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Bible ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka 

 
Na měsíc prosinec je pro veřejnost připravena v Městské knihovně v Jindřichově Hradci 

výstava Bible včera, dnes a zítra. Při této příležitosti, která nabízí místním občanům možnost 
zapůjčit na výstavu vlastní exemplář bible, chce také Muzeum Jindřichohradecka výstavu 
podpořit a připomenout v krátkém příspěvku nejcennější 
vydání bible, které ve svých sbírkách uchovává. V muzejních 
sbírkách je uloženo několik desítek  biblí z 15. až 18 století. 
Nacházejí se mezi nimi zajímavá a vzácná vydání, a to jak 
česká, německá, latinská, tak i například francouzská nebo 
hebrejská. Mezi těmito tisky dominuje Bible kutnohorská z ro-
ku 1489. Datem svého tisku je řazena mezi prvotisky čili 
inkunábule (z latinského slova in cunabulis = v plenkách). 
Takto jsou označovány knihy, které byly tištěny v období od 
vynálezu knihtisku J. Gutenbergem do roku 1500. Dochovalo 
se jich velice málo, byly vysázeny tiskařskými literami a vy-
tištěny na tiskařském lisu a svým vzhledem se ještě v mnohém 
podobaly rukopisům. Nemají dnes známý titulní list a některé 
údaje, jako iniciály (počáteční větší písmena, jimiž začínají 
jednotlivé části knihy) byly dopsány nebo domalovány ručně.  

Bibli kutnohorskou vytiskl v roce 1489 v Kutné Hoře tiskař 
Martin z Tišňova. Jednalo se o druhý tištěný český překlad 
bible, přičemž první byl tištěn o pouhý rok dříve v Praze  
a obecně je znám jako Bible pražská. Zajímavá je také skuteč-
nost, že před rokem 1500 byly vytištěny překlady bible jen do 
němčiny (poprvé 1466), do italštiny (poprvé 1471), do 
hebrejštiny (poprvé 1488) a až po českém překladu v roce 
1488 a 1489 to byl překlad do francouzštiny v roce 1498.  

Bible kutnohorská je také první českou tištěnou ilustro-
vanou biblí. Celkem je v ní otištěno 116 dřevořezových ilustra-
cí, které byly vytvořeny podle Bible norimberské z roku 1483. 
Exemplář z jindřichohradeckého muzea byl naposledy předsta-
ven široké veřejnosti na výstavě Česká kniha – staré tisky ze 
sbírkových fondů muzea v roce 1995 a poté při příležitostech exkurzí do nové badatelny 
muzea v budobě bývalého minoritského kláštera u kostela sv. Jana K řtitele ve Štítného ulici. 
Badatelna je otevřena veřejnosti vždy v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. 

 

Štěpánka Běhalová 

K výro čí „Božské Emy“ 
 

V letošním roce uplynulo již 80 let od chvíle, kdy se v Českých Budějovicích uzavřela 
měsíc před 52. narozeninami životní dráha operní pěvkyně Emy Destinnové. Toto smutné 
výročí připomnělo Muzeum Jindřichohradecka hned několika výstavami.  

Jedna z nich, instalovaná v budově Městského úřadu ve Stráži nad Nežárkou, skončila 
v říjnu. Zájemce o její umělecký odkaz seznámila s její básnickou a výtvarnou tvorbou 

inspirovanou právě místem, které si zvolila za svůj domov, a od-
kud 28. ledna 1930 odjela naposledy. 

Další dvě výstavy si návštěvníci mohou prohlédnout přímo  
v Muzeu Jindřichohradecka. Výstavka v Síni Emy Destinnové, 
otevřená do 6. ledna 2011, je věnována životním a uměleckým 
osudům, které slavná umělkyně prožívala před sto lety. V kon-
ferenčním sále muzea je od května do 30. prosince 2010 roku 
přístupná výstava Ema Destinnová známá i neznámá, jež měla  
svou premiéru v minulém roce v Bruselu a která na mnoha 
fotografiích i dokumentech mapuje kariéru pěvkyně a odhaluje  
i méně známé osudy slavné Češky. 

Poslední letošní destinnovská výstava, na níž spolupracovalo 
Muzeum Jindřichohradecka, byla v říjnu otevřena v Letohrádku Mitrovských v Brně. Má 
titul Nezapomenutelná Ema Destinnová a je otevřena do 6. ledna 2011. Návštěvníci na ní 
mohou spatřit řadu památek z pozůstalosti pěvkyně ze sbírek jindřichohradeckého muzea  
a Národního muzea v Praze a blíže nahlédnout do jejích uměleckých i životních osudů 
spjatých s působením na Moravě.  

František Fürbach 

 
Předvánoční koncerty v muzeu 

 
Muzeum Jindřichohradecka v letošním roce opět spolupořádá v adventním období několik, již 

tradičních koncertů, které pomáhají navodit slavnostní atmosféru blížících se vánočních svátků. 
Chtěli bychom pozvat nejen rodiče, sourozence a příbuzné účinkujících, ale i všechny 

další zájemce na první koncert, nazvaný CHVÁLA ZPĚVU, do kostela sv. Jana Křtitele. 
Tento adventní koncert bude uspořádán ve čtvrtek 2. prosince a představí se při něm dětské 
pěvecké sbory Lyra ze VI. ZŠ, Nova Domus a Novadomáček z I. ZŠ a vokální skupina 
Fuertes s Martinou Kučerovou. Začátek je stanoven na 17. hodinu a vstupné bude dobrovolné. 

Druhým v pořadí je VÁNOČNÍ KONCERT jindřichohradeckého pěveckého sboru 
SMETANA pod vedením jeho sbormistra Štěpána Štrupla, který se uskuteční ve čtvrtek  
16. prosince od 18 hodin taktéž v kostele sv. Jana K řtitele. Vstupné bude také dobrovolné. 

Posledním letošním koncertem je ADVENTNÍ KONCERT vokálního souboru X-TET, 
jehož uměleckým vedoucím je také pan Štěpán Štrupl. Toto pětičlenné uskupení nezpívá 
společně příliš dlouho, ale za své 3 roky existence si vydobilo čestné místo mezi hradeckými 
sbory a má řadu nadšených posluchačů, kteří mají rádi černošské spirituály a gospely v jeho 
podání. Tento koncert se vždy koná v komornějším prostředí barokní kaple Nanebevzetí 
Panny Marie v minoritském klášteře u kostela sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici. Letos je 
datem jeho konání sobota 18. prosince, začátek bude v 18 hodin a vstupné činí 70 Kč.  

red. 



 
 

 
 

Pro rok 2010 jsme pro Vás připravili výběr zajímavostí a zpráv z jindřichohradeckého 
týdeníku Ohlas od Nežárky, který v našem městě vycházel v letech 1871 – 1942 a do něhož 
se můžete začíst v nové badatelně Muzea Jindřichohradecka. 

 

1880 
 

V prosinci udá se jedno částečné za-
tmění slunce, a to dne 31. prosince, pak 
úplné zatmění měsíce dne 16. prosince. 
V naší vlasti bude zatmění měsíce i za-
tmění slunce viditelno. 
 

Výstraha domácím pánům. Minulého 
roku nepřestávaly stížnosti obecenstva 
 na mnohé pány domácí, že nemají náležité 
dbalosti o bezpečnou chůzi po ulicích 
podél svých domů, zameškávajíce, když 
nastane náledí, sypání písku a pak když 
začne jihnouti, neodklízejíce zase všichni 
co možná současně smrazkové hrbolce. 
Upozorňuji již nyní pány domácí na  
jich povinnost, která jim byla posledně 
vyhláškou obecního výboru dne 28. listo-
padu 1877 vytknuta. Purkmistrův náměs-
tek Solpera. 

 
1910 

 

Každý vzpomíná si zajisté na své 
mládí, kdy s posvátnou bázní a hrůzou 
očekával nebeského světce, který přichází 
na zem odměniti děti hodné a dáti potresta-
ti čertem děti zlé. Den ten už se blíží,  
sv. Mikuláš má již připraveno mnoho 
dárků, andělé dívají se do oken, zda dítky 
jsou hodné a čerti v pekle pletou metly  
a připravují si řetězy, aby nehodné do 
pekla odvedli.  

 
Stromek vánoční, který uspořádal 

spolek „sv. Ludmily“  dne 22. prosince t.r. 
v sále „na střelnici“ , byl hojněji než jindy 
navštíven. Na jevišti divadelním pnul se 
vzhůru, až do stropu, mocný „stromek 
vánoční“ , na jejížto svěžích ratolestech 
houpaly se vedle četných světélek a třpytů 
všecky ony lahody a krásy, jež pestrou 
barvitostí dětské oko dojímají.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1930  
 

Vyhláška. Velitelství III. oddílu dělo-
střeleckého pluku 5 v Jindř. Hradci zadá 
veřejnou dražbou odběr pomýjí a odpad- 
ků z kuchyně. Dražba bude se konati dne  
22. prosince 1930 v kanceláři v Masa- 
rykových kasárnách v 9 hodin. Složení 
kauce není zvlášť požadováno. Velitel 
baterie: škpt. J. Smutný 

Z p r á v y : 
  
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka je v měsíci prosinci otevřeno denně mimo pon-
dělí, od 15. prosince denně vždy od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. 
Výstavní prostory v budově bývalého minoritského kláštera včetně kostela  
sv. Jana Křtitele jsou otevřeny denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 
16.00 hodin. NA ŠTĚDRÝ DEN A NA SILVESTRA JSOU EXPOZICE MUZEA  
OTEVŘENY POUZE DOPOLEDNE. Městská vyhlídková věž je pro veřejnost 
uzavřena. KKKKnihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici 
poskytuje služby pro veřejnost v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin.  
 

MMMMuzeum Vás srdečně zve na adventní koncert dětských pěveckých sborů nazvaný 
CHVÁLA ZP ĚVU , který se koná ve čtvrtek 2. prosince 2010 od 17.00 hodin  
v kostele sv. Jana Křtitele. Vstupné dobrovolné. 
 

SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Muzeum Jindřichohradecka srdečně 
zvou nejen členy spolku, ale i všechny ostatní zájemce na přednášku Mgr. Alexandry 
Zvonařové s názvem „JI ŘÍ NETÍK A SOU ČASNÁ BETLÉMÁ ŘSKÁ TVORBA“, 
která se koná v pondělí 13. prosince 2010 od 19 hodin v konferenčním sálu muzea 
ve Štítného ulici a vstup je zdarma. Součástí přednášky bude prohlídka výstavy 
Betlémy, sochy, řezby - Jiří a Martina Netíkovi. 
 

MMMMuzeum Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT SMETANA, který se koná ve 
čtvrtek 16. prosince 2010 od 18.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Vstupné dobrovolné. 
 

KKKK lub historie letectví a muzeum Vás srdečně zvou na akci „DOKLUBNÁ 2010“  
Vyhodnocení celoroční činnosti KHL za uplynulý rok se koná v pátek 17. prosince 
2010 od 18.00 hodin v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici. 

 

MMMMuzeum Vás srdečně zve na  ADVENTNÍ KONCERT SOUBORU X-TET , který 
se koná v sobotu 18.  prosince 2010 od 18.00 hodin v kapli Nanebevzetí Panny Marie 
v bývalém minoritském klášteře při kostele sv. Jana Křtitele. Vstupné 70 Kč. 

 

MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na vánoční výstavu nazvanou 
„BETLÉMY, SOCHY A ŘEZBY JIŘÍ A MARTINA NETÍKOVI“ , která je umístěna 
v kostele sv. Jana Křtitele a v prostoru přilehlého minoritského kláštera. Výstava potrvá 
do 30. prosince 2010. 

 

MMMMuzeum Vás zve na výstavu historických kočárků ze soukromé sbírky paní Milo-
slavy Šormové nazvanou „HAJEJ, DADEJ, BROU ČKU MALEJ“, která je umístěna 
ve výstavním sále v minoritském klášteře. Výstava potrvá do 30. prosince 2010. 

    

MMMMuzeum Vás zve na výstavu „EMMY DESTINN – COGNITA ET INCOGNITA 
(Ema Destinnová – známá a neznámá)“, která byla vloni prezentována v Bruselu  
u příležitosti představení Jihočeského kraje v rámci předsednictví České Republiky 
Evropské Unii. Výstavu si lze prohlédnout do 30. 12. 2010 v konferenčním sále muzea.  
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