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Ztracené obrazy krajiny
Na výstavě, která bude zahájena 16. června v kapli sv. Víta, představí Muzeum Jin-

dřichohradecka další uměleckou osobnost, která vzešla z našeho kraje. Fotografka
Bohuslava Maříková se narodila v Počátkách v roce 1950 a přestože žije a pracuje
v Českých Budějovicích, pravidelně se vrací do rodného kraje, hlavně do Nové Včelni-
ce, kde nachází stále novou inspiraci pro své obdivuhodné fotografické práce. V roce
1968 absolvovala gymnázium v J. Hradci a potom pokračovala ve studiu na umělecko-
průmyslové škole v Brně, obor fotografie u prof. K. O. Hrubého. Po skončení studia
působila v letech 1973 - 1997 v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích jako
fotografka - výtvarnice.

Její talent zde brzy nalezl uplatnění v podobě zdařilých divadelních fotografií, se
kterými se pravidelně zúčastňovala festivalu divadelních fotografů v jugoslávském
Novém sadu, a které několikrát vystavovala v Jihočeském
muzeu. Úzký kontakt s živou divadelní scénou ovlivňoval i její
krajinářskou a hlavně reportérskou tvorbu. Fotografie ze
zákulisí, z představení a fotoreportáže ze života významných
osobností, bez nichž si historii Jihočeského divadla a kultury na
jihu Čech nedokážeme představit, to je první poloha tvůrčí
činnosti autorky. Dalším tématem jejích fotografií jsou
každodenní obyčejné věci okolního světa, které ji inspirují.
Reaguje v nich na ekologické a jiné problémy člověka
v dnešním světě. Krajinářské a reportérské práce s touto
tématikou vznikly především na jejích toulkách po Slovensku -
chudé osady, hřbitovy, vrásčité tváře starců, nesmělé úsměvy
dětí a také opuštěná pole a chudičké příbytky - snímky, s nimiž autorka vstoupila do
podvědomí veřejnosti  jejich estetickým účinkem, ale hlavně silnou humanistickou
myšlenkou. Byly vystaveny nejprve v rakouském Eggenburgu, později v Českých
Budějovicích. Náplní fotografií, kterými se autorka prezentuje na naší výstavě je
příroda, krajina a její proměny v běhu času. Toto téma ji v poslední době nejvíce
zaujalo. Milovaná krajina kolem Nové Včelnice přináší každý den novou inspiraci.
Citlivá umělkyně vyhledává zajímavé detaily v krajinných výsečích a zobrazuje jejich
proměnu v různých časových úsecích, ať již je to několik málo hodin, den, týden nebo
roční období. Autorkou takto vzniklých překrásných obrazů je vlastně příroda sama,
když prostřednictvím slunce, vody, mlhy či mrazu vytváří pomocí hry světel a stínů
neuvěřitelné  fantastické a originální kreace.

A to je další poloha umělecké tvorby Bohuslavy Maříkové, kterou nám divákům
předkládá prostřednictvím svých technicky dokonale provedených a uměleckou invencí
naplněných fotografií. Výstava bude otevřena do 30. října 2005.

                                                                                                   Hana Dobešová

Tužme se!
Výstava, využívající ve svém názvu úderné sokolské heslo „Tužme se!“ , se koná

u příležitosti 120. výročí založení jindřichohradecké T.J. Sokol a patří k hlavní události
letošní návštěvnické sezóny. Ve výstavním sále „Ve Svatojánské“  bude prezentována
nejen historie a současnost Sokola, ale také minulost i současnost sportovního dění
v Jindřichově Hradci.

Počátky sportovních aktivit v našem městě jsou zaznamenány již ve 30. letech
19. století, kdy se v létě jezdilo po Vajgaru na loďkách a v zimě se po jeho zamrzlé
hladině klouzalo pomocí primitivních bruslí „želízek“ . V roce 1874 zde byl dokonce
založen první sportovní klub v Čechách. Jednalo se o bruslařský klub, jehož prvním
úkolem bylo vybudování dřevěné ohřívárny s bílými židlemi, na kterých se nechávaly
dámy vozit od svých bruslících kavalírů. Po vzoru pražského Sokola došlo posléze
nejprve počátkem 70. let 19. století k založení Tělocvičného spolku paní a dívek
v J. Hradci a teprve po patnácti letech v roce 1885 došlo k ustavení místní jednoty
Sokol. Mezi prvními sportovními disciplinami, které se vedle „ tělesných cvičení“  ve
městě prosadily, byly především cyklistika, plavání, bruslení, veslování, kopaná
a turistika. Postupně se začaly prosazovat i další sporty.

V prvním oddíle výstava představí především historii Sokola, vedle historických
písemných dokumentů, fotografií a dalších dvojrozměrných materiálů především
dobové kroniky a památní knihy, sokolské stejnokroje a cvičební úbory, náčiní a nářadí,
slavnostní prapory, odznaky a vyznamenání a další historické doklady. Prezentována
bude také současnost sokolského dění ve městě.
Druhý oddíl přinese přehled historie a současnosti sportovních odvětví města a vý-
znamných sportovců a organizací. Pomocí fotografií a zajímavých písemných doku-
mentů, ale také dobových i současných sportovních dresů, náčiní a cvičebních pomů-
cek, pohárů, medailí a dalších exponátů budou prezentovány nejoblíbenější sportovní
discipliny a nejvýznamnější sportovci. Z těch nejstarších předmětů bude k vidění
například historický „velociped“ , lyže „ jasanky“ , dobové brusle a sáňky, historická
šermířská výzbroj, zbraně ke sportovní střelbě a mnoho dalších.

Zajímavostí výstavy bude fotoalbum, které představí jindřichohradecké občany při
amatérských i profesionálních sportovních výkonech. Toto album je unikátní také tím,
že se v průběhu výstavy bude neustále rozrůstat, tak jak do něj návštěvníci budou
přinášet své fotografie z rodinných archivů. zapojit se může opravdu každý!

Výstavu doplní řada aktivit. Ve spolupráci s Listy Jindřichohradecka bude například
vyhlášena anketa o „Jindřichohradeckáho sportovce století“ . Pro děti a studenty je
připravena řada soutěží v dovednostech i znalostech týkajících se sportu. V plánu je
rovněž uspořádání řady přednášek a besed.

K výstavě bude vydána publikace, jejíž jednotlivé kapitoly se věnují především his-
torii a současnosti sokolského hnutí a sportovního dění v Jindřichově Hradci. Kolektiv
autorů se zaměřil hlavně na založení Sokola v roce 1885, jeho rozmanitou činnost až do
roku 1952, sokolské symboly, činnost sokolského „Ženského odboru“  a nejstarší známé
sportovní organizace a sportovní disciplíny. Další příspěvky se zabývají obdobím
„sjednocené“  tělovýchovy od roku 1953 do roku 1989, sportovními organizacemi
a osobnostmi působícími v tomto období. Současnosti věnovaná kapitola informuje
především o sportovním dění, významných sportovcích, sportovních odvětvích
a zajímavých sportovních počinech. Publikaci bude možné zakoupit již při slavnostní
vernisáži výstavy, která se uskuteční ve čtvrtek 23. června v 16 hodin.

Alexandra Zvonařová



Výtvarní umělci na Jindřichohradecku

Část sedmnáctá: Slovník výtvarných umělců Jindřichohradecka - S - T

STUDENSKÝ Jakub, malíř z J. Hradce, nar. zde kolem roku 1650. Doložen jeho
sňatek v r. 1675 ve Skutči, kde žil ještě v roce 1703.
SVĚTELSKÝ Bohumír (Gotf ried),  malíř, mnich, rodák z J. Hradce. Kol. roku 1268
maloval v rakouském klášteře Světlé skvostný graduál a antifonář s iniciálkami a mi-
niaturami. (Nejstarší doložený hradecký umělec.)
ŠABATECKÝ Tomáš, malíř v Kamenici 1589 - 1593, maloval na zámku v J. Hradci
při jeho přestavbě.
ŠINDLER Josef , malíř v J. Hradci, r. 1675 vymaloval 21 výklenků ve velkých arká-
dách zámku.
ŠRÁMEK Jan (Jano), malíř a ilustrátor, fotograf, nar. 9. 6. 1886 v Praze. Studia:
AVU v Praze, prof. Roubalík, Schwaiger, grafická spec. prof. Švabinského. V období
1. sv. války odvelen do J. Hradce, kde s dalšími umělci - vojáky pracoval na restauro-
vání fresek v kostele sv. Jana Křtitele. Zanechal zde mnoho obrazů a kreseb a také
později se sem několikrát vrátil malovat. V letech 1919 - 1931 byl osobním fotografem
presidenta T. G. Masaryka a v této funkci založil velký archiv fotografií značné histo-
rické ceny.
ŠTEFAL Jan, řezbář v J. Hradci od r. 1863. Vytvořil boční oltáře v kostele sv. Václava
v J. Hradci, všechny oltáře ve farním kostele sv. Víta v Kostelní Radouni, řezbářské
práce na oltářích ve farním kostele sv. Alžběty v Blažejově a další díla na Jindřichohra-
decku.
ŠTĚRBA  Petr, malíř autodidakt, nar. 23. 7. 1944 v Ettenheimu v Německu, od útlého
dětství až dosud žije v J. Hradci. Původním povoláním veterinární technik. Je známý
hlavně svými dokonalými kopiemi obrazů starých mistrů, portréty a obrazy J. Hradce.
V roce 2004 měl výstavu v Muzeu Jindřichohradecka k 60. narozeninám.
ŠTĚTKA Václav, malíř a grafik, nar. 23. 9. 1893 ve Strmilově u J. Hradce, zemřel
12. 10. 1982. Vyrůstal v J. Hradci, kde byl jeho otec ředitelem chlapecké školy. Studia:
AVU v Praze, prof. Švabinský a Hynais. Působil řadu let jako středoškolský profesor
kreslení (na gymnáziu v J. Hradci učil s manželkou Arnoštkou v letech 1925 - 1927).
Později působil ve Vodňanech a Písku, kde se věnoval hlavně krajinomalbě a grafice
(rybníky, výlovy, rybáři).
ŠVARC Václav, malíř, grafik, nar. 15. 8. 1886 v Kožlanech, zemřel v březnu 1956
(kremace 16. 3. 1956) v Českých Budějovicích. Studia: AVU v Praze, spec. prof.
Hynaise, Hlávkovo stipendium do Paříže a Říma. Náhodná cesta malíře přivedla krátce
před 1. sv. válkou na Jindřichohradecko, kterému pak zůstal navždy věrný. V J. Hradci
se také oženil s dcerou známého fotografa B. V. Lišky a působil zde až do konce života.
Původně vynikající portrétista byl zlákán krásou jihočeské krajiny a věnoval se stále
více krajinářství. Jeho tvorba hradeckých motivů byla skutečně bohatá. Některé obrazy
vyšly jako pohlednice, známá je též série hradeckých leptů.
TILLER Ji ří, umělecký fotograf, nar. 1947 v Praze. Studia: UMPRUM Praha, obor
scénografie, FAMU Praha, obor umělecká fotografie, další studium ve Vídni, kde žil od
roku 1969 do 1994. Po návratu do vlasti se usadil na Jindřichohradecku. Věnuje se
převážně volné tvorbě a je také autorem několika výtvarných obrazových publikací.
TITZ Ignác František, řezbář, sochař v J. Hradci na poč. 18. století. Je mu připisováno
autorství oltáře Pomocné Bohorodičky pasovské v kostele sv. Jana Křtitele v J. Hradci.

Hana Dobešová

Z p r á v y :
Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci červnu otevřeno denně od 8. 30 - 12.00

a 13.00 - 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena také denně od 10.00 - 12.00
a 13.00 - 16.00 hodin. Kostel sv. Jana Křtitele je uzavřen (skupiny si mohou prohlídku
předem objednat v pokladně muzea).

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, PhD.)

V sobotu 21. května se běžel již VIII. ro čník sportovně zábavné soutěže „Běž na
věž“ . Zúčastnilo se celkem 36 závodníků. Putovní pohár ředitele muzea pro absolutního
vítěze si jako loni odnesl Petr Dvořák z Dolního Skrýchova, který celkem 153 schodů
městské vyhlídkové věže vyběhl v čase 0:43:43.

Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s Klubem historie letectví Vás zvou na
výstavu věnovanou 60. výročí osvobození Československa a ukončení II. světové války
„Jind řichův Hradec - květen 1945“. Fotografická výstava je vytvořena z reprodukcí
dobových černobílých snímků zachycujících květnové události roku 1945 v J. Hradci
a jeho nejbližším okolí. Doplněna je dobovými písemnými materiály a řadou trojroz-
měrných exponátů. Výstava je přístupna až do 30. prosince.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá přednášku PhDr. Jana Doláka
nazvanou „Jižní Korea“ , která se koná již tradičně druhé pondělí v měsíci tj.
13. června od 19 hodin v konferenčním sále muzea.

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na fotografickou výstavu Bohuslavy
Maříkové „Ztracené obrazy krajiny“ . Slavnostní vernisáž se koná ve čtvrtek
16. června 2005 od 16 hodin v kapli sv. Víta. Výstava potrvá do 30. října.

Jindřichohradecké muzeum Vás zve na výstavu „Tužme se! “ uspořádanou u příle-
žitosti 120. výročí založení T.J. Sokol Jindřichův Hradec. Slavnostní vernisáž se
uskuteční ve čtvrtek 23. června 2005 od 16 hodin ve výstavním sále „Ve Svatoján-
ské“ . tato výstava byla uspořádána pod záštitou starosty města J. Hradce Ing. Karla
Matouška a starosty České obce sokolské Doc. Ing. Jaroslava Bernarda, CSc. U příle-
žitosti této výstavy bude vydána publikace, kterou si zájemci budou moci zakoupit už
při vernisáži. Výstava bude přístupna denně od 9 - 12  a 13 - 16 hodin až do 30. prosin-
ce 2005.

Na letní sezónu připravuje Muzeum Jindřichohradecka již čtvrtou etapu záchran-
ného předstihového výzkumu v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Hobzí.
Cílem je dokončit sondáž v gotické přístavbě, v místě původního hřbitova, a při severní
lodi kostela. Tím by zde měly skončit veškeré archeologické práce našeho muzea.
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