
MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA                 leden 2010  
 

Ohlédnutí za rokem 2009 
 

Rok 2009 je prvním rokem po více než dvacet letech, kdy v žádném z muzejních objektů 
neprobíhala větší stavební akce. Po dokončení celkové rekonstrukce areálu kostela sv. Jana 
K řtitele a minoritského kláštera v roce 2008 bude muzeum provádět již jenom stavební 
práce charakteru údržby a oprav. V uplynulém roce tak byly opraveny bývalé chlévy a 
bývalá márnice v areálu minoritského kláštera. Z bývalých chlévů byla zřízena dílna pro 
údržbáře a v bývalé márnici pracoviště konzervátora. Údržbáři a konzervátor se tak 
přesunou z dosti nevyhovujících prostor v jezuitském semináři a bude tak dokončeno 
soustředění muzejních pracovníků v minoritském klášteře. V jezuitském semináři zůstanou 
hlavní expozice muzea a s tím spojené služby veřejnosti. 

V kostele sv. Jana Křtitele byla provedena revize gotických nástěnných maleb v hlavní  
a jižní boční lodi. Malby byly restaurovány před dvaceti až třiceti lety a z technologických 
důvodů musely být revidovány, fixovány a případně restaurátorsky opraveny. 

V souvislosti s tím bylo dokončeno restaurování maleb ve východní části jižní lodi. Bylo 
zjištěno, že tyto restaurované malby pochází možná ze závěru 13. století a že se tedy možná 
jedná o nejstarší dochované 
malby v Jindřichově Hradci. 
Celkově revize ukázala, že 
malby v kostele jsou ve 
velmi dobrém stavu. O prů-
běhu revize byl natočen 
zajímavý dokumentární film. 

Pro veřejnost jsou patrně 
zajímavější akce, jimiž mu-
zeum prezentuje svou péči  
o sbírku a výsledky své 
odborné práce. Celkem tyto 
akce navštívilo přibližně 
67 000 lidí. Obdobně jako 
jiné sbírkotvorné instituce  
a hrady a zámky se i naše muzeum potýkalo s poklesem návštěvnosti. Lze však konstatovat, 
že k žádnému dramatickému propadu v návštěvnosti a příjmech nedošlo a že se muzeum 
vyrovnalo i s těmito horšími podmínkami.  Jako obvykle hlavním lákadlem byly Krýzovy 
jesličky. 

V uplynulém roce muzeum neotevřelo žádné nové expozice. Podařilo se mu však 
realizovat několik návštěvnicky úspěšných výstav. Ve výstavní síni Ve Svatojánské to byla 
výstava Svět panenek (panenky z dílny Anny Šlesingerové), jejíž součástí byla  
i mezinárodní soutěž tvůrců panenek Česká panenka. Vystavené panenky sklidily obdiv jak 

od malých, tak od velkých návštěvníků. Ve výstavní síni 13 výstava František Prchlík – 
portrétista, krajinář a novodomensista. Vystavené obrazy oslovily svojí kvalitou všechny 
návštěvníky, pamětníky starého Jindřichova Hradce navíc vrátily do dob jejich mládí. Na 
závěr výstavy byla Františku Prchlíkovi odhalena u kostela nejsv. Trojice pamětní deska. 
V kapli sv. Víta je nutno zmínit výstavy dvě, a to výstavu Per Nikl – bludný rybář a výstavu 
Evropské Vánoce. Niklovo vyhlídkové letecké zařízení Flip bylo patrně nejúspěšnějším 
jednotlivým exponátem představeným v muzeu na výstavách za několik posledních 
desetiletí. Ohmatat si ho neodolalo snad žádné dítě a i překvapivě mnoho dospělých. 
Výstava Evropské Vánoce představuje vánoční zvyky v různých evropských zemích  
a zapadá do muzejní tradice pořádat na závěr sezóny výstavu týkající se svátků na konci roku. 

V muzeu se možná v roce 2009 zrodila další tradice. V křížové chodbě minoritského 
kláštera a v kostele sv. Jana Křtitele proběhla výstava JHA 20-29 (mladí jindřichohradečtí 
umělci); je záměrem muzea trvale systematicky představovat veřejnosti mladé „ rodící se“ 
umělce. Zájem o výstavu byl značný a dokumentace umělců spojených s jindřicho-
hradeckým regionem navíc patří k základním úkolům muzea. 

Muzeum realizovalo výstavu o Emě Destinnové v prostorách zastoupení Jihočeského 
kraje v Bruselu a připravilo výstavu jihočeských betlémů v rámci velké tradiční betlémářské 
výstavy v italském Giffoni valle P iana. 

Největší část přednášek organizuje muzeum v přátelské spolupráci se spolkem Přátelé 
starého Jindřichova Hradce a Klubem historie letectví v Jindřichově Hradci. Z přednášek 
spolku nejvíce lidí navštívilo přednášku p. mgr. Libora Svobody, PhD., o likvidaci 
vesnických boháčů v 50. letech minulého století a přednášku p. RNDr. Jana Pokorného, 
CSc., o ochraně stromové zeleně. Z přednášek klubu to byla přednáška p. plk. Miloslava 
Martenka o jeho práci vojenského pilota a autora kresleného humoru.  

Z koncertů, které muzeum pořádá v kostele sv. Jana  Křtitele a špitální kapli Nabebevzetí 
Panny Marie, byly nejúspěšnější koncert jindřichohradeckého pěveckého sboru SMETANA 
a vánoční koncert dětských pěveckých sborů z I.a VI. základní školy v Jindřichově Hradci 
Chvála zpěvu. 

Rok 2009 byl pro Muzeum Jindřichohradecka úspěšný. Poděkování za to patří jeho 
pracovníkům a všem jeho přátelům a příznivcům. Muzeum zvláště děkuje za účinnou 
podporu zřizovateli, kterým je Jihočeský kraj, a Městu Jindřichův Hradec. 

 

Jaroslav Pikal 
 

 
Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska  

 

Jako každý rok, připravuje Muzeum Jindřichohradecka k vydání svůj sborník, který bude 
opět k dispozici zájemcům zhruba od poloviny února. Členové spolku Přátelé starého 
Jindřichova Hradce jej dostanou na výroční valné hromadě spolku, která se bude konat  
8. února 2010 v konferenčním sále muzea. 

Tradiční členění zůstává zachováno. Mezi hlavními odbornými články určitě zaujmou 
dva příspěvky z nejstaršího období pravěku, stejně jako historie kolářské výroby 
v Mirochově nebo článek o literárních autorech z regionu. Mezi materiály najdeme, kromě  
pokračování Huckovy kroniky a seriálu Hrádky a tvrze,  článek o italské majolice ve 
sbírkách muzea, která se stala pro letošní rok námětem pro obálku sborníku. Mezi krátkými 
články nebudou chybět různé zajímavosti, výroční zpráva spolku přátel Třeboně, zmínky  
o významných osobnostech (malíř Fr. Prchlík, černínský archivář O. Franta) i recenze 
některých knih, které vyšly v poslední době. 

                                                     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 
Z bruslařského klubu.  
Mimořádná valná hromada veslařského 
klubu bude se odbývati určitě zítra v neděli 
dne 11. t. m. o půl druhé hod. odpoledne 
v sále „Hotel u Černého orla“  (dříve 
v místnostech „Besedy“). Předešlá valná 
hromada musela býti odložena, poněvadž 
pozvání k ní všem pp. členům doručeno 
nebylo. Páni členové se snažně žádají, aby 
se zítřejší valné hromadě jednáním svým 
důležité všichni dostavili. Z rodin má 
hlasovací i každé jiné platné právo vždy 
jen jedna osoba, jinak ale mohou se schůze 
súčastniti všichni členové rodiny, již práv 
spolkových užívají. 
 

1910 
Konec světa!!  
O, já to věděl, já to čekal! Pak že nejsou na 
světě zlá předvěstná znamení. Když 
onehdy večer z čista jasna se zablesklo  
a uhodilo, hned mne napadlo, že v novém 
roce máme k očekávání nejméně válku,  
a zatím – sotva že jsem na Nový rok vzal 
noviny do ruky, hrůza se mne zmocnila  
a studený mráz projel mými kostmi. Zase 
konec světa a to již za 138 dní! Sám učený 
ředitel pařížské hvězdárny, známý Camille 
Flammarion prorokuje, že 18. května  
r. 1910. země bude roztříštěna, rozdrcena, 
promění se v páry a dým a my ovšem s ní! 

1930 
Všecko se přidražilo.  
Od jakživa se říkalo, že facka stojí pětku; 
dnes tomu jinak. Při nedávném honu na 
Novobystřicku potrestal jeden myslivec 
hocha, který bažanta oloupil pouze o jedno 
pero, notným políčkem. Vyrovnání cestou 
soukromou stalo se tím, že prudký nimrod 
musel zaplatiti bolestného 1000 Kč. 

 
 

Milostivá!   
K novým přiléhavým šatům jest první 
podmínkou dobrá a zdravá úprava těla. 
Tuto docílíte jedině dobrou podprsenkou  
a břišním pasem neb korsetem dokonalého 
tvaru a střihu (vše bez kostic), které má 
vždy v hojném výběru na skladě neb 
zhotoví Vám přesně dle míry firma 
ARNOŠT FIEDLER, Masarykovo nám.  
č. 1., jediný odborný závod v Jindř. Hradci. 

Z p r á v y : 
  
 

Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci lednu otevřeno denně od 8.30 - 12.00              
a 13.00 - 17.00 hodin pouze do 6. ledna 2010. Městská vyhlídková věž, kostel  
sv. Jana Křtitele a výstavní prostory v bývalém minoritském klášteře jsou uzavřeny.  
Ve čtvrtek 7. ledna 2010 se jindřichohradecké muzeum opět na tři měsíce pro 
veřejnost uzavře. 

 
Knihovna Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici je přístupna badatelům 

pravidelně každé pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin. 
 
 

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a muzeum Vás srdečně zvou na besedu 
se starostou města Jindřichova Hradce Ing. Karlem Matouškem a dalšími 
představiteli města nazvanou „Jind řichův Hradec v současnosti“. Beseda se koná 
tradičně druhé pondělí v měsíci 11. ledna 2010 od 19 hodin v konferenčním sále 
muzea ve Štítného ulici. 

 
K lub historie letectví Jindřichův Hradec nepořádá výjimečně v měsíci lednu žádnou 

klubovou přednášku . 
 
Muzeum Vás zve na výstavu EVROPSKÉ VÁNOCE do kaple sv. Víta a na vý-

stavu JIHOČESKÝ LIDOVÝ TEXTIL  do výstavní síně „13“  v budově muzea na 
Balbínově náměstí. Obě výstavy potrvají do 6. ledna 2010. 

 
Na konci měsíce ledna vyjde již 21. svazek „Vlastivědného sborníku Dačicka, 

Jindřichohradecka a Třeboňska (Jindřichohradecký vlastivědný sborník)“ . 
Zájemci si ho budou moci v únoru zakoupit v pracovnách Muzea Jindřichohradecka 
(Štítného ulice) a od dubna   v pokladně muzea (Balbínovo nám.). 

 
Aktuální informace o přednáškách, fotodokumentace z proběhlých akcí muzea, 

průvodce po expozicích, seznam publikační činnosti včetně elektronické podoby 
muzejního měsíčníku Novum  najdete na internetových stránkách Muzea Jindřicho-
hradecka na adrese:  http://www.mjh.cz. 

 
 

PRACOVNÍCI MUZEA JIND ŘICHOHRADECKA P ŘEJÍ VŠEM  
 

SVÝM PŘÍZNIVC ŮM, PŘÁTEL ŮM A OBČANŮM MĚSTA  
 

ŠŤASTNÝ VSTUP DO ROKU 2010! 
 
 

 NOVUM  – měsíční zpravodaj Muzea Jindřichohradecka            Ročník XIX.  1/2010 
Odpovědný redaktor: PhDr. Jaroslav Pikal                Registrační značka: MK ČR 11673 
Výkonný redaktor: Pavla Míchalová                                                         www.mjh.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@mjh.cz 
  


