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Oslavy stého jubilea před sto lety

Sté výročí obnovení gymnázia v Jindřichově Hradci připadlo v roce 1907 na sobotu
9. listopadu. S oslavami kulatého jubilea se však začalo mnohem dříve. Již 21. března byl
„pod protektorátem městské rady“  ustaven „výbor slavnostní“ , jehož čestným předsedou
se stal starosta města Václav Naxera a čestným místopředsedou ředitel gymnázia Antonín
Decker, do čela pracovní části výboru byl zvolen profesor gymnázia Gustav Heš. Výbor
se hned na své první schůzi dohodl na termínu oslav (2. - 4. srpen), v květnu pak zaslal
redakcím novin zprávu o konání oslav. Postupně schůzí výboru příbývalo, 8. července
byla organizace příprav rozdělena mezi několik odborů (např. ubytovací, okrašlovací, pro
pořádání slavnostního průvodu, pro
pořádání akademie), 19. července se
výbor sešel se zástupci jindřichohra-
deckých spolků, které přislíbily na
oslavách účast.

Samotná jubilejní slavnost začala
v pátek 2. srpna 1907, kdy byly vyzdo-
beny domy a zejména budovy gymná-
zia, t. j. masné krámy, v jejichž prvním
patře sídlilo gymnázium do roku 1862,
a budova bývalého jezuitského semi-
náře. Večer v 19.30 hod. začala v sále
na Střelnici velká slavnostní akademie,
na níž vystoupil pěvecký sbor Černín
a Hudební jednota, dále zpívali a recitovali absolventi, studenti a příznivci gymnázia, např.
Antonín Langer, Emanuel Miřiovský a jeho sestra Ema, Jaroslav Šetka aj.

V sobotu ráno již v šest hodin oznámily začátek slavnosti slavnostní fanfáry z věže
„na čtyři strany světové“ , na vížce budovy masných krámů „sezváněl zvonek“  k mši
v gymnazijní kapli. Po jejím skončení se účastníci oslav sešli na nádvoří gymnázia,
vyslechli projev ředitele Antonína Deckera a pak si prohlédli gymnazijní budovy,
masné krámy i seminář. Hlavní shromáždění se konalo v zámeckém rondelu, kde
promluvil starosta Václav Naxera, poté Gustav Heš zahájil sjezd abiturientů. Od 13. ho-
din se konal „slavnostní banket“  na Střelnici, kterého se zúčastnilo přes sto padesát
abiturientů a hostů, kteří si vyslechli množství přípitků, zdravic, pozdravných dopisů
a telegramů. Část účastníků oslav podnikla i vycházku do okolí, večer se všichni sešli
opět na Střelnici, v níž „ rozsáhlá dvorana ani druhá síň nestačily a mnozí mladší museli
státi“ . Po zpěvu, deklamaci a hudební produkci studentů zahrála ostrostřelecká kapela
k tanci, „nenucená zábava“  trvala do nočních hodin. Přesto následujícího dne, v neděli
4. srpna, už od šesté hodiny ranní procházela městem studentská hudba, v devět hodin

se účastníci oslav a jindřichohradecké spolky včetně „jízdy sokolské“  seřadili u františ-
kánského kláštera k velkolepému průvodu, který se zastavil v Klášterské ulici. Na
domě, ve kterém prožil svá poslední léta F. X. Jandera, díky jehož štědrému daru mohlo
být gymnázium v roce 1807 obnoveno, byla tomuto mecenáši odhalena pamětní deska.
Průvod pak pokračoval Panskou ulicí na náměstí, kde před historickým sídlem gymná-
zia v masných krámech byla sloužena mše, po níž pronesl hlavní projev o stoleté
existenci obnoveného gymnázia jeho ředitel Antonín Decker. Na průčelí budovy pak
byla odhalena druhá pamětní deska F. X. Janderovi. Odpoledne byl uspořádán „oblíbe-
ný výlet studentský“  do výletní restaurace Rudolfov, kde se rozproudila živá zábava,
trvající až do večera. Jubilejní slavnosti ke stému výročí obnovení jindřichohradeckého
gymnázia pak ukončila velkolepá benátská noc na rybníku Vajgar.

Někteří z abiturientů však slavili ještě v pondělí 5. srpna, kdy se konaly sjezdy ně-
kolika ročníků a uskutečnily se výlety na Jemčinu, sv. Barboru a do Jindřiše. Jubilejní
oslavy byly pak ukončeny 9. listopadu 1907, kdy se přímo na gymnáziu konala „ tichá
domácí slavnost“ , na níž se sešli profesoři a studenti.

František Fürbach

Alois Josef Landfras,
probuzenecký knihtiskař a jindřichohradecký starosta,

tak zní název publikace, kterou vydal historik PhDr. J. Muk v roce 1947 při příleži-
tosti 150. výročí jeho narození. Tato slova vyjadřují  jeho životní náplň a naznačují
míru společenského uznání jeho schopností. V roce 2007 si připomínáme 210. výročí
vzniku Landfrasovy tiskárny a 210 let od narození A. J. Landfrase. Jeho vztah

k rodnému  městu, kde prožil téměř celý svůj život,
ambicióznost a rozvaha spolu s obchodním talentem
a zámožností z něj činily váženého občana. Kromě
tiskaře a starosty byl také radním, místním školním
dozorcem, ředitelem jindřichohradecké spořitelny,
působil v ostrostřeleckém sboru. Byl jedním z prv-
ních žáků zdejšího obnoveného gymnázia, kandidá-
tem učitelství, studentem pražské filozofie, nadšeným
ochotníkem, spisovatelem a překladatelem, naklada-
telem, knihkupcem a zakladatelem půjčovny knih
a čítárny v J. Hradci. A. J. Landfras pocházel ze šesti
dětí. V roce 1826 získal od otce tiskárnu a v letech
1826 - 1833 se mu narodilo celkem 7 dětí. Sám byl
dobrý syn, obětavý otec i děd, který značně rozšířil

rodinné jmění. Investoval do stavebních úprav budov tiskáren v J. Hradci a v Táboře,
do stavby rodinné vily v J. Hradci na Karlově a rodinné hrobky na hřbitově u Nejsv.
Trojice i do rozvoje tiskárny.

Muzeum Jindřichohradecka připravilo k 210. výročí narození A. J. Landfrase malou
výstavku v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. Jejím cílem je ukázat na dobo-
vých unikátních materiálech život zdejšího tiskaře, jeho vztah k městu a zároveň život
J. Hradce v 19. století. Poprvé je zde veřejnosti představen barevný litografovaný plakát
Landfrasovy tiskárny s vyobrazením budovy z 50. let 19. století nebo neznámý portrét
A. J. Landfrase. Výstavka je přístupná veřejnosti po celou letní sezonu.

                                                                 Štěpánka Běhalová



Novinky v muzejních sbírkách
Díl VII.  Památky na císaře Napoleona

Mezi významné fondy sbírky Muzea Jindřichohradecka bezesporu patří fond nazvaný
Ema Destinnová. Obsahuje přes šest set položek, představujících cennou korespondenci,
fotografie, různé dobové dokumenty, divadelní rekvizity, nábytek, předměty denní

potřeby a také trosky bývalých rozsáhlých sbírek,
které slavná pěvkyně soustředila na svém zámku
ve Stráži nad Nežárkou.

Už za pobytu v Německu si mladá Destinnová
začala své berlínské byty zařizovat historickým
nábytkem, nakupovala obrazy a různé staro-
žitnosti. Stále vzrůstající příjmy jí dovolovaly své
sbírky rozhojňovat, a tak za více než půldruhé
desetiletí své skvělé pěvecké kariéry nashro-
máždila stovky nejrůznějších předmětů, od cenných
obrazů a tapisérií přes nábytek, porcelán, šperky,
hudební nástroje, starožitnosti a knihy až po
bizardní kuriozity, které zaplnily téměř všechny
místnosti strážského zámku.

Zvláštní pozornost pěvkyně věnovala osobnosti
Napoleona Bonaparta, kterého velmi obdivovala.
Na zámku dokonce měla Napoleonský pokoj,
který zařídila dobovým nábytkem a v němž
umístila mnoho památek na slavného císaře. Podle
rukopisného inventáře, který Destinnová vytvořila

v roce 1921, v něm bylo soustředěno téměř na dvě stě obrazů, reprodukcí a karikatur
císaře, dále busty, vyobrazení Napoleona na různých předmětech, od porcelánového
a skleněného nádobí přes polní lahve, různá pouzdra až po mince a medaile. Soubor
doplňovaly různé upomínkové
předměty a v knihovně nechyběly
ani cenné knihy s napoleonskou
tematikou.

Našemu muzeu se v letošním
roce podařilo obohatit sbírkový
fond Ema Destinnová nákupem tří
předmětů z někdejší napoleonské
sbírky slavné pěvkyně. Ta je ve
dvacátých letech minulého století
věnovala svým přátelům, man-
želům Mečířovým z Jindřichova
Hradce, od nichž se v období
druhé světové války dostaly do
rodiny předchozího vlastníka. Jedná se o bustu Napoleona Bonaparta z bílého mramoru,
knihu P. M. Laurenta Geschichte der Keisers Napoleon, vydanou v roce 1841 v Lipsku,
opatřenou ex libris Emy Destinnové a posledním přírůstkem je malý kovový Napoleo-
nův sarkofág.

František Fürbach

Z p r á v y :

Muzeum Jindřichohradecka je v červenci otevřeno denně vždy od 8.30 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin.

Kostel sv. Jana Křtitele a výstavní prostory v komplexu bývalého minoritského
kláštera jsou otevřeny denně od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.

Městská vyhlídková věž je otevřena denně od 10.00 do 12.30 a od 13.00 do 16.00
hodin.

O státních svátcích 5. a 6. července jsou muzeum, kostel i věž otevřeny.

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

Muzeum Jindřichohradecka a žesťový soubor Trumpet Tune Vás srdečně zvou
na tradiční „Sváteční koncert žesťového souboru TRUMPET TUNE“, který se koná
ve čtvrtek 5. července od 20 hodin. Na programu zazní hudba od renesance po sou-
časnost a zajímavosti pro žestě. O přestávce bude přístupný celý komplex bývalého
minoritského kláštera. Občerstvení zajištěno. Vstupné: 70 Kč

Jindřichohradecké muzeum a časopis Folk a country pořádají tradiční „Odpolední
recitály“ v rámci festivalu Folkové růže. Čtvrtek až sobota 12. - 14. července 2007
od 14 do 18 hodin v atriu muzea.

Gymnázium Vítězslava Nováka a muzeum připravily v křížové chodbě bývalého mino-
ritského kláštera výstavu „Výtvarné práce studentů jind řichohradeckého gymnázia“.

Muzeum připravilo výstavu Adolfa Jelínka, který tvořil pod jménem Alex, nazvanou
„Alex graf ik a malí ř“ . Výstava ve výstavní síni „13“  potrvá do 22. července 2007.

V jindřichohradeckém muzeu pokračuje v kapli sv. Víta výstava „Tina Bauer-Pe-
zellen Obrazy a kresby“. K výstavě je vydán katalog, který je v prodeji v pokladně
muzea. Výstava potrvá do 22. července 2007.

Muzeum Jindřichohradecka Vás zve na výstavu „200 let obnoveného jindřicho-
hradeckého gymnázia“ Výstava je přístupna v konferenčním sále ve Štítného ulici
do 30. prosince 2007.

Ve velkém výstavním sále v prostorách bývalého minoritského kláštera je přístupna
znovu otevřená výstava hraček „Kdo si hraje, nezlobí“, která je letos zaměřena na
dopravní prostředky - jsou vystaveny modely vláčků i pohyblivé kolejiště. Řadu hraček
si mohou děti samy vyzkoušet. Výstava potrvá do 20. listopadu 2007.
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