
 

 
 

NOVINKY Z MUZEJNÍ KNIHOVNY 
 

V měsíci březnu již pravidelně jako v měsíci čtenářů přinášíme informace o dění v mu-
zejní knihovně v uplynulém roce. V roce 2019 navštívilo knihovnu 114 registrovaných 
uživatelů, kteří během 389 návštěv studovali celkem 1 202 dokumenty. Naši badatelé hojně 
používali on-line katalog knihovny i naši digitální knihovnu KRAMERIUS. Digitální 
knihovna MANUSCRIPTORIUM byla obohacena o dalších 13 titulů z našich sbírek  
a v současné době zpřístupňuje celkem 81 svazek ze Sbírky Muzea Jindřichohradecka. 
Projekt je dostupný na adrese http://manuscriptorium.cz a soubor knih z Muzea Jindřicho-
hradecka lze prohlížet také z webových stránek muzea www.mjh.cz prostřednictvím odkazu 
pod záložkou Knihovna. Zde naleznete i přístup do digitální knihovny KRAMERIUS. 

Odborný fond knihovny byl 
obohacen o 162 nové přírůst-
ky, mezi nimiž se objevila řada 
nových regionálních titulů 
včetně publikací vydaných 
naším muzeem. Do sbírkových 
fondů přibyly celkem 44 nové 
přírůstky (9 jindřichohradec-
kých tisků, 6 titulů regionální 
literatury, 17 titulů z jindři-
chohradeckých nakladatelství, 
soubor 67 svatých obrázků,  
7 kramářských tisků, 1 starý 
tisk a 3 rukopisy). Ze sbírko-
vých knižních fondů bylo 
restaurováno celkem 83 sbír- 
kových předmětů. Jednalo se  

o kolekci 49 kusů společenských her a tiskovin z pozůstalosti zdejší tiskařské rodiny 
Landfrasů, uložených ve fondu Knižní kultura. Restaurováno bylo též šest jindřichohradec-
kých tisků, čtyři z nich v unikátních kovových vazbách, a devět starých tisků s důrazem na 
spisy Jana Ámose Komenského. Velký soubor restaurovaných předmětů doplnilo  
19 rukopisných a tištěných kuchařských knih. 

Zmíněné restaurované společenské hry byly veřejnosti představeny na hlavní výstavě 
loňské sezóny Zábava, vášeň, hazard aneb z historie karetní hry spolu s kartami 
z pozůstalosti Emy Destinnové a s exponáty ze soukromé sbírky sběratele Pavla Langera.  
Při příležitosti výstavy bylo připraveno ve dnech 8. – 9. listopadu 2019 Mezinárodní setkání 

sběratelů hracích karet. Jeho účastníci kromě jiného vyslechli přednášky odborných pracov-
níků muzea o Landfrasově tiskárně a osobnosti Emy Destinnové. Pod názvem Co se hrálo  
a tisklo u Landfrasů v Jindřichově Hradci byla připravena i samostatná příloha Vlastivědné-
ho sborníku Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska s barevnými reprodukcemi her ze 
sbírek muzea.  

V konferenčním sále muzea ve Štítného ulici byla instalována výstava TRAGICKÁ 
LÉTA 1939-1942, která uzavřela čtyřdílný výstavní cyklus Život v Jindřichově Hradci na 
stránkách Ohlasu od Nežárky a navázala na výstavy NA SKLONKU MONARCHIE, 
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA a PRVNÍ REPUBLIKA. 

Pro celostátní akci Týden 
knihoven 2019 připravila kni-
hovna Muzea Jindřichohra-
decka pásmo k výstavě TRA-
GICKÁ LÉTA 1939–1942 
(Život v Jindřichově Hradci 
na stránkách Ohlasu od Ne-
žárky). Účastníci si při-
pomněli počátek okupačního  
a válečného dění, které vy-
gradovalo atentátem na Rein-
harda Heydricha. Úspěšný ho-
dinový program s komentova-
nou prohlídkou výstavy na-
vštívilo 250 žáků a studentů 
místních škol. Tradiční zájem 

ze strany škol byl také o výukový program v expozici Landfrasova tiskárna, pro nějž 
připravila muzejní edukátorka nové pracovní listy. 

V letošním roce se příznivci knihovny setkají s knižními exponáty především na výstavě 
Rok v kuchyni Magdaleny Dobromily aneb co pradědečkům chutnalo, která bude  

instalována ve výstavní síni 
„ V jezuitském semináři“ 
 od 22. října 2020 do  
6. ledna 2021. Říjnový 
Týden knihoven bude vě-
nován 350. výročí úmrtí 
Jana Ámose Komenského. 
Při této příležitosti budou 
veřejnosti představeny nově 
restaurované tisky děl toho-
to významného pedagoga. 

Zvláštní pozornost bude 
letos věnována také přípra-
vě akcí ke 150. výročí 
založení týdeníku Ohlas od 
Nežárky. V roce 2021 jej 
připomene výstava týkající 
se vzniku krajinských peri-

odik v 19. století na území Čech, odborná konference Knižní kultura 19. století se stejných 
tématem a poutavá obrazová publikace Život v Jindřichově Hradci na stránkách Ohlasu od 
Nežárky. 

 
Štěpánka Běhalová 



JINDŘICHOHRADECKÉ SOCHY A PAMÁTNÍKY 
POMNÍK PADLÝM D ŮSTOJNÍKŮM A VOJÍN ŮM  

75. PĚŠÍHO PLUKU 
 

 Prvním památníkem vztyčeným na území města Jindřichova Hradce ve 20. století se stal 
pomník padlým důstojníkům a vojínům 75. pěšího pluku umístěný před vchodem do nových 
kasáren nad městskými sady. O jeho 
postavení rozhodla městská rada na 
konci roku 1911 a již po třech měsících, 
3. března následujícího roku proběhlo 
jeho odhalení, které navíc bylo spojené 
se slavnostním svěcením nového 
plukovního praporu. 
 Pomník dodaný plzeňskou firmou 
Cingroš, specialistou na řezání tvrdých 
materiálů, se tyčil do výšky bezmála 
šesti metrů. Stál na ploše vyvýšené  
90 cm nad povrchem okolního chodní-
ku. Na třístupňovém podstavci z bor-
šovské žuly spočíval dřík zdobený tepaným reliéfem a na něm 215 cm vysoký obelisk  
z černé švédské žuly zakončený bronzovým dvouhlavým rakouským orlem. Na reliéfu se 

nacházel znak 75. pěšího pluku s hesly, věncem a s nově pokřtěným 
praporem. Na bocích obelisku byly vytesány dedikační nápisy  
a čelní straně vyjmenovaná místa 
bojů pluku. V rozích okolo 
pomníku došlo na umístění 
kamenných lafet, do kterých byla 
vsazena lodní děla, dar minister-
stva války, navzájem spojená 
kotevními řetězy. Jak napsali  
v Ohlase od Nežárky v roce 1912: 
„Celý pomník svými ušlechtilými 
rozměry, svým souladem částí 
činí dojem pravého díla umělec-
kého a zamlouvá se plnou měrou 

oku i mysli“ a „...zůstane nám tato pěkná památka, trvalá 
okrasa našeho města a našich sadů.“  Bohužel přes toto přání 
byl pomník v polovině 20. let přenesen od kasáren 29. pluku 
na hřbitov na Jiráskově předměstí na místo, kde stojí dodnes. 
 Po zničení pomníků v parku za II. světové války se absenci pietního místa věnovaného 
Čechům padlým za první světové války rozhodl vyřešit spolek Pětasedmdesátníků úpravou 
stávajícího pomníku z roku 1912. Ten byl nakonec upraven tak, že byly doplněny pamětní 
texty padlým za první a druhé války a sochař J. V. Dušek do čela dříku umístil figurální 
reliéfní desku a na špici obelisku sochu sokola. Svou poslední veřejnou zakázku 
v našem městě sochař dokončil na podzim roku 1948.  
 Uvolněné místo, na kterém stával tento pomník, zaplnila v meziválečných letech socha 
plukovníka J. J. Švece, za II. světové války zničená Němci. Její zbytky byly nakonec úplně 
odstraněny komunistickým režimem a nahrazeny dodnes stojícím pomníkem B. Smetany. 
Místo se tak stalo, co se do počtu pomníků týče, nejexponovanějším v Jindřichově Hradci  
a dokonale zrcadlilo běh dějin 20. století. 

Jakub Valášek 
 

  
 

VŠECHNY EXPOZICE MUZEA JINDŘICHOHRADECKA  
JSOU V OBDOBÍ  OD 7. LEDNA DO 31. BŘEZNA  

PRO VEŘEJNOST UZAVŘENY 
 

* * *  

Knihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje služby 
pro veřejnost po celý rok v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. 

 

* * * 
V pátek 6. března od 18.00 hodin proběhna setkání Klubu historie letectví Jindřichův 

Hradec. Ohlédnutí Vladislava Buriana a Radka Nováka za desetidenní poznávací cestou po 
historických, technických i přírodních zajímavostech v Rakousku, Německu, Švýcarsku, 
Lichtenštejnsku a ve Francii s bohatou prezentací fotografií se nazývá EXPEDICE 
DÜBENDORF 2019.  Konferenční sál Muzea Jindřichohradecka, ve Štítného ulici, vstup 
volný.   

* * * 
 Setkání Spolku přátel starého Jindřichova Hradce se bude konat v pondělí 9. března od  
19.00 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. Na programu je přednáška  
Ing. arch. Stanislava Kováře s názvem JIHOČESKÁ LIDOVÁ ARCHITEKTURA.  
Vstup volný i pro ostatní veřejnost. 

* * * 
Při únorovém setkání Spolku přátel starého Jindřichova Hradce se začaly vybírat 

členské příspěvky, a členům spolku se rozdávají Vlastivědné sborníky Dačicka, Jindři-
chohradecka a Třeboňska 31 a Výroční zprávy za rok 2019. Výše příspěvku se nemění – 
zůstává stále ve výši 60 Kč za člena. Pokud nemůžete zaplatit své příspěvky na setkání 
spolku, je možno je uhradit v Muzeu Jindřichohradecka ve Štítného ul. v kanceláři č. 226  
u P. Míchalové v pondělí a středu od 9.00 do 11.00 hodin nebo jindy po telefonické do-
mluvě na tel. 728 976 004 nebo na e-mailové adrese: michalova@mjh.cz.  

 

* * * 
Na březnovém setkání spolku se začínají prodávat vstupenky na zájezd do Rakouska , 

který se koná v sobotu 18. dubna (trasa: Horní Rakousko – Kefermarkt, Rechenthal, 
Freistadt). Po březnovém setkání se budou rozesílat sborníky a výroční zprávy poštou. 

 

* * * 
 

 


