
Sokolská plovárna ve 20. letech
20. století

Plovárna na výstavě „Tužme se! “

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA                    září 2005

Výstava v rozmarném létě

I když letošní „nešťastný způsob léta“  nechal často osiřet jindřichohradeckou plo-
várnu na břehu Vajgaru, nevlídné počasí nikterak nerušilo návštěvníky „plavárny“  na

výstavě „Tužme se!“  ve výstavním sále
muzea, kde byla instalována hned
počátkem léta.

Dnes už se nechce věřit, že koupání
venku bylo až do 19. století něčím
neznámým, ba nemorálním… Ještě

v roce 1814 městský úřad koupání
v rybníce přísně zakazoval. Pokrok
ovšem nelze zastavit, a tak už zanedlouho
vznikla na Vajgaře první plovárna - vo-
jenská. O dalších třicet let později už
byly na rybníce plovárny dvě. Vojenská,
která se z původního místa za vaj-
garským mostem přestěhovala na břeh
nedaleko kostela sv. Jana Křtitele,
a soukromá, které se podle majitele

říkávalo Teinitzerova, na konci osmdesátých let 19. století ji pak převzal bývalý
plavčík, hostinský Ausobský. Největší oblibě se ale těšila plovárna sokolská, jejíž
atmosféru se snažili autoři výstavy navodit i na výstavě o historii i jindřichohradeckého
sportu.

Sokolská plovárna oslavila letos své jedenaosmdesátiny. Od dubna 1924 vyvíjel
aktivní činnost tzv. „pracovní odbor pro zřízení sokolských koupadel“ . Počát-
kem května 1924 obdrželi představitelé
jindřichohradeckého Sokola „souhlas
velkostatkáře Černína, jímž dovoluje se
koupati v zálivu Vajgara“  po dobu 25
let. Sokol si pronajal od města stráně
vroubící záliv rybníka a 9. května byly
zahájeny práce: čištění strání, urovnává-
ní břehu, odvodňování strání, vysazování
stromků. Na úpravách terénu tehdy
pracovalo průměrně 4 až 5 dělníků od
května do poloviny srpna. Současně bylo
vystavěno „30 kabin a 15 svlékáren“ .
V červnu se jindřichohradečtí sokolové

Budova bývalých masných krámů,
kde v 1. čtvrtině 20. století sídlilo

jindřichohradecké muzeum

dohodli, že se koupadla, jak se podobným zařízením tehdy říkávalo, budou oficiálně
jmenovat Sokolská plovárna, přičemž se ovšem užívalo i označení „plavárna“ .

První plavci se na nové plovárně objevili 15. června 1924, kdy její správce Jindřich
Holík započal „s vyučováním v plování“  - v první sezóně se tu naučilo plavat 19 hochů
a 13 děvčat z řad jindřichohradeckého Sokola. Hospodaření v prvním roce existence
plovárny skončilo výdělkem 143 korun 44 haléřů, sokolům ovšem zůstal dluh ve výši
9.871 korun.

„Nešťastné“  léto se však již pomalu chýlí ke konci a s ním i dny výstavní „plavárny“
i s loděnicí. Voda v listopadu zamrzne, plavce vystřídají bruslaři a hokejisté, veslaře
a jejich lodě lyžaři na svých prkýnkách…

František Fürbach

Jindřichův Hradec včera a dnes
Kalendář pro rok 2006

Měsíc září představí zajímavý počin jindřichohradecké tiskárny Rain. Ta ve spolu-
práci s místním známý m fotografem Stanislavem  Maxou a Muzeem Jindřichohradecka

vydává kalendář, který nabízí srovnání
známých i méně známějších zákoutí
Jindřichova Hradce, tak jak je bylo
možno spatřit přibližně před sto lety
a tak jak je vidíme dnes.

K vidění budou nejenom historické
stavby centra města, jindřichohradecká
náměstí a ulice se zajímavými domy,
ale také idylická zákoutí kolem rybníka
Vajgaru a řeky Nežárky, úsměvná
skupinová fota nejrůznějších zájmo-
vých seskupení a historické události
a nejrůznější slavnosti.

Historické fotografie ze sbírek
Muzea Jindřichohradecka, pocházející
především z ateliéru známého jindři-
chohradeckého fotografa Bohdana
Václava Lišky, mají k sobě vytvořenu
fotografii s téměř analogickým zábě-
rem na stejné místo zhruba po sto
letech. Současné barevné fotografie

vznikaly v období posledních pěti let a jejich autor se snažil co nejvíce přiblížit
k historickým předlohám.

Základ kalendáře vychází z výstavy „Jindřichův Hradec na fotografiích v proměnách
20. století“ , která byla návštěvníkům představena v Muzeu Jindřichohradecka v roce
2001 a byla poctěna nebývalým zájmem občanů i návštěvníků našeho krásného města
nad Vajgarem.

Alexandra Zvonařová



Záběr z expozice Muzea Jindři-
chohradecka

Výtvarní umělci na Jindřichohradecku

Část dvacátá: Slovník výtvarných umělců Jindřichohradecka - Z - Ž

ZIMMELOVÁ Olga, malířka, nar. 1945 v Majdaleně, okr. J. Hradec, studia: Pedago-
gická fakulta v Českých Budějovicích, vysoká umělecká škola v Luzernu ve Švýcarsku,
jeden semestr akademie v italském Miláně. V letech 1982 - 96 žila v Itálii, nyní žije ve
Švýcarsku, kde patří k progresivním švýcarským umělcům. Byla oceněna řadou cen.
Často se vrací do míst svého dětství a mládí. V roce 1998 vystavovala v Městském
muzeu a galérii ve Vodňanech a své dílo vytvořila přímo pro prostor tamní synagogy.
O rok později měla velkou výstavu v Domě umění v Českých Budějovicích. Je též
literárně činná, napsala knihu o vlastnostech barev a obrazotvornosti pojmů.
ŽELEZNÝ Ladislav, keramik, propagační výtvarník, nar. 9. 7. 1947 v J. Hradci. Studia:
Střední průmyslová škola keramická v Bechyni. Pracuje hlavně v oblasti reklamy, žije
v J. Hradci.
ŽELEZNÝ Ladislav ml., multimediální tvůrce, keramik, nar. 12. 3. 1979, studia:
Střední průmyslová škola keramická v Bechyni, Fakulta výtvarných umění VUT
v Brně, ateliér Performance a multimédií. Příslušník nastupující nejmladší generace
jindřichohradeckých výtvarníků.
ŽOČEK Řehoř, malíř v J. Hradci kol. roku 1705.
                                                                                                                  Hana Dobešová

Vážení čtenáři,

touto částí končí Slovník výtvarných umělců na Jindřichohradecku,
kterému jsme věnovali téměř dva roky. Byla to práce velmi náročná, ale

zajímavá,  přínosná a podle ohlasů
snad i úspěšná, ale jistě ne dokonalá.
Proto žádám laskavé čtenáře o po-
skytnutí informací o případných
dalších osobnostech výtvarného
života     v našem regionu, které se
ve slovníku neobjevily. Zároveň se
tímto omlouvám všem výtvarným
umělcům s vazbou na Jindřichohra-
decko, o kterých nevím,          a
prosím, aby se ozvali na adresu:
Mgr. Hana Dobešová, Muzeum
Jindřichohradecka, Balbínovo nám.
19, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.

384 36 36 60, e-mail: muzeum@esnet.cz. Ještě koncem tohoto roku
můžeme vytisknout dodatek.

Předem děkuje autorka

Z p r á v y :
Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci září otevřeno denně (mimo pondělí) od 8.30

- 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena pouze o víkendech
od 10.00 - 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.)

DK Metropol České Budějovice a Muzeum Jindřichohradecka Vás zvou na výstavu
„Atomová bomba a lidstvo“. Výstava je součástí projektu „Japonsko a Jižní Čechy -
ročník I.“ , zaštítěného nevládní organizací Kontinenty - sdružením pro spolupráci se
zeměmi Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Výstava ve výstavní místnosti „13“  potrvá
do 18. září 2005.

Jindřichohradecké muzeum a RITORNELLO Michael Pospíšil v rámci XI. Slav-
ností Adama Michny z Ottradovic Jindřicho-Hradeckého pořádají v sobotu 17. září
2005: 9.30 hodin - Triply jsou v písničce aneb Malá Michnovská taneční (bývalý
minoritský klášter), 15.00 hodin - České nebe aneb Žákovská koleda k patronům
Bohémie (kostel sv. Jana Křtitele), 20.00 hodin - Rájský dvůr  - Muzika Michnova
mládí (minoritský klášter).

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na fotografickou výstavu Bohuslavy
Maříkové „Ztracené obrazy krajiny“ . Náplní fotografií, kterými se na výstavě
autorka prezentuje je příroda, krajina a její proměny v běhu času. Výstava, která je
přístupna v kapli sv. Víta, 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“. 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 denně (mimo pondělí) 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. Představena je zde historie
a činnost Sokola. Součástí výstavy je také přehled historie a současnosti sportovních
odvětví města a významných sportovců a organizací. Výstava byla uspořádána pod
záštitou starosty města J. Hradce Ing. Karla Matouška a starosty České obce sokolské
Doc. Ing. Jaroslava Bernarda, CSc. Výstava je přístupna denně (mimo pondělí) od
9 - 12 a 13 - 16 hodin až do 30. prosince 2005 ve výstavním sále „Ve Svatojánské“ .
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