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Muzejní knihovna v roce 2012 
 

Knihovna Muzea Jindřichohradecka poskytuje již od roku 2009 služby svým badate-
lům v nové moderní prostorné badatelně v budově bývalého minoritského kláštera ve 
Štítného ulici 124/I každé pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin. Bohaté fondy 
knihovny byly v loňském roce obohaceny řadou zajímavých titulů, které si mohou 
zájemci vyhledat i prostřednictvím on-line katalogu, který naleznou na stránkách muzea 
pod záložkou KNIHOVNA (www.mjh.cz). Přímo v badatelně mohou zájemci pracovat 
na dvou počítačích s přístupem do programu Kramerius, který zpřístupňuje elektronic-
ky celou řadu regionálních periodik.  

V roce 2012 bylo restaurováno cel-
kem 33 sbírkových předmětů ze sbírkové 
knihovny Muzea Jindřichohradecka. 
Jednalo se o zajímavý soubor deseti 
rukopisů, šesti archiválií z fondu Knižní 
kultura a dvou starých tisků. Dále byl 
restaurován soubor patnácti tisků vytiště-
ných přímo v Jindřichově Hradci. Patřil 
k nim i zajímavý letošní přírůstek do 
sbírek muzea - unikátní titul s názvem 
„ Černý muž, kterýž jednomu rytířskému 
synu velké dobrodiní učinil“  z přelomu 18. a 19. století, jehož jediný neúplný exemplář 
uchovává pouze Národní knihovna. 

V roce 2012 prezentovala knihovna Muzea Jindřichohradecka své fondy na několika 
výstavách. Čtyři tisky restaurované v minulých letech v rámci maturitních prací 
studentů VOŠ a SPŠG Praha byly vystaveny v Národní knihovně ČR na výstavě 
Zachovat!  Staré tisky v rukou restaurátorů. Do sbírek knihovny patří i fond Svaté 
obrázky, z nichž byla na letní měsíce roku 2012 připravena výstava Obrázky z pouti 
s úspěšným výstavním katalogem.  

V rámci 16. celostátního Týdne knihoven připravila knihovna Muzea Jindřichohradec-
ka Restaurátorské dílny pro každého, v nichž si zájemci zkusili pod vedením zkušené 
lektorky Milany Vanišové výrobu ručního papíru a šití jednoduché knižní vazby.  

Při příležitosti 20. výročí vzniku muzejního zpravodaje Novum připravila knihovna 
bibliografický popis 600 příspěvků do svého on-line katalogu, výběrová bibliografie 
týkající se celoročních seriálů v Novu byla publikována ve 26. svazku Vlastivědného 
sborníku Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska.  

Odbornou práci se sbírkovými předměty a jejich prezentací veřejnosti doplnil film 
Landfrasova tiskárna, zhotovený v roce 2012 pro stejnojmennou expozici nově otevře-
nou v hlavní budově muzea. Exponáty v expozici představují veřejnosti potomci rodiny 
Landfasů, místní pamětníci, sazeči, tiskaři a knihaři.  

Štěpánka Běhalová 
 

 
 

Mezinárodní archeologická konference v Jindřichově Hradci 
 

Poprvé v dlouhé historii Muzea Jindřichohradecka se v jeho prostorách uskuteční 
mezinárodní archeologická konference. Zúčastní se jí přibližně 60 odborníků z Čech, 
Moravy, Slovenska a Rakouska a zvolené téma je netradiční - „Archeologická prospek-
ce a nedestruktivní archeologie“. K jeho výběru nepřímo přispěl také nález a následný 
výzkum německé stíhačky Fw 190, který provedlo naše muzeum v květnu 2011. 

Konferenci pořádá ve dnech 6. a 7. března 2013 Muzeum Jindřichohradecka ve spo-
lupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích pod záštitou Jihočeského kraje 
a za podpory Evropské unie. I když je termín zvolen nezvykle v prvním čtvrtletí roku, 
potěšil nás značný zájem odborníků z desítek pracovišť nejen v České republice. Celá 
akce bude zahájena ve středu 6. března v 10 hodin uvítacími projevy jihočeského 
hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly, dále starosty města Jindřichův Hradec Ing. Stanislava 
Mrvky a ředitele Muzea Jindřichohradecka PhDr. Jaroslava Pikala. Hlavními moderá-
tory konference budou archeologové PhDr. Ondřej Chvojka z Jihočeského muzea  
a Mgr. Vladislav Burian z muzea jindřichohradeckého. Konference bude simultánně 
tlumočena do němčiny a cizojazyčné příspěvky budou tlumočeny rovněž do češtiny. 

Díky velkému počtu přednášejících budou téměř tři desítky referátů rozděleny do 
dvou dnů. První přednáškový blok proběhne ve středu od 10.30 do 15 hodin. Následně 
bychom  hostům rádi ukázali několik zajímavých archeologických lokalit na Jindřicho-
hradecku. Ze dvou připravovaných tras jsme nakonec vybrali tu, jejíž absolvování by 
neměla ovlivnit ani případná nepřízeň počasí. Hlavním bodem exkurze bude seznámení 
účastníků akce s naším krásným městem nad Vajgarem. Během středečního odpoledne 
se pak vydáme do Třeboně, kde provedlo od roku 1992 naše muzeum řadu archeolo-
gických výzkumů, včetně průzkumu původního Svinenského předměstí na místě 
současného rybníka Svět. Poté se přesuneme do okolí Lomnice nad Lužnicí, kde jsme 
objevili nevelké pravěké neolitické a eneolitické sídliště a kde kolegové z Jihočeského 
muzea a Archeologického ústavu Praha provádí dlouhodobý výzkum pozdně paleoli-
tického a mezolitického osídlení okolí rybníku Švarcenberk. Trasa exkurse nás dále 
povede na středověký hrádek Fuglhauz u Klece, poté k bývalé středověké tvrzi  
v Pluhově Žďáru a k zámku Červená Lhota, kde v 15. století stávala vodní tvrz. Na 
přání vedení oddělení kultury Jihočeského kraje bude naše poznávací cesta zakončena  
v Leteckému muzeu Deštná, na jehož vzniku se právě Kraj nemalou měrou podílel. 

Druhý den přednášek bude zahájen ve čtvrtek v 9 hodin. Program bude celodenní  
a poslední dva příspěvky se budou bezprostředně týkat nedalekého okolí Jindřichova 
Hradce. Přibližně v 15.30 hodin přednese Antonín Majer z Volyně přednášku s ná-
zvem: „Magnetometrická prospekce na sestřelený letoun Fokce Wulf 190 u Otína“. 
Právě A. Majer zaměřil na jaře roku 2011 nedaleko Otína místo dopadu a určil hloubku 
zaboření torza německého stíhacího letounu. Jako zástupce pořádajícího muzea vystou-
pí s posledním příspěvkem Vladislav Burian, který přednese materiál s názvem: 
„Terénní průzkum v místě dopadu stíhacího letounu Fw 190 poblíž Otína u Jindřichova 
Hradce a jeho vyzvednutí 13. května 2011“. Připomeneme tak archeologický výzkum, 
který uskutečnilo Muzeum Jindřichohradecka, když byly po roce 1989 získány nejuce-
lenější fragmenty německé válečné stíhačky na území České republiky.  

I když se bude jednat o úzce specializované odborné přednášky z oboru archeologie, 
můžete využít této ojedinělé příležitosti navštívit konferenci pořádanou zde v Jindři-
chově Hradci. Těšíme se s Vámi na setkání.  

Vladislav Burian 



Jihočeští betlémáři od A do Z 
 
DOMINOVÁ LUDMILA  Amatérská tvůrkyně z Hlu-
boké nad Vltavou vytváří především betlémy 
z paličkované krajky. V menších betlémských kom-
pozicích znázorňuje obvykle jen Svatou rodinu. 
Většině svých betlémů říká „polínkové“ , neboť 
variace z krajky upíná do „ rámečků“  z naštípaného 
palivového dřeva. To pouze malým nožíkem uhladí  
a pro oživení barvy natře propolisovou mastí. Když je 
dřevo hotové, opracované, tak do něj navrhne a vy-
tvoří krajkovou scénu. V zhledem k malým rozměrům 
paličkuje hlavně z lněných a kovových zlatých nití. 
Ludmila Dominová je držitelkou titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ . 
DRBALOVÁ JANA Perníkářka z Počátek tvoří betlémy různých typů. Nejčastěji jsou 
to figury s betlémskou stájí umístěné na perníkové základně. Součástí celku je Svatá 
rodina, tři králové, pastýř s ovcemi a anděl. Figurky jsou v průměrné výšce 15 cm. 
Jednotlivé součásti jsou ozdobeny barevnou cukrovou polevou. Celková výška betlému 
je okolo 30 cm. 
DRHOVSKÝ JIŘÍ  Profesionální dřevomodelář ze Zvěrkovic se k rukodělné výrobě 
dostal díky spolupráci s pracovníky ÚLUV, kteří mu nabídli, aby navázal na tradici 
výroby skašovských lidových hraček. Stal se domácím 
zaměstnancem a začal vyrábět řezané a soustružené 
figurky, nábytek pro panenky, stavebnice jihočeské 
vesnice a betlémy. Betlémské figury, kterých je obvykle 
devět, jsou vysoustruhovány z přírodního dřeva a do-
zdobené částečným ručním kolorováním. Jiří Drhovský 
je držitelem titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ . 
FIALA LUD ĚK Profesionální výrobce hraček a betlé-
mů z Lodhéřova u Jindřichova Hradce vyrábí hlavně 
z tvrdých a ovocných dřev. Jeho figurkové drobnější 
betlémky mají spíše užitnou funkci. Obvykle zachycují 
pouze Svatou rodinu, která je vytvořena soustružením a ponechána v přírodním prove-
dení. Součástí jeho práce v Muzeu Jindřichohradecka je také práce na údržbě Krýzo-
vých jesliček. 
FLAŠKOVÁ MARIE Amatérská malířka podmaleb na skle z Českých Budějovic již 
více jak dvacet let vytváří drobnější i velkoformátové podmalby na skle s betlémskou 
tématikou, jejichž velikost se pohybuje od rozměru 10 x 10 až  ke 100 x 80 cm. Menší 

podmalby znázorňují obvykle pouze 
Svatou rodinu. Obrazové triptychy  
a větší podmalby jsou doplněny o Tři 
krále, pastýře s ovečkami, anděla  
a darovníky. Vytváří také betlémy 
prostorové, jejichž základem jsou 
malby na několika sklech za sebou. 
Jindřichohradeckému tvůrci T. Krýzo-
vi vytvořila v roce 1998 velkoformá-
tovou podmalbu Svaté rodiny se 
čtyřmi anděly a názvem „Pocta Tomá-
ši Krýzovi“ . 

Alexandra Zvonařová 

Z p r á v y : 
 

Expozice Muzea JindřichohradeckaExpozice Muzea JindřichohradeckaExpozice Muzea JindřichohradeckaExpozice Muzea Jindřichohradecka v jezuitském semináři jsou pro veřejnost 
uzavřeny. Městská vyhlídková věž je pro veřejnost uzavřena. Výstavní prostory 
v minoritském klášteře jsou pro veřejnost uzavřeny. Kostel sv. Jana Křtitele je pro 
veřejnost uzavřen. 

 
KKKKnihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje 

služby pro veřejnost celoročně v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. 
 
NOVÁ SEZÓNA V MUZEU ZA ČNE V SOBOTU 30. 3. 2013  
ZPŘÍSTUPNĚNÍM EXPOZIC V JEZUITSKÉM SEMINÁ ŘI. 

 
*** 

 

VVVV  konferenčním sálu Muzea Jindřichohradecka se bude konat 6. a 7. března vědecká 
konference ARCHEOLOGICKÁ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEO-
LOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku. 
Předběžný program: středa 6. 3. 2013: 8.00 – 10.00 hodin příjezd a registrace účastníků, 
10.00 – 12.00 hodin referáty, 12.00 – 13.30 hodin polední přestávka, 13.30 – 18.00 hodin 
exkurze, po návratu společenský večer, čtvrtek 7. 3. 2013: 9.00 – 12.00 hodin dopolední 
blok referátů, 12.00  hodin ukončení semináře, odjezd účastníků. Vstup volný. 

 

*** 
 

SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá v pondělí 11. března od 19.00 hodin 
přednášku Zdenky Maršíkové s názvem BÁSNÍK BOLESLAV JABLONSKÝ – ke 200. 
výročí narození básníka. Na setkání bude otevřena malá výstava a prezentována nová 
kniha o B. Jablonském, která bude v prodeji za zvýhodněnou cenu. Konferenční sál 
muzea ve Štítného ulici. Vstup volný. 

 

*** 
 

KKKKlub historie letectví  a muzeum pořádá v pátek 22. března od 18.00 hodin své 
setkání s přednáškou mjr. v. z. Ing. Karla Vacka s názvem VÁLKA V ZÁLIVU   
o prvním nasazení československé armády od 2. sv. války. Přednáška bude doplněna 
promítáním dokumentů. Konferenční sál muzea ve Štítného ulici. Vstup volný. 

 

*** 
 

OOOOd březnového setkání spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce se začínají 
prodávat vstupenky na zájezdy spolku a vybírat členské příspěvky. Výše příspěvku 
se nemění – zůstává stále ve výši 60 Kč za člena. Pokud nebudete moci zaplatit své 
příspěvky na setkání spolku, je možno je uhradit v Muzeu Jindřichohradecka ve 
Štítného ulici v kanceláři č. 226 u P. Míchalové v pondělí a středu od 9.00 – 11.00 ho-
din nebo jindy po telefonické domluvě na tel. 728 976 004. 
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