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Probíhající stavební práce v areálu kostela
sv. Jana Křtitele a minoritského kláštera

V letošním roce probíhá v areálu kostela sv. Jana Křtitele a minoritského kláštera
několik důležitých a zajímavých stavebních prací.

Pro dokončení celkové rekonstrukce areálu nejvýznamnější prací je provedení opra-
vy a statického zajištění krovu nad západním křídlem kláštera a s tím související
obnova střešního pláště. Je to základní krok, jehož dokončení v letošním roce umožní
muzeu v příštím roce razantně přistoupit k závěrečné etapě rekonstrukce kláštera.

Pro jindřichohradeckou veřejnost zřejmě zajímavější je skutečnost, že po několika-
letém odkládání muzeum v letošním
roce dokončí obnovu kostela sv. Jana
K řtitele. Do završení celkové obnovy
kostela totiž dosud chybělo dokončení
restaurátorských prací v lodi Mikulášské
kaple. V letošním roce všechny zbývající
práce provedou restaurátoři ak. mal.
Tomáš Švéda a ak. mal. Pavel Besta; ak.
soch. Vladimír Krninský navíc provede
revizi kamenných architektonických
prvků kaple. Práce úspěšně probíhají a je
reálný předpoklad, že muzeum bude
moci kapli sv. Mikuláše po několika
desetiletích na podzim letošního roku

opět zpřístupnit veřejnosti. Doposud provedené restaurátorské práce neodhalily žádnou
významnou výmalbu kaple - pouze nápisy a konsekrační kříže různého stáří. Přesto
kaple patří svým architektonickým řešením ke skvostům jihočeské gotiky.

Ve dvoře při severní straně kláštera restauroval ak. soch. Vladimír Krninský kamen-
né roubení studny. Kruhové roubení je ukončeno dvěma vrstvami druhotně použitých
kamenných novodobých segmentů kruhů. Studna je překryta kamennými deskami. Pan
Krninský  segmenty rozebral, očistil, doplnil a znova sesadil na nově zpevněný základ
a studnu opět překryl kamennými deskami. V souvislosti s těmito pracemi bylo zjiště-
no, že výška vodního sloupce ve studni je minimálně 9 m a že hladina vody je asi 6 m
pod úrovní terénu dvora. Hladina vody ve studni je tak nejen nad hladinou Vajgara, ale
i nad dnem hradebního příkopu, který se nachází v blízkém sousedství studny; zřejmě
se tedy pod klášterem nebo v jeho bezprostřední blízkosti nacházejí vydatné prameny.
Dále bylo zjištěno, že nejfrekventovanější části dvora kolem studny byly vydlážděny
kočičími hlavami. Muzeum dochovaným dlažebním materiálem opět část dvora

Záběr z výstavní síně českobudějo-
vické radnice

vydláždí. I když samotná studna není umělecky ani historicky nijak významná, tvoří
příjemný pohledový doplněk dvorní části klášterního komplexu a její oprava signalizu-
je, že rekonstrukce areálu se dostává do závěrečných etap.

Muzeum si je vědomo, že probíhající stavební práce mohou znamenat jisté obtěžo-
vání pro návštěvníky muzejních akcí v kostele sv. Jana Křtitele a klášteře - omlouvá se
jim za to a prosí je o shovívavost -, ale je to nutná daň, kterou muzeum musí zaplatit za
všechny předchozí vlastníky areálu za posledních minimálně 50 let.

Jaroslav Pikal

Jindřichohradecké ostrostřelecké terče na výstavách

O tom, že mezi návštěvnicky atraktivní exponáty muzea patří malované ostrostře-
lecké terče, vystavené v expozici „Malované terče a terčové zbraně“  v budově bývalého
jezuitského semináře na Balbínově náměstí, není pochyb. Méně už návštěvníci muzej-
ních expozic vědí, že každoročně se řada terčů někdejších měšťanských ostrostřelců
stěhuje z Jindřichova Hradce na výstavy do celé republiky. Jindřichohradecká sbírka se
totiž řadí k největším v Čechách, neboť muzeum uchovává 134 malovaných terčů
z 19. století. Starší terče bohužel padly za oběť ničivému požáru v roce 1801, kdy
shořely i s původní dřevěnou budovou střelnice…

Po výstavě „Ostrostřelci včera a dnes“ , která se uskutečnila v českokrumlovském
muzeu ve druhé polovině loňského roku, zapůjčilo muzeum kolekci malovaných terčů

na výstavu „Střelci a ostrostřelci na jihu Čech“ ,
jež byla otevřena v červnu tohoto roku ve
výstavní síni českobudějovické radnice.
Jindřichohradecké malované terče jsou však
vystavovány i za hranicemi kraje a jsou
součástí výstav nejen s ostrostřeleckou
tematikou. V červnu byla v kočárovně státního
zámku Vranov nad Dyjí zpřístupněna
veřejnosti zajímavá výstava dokumentující
uměleckohistorický a technický vývoj hodin
v průběhu pěti století. Muzeum Jindři-
chohradecka výstavu nazvanou „Historické
hodiny a hrací strojky“  zapůjčilo kromě
exponátů týkajících se jindřichohradecké hodi-
nářské firmy Martin Rezek také několik
ostrostřeleckých terčů, na nichž jsou vyobraze-

ny různé hodiny. Nejprestižnějším podnikem, jehož součástí se staly také terče
z Jindřichova Hradce, je ale expozice „Za císaře pána…“ , volně navazující na úspěšnou
výstavu „Habsburské století. Praha a Čechy v habsburské monarchii 1791 - 1914“ ,
která se konala v předchozím roce v pražském Clam-Gallasově paláci a na níž byly
naše terče rovněž zastoupeny. Nová expozice je instalována v  rekonstruovaném zámku
Ctěnice v Praze 9 - Vinoři a Muzeum Jindřichohradecka na ni zapůjčilo kolekci ostro-
střeleckých terčů s tematikou historie habsburské monarchie.

František Fürbach



Výtvarní umělci na Jindřichohradecku

Část devatenáctá: Slovník výtvarných umělců Jindřichohradecka - V - Z

VEJSOVÁ Věra, malířka, sklářská výtvarnice, nar. 5. 2. 1956 v Hradci Králové,
studia: VŠUP v Praze. Žije a tvoří v Chlumu u Třeboně, pracuje v oblasti sklářství.
VOBIŠOVÁ - ŽÁKOVÁ Karla, sochařka, nar. 21. 1. 1887 v Kunžaku u J. Hradce,
studia: Odborná škola sochařsko-kamenická v Hořicích a UMPRUM v Praze, prof.
Drahoňovský a B. Kafka. Studovala též malbu v Paříži. Tvořila pomníky, podobizny,
dětské portréty (K. Světlá, E. Krásnohorská, J. Hora). Držitelka několika uměleckých
cen, např. 1. cena za návrh na pomník Elišky Krásnohorské.
VOBOŘIL Karel, malíř, sochař, výtvarný pedagog, nar. 13. 11. 1893 ve Vodslivech
u Benešova, studia: AVU v Praze, prof. Ženíšek, Pirner. V letech 1934 - 1945 působil
jako profesor výtvarné výchovy na gymnáziu v J. Hradci. V roce 1936 zde měl velkou
výstavu.
VOLF František, malíř autodidakt, spisovatel, pedagog nar. 1. 12. 1897 v Třeboni,
zemřel 3. 7. 1983 v Českých Budějovicích. Zprvu krajinář, později silně ovlivněn
kubismem. Spolupráce s Karlem Plickou a Karlem Svolinským na čtyřsvazkové
publikaci „Český rok“  a „Z mého domova“ . Velmi často pobýval v Lásenici u J. Hradce
a v roce 1966 položil základy Malé lásenické galérie.
da VOMIO Baltazar Majo (Architetto Baldisare),  hlavní architekt stavení Adama II.
na jindřichohradeckém zámku. Smlouva uzavřena 1580.
VYDRA Jind řich, malíř, sochař, ilustrátor, nar. 15. 8. 1930 v Českých Budějovicích.
studia: VŠUP v Praze, prof. Strnadel, Ulman, Bauch, Fojtík. Je autorem a ilustrátorem
knih, propagační grafiky a užité plastiky v mnoha zemích Evropy. Známé jsou také
jeho mozaiky. Je držitelem ceny za uměleckou činnost Masarykovy akademie umění
v Praze. Žije v Horním Žďáru u J. Hradce.
WIDMANN Ji ří, malíř, zemřel r. 1607 v J. Hradci. Činný v Č. Krumlově, v Telči,
v zámku Kratochvíle a v J. Hradci. Od r. 1594 vyzdobil komnaty zámku v J. Hradci,
pro palác namaloval 10 velkých obrazů na plátně, které pak byly požárem zničeny. Je
také autorem sgrafitové rustiky okolo kuchyně a maleb v arkádách a rondelu. Jsou mu
připisovány malby na Pirchanském oltáři v kostele N. Trojice v J. Hradci.
ZAMAZALOVÁ-POUPOVÁ Václava, malířka. Nar. 5. 10. 1952 v Rumburku.
Vzdělání pedagogické, obor ČJ a výtvarná výchova. Žije a pracuje v Dačicích. V jejích
dílech se často objevují krajinné a  architektonické motivy z Jindřichohradecka.
ZELINKA Ferdinand, kreslíř a litograf. Nar. 1828 v J. Hradci, zemřel  28. 6. 1873
v Praze. Přispíval svými kresbami do časopisu Květy a Světozor. Pracoval pro litogra-
fický závod K. V. Medana v Praze a Litoměřicích. Několikrát také ztvárnil jindřicho-
hradecké motivy. Oslepl a zemřel v bídě.
ZUMSANDE Josef , malíř, litograf, nar. 3. 6. 1806 v J. Hradci, zemřel 11. 10. 1865
tamtéž. Studia: Akademie v Praze, prof. Bergler, akademie ve Vídni. Tam byl potom
činný řadu let. Často dojížděl do Prahy, kde se zúčastňoval výročních výstav. Ve Vídni
se zdokonalil v umění grafiky a fotografie. Roku 1858 přesídlil do Prahy, kde vytvořil
mnoho podobizen pro litografii. Nikdy nepodlehl vídeňské uhlazené formě, zachoval si
svůj osobitý styl. Byl hlavně malířem podobizen, zvláště miniatur. V jindřichohradec-
kém muzeu je řada jeho prací, zejména portrétů místních občanů. Byl ve své době
velmi úspěšný, ale nakonec skončil v chudinském ústavu Sv. Jana v J. Hradci, kde také
zemřel.

Hana Dobešová

Z p r á v y :
Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci srpnu 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 otevřen také denně od 9.00 - 12.00
a 13.00 - 16.00 hodin. 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.)

Jindřichohradecké muzeum a Ritornello Michel Pospíšil pořádají „Seminář Mezi
Prahou a Vídní“ od 2. - 9. srpna denně od 8.00 - 16.00 hodin v kostele sv. Jana
K řtitele a v bývalém minoritském klášteře. Součástí bude i koncert „A. V. Michna
z Otradovic a jeho současníci“, který se koná 9. srpna od 19 hodin v kostele sv. Jana
K řtitele. Vstupné 40 Kč.

V kostele sv. Jana Křtitele se i letos koná cyklus koncertů barokní a renesanční
hudby „Orpheon Summer Academy“, a to v pondělí 8. srpna, čtvrtek 11. srpna
a v sobotu 13. srpna 2005.

V pondělí 15. srpna od 20 hodin se v kostele sv. Jana Křtitele koná „Varhanní
a pěvecký koncert“. Účinkují: Z. Němečková - varhany, J. Sulženko - zpěv (sólista
Opery Národního divadla v Praze), P. Přibyl - viola. Na programu zazní skladby:
J. S. Bacha, G. H. Händla, A. Vivaldiho, černošské spirituály aj. Vstupné 140 Kč.

K lub historie letectví společně s Městem J. Hradec, Muzeem Jindřichohradecka
a 153. záchranným praporem J. Hradec pořádají v sobotu 20. srpna 2005 „XII.
setkání čs. válečných letců v J. Hradci“ . Program: 10 hodin - slavnostní záhájení
a přivítání hostů v kostele sv. Jana Křtitele, 11 hodin - prohlídka výstavy „Jindřichův
Hradec - květen 1945“ , 11.45 hodin - položení kytic a pietní akt u Památníku letců na
nábřeží Vajgaru, 12.30 hodin - prohlídka objektu 153. záchranného praporu v J. Hradci.

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na fotografickou výstavu Bohuslavy
Maříkové „Ztracené obrazy krajiny“ . Výstava potrvá do 30. října 2005.

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“. Výstava je přístupna denně od 9 - 12 a 13 - 16
hodin až do 30. prosince 2005 v konferenčním sále.

Jindřichohradecké muzeum Vás zve na výstavu „Tužme se! “ uspořádanou u příle-
žitosti 120. výročí založení T. J. Sokol Jindřichův Hradec. Výstava je přístupna denně
od 9 - 12  a 13 - 16 hodin až do 30. prosince 2005 ve výstavním sále „Ve Svatojánské“ .
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