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Zajímavosti z výstavy „Z hlubin minulosti“

V muzeu byla otevřena výstava předtavující souhrnné výsledky archeologického výzku-
mu na Masarykově náměstí v J. Hradci, který se uskutečnil v první polovině loňského roku.
 Výstava přináší informace o sondáži v místě bývalého severního gotického opevnění
města - Pražské brány a výzkumu jímky před čp. 70/II. Nejnovější poznatky odborných
analýz výplně jímky prokázaly, že se nejednalo o středověký odpadní smetištní „kontejner“ ,
ale o velkou fekální jámu funkční zhruba od 70. let 14. po polovinu 15. století. Byla vybudo-
vána asi patnáct metrů od „barbakánu“  a mimo jiné ukrývala přibližně padesát celých či
částečně zachovaných hliněných nádob kuchyňské a stolní keramiky, které restauroval spo-
luautor výstavy MgA. Jakub Valášek.

Navštívíte-li zmíněnou expozici, prů-
vodcem vám budou texty a fotografie
shrnující výsledky devítiměsíčního vý-
zkumu, ve vitrínách pak naleznete nej-
vzácnější nálezy objevené v jímce. Jedná
se především o dřevěný soustružený
pohár na nožce, druhý známý svého
druhu v Čechách (!), další dřevěné před-
měty jako mísu, pohrabáč, víko z nádoby
apod. Zajímavé exponáty doplňují torza
číší českého typu s perličkovými nálepy,
fragmenty z kožených bot a součástí oděvů. K raritním patří dvě dlouhé kosti z tura domácí-
ho, které byly druhotně upraveny a nejspíše používány jako „skluznice“  u sáněk. Součástí
expozice je také rekonstrukce části fekální jímky z Masarykova náměstí, k jejímuž zhotovení
bylo použito původní dřevěné obložení stěn tvořené fošnami a kůly.
 Samostatnou část výstavy tvoří hrnčířská dílna, ve které třikrát týdně své umění předvádí
Mgr. Bořivoj Valášek a Kateřina Valášková. Pod jejich rukama a přímo před zraky návštěv-
níků vznikají repliky objevených středověkých nádob. Po jejich vypálení si budete moci tyto
výrobky zakoupit v pokladně muzea. Získáte příležitost odnést si domů exkluzivní předmě-
ty, které vám budou připomínat nejen tuto výstavu, ale také historii našeho města. K jejímu
poznání vám napomůže ve výstavní místnosti nainstalovaný počítač s animací ve formátu
3D, znázorňující hypotetickou představu o podobě Pražské brány v době její existence.

Od počátku září až do konce výstavy 21. října 2007 bude přímo v expozici všem zájem-
cům nabídnuta možnost vyzkoušet si práci odborného restaurátora během lepení fragmentů
keramiky. Pro žáky a studenty základních a středních škol je pak připravena vědomostní
soutěž z historie J. Hradce o věcné ceny. Máte-li zájem seznámit se s doposud málo známou
historií našeho krásného města, přijměte pozvání do muzea na výstavu „Z hlubin minulosti“,
na níž si každý z návštěvníků jistě najde pro sebe něco zajímavého.

Vladislav Burian

Přednášce předsedy Klubu ED F. Fürbacha
naslouchala také pěvkyně Soňa Červená

(vpravo) a J. Králík (uprostřed)

XIV. setkání čs. válečných letců v J. Hradci

     V sobotu 25. srpna 2007 proběhlo již čtrnácté „Setkání čs. válečných letců“ , které se
od roku 1994 stalo trvalou součástí kulturního i společenského života našeho města.
Jeho hlavním pořadatelem byl jako každoročně Klub historie letectví v J. Hradci,
směřující oslavy k 63. výročí letecké bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srpna 1944.
     Program byl zahájen v 10 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny, kde vzácné hosty přijal
starosta města Ing. Karel Matoušek. Váleční letci a jejich manželky se následně zapsali
do kroniky města. Slavnostní atmosféru akci dodaly nástup vojáků 153. záchranného
praporu se státní vlajkou a praporem města i hudba starých mistrů a písně z válečných
let v podání žesťového tělesa Trumpet Tune. V 11 hodin přivítal účastníky ředitel
PhDr. Jaroslav Pikal v Muzeu Jindřichohradecka, kde si prohlédli výstavu „Z hlubin
minulosti“ . Následně se všichni přesunuli na nábřeží Ladislava Stehny, kde od 12 hodin
proběhl slavnostní pietní akt u Památníku letců k uctění památky spojeneckých váleč-
ných aviatiků, kteří se nedožili dnešních dnů. Pamětní ceremoniál zakončila česká
státní hymna se šrapnelovými efekty a průlet letounů místního aeroklubu.
     Odpolední program se uskutečnil v prostorách 153. záchranného praporu v J. Hrad-
ci, kde hosty přivítal velitel útvaru pplk. Ing. Stanislav Mrvka. Čas strávený ve společ-
nosti těchto báječných mužů ve slušivých modrých uniformách byl zakončen společnou
fotografií účastníků a příslibem opětného Setkání v srpnu 2008. Průběh celé akce, jakož
i událostí souvisejících s oslavami 63. výročí bitvy nad Jindřichohradeckem, byl doku-
mentován televizním štábem z USA.

Vladislav Burian

Pocta nejslavnějším pěvcům

U příležitosti 100. výročí pobytu Emy Destinnové a návštěvy jejího pěveckého part-
nera Enrica Carusa na zámku v Domousnicích uspořádaly tamější Sdružení pro ochranu
krajiny a Klub Emy Destinnové ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka vzpomín-
kové odpoledne nazvané „Pocta Emě Destinnové a Enricu Carusovi“ . Do zámku, kde
slavná pěvkyně pobývala v letech 1906, 1907 a 1911, pozvali veřejnost současní
majitelé, manželé Munzarovi. Muzeum Jindřichohradecka připravilo do tří zámeckých
sálu vystavy „Pěvkyně Ema Destinnová“  a „Literární tvorba Emy Destinnové“ , které
shlédlo více než dvě stě návštěvníků. Na slavnostním setkání promluvili členové Klubu

ED Jan Králík, jenž hovořil o umělecké
spolupráci Enrica Carusa a Emy Destin-
nové, a František Fürbach, který informo-
val o svém bádání na téma pobyty slavné
pěvkyně na českých zámcích, přednáško-
vou část setkání ukončili manželé Hru-
bešovi, kteří shrnuli dosavadní poznatky
o pobytu Destinnové a Carusa v Domous-
nicích. Mluvené slovo doprovodily také
ukázky interpretačního umění obou slav-
ných pěvců. Ve druhé části odpoledne byl
promítán film o životě Emy Destinnové
„Samota duše mé“ , na jehož vzniku se  podí-
lelo také Muzeum Jindřichohradecka.

                              (red)



Novinky v muzejních sbírkách
Díl IX. Nové faleristické přírůstky ve sbírce muzea

Faleristika - od řeckého slova ta faléra znamenajícího kruhový medailonek - je po-
mocná věda historická zabývající se studiem řádů, vyznamenání a jejich dekorací.
Předměty tohoto druhu se dostávaly do sbírky jindřichohradeckého muzea již od jeho
vzniku a do dnešní doby se z nich v rámci sbírky vytvořil samostatný fond. Volně k nim
byl přičleněn i další materiál, který zcela striktně vzato faleristický není, jako jsou různé
sportovní a spolkové medaile, plakety a podobně.
   V roce 2006 se podařila muzeu dvojí cenná akvizice. První z nich je kompletní soubor
vyznamenání z pozůstalosti po bývalém příslušníkovi britského Královského letectva
za II. světové války p. plk. Vladimíru Cupákovi a druhou soubor sportovních plaket
a medailí z pozůstalosti po jindřichohradeckém sportovci p. Jiřím Laškovi-Krausovi.
   Vladimír Cupák závěrečná léta svého života prožil v našem regionu a zemřel v r. 1993
v Jindřichově Hradci. Muzeu se podařilo vykoupit veškerá vyznamenání, která za svůj
život obdržel. Jedná se o Československý válečný kříž 1939 z let 1940 až 1945 se třemi
lipovými ratolestmi za opakovaná udělení,
Československou medaili za chrabrost před
nepřítelem z let 1940 až 1945 se čtyřmi
lipovými ratolestmi za opakovaná udělení,
Československou medaili za zásluhy 1. stup-
ně z let 1943 až 1945, Pamětní medaili čes-
koslovenské armády v zahraničí z r. 1945,
Pamětní odznak československého dobro-
volce z let 1918 - 1919 z r. 1945, medaili
Za zásluhy v boji proti fašismu z r. 1965,
Čestný odznak československého vojenského pilota z r. 1990, diplom Zasloužilého
vojenského letce ČSFR z r. 1990, Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy z r. 1991
a britská vyznamenání THE 1939 - 1945 STAR z r. 1945, THE AIR CREW EUROPE
STAR z r. 1945, medaile Za obranu 1939 - 1945 z r. 1945 a Válečná medaile 1939 - 1945
z r. 1945. Štefánikův řád bylo nejvyšší vyznamenání, které mohl voják z povolání
v polistopadovém Československu obdržet.
   Všechna uvedená vyznamenání a řády byly tvrdě vyslouženy v boji. Jistou zajímavostí
je, že předmnichovská republika v reakci na až směšnou záplavu různých medailí, křížů
a řádů za Rakouska-Uherska nepovažovala za nutné v mírovém období svým občanům
udělovat vyznamenání.
   Rovněž zajímavá a cenná je druhá akvizice. Jiří Laška-Kraus byl významným jindři-
chohradeckým sportovcem ve 20. až 40. letech minulého století. Naše muzeum obdrželo
darem kolekci sportovních vyznamenání, která dokumentují jeho úspěchy na přelomu
20. a 30. let v různých veslařských disciplinách. Jedná se celkem o 14 medailí a plaket
z různých veslařských závodů v Praze, Táboře a v Jindřichově Hradci. Zajímavý je typ
kulatých plaket z podniků pořádaných v letech 1927 až 1932 přímo v Jindřichově Hradci,
kterých je v darovaném souboru celkem 7 kusů. V ploše aversu je jižní pohled na zámec-
ký rondel a nápis Za vítězství a na reversu rytý nápis s uvedením závodu a ročníku. Tento
typ jindřichohradeckých sportovních plaket nebyl dosud ve sbírce muzea zastoupen.

Faleristika tvoří nepříliš rozsáhlou část sbírky muzea, nicméně atraktivní a významnou
i pro dokumentaci novodobých jindřichohradeckých dějin.

Jaroslav Pikal

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

do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Výstavní prostory v komplexu bývalého minoritského kláštera (konferenční sál,
výstavní sál „Ve Svatojánské“ , křížová chodba) jsou otevřeny denně mimo pondělí
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.

Kostel sv. Jana Křtitele je uzavřen.

Městská vyhlídková věž je otevřena pouze o víkendech vždy od 10.00 do 12.30
a od 13.00 do 16.00 hodin.

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.).

Žesťový soubor Trumpet Tune a jindřichohradecké muzeum pořádají v neděli
9. září 2007 v 19 hodin v kostele sv. Jana Křtitele KONCERT TRUMPET TUNE .
Na programu: S. Scheidt, G. F. Händel, A. Orologio, J. I. Linek, J. Clarke, M. P. Mu-
sorgskij, G. Gershwin, W. C. Handy, D. Ellington, C. Francois. Vstupné 50 Kč.

Jindřichohradecké muzeum Vás zve na výstavu  „Z HLUBIN MINULOSTI“,  která
představuje nejnovější výzkumy v Jindřichově Hradci. Každou sobotu od 13 do 16 hodin
bude prováděno veřejné předvádění výroby replik historických nádob na hrnčířském
kruhu , které bude probíhat také každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin v případě zájmu
škol. Výstava v kapli sv. Víta potrvá do 21. října 2007.

Muzeum Vás srdečně zve na výstavu „ROBERT PIESEN - OBRAZY, KRESBY“
uspořádané ke 30. výročí úmrtí autora, který se narodil v Jindřichově Hradci v roce
1921 a zemřel v Izraeli. Výstava přesahující význam regionu potrvá ve výstavní síni
„13“  do 28. října 2007.

K  výstavě je vydán minikatalog s textem o tvorbě Roberta Piesena a seznamem vy-
stavených děl, který si mohou zájemci zakoupit v pokladně muzea za 15 Kč.

Ve výstavním sále „Ve Svatojánské“  je přístupna výstava hraček: „KDO SI HRA-
JE, NEZLOBÍ! “ , která je letos zaměřena na dopravní prostředky. Vystaveny jsou
modely vláčků i kolejiště. Součástí výstavy je velká herna, kde si mohou děti hrát.
Výstava potrvá do 20. listopadu 2007.

 K  letošnímu význačnému výročí připravilo muzeum výstavu „200 LET OBNOVE-
NÉHO JINDŘICHOHRADECKÉHO GYMNÁZIA“, která představuje historii
školy. Výstava v konferenčním sále potrvá do 30. prosince 2007.

NOVUM  – měsíční zpravodaj Muzea Jindřichohradecka             Ročník XVI. 9/2007
Odpovědný redaktor: PhDr. Jaroslav Pikal                Registrační značka: MK ČR 11673
Výkonný redaktor: Pavla Míchalová                                         www.muzeum.esnet.cz
Adresa: Muzeum Jindřichohradecka,   Balbínovo nám. 19/I,   377 01   Jindřichův Hradec
Telefon:   384 363 660,   384 363 661    Fax.: 384 361 576    E -mail: muzeum@esnet.cz


