
 

 
 

TEMARI, HAGOITA A INU HARIKO 
ANEB VÝSTAVA JAPONSKÝCH HRA ČEK V MUZEU 

 

 Páteční podvečer 24. dubna zprostředkuje všem zájemcům z Jindřichova Hradce a okolí 
malý výlet do Japonska, neboť v letošním roce bude v rámci výstavního cyklu „Kdo si hraje, 
nezlobí“ představena vzácná kolekce, pro nás exotických, japonských hraček ze sbírky 
Národního muzea, Náprstkova muzea 
asijských, afrických a amerických kultur. 
Tuto sbírku, dnes čítající na 1500 kusů, 
založili sami manželé Náprstkovi, přede-
vším však Josefa Náprstková. Časem 
k rozšíření sbírky přispěli i význační čeští 
cestovatelé Josef Kořenský (1847–1938), 
Václav Stejskal (1851–1934), ale i zapálený 
japanofil a sběratel Joe Hloucha (1881–
1957), který v roce 1957 otevřel první 
výstavu japonských hraček v Čechách. 
Zásluhu na rozšíření sbírky má také bývalá 
kurátorka japonské sbírky Libuše Boháčko-
vá, která díky svým kontaktům s japonský-
mi etnografy získala mnoho národopisně zajímavých předmětů, mezi nimi i hračky. Největší 
ucelený soubor lidových hraček však pochází od japanoložky Vlasty Winkelhöferové 
(*1932), která se zabývala sbíráním hraček při svých dlouhodobých pobytech v Japonsku 
v 60. a 90. letech 20. století. 
 Japonské děti si s hračkami hrály odedávna, ale první historický důkaz o existenci 
japonských hraček pochází až z období Heian (794–1185). Největší rozvoj hraček nastal 
v období Edo (1600–1868), tedy v období rozkvětu řemesel a obchodu. Tradičních japon-
ských hraček existuje přes 1000 druhů a rozdělují se do tří hlavních skupin. První skupinu 
tvoří hračky, se kterými si děti skutečně hrály. Byly to převážně hliněné či papírové panenky 
nebo míčky temari. Do druhé skupiny patří hračky umělecky zpracované, které lahodily oku 
dospělých, jako pestře malovaní draci nebo dřevěné pálky hagoita na japonský badminton. 
Nejcharakterističtější je třetí skupina hraček, které zároveň fungovaly jako amulety  
a talismany a byly spojené s místními tradicemi a legendami. Například v Tokiu byly nově 
narozené děti obdarovávány inu hariko, psem – ochráncem z papíroviny. Na výstavě je 
možné shlédnout výběr z bezmála čtyř set tradičních hraček vyráběných rozličnými techni-
kami v různých obdobích a odlišných oblastech Japonska, na nichž je vidět jak zajímavá 



japonská estetika, tak i příslovečná preciznost zpracování. Představeny budou panenky, 
loutky, zvířátka, zvukové hračky, origami, draci, zbraně, nábyteček, hry, masky a další 
tradiční japonské hračky. Pro děti i jejich rodiče je na výstavě připravena herna, kde si 
mohou sami složit tradiční japonské papírové origami. 
 Výstava bude k vidění v Muzeu Jindřichohradecka od 25. dubna do 30. prosince 2015. 
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek 24. dubna v 17 hodin ve výstavním sále „Ve 
Svatojánské“ ve Štítného ulici. 

Alexandra Zvonařová 
 

JOSEF BRCHAŇ – ŘEMESLO KNIŽNÍ VAZBY 
 

 Výstava představí celoživotní dílo známého jindřichohradeckého knihaře. Do výstavních 
prostor našeho muzea se vrací potřetí, první výstava jeho vazeb se v našem muzeu konala 
v roce 1988, druhá v roce 2002. Letošní výstava, kterou se chce autor oficiálně rozloučit se 
svou profesní kariérou, je na jeho přání umístěna v prostorách expozice Landfrasova 
tiskárna, aby tak reflektovala těsné spojení knihařské dílny Brchaňů s místní Landfrasovou 
tiskárnou.  
 Josef Brchaň se narodil 15. března 1931v Jindřichově Hradci. Základy knihařského 
řemesla získal od svého otce, který v té době měl knihařství v Jindřichově Hradci. Vyučil se 
u J. Doležala v Praze, další poznatky získával na řadě kurzů a samostudiem. Své znalosti  
a dovednosti zúročil při práci v knihařské dílně i ve vlastních uměleckých vazbách. Pro 
jejich zhotovení vybírá tituly, které jsou mu blízké a k nimž prostřednictvím vazby může 
vyjádřit svůj vztah.  
 Slavnostní otevření výstavy je naplánováno na čtvrtek 24. dubna 2015 na 16.00 hodin, 
při jeho příležitosti vystoupí pěvecký sbor Jakoubek.  

Štěpánka Běhalová 
 
 

VÝSTAVA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK  
 
 Ve výstavní síni "V jezuitském semináři" bude k vidění výstava Poštovní známky, 
uspořádaná k 90. výročí 1. filatelistické výstavy v Jindřichově Hradci a jižních Čechách. 
Výstavu pořádá Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s Klubem filatelistů Jindřichův 
Hradec. Slavnostní vernisáž se odehraje v sobotu 4. dubna v 9.00 hodin ráno. 

 Výstava bude rozdělena do 13 sek-
cí, s různou tematikou. Budou zde 
vystaveny známky od vzniku republi-
ky do současnosti. Uvidíte například 
ještě rakouské známky s přetiskem 
Pošta ČSR 1919, známky z Protekto-
rátu Čechy a Morava a například také 
československé známky po roce 1945, 
které mnozí pamatují. Další sekce se 
budou věnovat například vlakovým 
poštám nebo poštovnám jindřichohra-
deckého okresu. Pozornost bude 

věnována také padělkům známek a dopisnic. Vystaveny budou také medaile členů klubu. 
 K výstavě bylo vydáno příležitostné razítko, korespondenční lístky a klubové obálky  
s přítiskem motivu města Jindřichův Hradec. Výstava bude trvat do 10. května 2015 

 

Pavla Míchalová 



VELKÁ VÁLKA  
ve sbírce Muzea Jindřichohradecka 

 
 Nejzajímavějšími autentickými dokumenty přibližujícími první světovou válku jsou 
fotografie, které postihují nejenom dobové události a bojové střety, ale také vojáky při 
odpočinku a zábavě.  Ve sbírce Muzea Jindřichohradecka se ve fondu Fotografie nachází na 
dvě desítky zajímavých fotografických alb a také stovky samostatných fotografií. Většina 
alb i fotografií má přímý vztah 
k jindřichohradeckému 75. pěšímu pluku, 
který prošel v průběhu války východní  
i jižní frontou. Fotografie pocházejí jak 
z rukou profesionálních fotografů, kteří 
zhotovovali především oficiální fotogra-
fie důstojnického sboru a významných 
událostí odehrávajících se v pluku, tak 
fotografie zachycené hledáčkem nadše-
ných fotografů – amatérů. Většina 
amatérských fotografií přináší pohled na 
válku barevněji, často v překvapivých 
podobách. Vedle pohledů na bojiště a do 
zákopů je možné spatřit vojáky třeba v době zábavy a odpočinku nebo při činnostech na 
hony vzdálených válčení. Při prohlížení starých fotografií dostávají naše zažité představy  
o válečné vřavě před sto lety vážné trhliny. Nejčastějšími tématy oficiálních fotografií jsou 
vedle skupinových fotografií důstojníků i prostých vojáků záběry z bojiště. Na nich můžeme 
spatřit přesuny vojáků, slavnostní nástupy a vyznamenávání vojáků, svěcení praporu, polní 
mši, plukovní hudbu, vojáky v zákopech, vojenský hřbitov s hroby i probíhajícím pohřbem, 
válečnou techniku i její obsluhu a také rozvaliny měst a vesnic. Další fotografie přibližují 
život v kasárnách. Prostřednictvím nich lze nahlédnout do důstojnické jídelny i ubikace, 

nemocnice, zubní ordinace a laboratoře, 
rehabilitačního sálu, malířského ateliéru, 
plukovního muzea, umývárny, prádelny, 
jatek, kravína, prasečáku, drůbežárny, 
třídírny brambor, truhlárny nebo do 
divadla. Díky neoficiálním fotografiím 
spatříme třeba vojáky hrající v zákopech 
karty, koupající se v řece, diskutující 
s místním obyvatelstvem, holící se u vla-
ku nebo vezoucí se na hlavni děla. 
Zajímavými ucelenými soubory jsou 
fotografická alba, která jsou věnovaná 

významným místům, kde za války bojoval 75. pěší pluk. Jedná se o alba s fotografiemi 
Hodova, Jezerné a Hučiska. Unikátem je fotografické album Jana Zemana, kapelníka 
jindřichohradeckého 75. pěšího pluku, který do alba vložil svůj deník psaný od 14. března 
1917 a doplnil jej fotografiemi i s pečlivými popisy. Album mapuje cestu Zemana i jeho 
plukovní hudby z Debrecína do Haliče a poté do jižního Tyrolska a posléze zpět do Debre-
cína. Vzhledem k tomu, že je fond Fotografie Muzea Jindřichohradecka kompletně zdigita-
lizován, stal se bohatým zdrojem informací nejenom pro badatele zabývající se válečnými 
událostmi první světové války, ale i historií Jindřichova Hradce a jeho okolí. 
 

Alexandra Zvonařová 



 
 

Expozice 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.  

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

 

MUZEUM OTEVÍRÁ NOVOU SEZÓNU 1. DUBNA 2015 
O Velikonočním pondělí otevřen jezuitský seminář a věž 

 

 Muzeum pořádá v sobotu 4. dubna od 9.00 hodin ve výstavní síni "V jezuitském semi-
náři" na Balbínově náměstí vernisáž výstavy POŠTOVNÍ ZNÁMKY . Výstava potrvá do 
10. května 2015. 
 

 Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá v pondělí 13. dubna od 19.00 hodin 
v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici přednášku PhDr. Vladěny Plucarové, zástup-
kyně ředitele Státního oblastního archivu v Třeboni, s názvem CHCETE VĚDĚT VÍCE  
O SVÝCH PŘEDCÍCH? Vstup volný nejen pro člleny spolku.   

 Muzeum Jindřichohradecka pořádá ve středu 17. dubna od 19.30 hodin v barokní kapli 
Nanebevzetí Panny Marie ve Štítného ulici. JARNÍ KONCERT - Komorního souboru 
Jindřichohradeckého symfonického orchestru. Na programu zazní skladby: H. Purcella, 
A. Marcella, J. J. Agrella a dalsich. Vstupné 70 Kč. Vstupenky lze předem zakoupit  
v pokladně muzea ve Štítného ulici od 1. dubna 2015.   

 Jindřichohradecké muzeum pořádá ve čtvrtek 23. dubna od 16.00 hodin v expozici 
Landfrasova tiskárna v jezuitském semináři na Balbínově nám. vernisáž výstavy JOSEF 
BRCHAŇ - ŘEMESLO KNIŽNÍ VAZBY . Výstava potrvá do 2. srpna 2015.   

 Jindřichohradecké muzeum pořádá v pátek 24. dubna od 17.00 hodin vernisáž výstavy 
JAPONSKÉ HRAČKY.  Výstava potrvá do 30. prosince 2015.   

 K lub historie letectví pořádá v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici v pátek  
24. dubna 2015 od 18.00 hodin přednášku kpt. v. z. Karla Ludvíka s názvem OTTO 
LINHART – RADIOTELEGRAFISTA VYSÍLA ČKY DOMÁCÍHO PROTIFAŠIS-
TICKÉHO ODBOJE SPARTA I. Vstup volný nejen pro členy klubu.   

 Muzeum Jindřichohradecka pořádá v rámci akce Do práce na kole výstavu HISTO-
RICKÉ BICYKLY, vernisáž se koná v sobotu 24. dubna od 14.00 hodin v minoritském 
klášteře ve Štítného ulici. Výstava potrvá do 3. května 2015.   
 

 


