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Soutěžní výstava Česká panenka

Již devět let je v České republice každoročně pořádána soutěž panenkářů a loutkářů
s názvem „Česká panenka“ , jejíž duchovní matkou je známá česká panenkářka Anna
Šlesingerová. Tato Češka žijící v sousedním Německu nedaleko Norimberka vyrábí

panenky již téměř dvacet let. K „panenkářskému“
řemeslu se dostala neplánovaně, když se dozvěděla, že
porcelánové panenky lze vyrábět doma. Postupně se ve
výrobě zdokonalila natolik, že se se svými díly
zúčastnila i mnoha soutěží, z nichž si dovezla také
několik ocenění. V současné době sama vede kurzy
výroby porcelánových panenek, věnuje se také jejich
opravám a restaurátorství a vytváří velmi ceněné
„portrétní“  panenky.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla uspo-
řádána velká výstava panenek Anny Šlesingerové
v Muzeu Jindřichohradecka, bylo rozhodnuto, že
jubilejní desátý ročník soutěže „Česká panenka“  bude
uspořádán také v Jindřichově Hradci.

Každý ročník soutěže má své specifické téma.
Letošním tématem je „Vánoční příběh“ . To znamená,
že tvůrci panenek a loutek mohou inspiraci pro svá díla

čerpat z bohaté kytice lidových tradic od svatého Martina až ke Třem králům. Soutěže
se může zúčastnit kdokoliv s jedním, nebo i více objekty vlastní výroby v několika
kategoriích, kterých je celkem třináct, ale mají několik vedlejších kategorií. Hlavními
kategoriemi jsou vedle „Vánočního
příběhu“  například: reprodukce starých
historických panenek, reprodukce moder-
ních panenek, vlastní modely dětí, vlastní
modely dospělých, experimentální objek-
ty, portréty podle předlohy, panenky
a zvířátka na hraní z libovolného ma-
teriálu, miniaturní panenky do dvaceti
centimetrů, scénky na libovolné téma,
loutky - marionety, loutky – maňásci nebo loutky – Javajky. Všechna soutěžní díla
musí být vyrobena pouze pro tuto soutěž a nesmí být již dříve prezentována v minulých
ročnících soutěže „Česká panenka“ .

Do letošního desátého ročníku soutěže je zatím přihlášena více jak čtyřicítka prací
autorů z celé České republiky a ze Slovenska. Nejhojněji je zastoupena kategorie
panenek na hraní, z níž je nejvíce přihlášeno „Panenek UNICEF“. Zvláštností těchto
panenek je v tom, že výtěžek z jejich prodeje je poukázán na fond UNICEF.

Během tří dnů, kdy bude v Muzeu Jindřichohradecku
probíhat soutěž „Česká panenka“ , bude muset odborná
porota nejenom ohodnotit všechny přihlášené práce
a vybrat vítěze jednotlivých kategorií, ale proběhne také
setkání tvůrců panenek a loutek, trh a také galavečer pro
účastníky soutěže, kde dojde k vyhodnocení soutěže
a k vyhlášení výsledků.

Soutěž bude probíhat v konferenčním sále Muzea
Jindřichohradecka o víkendu 11. až 13. září 2009, při-
čemž veřejnosti bude vstup
umožněn pouze dvanáctého
a třináctého září. Všichni
obdivovatelé panenek tak
mohou shlédnout soutěžní

práce v sobotu od 14 do 18  hodin a v neděli od 9 do
14 hodin. Součástí prezentace soutěžních objektů bude také
burza a trh panenek a loutek. Při návštěvě soutěže „Česká
panenka“  bude možnost shlédnout také velkou výstavu
panenek Anny Šlesingerové „Svět panenek“  v sousedním
výstavním sále, kde se nacházejí nejenom panenky z dílny
tvůrkyně, ale také historické hračky. Součástí výstavy je
velká herna, kde si mohou pohrát i odpočinout malí i velcí
návštěvníci. Přestože soutěžní výstava panenek „Česká panenka“  bude v Muzeu
Jindřichohradecka trvat jen tři dny, panenky Anny Šlesingerové budou ve výstavním
sále při minoritském klášteře vystaveny až do konce roku 2009.

Alexandra Zvonařová

Slavnostní odhalení pamětní desky Františku Prchlíkovi

V neděli 30. srpna v 10:00 hodin proběhlo slavnostní odhalení nově zasazené
pamětní desky Františka Prchlíka, která byla umístěna do obvodové zdi bývalého
hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice. Stalo se tak při zakončení jubilejní výstavy
uspořádané naším muzeem u příležitosti stého výročí malířova narození. Muzeum na
výstavě v budově na Balbínově náměstí představilo veřejnosti jeden ze svých
nejucelenějších souborů, navíc rozšířený o několik obrazů ze soukromých sbírek. Již při
vernisáži zmiňovaná slova Dr. Muka: „…výstava je slibem do budoucna, že jeho jméno
a práce nebudou zde zapomenuty.“ , se potvrdila a navíc tímto pietním aktem nabyla
dalšího rozměru. Došlo tak k adekvátnímu uctění památky tohoto významného
akademického malíře a jindřichohradeckého rodáka.

Nakonec bych chtěl poděkovat nejenom všem obyvatelům, jenž se podíleli na této
výstavě, ale i organizacím, které umožnili konání samotného pietního aktu. Doufám, že
další spolupráce mezi muzeem a hradeckou veřejností nenechá na sebe dlouho čekat.

Jakub Valášek



Novinky v muzejních sbírkách
Díl XXXII.  Ostrostřelecké terče

Výraznou kapitolu do společenského života v Jindřichově Hradci od středověku do
počátku 20. století napsal místní ostrostřelecký sbor, jehož působení, zejména ve
2. polovině 19. století, dokumentují také malované terče uložené v muzeu. Střelba na
tyto terče se tehdy stala jedinečnou společenskou událostí, které se účastnila celá
městská honorace. Slavnostnímu charakteru střeleb odpovídaly i terče, které si

ostrostřelci nechali pro každou střelbu vymalovat.
Většinou se jednalo o dřevěné desky přibližně čtverco-
vého formátu o straně 60 - 65 cm, jejichž čelní stranu
zdobil obraz s nejrůznějšími náměty, od historických scén
přes rozmanité žánrové motivy či krajiny až po aktuální
události a výjevy za života ostrostřelců.

I když řada malovaných terčů není signována, někteří
jejich tvůrci jsou známi. Největší část terčů z posledních
desetiletí 19. a samého počátku 20. století maloval ostro-
střeleckému sboru Karel Novák. V muzejní sbírce je i

řada terčů z období od 20. let 19. století (starší terče se
bohužel nedochovaly, neboť shořely při požáru města v roce
1801), které vytvořili Jan See, Alois Bubák, Johann Knapp
a Emanuel Holeček. Jednotliví autoři se zpravidla soustře-
ďovali pouze na samotnou malbu, po stránce technologic-ké
tak pečliví nebyli. Protože jim záleželo především na efektu
při ostrostřelecké exhibici, používali k výrobě terčů
i nevhodné dřevo, často se suky, prkna spojovali vcelku
nedbale a přípravě podkladu pro malbu také mnoho
pozornosti nevěnovali. Vždyť se jednalo o předměty na
jedno použití, při němž stejně docházelo k částečné destrukci, a nikdo nepočítal s tím,
že se stanou atraktivním muzejním exponátem. Z výše uvedených důvodů i pro
nevhodné uložení v minulosti podléhaly poměrně snadno poškození, a proto muzeum
dochované terče postupně restauruje.

Nejnověji byly pro chystanou novou expozici restaurovány tři zajímavé terče.
Autorem prvního je žák vídeňské akademie a správce na černínském zámku v J. Hradci
Jan See. Namaloval ho v roce 1856 a vyobrazil na něm postavu Jiřího z Poděbrad, který

v rytířské zbroji na koni přehlíží padlé nepřátele při
vítězném polním tažení do Saska proti tamnímu vévodovi
a kurfiřtu Bedřichovi na podzim 1450. Druhý terč
neznámého autora pochází z roku 1858 a představuje
pruského krále Bedřicha Velikého projíždějícího na koni
Berlínem. Mohlo by se jednat o nenápadnou připomínku
porážky obrovského pruského vojenského konvoje u Do-
mašova koncem červena 1758, která donutila Bedřicha
Velikého, obléhajícího Olomouc, k ústupu z Moravy.
Rovněž poslední z nejnověji restaurovaných terčů, který

namaloval neznámý autor v roce 1862, čerpá námět z historie, i když bájné. Je na něm
zachycen Bivoj, který nese na rameni přemoženého kance a předvádí ho Krokovým
dcerám na hradě Libušíně.

František Fürbach

Z p r á v y :

Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci září otevřeno denně  mimo pondělí
 od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

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

Výstavní prostory v budově bývalého minoritského kláštera  jsou otevřeny
denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.

Kostel sv. Jana Křtitele je pro veřejnost uzavřen. Přístupný je pouze po
předchozí domluvě, za vstupné se 100% příplatkem.

Knihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje
služby pro veřejnost v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na soutěžní výstavu ČESKÁ
PANENKA , která se koná v pátek 11.  - 13. září 2009. V konferenčním sále muzea
bude k vidění téměř 50 panenek z různých materiálů od autorů, kteří se do soutěže
přihlásili. Veřejnosti budou soutěžní práce přístupny v sobotu od 14 do 18 hodin
a v neděli od 9 do 14 hodin. Soutěžní výstava se vztahuje k výstavě Svět panenek
(panenky z dílny Anny Šlesingerové), která je přístupná ve vedlejším výstavním sále
do konce roku. V průběhu soutěžní výstavy si můžete některé panenky zakoupit.

Jindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve na výstavu výtvarníka a multime-
diálního umělce Petra Nikla nazvané BLUDNÝ RYBÁŘ, která je umístěna v kapli
sv. Víta v budově muzea na Balbínově náměstí. Hlavním exponátem výstavy je
objekt vyhlídkového leteckého zařízení Flip, jehož hudební funkce si mohou
návštěvníci sami ověřit. Výstava potrvá do 11. října 2009.

V hlavním výstavním sále objektu bývalého minoritského kláštera je výstava
panenek z dílny Anny Šlesingerové nazvaná SVĚT PANENEK, která prezentuje
celoživotní tvorbu známé české panenkářky žijící v současnosti v Německu. Výstava
potrvá do 30. prosince 2009.

V konferenčním sále je u místěna výstava EDUARD LEDERER A JINDŘI-
CHŮV HRADEC , která přibližuje osobnost významného českého právníka a spiso-
vatele, který žil v Jindřichově Hradci na přelomu 19. a 20. století.  Výstava potrvá do
30. prosince 2009. Malá výstavka zpřístupněná v konferenčním sále 11. srpna 2009
má názvev JAK JSME DĚLALI DÍRU DO SV ĚTA a představuje archeologický
výzkum muzea na dně rybníka Svět v Třeboni. K této výstavě se budou vztahovat
připravované přednášky pro školy. Výstavka potrvá do 30. prosince 2009.
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