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Výstava Jihočeské lidové textilie

Pro závěr roku 2009 připravilo etnografické pracoviště zajímavou výstavu Jihočeské
lidové textilie, kterou se snaží připomenou bohatou historii textilní tvorby nejenom na
Jindřichohradecku, ale také v přilehlých národopisných regionech.

Jihočeský kraj se dělí na čtyři význačné národopisné oblasti - Blata, Doudlebsko,
Prácheňsko a Kozácko, z nichž každá je bohatá na specifické lidové textilie. Zejména
tradiční lidové kroje a jejich součásti patří k nejvýraznějším ukázkám lidových textilií, neboť
na nich najdeme nejenom tradičně vyráběné materiály, ale také lidovou výšivku a krajku.
Připravovaná výstava se tak  pokusí vedle různých krojů a jejich součástí představit také
tradiční bytový textil a další textilie denního života venkovského lidu. Historické textilie
budou reprezentovat exponáty z muzeí jižních Čech a Národního muzea v Praze. Vzhledem
k tomu, že řada současných tvůrců se snaží staré historické kroje a další lidové textilie
rekonstruovat a zabývá se tak rozličnými textilními technikami, které navazují na tradiční
lidovou tvorbu, bude na výstavě k vidění také současná produkce vybraných jihočeských
tvůrců. Představeny budou napří-
klad různé typy výšivek, mezi nimiž
nebude chybět ani výšivka rybími
šupinami, produkce rozličných dru-
hů krajek a také množství technik
využívaných pro tvorbu textilií. Na
vernisáži a v průběhu výstavy pro-
běhnou tvůrčí dílny, na nichž budou
postupně předvedeny některé tradič-
ní lidové techniky prezentované na
výstavě. Třešničkou na dortu pak
bude odborný seminář s tématikou
lidového textilu, který se uskuteční
ve středu 21. října v konferenčním
sále Muzea Jindřichohradecka. Na
semináři vystoupí se svými příspěv-
ky odborníci na jihočeský textil
z Čech i ze zahraničí. Jeho součástí bude též předvádění dovedností tvůrců lidového textilu.

Samotná výstava pak bude zahájena slavnostní vernisáží v Muzeu Jindřichohradecka.
Součástí vernisáže bude nejenom kulturní vystoupení s pásmem lidových písní v moderní
úpravě, ale také předvádění vybraných textilních technik prezentovaných na výstavě.

Všechny zájemce zveme srdečně na vernisáž výstavy, která se uskuteční v sobotu
10. října 2009 od 14 hodin ve výstavní síni „13“  Muzea Jindřichohradecka na Balbínově
náměstí a potrvá až do 6. ledna 2010.

Alexandra Zvonařová

Mezinárodní soutěžní výstava Česká panenka

O víkendu 11. – 13. září se v Muzeu Jindři-
chohradecka sešel výkvět českých a zahraničních
panenkářek, které představily veřejnosti téměř
padesát panenek, zvířátek a loutek, jenž soutěžily
o přízeň poroty. V celkem třinácti hlavních katego-
riích byly odbornou porotou ohodnoceny nejvyšším
oceněním – Modrou stuhou Benáková Dagmar,
Bystřická Hana, Čápová Irena, Dokládalová Dana,
Geringová Silvia, Hodulová Lucie, Huvarová Aneta,
Kabrhelová Eliška, Masaříková Jana, Masaříková
Lucie, Pšondrová Šárka, Vrána Adam a kolektiv
autorů Střední průmyslové školy ve Valašském
Meziříčí. Vzhledem k úspěchu letošního již desátého
ročníku soutěže panenkářů bude pravděpodobně také

další ročník soutěže uspořádán v Muzeu Jindřichohradecka. Některé vybrané soutěžní
práce je možné shlédnout na výstavě panenek ve výstavním sále v minoritském klášteře
až do 30. prosince 2009.

Alexandra Zvonařová

Den otevřených dveří knihovny a badatelny
Muzea Jindřichohradecka

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na Den otevřených dveří  v knihovně
a badatelně Muzea Jindřichohradecka, který se bude konat ve čtvrtek 8. října 2009 od
10 do 12 a od 13 do 15 hodin v budově minoritského kláštera při kostele sv. Jana
K řtitele ve Štítného ulici. Tato akce byla připravena v rámci 13. ročníku celostátně
vyhlašovaného Týdne knihoven. Srdečně zveme všechny zájemce, aby se přišli se-
známit s novými prostorami knihovny a badatelny,  jejími službami, novinkami
v knihovním fondu, novinami a odbornými časopisy v badatelně a  využili možnosti na-
učit se  vyhledávat v  nově zpřístupněném on-line katalogu knihovny.

Štěpánka Běhalová

Ukončení V. etapy rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele
a kláštera minoritů v Jindřichově Hradci

V září 2009 byly dokončeny práce restaurátora Josefa Novotného, který v kostele
sv. Jana Křtitele konzervoval gotické nástěnné malby. Tomuto restaurátorskému
zákroku v kostele předcházely práce před objektem kláštera, kde se v roce 2008 začalo
s úpravou zadního a předního dvora. Původně nevzhledné pakoviště v centru města se
proměnilo v odpočinkovou zónu se zelení, lavičkami a květinami, byť se ještě nemůže
plně uplatnit díky pracem na sousední školní jídelně.

Celá rekonstrukce byla financována z peněz Evropské unie, z fondů pro regionální
rozvoj ROP Jihozápad a proinvestovalo se při ní přibližně 4, 300. 000 Kč.

red.



Novinky v muzejních sbírkách
Díl XXXIII.  Lidový a městský textil

K jednomu z nejpestřejších sbírkových fondů Muzea Jindřichohradecka patří
bezesporu fond národopisný, v jehož depozitářích se nachází vedle zemědělského
náčiní a nářadí, betlémů, kraslic, hraček, předmětů denní potřeby také bohatá skupina
lidových a městských textilií z Jindřichohradecka. Základ sbírky textilu položil koncem
80. let devetenáctého století muzejní ředitel a kustod František Lego, který při přípravě
národopisných výstav uspořádaných v rocích 1891, 1894 a 1895 v  Praze a Jindři-
chově Hradci posbíral velké množství lidových i měšťanských textilií na Jindři-
chohradecku a Počátecku.

Nejpočetněji je ve fondu zastoupen lidový textil z Blat, jehož kroje i krojové
součásti patří k nejkrásnějším v Čechách. Především bohatá výšivka s korálky, flitry
a rybími šupinami je typickým znakem blatského kroje. V depozitáři se nacházejí
vyšívané košile, hedvábné i šerkové sukně, zástěry s pavoučkovými výšivkami, hed-
vábné šněrovačky, čepce, kabátky, bohatě
vyšívané velké pleny, vínky se zrcadélky, ka-
pesníčky, punčochy, vyšívané boty, pánské
kožené kalhoty, vesty, košile, opasky vyšívané
pavím perem, dětské košilky, čepečky a bryn-
dáčky a mnoho dalších oděvních součástí pro
sváteční i všední příležitost. Nechybí zde ani
koutní plachty, svatební praporce, pokrývky,
ubrusy a řada dalšího bytového textilu.

Bohatý je také soubor městského textilu,
jenž pochází především z Jindřichova Hradce.
Ten je tvořen součástmi městského obleku
ženského i mužského hlavně z druhé poloviny
devatenáctého století. Součástí ucelené kolekce
jsou především hedvábné kabátky, zlaté čepce,
dámské šaty, šátky, šněrovačky, pánské vesty,
klobouky, vějí ře, kabelky, slunečníky, boty
a řada dalších doplňků.

Zajímavou součástí fondu je produkce míst-
ních textilních továren, z nichž k nejzajímavějším patří výrobky textilních dílen Marie
Hoppe-Teinitzerové, jež se především se svými bytovými textiliemi a tapiseriemi
proslavila nejenom v Čechách, ale i po celé Evropě. Část lidových a měšťanských krojů
a jejich součástí je možno shlédnout v expozici lidové a měšťanské kultury v Muzeu
Jindřichohradecka.

Fond se díky častým nákupům a darům neustále rozrůstá. Každoročně se daří
získávat nejenom tradiční blatské kroje a jejich součásti, ale také typické lidové bytové
textilie, produkci jindřichohradeckých textilek a další textilní výrobky. V poslední době
byla pro muzeum získána například kolekce nočního vyšívaného prádla ze 30. let
dvacátého století, soubor městského oblečení z 50. až 70. let dvacátého století, bytové
textilie z počátku dvacátého století, několik krojových součástí z konce devatenáctého
století a mnoho dalších. Díky bohatosti fondu je možno dokumentovat vývoj městského
i venkovského oděvu na Jindřichohradecku v průběhu několika staletí.

Alexandra Zvonařová

Z p r á v y :

Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci říjnu otevřeno denně mimo pondělí
 od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 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 a městská vyhlídková věž jsou pro veřejnost uzavřeny.
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 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KNIHOVNY A BADATELNY , který se koná ve čtvrtek 8. října 2009 od 10 – 12
a 13 – 15 hodin v knihovně muzea v minoritském klášteře u kostela sv. Jana Křtitele
ve Štítného ulici. Veřejnosti bude představen nový on-line katalog knihovny.

Muzeum Vás srdečně zve na vernisáž výstavy JIHOČESKÝ LIDOVÝ TEXTIL,
která se koná v sobotu 10. října 2009 od 14 hodin ve výstavní síni “13“  v budově
jezuitského semináře na Balbínově náměstí. Výstava potrvá do 6. ledna 2010.

Jindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve na ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ
PETRA NIKLA NA UKON ČENÍ VÝSTAVY BLUDNÝ R YBÁ Ř, které se koná
v neděli 11. října 2009 od 19 hodin v kapli sv. Víta v budově muzea na Balbínově
náměstí. Vstupné dobrovolné.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce Vás srdečně zve na přednášku PhDr. Ště-
pánky Běhalové, Ph.D. nazvanou PROMĚNY MUZEJNÍ KNIHOVNY , která se koná
v pondělí 12. října 2009 od 19 hodin v konferenčním sále muzea. Je připravena
prohlídka knihovny a badatelny během níž bude představen nový on-line katalog.

Srdečně zveme odbornou veřejnost a  zájemce o lidový textil na ODBORNÝ SEMI-
NÁŘ K VÝSTAVĚ JIHOČESKÝ LIDOVÝ TEXTIL , který se koná ve středu 21.
října 2009 od 9 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. Na seminář je třeba
se přihlásit u pí Mgr. Zvonařové (384 363 661, 728 989 968) nebo u pí Tauerové
(387 929 324, 724 313 600).

V hlavním výstavním sále objektu bývalého minoritského kláštera je výstava
panenek z dílny Anny Šlesingerové nazvaná SVĚT PANENEK, která potrvá do
30. prosince 2009.

V konferenčním sále je u místěna výstava EDUARD LEDERER A JINDŘI-
CHŮV HRADEC  a malá výstavka JAK JSME DĚLALI DÍRU DO SV ĚTA.
K této výstavce se budou vztahovat připravované přednášky pro školy, které
proběhnou dopoledne 8. a 15. října. Obě výstavy potrvají do 30. prosince 2009.
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