 1730, tištěné v Augsburku v tiskárně Johanna Strettera. Restaurovaný
exemplář pochází původně z knihovny komorního rady Rudolfa Šetky (1854-1939),
který byl po dlouhá léta vůdčí osobností a reprezentantem veřejného života našeho

města. Třetí restaurovaný tisk představuje bohatě typograficky vypravenou podobu
latinského misálu tištěného v roce 1651 v Antverpách. Návštěvníky zaujaly především
celostránkové mědirytinové výjevy ze života Ježíše Krista a precizní červenočerný tisk
misálu včetně notových záznamů písní.

Zatímco zmíněné tisky jsou uloženy v dezitářích muzea v odpovídajících klimatic-
kých podmínkách, nová badatelna a knihovna je pro veřejnost otevřena každé pondělí
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

Připomínka smutného výročí

Středa 15. března 1939 byl po všech stránkách ne-
vlídný den. Spolu se sněhovou vánicí vtrhla na
území zbytku naší republiky, okousané důsledky
Mnichovského diktátu, německá vojska, samostatný
stát přestal existovat a vznikl Protektorát Čechy
a Morava. Také v Jindřichově Hradci, který se již
v říjnu předchozího roku stal pohraničním městem,
obklopeným územím připojeným k Německu, se
toho dne objevily vedle praporů s hákovým křížem
také němečtí vojáci, ve čtvrtek 16. března pak
převzaly faktickou moc nad městem říšské úřady.
O událostech, jež osudnému dni předcházely a které
po něm následovaly, připomene příležitostná výstav-
ka „Smutné výročí - jindřichohradecký březen
1939“  která bude přístupná 27. března v konferenční
sále Muzea Jindřichohradecka, kdy tu Klub historie
letectví uskuteční přednášku dr. Františka Fürbacha
„Osudný rok 1939 v Jindřichově Hradci“ .

red.



Novinky v muzejních sbírkách
Díl XXVII. Nové betlémy

Díky úspěšným betlemářským výstavám v muzeu se daří pravidelně získávat nové
přírůstky do fondu národopisného. Především díky Mezinárodní soutěžní výstavě
betlémů „Nožík Tomáše Krýzy“  se tak každých pět let objeví několik zajímavých bet-
lémů současných jihočeských tvůrců, které jsou do sbírky darovány nebo zakoupeny.

Koncem roku 2008 tak byl muzeu darován monumentální deskový betlém
z lipového dřeva, který byl vytvořen pro III. ročník „Nožíku Tomáše Krýzy“ . Dílo je
téměř dva metry vysoké a dva metry
dlouhé. Na lipové desce jsou umístěny
hluboké reliéfy s postavami Svaté Ro-
diny, tří králů, pastýřů a darovníků a dva-
náct figur andělů. Autorem betlému je
Roman Galek z Jindřichova Hradce. Ač
amatér, vypracoval se ve svých teprve
osmadvaceti letech na výraznou osobnost
českého řezbářského betlemářského umě-
ní. Ve svých pracech nezapře inspiraci
gotickými řezbami ani současnou moder-
ní řezbářskou tvorbou. Jeho betlémy jsou
vytvořeny především z lipového a oře-
chového dřeva bez použití barevné poly-
chromie. Práce Romana Galeka překvapí

vedle precizního řemeslného zpracování především svou
velikostí. Jeho díla jsou totiž ve svém celku obvykle
několikametrová. Své dílo představil poprvé veřejně na II. roč-
níku Mezinárodní soutěžní výstavy betlémů „Nožík Tomáše
Krýzy“  v roce 2003. Jednalo se o betlém z lipového dřeva, jenž
byl umístěn na ozdobném podstavci. Jeho figury v průměrné
velikosti 30 centimetrů byly opatřeny bezbarvým lakem.

Za svou práci získal Roman Galek v roce 2003 Bronzový
a v loňském roce Stříbrný Nožík Tomáše Krýzy. Stal se záro-
veň jedním z výherců divácké soutěže „O nejkrásnější betlém“ ,
jenž proběhla také při příležitosti soutěžní výstavy betlémů
„Nožík Tomáše Krýzy“  v loňském roce.

Nestává se příliš často, že se podaří získat velký autorský
betlém do sbírek. Díky panu Galekovi se to podařilo. Vzhle-
dem k unikátnosti díla bude betlém k vidění v nové stálé

expozici „Jihočeské betlémy“ , která je připravována pro Muzeum Jindřichohradecka.
Roman Galek se tak zařadil po bok významného donátora Jana Krýzy, který věnoval
v roce 1935 muzeu proslavený betlém svého otce Tomáše Krýzy.

Spolu s betlémem Romana Galeka byla sbírka Muzea Jindřichohradecka obohacena ještě
nákupy dřevěného řezaného přírodního betlému Jaroslava Frencla z Volyně, dřevěného
řezaného polychromovaného betlému Karla Lexy ze Strakonic, prostorového betlému
malovaného na skle Marie Flaškové, dřevěného řezaného betlému ve skříňce Vladimíra
Müllera z Písku a skleněného betlému od Dagmar Hálové z Blatné.

Alexandra Zvonařová

Z p r á v y :
Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci únoru pro veřejnost uzavřeno. Městská

vyhlídková věž, kostel sv. Jana Křtitele a výstavní prostory v bývalém minoritském
klášteře jsou uzavřeny.

Knihovna Muzea Jindřichohradecka a badatelna byla přestěhována z budovy
muzea na Balbínově náměstí do nově zrekonstruovaných prostor bývalého minoritské-
ho kláštera u kostela sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici.
Provozní doba knihovny a badatelny: pondělí a středa 12.30 – 15.30 hodin.

V  Muzeu Jindřichohradecka probíhají poslední přípravy na nadcházející sezónu.
V průběhu měsíce března probíhá v expozicích muzea velký úklid a čištění exponátů,
včetně čištění Krýzových jesliček. Aktualizují se informační panely do atria jezuitského
semináře o muzejní činnosti za minulý rok a s přehledem akcí na rok 2009. Připravuje
se k tisku Výroční zpráva Muzea Jindřichohradecka za rok 2008.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a jindřichohradecké muzeum Vás srdečně
zvou na přednášku PhDr. Pavla Matlase nazvanou „JAPONSKÁ INSPIRACE
JIHOČESKÝM RYBNÍKÁ ŘSTVÍM“ , pořádanou tradičně druhé pondělí v měsíci,
tj. 9. března 2009, od 19.00 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka.

Upozorňujeme naše čtenáře a příznivce, že začátkem února vyšel již jubilejní
20. svazek „Vlastivědného sborníku Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska (Jin-
dřichohradecký vlastivědný sborník)“ . Zájemci si ho budou moci v březnu zakoupit
v pracovnách muzea (Štítného ulice) a od dubna v pokladně. Prosíme členy spolku Přátelé
starého Jindřichova Hradce, aby si pokud možno, vyzvedli sborník a výroční zprávu
v muzeu nebo na přednáškách, aby se minimalizovaly náklady za rozesílání poštou.

K lub historie letectví Jindřichův Hradec a muzeum Vás srdečně zvou na přednášku
PaedDr. Františka Fürbacha nazvanou „OSUDNÝ ROK 1939 V JINDŘICHOVĚ
HRADCI“ . Přednáška bude doplněna promítáním a koná se v pátek 27. března 2009
od 18.00 hodin v konferenčním sále muzea.

Muzeum Jindřichohradecka připravuje novou podobu svých internetových stránek,
všechny informace o působení Muzea Jindřichohradecka, průvodce po expozicích,
seznámení s publikační činností a také pozvánky na nejrůznější přednášky odborných
pracovníků najdete na adrese http://www.mjh.cz .
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