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90 LET KLUBU FILATELIST Ů V JINDŘICHOV Ě HRADCI 
1921 - 2011 

 

V letošním roce si jindřichohradecký Klub filatelistů připomíná 90. výročí své čin-
nosti. Jeho počátky se datují k dubnu roku 1921, kdy se v Ohlase od Nežárky objevilo 
pozvání pro sběratele filatelisty „ku přátelskému posezení do zdejšího hotelu Kasper“ . 

O rok později informovali jindřichohradečtí 
filatelisté v periodiku Český filatelista, že 
zde byl v roce 1921 založen filatelistický 
kroužek, jehož členové se jednou měsíčně 
scházeli „ke schůzkám debatním“  a 17. října 
byl ustaven Klub českých filatelistů v Jindři-
chově Hradci.  

Bohatou činnost zdejších filatelistů při-
pomene v letošním roce výstavka s názvem 
90 let Klubu filatelistů v Jindřichově Hradci, 
která bude přístupna od 10. října do 30. pro-
since v konferenčním sále v areálu kláštera 
minoritů u kostela sv. Jana Křtitele. Veřej-
nosti budou představeny nejzajímavější 
předměty a soubory související s historií 
klubu a s naším městem. Vzpomenuty bu-
dou nejvýznamnější osobnosti klubu, jeho 
bohatá publikační činnost a přehled nejdůle-
žitějších výstav, které během své činnosti 
připravil. První z nich byla soutěžní výstava 
poštovních známek uspořádaná v Jindři-
chově Hradci v roce 1925 při příležitosti                        
Krajinské výstavy, kterou návštěvníkům 
přiblíží i unikátní soubor pohlednic. Dále je 
připraven oddíl věnovaný historii pošt, pře-
hledu jednotlivých typů podacích razítek 

jindřichohradecké pošty, vývoji výtvarné a tiskové tvorby poštovních známek od roku 
1840 do současnosti a známkám s motivy města Jindřichova Hradce. Prostřednictvím 
poštovních obálek je také představena historie jindřichohradecké firmy Liebzeit – 
Pakosta.   

Výstavka bude zahájena při příležitosti přednášky spolku Přátelé starého Jindřichova 
Hradce, která proběhne v pondělí 10. října 2011 od 19.00 hodin. Přednáška bude 
věnována nejen historii klubu, ale také besedě se současnými členy Klubu filatelistů  
o nejnovějších přírůstcích jejich sbírek a vystavených unikátech.  

Štěpánka Běhalová  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V KNIHOVN Ě MUZEA JIND ŘICHOHRADECKA 

 
 

Ve středu 5. října 2011 pořádá knihovna Muzea Jindřichohradecka při příležitosti 
15. ročníku celostátního Týdne knihoven od  9.00 do 15.00 hodin Den otevřených 
dveří.  Všem zájemcům budou přístupny prostory 
badatelny v 1. patře areálu minoritského kláštera  
u kostela sv. Jana Křtitele (Štítného 124/I). Návštěv-
níci se budou moci seznámit s digitalizovanými 
regionálními periodiky, která jsou přístupna prostřed-
nictvím nové verze systému Kramerius.  Tento systém 
navíc poskytuje unikátní možnost – fulltextové 
vyhledávání ve vybraných titulech či jejich ročnících 
a číslech. Fulltextové vyhledávání znamená, že je 
podle zadaného vyhledávaného slova – například 
osobního nebo geografického jména nebo jakéhokoliv 
předmětu zájmu badatele – prohledán najednou celý 
zadaný dokument (například všechny ročníky týdení-
ku Ohlas od Nežárky). Poté systém zobrazí všechny 
nalezené dokumenty se zadaným textem a už zbývá 
jen nahlédnout, zda výsledek odpovídá zadanému 
dotazu a jednotlivé strany například vytisknout. K dispozici je i tisk formátu A3,  
na němž jsou i texty větších formátů periodik dobře čitelné.  

V současné době má Muzeum Jindřichohradecka digitalizované následující tituly 
regionálních periodik: Neuhauser allgemeiner Anzeiger  (1844-1848), Neuhauser 
Wochenblatt (1848),  Neuhauser Wochenpost (1854-1855),  Zvěst od Nežárky (1863), 
Ohlas od Nežárky (1871-1942), Zájmy Českomoravské vysočiny  (1931-1941), Život  

a práce Jindřichohradecka  (1950-1960) a Rozvoj  
(1960-1969). Ve valné většině se jedná o týdeníky, 
které reflektovaly dění v Jindřichově Hradci i v jeho 
okolí a jsou tak cenným zdrojem k historii regionu. 
V současné době jsou navíc digitalizovány další tituly: 
Jindřichohradecké listy (1895), Štítný, neodvislý týde-
ník českého jihovýchodu (1901-1905), Zpravodaj 
Sokola v Jindřichově Hradci (1927-1939), Vlastivěda 
Jindřichohradecka (1929-1935) a Věstník okresu Jin-
dřichův Hradec (1947-1948). 

Digitalizace dokumentů z knihovny Muzea Jindři-
chohradecka probíhá v rámci grantů Veřejné informač-
ní služby knihoven, které poskytuje Ministerstvo 
kultury České republiky. Díky této podpoře se muzeu 
podařilo reagovat na vzrůstající požadavky svých 
badatelů, kteří mohou komfortně a přesně vyhledávat 

v počítači v badatelně, a také dostatečně uchránit původní tisky, které byly díky 
značnému zájmu veřejnosti často užívány a kopírovány. 

V případě plánované návštěvy větších skupin se prosím objednejte předem u PhDr. 
Běhalové (tel. 384363661 nebo e-mail: behalova@mjh.cz), exkurze do badatelny je 
možná po předchozí domluvě kdykoliv. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 
Štěpánka Běhalová 



Nové expozice muzea 
 

Díl X. Marie Hoppe - Teinitzerová 
 

V prostorách bývalého Černínské pivovaru bude 
návštěvníkům zpřístupněna expozice věnovaná životu  
a dílu významné české textilní výtvarnice Marii 
Hoppe – Teinitzerové, která se narodila 3. 7. 1879 
v Čížkově u Pelhřimova. Záhy se však s rodiči 
přestěhovala do J. Hradce, kde si její otec zřídil 
koloniální obchod. V r. 1893 zde absolvovala měšťan-
skou školu, ale přestože měla výborný prospěch, 
nemohla jako dívka navštěvovat místní gymnázium. 
Mladá Marie se nespokojila s možnostmi studia, které 
se jí v Čechách nabízely, rozhodla se navštěvovat 
vídeňskou malířskou školu profesora Böehma, stejně 
jako její kamarádka M. Podhájská, později známá 
textilní výtvarnice. Po odborném studiu doma  
a v zahraničí se ve spolupráci a později samostatně 
zabývala především tvorbou bytových textilií  

a tapiserií. Dvacátá léta byla pro M. Teinitzerovou příznivá v tvorbě i v osobním životě. 
Poznala českého filozofa PhDr. V. Hoppeho, za kterého se také provdala. Její manžel 
pracoval v prezidentské kanceláři T. G. Masaryka a jeho prostřednictvím se Marie 
dostala do společnosti, která patřila k tehdejší elitě národa.  Skromná žena, nesmírně 
energická, cílevědomá, pracovitá, naplněná nadšením pro svou práci, vždy optimistická 
– taková zůstala ve vzpomínkách pamětníků a takovou ji chce představit její expozice. 

Vedle střípků ze zajímavého života budou prezentována jednotlivá významná obdo-
bí tvorby. První část bude věnována vlastní produkci dílen, založených 1910, a důležité 
spolupráci s výrobním druž-
stvem Artěl, ve kterém působi-
lo v letech 1908–28 mnoho 
špičkových českých umělců 
své doby. Zároveň návštěvní-
kovi nabídneme i pohled do 
produkce 20. a 30. let, kdy již 
začala pracovat na důležitých 
realizacích. Gobelíny patřily 
mezi nejnákladnější a časově 
nesložitější produkty dílen – 
první byl vytvořen na počátku 
20. let 20. století. O té doby se 
prolínají celým obdobím trvání 
dílen až do smrti jejich zakla-
datelky v roce 1960. Vysoké požadavky a ambice této výtvarnice jsou viditelné i na 
doprovodných panelech, kde budou představena nejen získaná ocenění, ale i plány  
na zásadní přestavbu dílen v 50. letech.  

Expozice tak svou skladbou probírá život Marie Hoppe - Teinitzerové ze všech  
možných úhlů, s důrazem kladeným na nezanedbatelnou produkci dílen – na bytový 
textil. Součástí expozice bude i zajímavý – digitální, hravě laděný dětský koutek  
a promítací sál.  

                                                                        Alexandra Zvonařová, Jakub Valášek 

Z p r á v y : 
 
MMMMuzeum Jindřichohradecka je v říjnu otevřeno denně mimo pondělí od 8.30 
do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. M ěstská vyhlídková věž j e 
v měsíci říjnu pro veřejnost uzavřena. Výstavní prostory v minoritském 
klášteře jsou otevřeny denně včetně pondělí od 9.00 do 12.00 hodin  
a od 13.00 do 16.00 hodin. Kostel sv. Jana Křtitele je pro veřejnost uzavřen. 
 

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

 

*** 
MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás zve ve středu 5. října od 9.00 do 15.00 hodin 
do muzejní knihovny  na den otevřených dveří spojený s představením nově digitalizo-
vaných regionálních periodik. Akce se koná v rámci 15. ročníku celostátního Týdne 
knihoven. 

*** 
 SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce Vás srdečně zve na přednášku PhDr. 
Štěpánky Běhalové, Ph. D. „90 let Klubu filatelist ů v Jindřichově Hradci“,   
tématickou besedu se členy klubu a k zahájení stejnojmenné výstavy. Přednáška se 
bude konat v pondělí 10. října 2011 od 19.00 hodin v konferenčním sále muzea. 
Výstavka potrvá do 30. prosince tohoto roku. 
 

*** 
SSSSrdečně Vás zveme na výstavu expresionistického díla Marie Galimberti-Provázkové 
(1880 – 1951) nazvanou „MADAME GALI“ , která je umístěna v nových výstavních 
prostorách v jezuitském semináři na Balbínově náměstí. Výstava potrvá do 30. října 
tohoto roku. 

*** 
VVVVýstava o archeologických výzkumech nazvaná „Z KRYPTY AŽ NA DNO SV ĚTA“  
je k vidění v konferenčním sálu muzea ve Štítného ulici. Výstava archeologických  
nálezů potrvá do 30. prosince 2011. 
 

*** 
MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás zve do výstavního sálu muzea v minoritském klášteře 
u kostela sv. Jana Křtitele na výstavu „HRA ČKY, OBRÁZKY A FOTOGRAFIE 
JANY MASA ŘÍKOVÉ, DANY DOKLÁDALOVÉ A LENKY MALINOVÉ“ . 
Výstava potrvá do 30. prosince  2011. 
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