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Výstava historických kočárků pro malé i velké  
ze sbírky Miloslavy Šormové 

 
S kočárkem se setkal každý z nás již v tom nejútlejším věku, málokdo si však pamatuje 

své pocity z té doby. Jediným důkazem jsou pak fotografie v albech a výjimečně s nostalgií 
uchovávaný starý, krásný exemplář kočárku. Fotografie 
vlastního kočárku inspirovala sběratelku Miloslavu 
Šormovou z Roztok u Prahy k hledání podobných expo-
nátů, které postupně vyústilo ve vybudování početné 
sbírky, která bude v letošním roce představena také 
v Muzeu Jindřichohradecka. Výstava přenese návštěvní-
ky do kouzelného světa kočárků, dětí, panenek, nadý-
chaných peřinek a povijanů. Více jak šedesát kočárků, 
které M. Šormová sbírá již více než čtvrt století, bude 
představeno na slavnostní vernisáži 6. května 2010 ve 
výstavním sále minoritského kláštera.  

Sběratelčina pestrá kolekce sleduje více jak stoletý 
vývoj vozítek pro děti od roku 1880 až do nedávné mi-
nulosti. Vystavené kočárky, které byly vyrobeny z nej-
různějších materiálů, jako například z vrbového proutí, španělského rákosu, dřeva, koženky 

a papírových provázků, doplňují také unikátní dobové 
fotografie kočárků a jejich majitelů. 

Nejstarším kočárkem, který bude na výstavě před-
staven, je exponát z roku 1880 vyrobený z vrbového 
proutí a opatřený třemi loukoťovými koly s kovovou 
obručí. K vidění budou například vybrané kočárky 
z období Rakouska–Uherska, kdy se na nedělních pro-
menádách potkávaly kočárky „princesky“  s polo-
hovatelnými kočárky „promenádními“  a také třeba 
s kočárky značky Mercedes. První republiku bude 
reprezentovat například kočárek skládací, „anglický“ 
nebo „americký“ . Pohled na poválečné „kukaně“ 
z proutí nebo PVC připomene nejednomu z dříve 

narozených vlastní dětství a oblíbená „Liberta“  pak i těm mladším návštěvníkům. Všichni, 
kdo chtějí zavzpomínat na své dětství, dozvědět se něco nového o historických kočárcích, 
nebo se jen potěšit hezkými exponáty jsou srdečně zváni na výstavu „Hajej, dadej, broučku 
malej“ , která potrvá ve výstavních prostorách minoritského kláštera až do 30. prosince 2010. 

 

Alexandra Zvonařová 

Kinetické kamenné vodní skulptury a koláže  
z dílny rodiny Svátkových 

 
Ve čtvrtek 13. května 2010 se ve výstavních prostorách minoritského kláštera Muzea 

Jindřichohradecka uskuteční vernisáž výstavy, která představí práce rodiny výtvarníků 
Svátkových žijících a tvořících ve Vlastiboři u Soběslavi.  

Sochař a restaurátor František Svátek původem z Tábora se věnuje především tématu 
hydrokinetické plastiky. Jeho profesní dráha ho po absolvování SUPŠ v Hořicích a AVU 
v Praze zavedla do Itálie a Německa, kde se věnoval nejenom vlastnímu studiu, ale také 
restaurování fresek, mozaik a kamene. V osmdesátých letech vyučoval sochařským tech-
nikám v Kasselu a Benátkách.  

Jeho současná díla připomínají perpetuum mobile, jež se pohybuje naprosto spolehlivě 
a hladce za hudebního doprovodu tekoucí vody, která probarvuje vyhlazené mramory do 

sytých a kontrastních tónů. Na výstavě budou 
prezentovány dokonale fungující vodní skulp-
tury, které v sobě mají něco z kouzla japon-
ských zahrad, kde kámen a voda vedou věčný 
dialog. Miskovité, mušlovité a jiné nálevko-
vité tvary, připomínající tropickou květenu, 
jsou použity pro kouzelnou a sofistikovanou 
kinetickou hru, kdy se naplněný objem ka-
menné nádoby vahou a impulsem dopadající 
vody přelije do nádrže, aby se celý proces 
nepřetržitě opakoval. Cirkulující voda a pří-
slovečná poslední kapka, kterou se vše uvede 

do pohybu, nás připoutá k jeho vodním dílům natolik, že uhranutě sledujeme bez hlesu onu 
jemnou mechaniku, která dosáhla alchymistického cíle. 

Jeho životní partnerka Barbora Blahutová, pocházející z Veselí nad Lužnicí, se po studiu 
AVU v Praze a v Miláně a restaurátorského institutu v Římě věnovala především restauro-
vání v římském Národním muzeu. Koncem sedmdesátých let se díky dvojímu mateřství 
mění její pohled na společnost a funkci umění v ní. Stává se velmi kritickou ke konsumizmu 
a začíná se obávat o osud naší planety. Pro nedostatek času a místa limituje své práce na 
koláže na papíře a drobné plastiky z papíru, kamene, dřeva, listů, látky. Koncem osmde-
sátých let začíná vědomě pracovat s použitým materiálem, mění jeho osud, dává mu nárok 
na získání nové hodnoty a další život. Chce tím naznačit, jak by se mělo se světem zacházet: 
citliv ě, rozvážně, opatrně a současně odvážně (žensky). Postupně zvětšuje formáty svých prací. 

Dcera Francesca Svátek se studiu výtvarného umění věnovala na SUPŠ sv. Anežky 
v Českém Krumlově a dále na Akademiích výtvarného umění v Miláně a v Mnichově. 
V současné době pracuje jako reklamní a jevištní výtvarnice v Lipsku. Na výstavě představí 
především své optimistické koláže.  

Dcera Alessandra Svátek se po studiu výtvarných škol v Leccu, Českém Krumlově, Mi-
láně a Bruselu zabývá hlavně realizací nástěnných maleb, obalů na CD, plakátů, videopro-
jekcí a interaktivních instalací. Jejím podílem na výstavě budou koláže vytvořené kombino-
vanou technikou. 

Výstava, která potěší oko každého milovníka nevšedního a hravého umění, je v pro-
storách minoritského kláštera k vidění až do 11. července 2010. 

Alexandra Zvonařová 
  



 
 

 
 

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 
Letošní první květen u nás slavili jsme 
bez muziky. Jindy to bývalo chvalitebným 
zvykem že každého roku dne 1. května 
časně ráno kapella slavného ostrostřelec-
kého sboru ulice města našeho procházela 
a svými dovedně hranými pochody 
obecenstvo probouzela k radosti nad tím, 
že nastal utěšený máj. Nyní, když máme 
ve městě dvě kapelly, nehraje žádná. 

Zasláno. Již často slýchávány stesky, že 
častěji navštěvované procházky naše 
přeplněny bývají obzvláště ve dny sváteční 
dotíravými kolovrátkáři. O pravdivosti 
stesků podobných může se každý lehce 
přesvědčiti, když buď k Rudolfovu, - kde 
často až čtyry kolovrátky zvuky ne příliš 
příjemné vyluzují – neb ke Skrejchovu 
procházkou jde; obtěžování podobné mělo 
by se přece jednou zameziti a to tím více, 
poněvadž snad každý procházkou jde 
proto, aby se klidnou přírodou pobavil a ne 
vřeštícím kolovrátkem! 

1910 
Na dobytčí trh v J. Hradci , odbývaný ve 
středu 4. května, přihnáno bylo: 231 kusů 
velkého, 11 kusů malého hovězího dobyt-
ka a 9 koní. Platilo se za 1 kg živé váhy 64 
až 74 hal. Obchod byl čilý.  
 
Dlouho očekávaná Halleyova kometa 
konečně nás také poctila svou návštěvou 
v Jindř. Hradci tento týden. Od pondělka 
lze ji viděti každý den od 9 hodin. Dozná-
vám kajícně, že není to zjev tak nádherný 
ani imposantní jako v říjnu r. 1835. Zdá se, 
že už i komety stárnou. 
 
Hromadné návštěvy do musea buďtež 
včas přihlašovány, aby mohl býti opatřen 
průvod. Správa musea může může také 
přihlížeti k duševnímu obzoru přihláše-
ných (např. žáků určitého stupně). 
 

1930  
Kapitola pro ženy psaná mužem. Tak 
jsme nyní my ženy rovnoprávny s muži, 
jsme nezávislé, pracujeme jako muži, 
nepotřebujeme více jich pomoci. Studuje-
me, pracujeme, vyděláváme. V té nynější 
choulostivé době a shonu po penězích však 
zapomínáme na to, že jsme ženy... Dopo-
sud se svět obešel bez lékařek, profesorek, 
inženýrek a politických agitátorek, ale 
nikdy ne bez dokonalých matek. 

Z p r á v y : 
  
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka je v květnu 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 7. května 2010 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 v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. 
 

ČČČČSOP J. Hradec a spolek Přátelé starého J. Hradce pořádají přednášku RNDr. Jana 
Pokorného, CSc., a Josefa Vondráčka s besedou o městském parku „STROMY VE 
MĚSTĚ“ v pondělí 3. května v 18 hodin v konferenčním sále muzea. 

 

MMMMuzeum Vás zve na vernisáž výstavy historických kočárků  „HAJEJ, DADEJ, 
BROUČKU MALEJ“ ve čtvrtek 6. května od 16 hodin ve výstavním sále v minorit-
ském klášteře. Výstava potrvá do do 30. prosince 2010. 

 

MMMMuzeum Vás zve na KONCERT JINDŘICHOHRADECKÉHO SYMFONIC-
KÉHO ORCHESTRU v sobotu 8. května od 19 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. 
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč. 

 

SSSSpolek Přátelé starého J. Hradce a muzeum Vás zvou na přednášku PhDr. Josefa 
Hrdličky nazvanou „ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ LEGENDA O D ĚLENÍ RŮŽÍ“ 
v pondělí  10. května  v 19 hodin v konferenčním sále muzea. 
 

MMMMuzeum Vás zve na vernisáž výstavy „KAMENNÉ FONTÁNY A KOLÁŽE 
z dílny rodiny SVÁTKOVÝCH“ ve čtvrtek 13. května  od 16 hodin v minoritském 
klášteře. Výstava potrvá do 11. července 2010. 
 

KKKK lub historie letectví J. Hradec a muzeum Vás zvou na besedu: „VZPOMÍNKY 
ŘIDI ČE TANKU NA BOJ O DUKLU A ÚTOK NA OSTRAVU V LETECH 
1944 – 1945“ v pátek  14. května od 18 hodin v konferenčním sále muzea. 
 

MMMMuzeum Vás zve na XIII. ro čník sportovně-zábavné soutěže „B ĚŽ NA VĚŽ“  v so-
botu 15. května, sraz u městské vyhlídkové věže. Prezence závodníků od 8.30 hodin. 
 

MMMMuzeum Vás zve na přednášku Jany Štěrbové „PATCHWORK A QUILT“  po-
řádanou ve středu 19. května od 17 hodin v konferenčním sále muzea. Vstup volný. 
 

MMMMuzeum Vás srdečně zve na  „MUZEJNÍ NOC“, která se koná  v pátek 21. květ-
na od 20 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. 
 

MMMMuzeum Vás zve na vernisáž výstavy „EMMY DESTINN – COGNITA ET 
INCOGNITA (Ema Destinnová – známá a neznámá)“ ve čtvrtek 27. května  
od 16 hodin v konferenčním sále muzea. 
 

MMMMuzeum a PS Smetana Vás srdečně zvou na KONCERT TŘÍ PĚVECKÝCH 
SBORŮ (PS Smetana J. Hradec, PS Lípa Kamenice nad Lipou a PS Buštěhrad)  
v sobotu 29. května od 17 hodin do kostela sv. Jana Křtitele. Vstupné dobrovolné. 
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