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Malovaná pomlázka 
Velikonoční výstava kraslic a křest publikace Malovaná pomlázka 

 
Výstavní síň Muzea Jindřichohradecka na Balbínově náměstí přivítá Velikonoce 

výstavou jindřichohradeckých kraslic. Na Jindřichohradecku se ještě na přelomu 19. a 
20. století malovala vejce mnoha způsoby. Vedle jednodušších blatských strak, které 
byly rozšířeny téměř po celém jihočeském regionu, vznikaly v jindřichohradecké 
oblasti unikátní krajkové kraslice. Především v oblasti Jarošova nad Nežárkou byla 
vytvářena tato vejce zdobená jemnou voskovou batikou ve tvaru hvězd. Výrobou 

batikovaných kraslic proslula hlavně Růžena 
Vrzáková z Kamenného Malíkova. Vedle krajko-
vých kraslic vznikaly v regionu i další zajímavé 
kraslice. V Nové Olešné vyráběla Marie Šourková 
„oblékané“  kraslice, které zdobila sametovými 
stuhami a kovovými drátky a Jan Ježek nebo Anna 
Tišerová vytvářeli na soustruhu „draxlované“ 
kraslice s barevnými soustřednými proužky po 
obvodu vajec. V Otíně vznikaly pod rukama Marie 
Reisnerové vejce se zeleno-červeným voskovým 

reliéfem. Malovanými vejci obdarovávaly děvčata nebo hospodyně koledníky. Na 
Jindřichohradecku se chodilo na pomlázku někde již na Bílou sobotu. Tuto výsadu měli 
třeba chlapci v Bednárci, kteří řehtali místo klekání. Hlavní velikonoční obchůzka 
probíhala o velikonočním pondělí. Koledníci dostávali barvená i bílá nevařená vejce. 
V Nové Olešné dostávali především červeně malovaná vejce, ale pro potencionálního 
nápadníka byla připravena kraslice malovaná voskem. V Kostelní 
Radouni dostávali chlapci bílá i barvená vejce a také vajíčko 
vyzdobené stuhami a domalované do podoby dětské hlavičky. 
V Jarošově nad Nežárkou se musela pomlázka dávat koledníkům 
vždy v sudém počtu. Dávalo se šest, osm, dvanáct i šestnáct 
vajíček jednomu chlapci a k tomu ještě velikonoční „hlavičku“  a 
milovaný chlapec dostal vyšívaný kapesník. Tradice malování 
vajec se v regionu udrželo i do současnosti. Mnohé tvůrkyně 
používají stále stejné postupy a vytvářejí kraslice tak, jak je máme 
v muzejních sbírkách doloženy ještě z konce 19. století. Tradiční 
krajkové kraslice vytváří například ještě dnes Vlasta Nejedlá, 
Ivanka Wolková, Lidmila Mikšová, Bohunka Šimková. Vlasta Plachá, Miroslava 
Smejkalová, Marie Šlechtová, Vendula Vrbová. Na výstavě budou představeny histo-
rické i současné tradiční kraslice z Jindřichohradecka. Na slavnostní vernisáži, která se 
uskuteční ve čtvrtek 10. dubna od 16.00 hodin proběhne křest publikace Alexandry 
Zvonařové Malovaná pomlázka, která byla vydána za podpory Ministerstva kultury ČR 
a přibližuje historii i současnost jindřichohradeckých kraslic a jejich tvůrce. Součástí 

vernisáže bude i předvádění zdobení kraslic voskovou batikou, pečení tradičního 
velikonočního pečiva a pletení pomlázek. Hudební vystoupení bude probíhat v režii 
populární Jarošovské krojové družiny. V průběhu konání výstavy jsou pro děti 
z mateřských a žáky ze základních škol ve dnech 14. – 16. dubna připraveny tvůrčí 
dílny, kde se účastníci budou moci seznamovat s jednoduchým tradičním zdobením 
kraslic a s pletením pomlázky. Připraveno bude i maxi vejce, které budou děti zdobit 
vzory podle své fantazie. Vzhledem k velkému zájmu o tvůrčí dílny se všichni zájemci 
musí objednat u P. Míchalové na telefonním čísle 384 363 661, 728 976 004 nebo  
e-mailem na adrese michalova@mjh.cz. 

Alexandra Zvonařová 
 

Stavebnice Merkur 
 

Merkur, nejznámější česká hračka, se již od 25. dubna stane lákadlem pro malé  
i velké návštěvníky jindřichohradeckého muzea. Začátky kovové stavebnice Merkur se 

pojí k roku 1920, kdy Jaroslav Vancl založil v Polici nad 
Metují firmu Inventor. Tehdy se k sobě jednotlivé díly 
připojovaly ještě kovovými háčky. Od roku 1925 se začal 
používat nový systém – spojování maticemi a šroubky. 
Od této doby je používán také název Merkur. Velkým 
propagátorem unikátní stavebnice je již dlouhá léta Jiří 
Mládek z Kyškovic u Roudnice nad Labem. Známé 
děrované plíšky jsou pro něj, jak sám říká, fascinací  
i prokletím. S Merkurem si hrával u svého kamaráda již 
v dětství. On sám svou stavebnici nikdy pod stromeček 
nedostal. Snad díky tomu se v dospělosti stalo sbírání 
Merkuru jeho velkou vášní. Zanícený sběratel se své 
zálibě věnuje již od roku 1975 a svou obrovskou sbírku 
pravidelně vystavuje veřejnosti. Spolu s Jaromírem 
K řížem dokonce zřídil muzeum stavebnice Merkur 
v Polici nad Metují, kde je vystavena řada unikátů. Mezi 

všemi dominuje „Ocelové město“  vycházející z fantazie Julese Verna. Tato obří stavba 
v sobě skrývá nejrůznější vynálezy a technické stavby z přelomu 19. a 20. století. Jeho 
rozloha se každým rokem zvětšuje. Stavba v současnosti zabírá více než 25 m2 plochy a 
váží více jak 1200 kilogramů. Stavba města začala v roce 2000 a padlo na ní několik 
stovek stavebnic a více jak 150 000 šroubků a matiček. V letošním roce část jeho sbírky 
doputovala do výstavního sálu Ve Svatojánské u kostela sv. Jana Křtitele. Výstava 
seznámí návštěvníky nejenom s historií a současností stavebnice, ale představí také 
drobnější i velké objekty sestavené z Merkuru. K vidění budou nejrůznější typy aut, 
traktorů, lokomotiv, ruské kolo, kolotoč, železniční most a Eiffelova věž. Návštěvníci 

výstavy se nebudou muset jenom dívat, ale budou 
si moci vyzkoušet i své konstruktérské schopnosti. 
Součástí výstavy je totiž i dílna s velkým množ-
stvím součástí Merkuru, z nichž si bude moci 
každý vytvořit objekt podle své fantazie. Výstava, 
jejíž slavnostní vernisáž se za přítomnosti sběratele 
Jiřího Mládka uskuteční ve čtvrtek 24. dubna  
v 16.00 hodin, bude v Jindřichově Hradci k vidění 
až do 30. prosince 2014. 

Alexandra Zvonařová 



Pohledy do zákulisí 
 

V listopadu 2013 byla v Muzeu Jindřichohradecka otevřena nová Síň Emy Destinnové. 
Letošní ročník zpravodaje NOVUM přináší několik zajímavostí a detailů o exponátech 
dokumentujících umělecký odkaz a životní osudy nejslavnější české pěvkyně. 

 

4. Pěvecká kariéra Emy Destinnové 
  

Exponáty, dokládající počátek pěvecké dráhy Emy 
Destinnové, její cestu na absolutní světovou špičku mezi 
operními pěvci i její triumfální úspěchy, soustředili autoři 
expozice do průběžné vitríny v první části expozice. Pro 
větší přehlednost byla vitrina rozdělena do několik oddílů, 
jež nesou názvy podle působišť umělkyně.  

Na úplném začátku její pěvecké dráhy to byla Praha, 
kde se Ema, tehdy ještě Kittlová nejen narodila, ale kde 
především studovala operní zpěv u manželů Löweových. 
Přestože v české metropoli chtěla i zpívat, její angažmá 
v Národním divadle jí umožněno nebylo. Proto se její 
opravdový nástup na operní jeviště uskutečnil v metropoli 
německé. Jejímu berlínskému působení je věnována druhá 
část vitriny. Jako členka tamní Dvorní opery tu 19. čer-
vence 1898 debutovala rolí Santuzzy v Mascagniho opeře 
Cavalleria Rusticana – a zrodila se nová operní hvězda: 
Emmy Destinn. Rychlý sled dalších vystoupení v dalších 
úlohách pak dokumentuje fotorámeček, v němž se střídají fotografie pěvkyně 
v nejvýznamnějších rolích berlínského angažmá, během něhož Destinnová nastudovala 
43 role a vystoupila ve více než 700 představeních. Krátkou, ale významnou a zajíma-
vou byla pro pěvkyni epizoda bayreuthská. Ve známém Wagnerově divadle tu v roce 
1901 vytvořila první Sentu v opeře Der Fliegende Holländer od Richarda Wagnera.  

Dalším významným působištěm pěvkyně prezentovaným ve vitríně, byl Londýn. 
V Královské opeře Covent Garden debutovala 2. května 1904 úlohou Donny Anny  

v Mozartově opeře Don Giovanni a poprvé 
tam zpívala se svým nejslavnějším pěvec-
kým partnerem, Enrico Carusem. Během 
dvanácti sezón tu zpívala ve více než 230 
inscenacích a nastudovala 18 rolí. I jako 
uznávaná hvězda se Destinnová vracela  do 
Prahy, kde od roku 1901 hostovala v Ná-
rodním divadle. Této její aktivitě je věno-
vána další část vitríny. Celkem se praž-
skému publiku představila v 16 úlohách, do 
roku 1923 vystoupila ve více než osmi desít-

kách přestavení, nejčastěji ve Smetanových operách Dalibor, Prodaná nevěsta a Libuše.  
Vrchol pěvecké kariéry prožila Destinnová v Americe. Na scéně Metropolitní opery 

v New Yorku slavná pěvkyně debutovala, spolu s dirigentem Arturem Toscaninim, na 
podzim 1908, kdy po Carusově boku zpívala Verdiho Aidu. Představení se stalo 
americkou senzací a Destinnová pak otevírala i další operní sezóny v MET, na jejímž 
jevišti absolvovala téměř 250 představení v jedenadvaceti úlohách a jejíž členkou byla 
až do roku 1916, kdy její další působení znemožnila válka.  

František Fürbach  

ED jako Santuzza 

Z p r á v y : 
 

EEEExpozice v jezuitském semináři  - otevřeno denně mimo pondělí od 8.30 do 12.00  
a od 13.00 do 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena pouze o víkendech od 
10.00 do 12.30 a od 13.00 do 16.00 hodin. Výstavní prostory v minoritském klášteře 
jsou otevřeny od 25. dubna denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 
hodin. 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. 
 
O VELIKONO ČNÍM PONDĚLÍ 21. DUBNA JSOU JEZUITSKÝ SEMINÁ Ř  

I MĚSTSKÁ VYHLÍDKOVÁ V ĚŽ OTEVŘENY. 
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na vernisáž výstavy MALOVANÁ 
POMLÁZKA , která se uskuteční v ve čtvrtek 10. dubna od 16.00 hodin ve výstavní 
síni „V jezuitském semináři“ . Na vernisáži vystoupí Jarošovská krojová družina, uvidíte 
ukázky zdobení kraslic a pletení pomlázky, ochutnáte tradiční velikonoční pečivo. 
Výstava potrvá do 4. května 2014. 

 

SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá v pondělí 14. dubna od 19.00 hodin 
BESEDU S JANEM SOLPEROU nad jeho novou knihou Československá Druhá armáda, 
která bude pojednávat o dosud nezpracovaném tématu „bratránků“  legionářů. Konferenční 
sál muzea ve Štítného ulici. Vstup volný. 

 

OOOOd 14. do 16. dubna budou probíhat VÝTVARNÉ DÍLNY PRO ŠKOLY k vý-
stavě MALOVANÁ POMLÁZKA . Dílny jsou určeny pro mateřské školy a žáky 
základních škol, budou se konat přímo ve výstavní síni „V jezuitském semináři“  na 
Balbínově náměstí a program potrvá cca 60 min. Na dílnu je nutno se přihlásit u P. Mí-
chalové na tel. 384 363 661, 728 976 004 nebo mailem na adrese: michalova@mjh.cz. 

 

VVVV  rámci akce Brány památek dokořán se v pátek 18. dubna od 20.00 hodin usku-
teční NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA SV. JANA 
KŘTITELE. Návštěvníky provede archeolog muzea Mgr. Vladislav Burian. Počet 
osob ve skupině je omezen. Vstupenky bude možné si zakoupit na pokladně ve Štítného 
ulici od 1. dubna. Vstupné 80 Kč/os. 
 

MMMMuzeum Vás srdečně zve na vernisáž výstavy STAVEBNICE MERKUR ve čtvr-
tek 24. dubna od 16.00 hodin do výstavního sálu „Ve Svatojánské“  v minoritském 
klášteře. Na vernisáži vystoupí DPS Novadomáček pod vedením sbormistra Ivany 
Písařové. Výstava potrvá do 30. prosince 2014 a její součástí bude herna pro děti a mer-
kurová stavebnicová dílna. 
 

KKKKlub historie letectví a muzeum pořádají přednášku s besedou plk. Františka Hlav-
ničky s názvem OD LÉTÁNÍ MiG ů K L 39 aneb létání jako celoživotní radost. 
V konferenčním sále muzea ve Štítného ulici v pátek 25. dubna od 18.00 hodin.  
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