
VÝSTAVA ORBIS PICTUS: EUROPA - NEKONE NÝ OBRAZ 
Pod tímto názvem se skrývá dlouhodobý projekt využívající princip nekone ného plátna, 

a to formou výtvarné interakce, kdy jednotliví um lci a od minulého roku taktéž handicapo-
vaní tv rci p evedou svoji myšlenku na p ipravenou ást malí ského plátna. Tímto zp so-
bem v r zných podobách a v r zných ástech Evropy p ispívají svým um leckým projevem 
a osobitým p ístupem k podpo e evropské identity, p átelství a vzájemné spolupráci mezi 
evropskými zem mi. Neustále se rozvíjející dílo je schopné do sebe pojímat a reflektovat 
spole enské a mezinárodní vlivy v etn  osobních názor  a um leckých styl .

  Neodmyslitelnou sou ástí výstavy je instalovaný malí ský st l s navinutým dvanáctimet-
rovým, sedmdesát centimetr  širokým plátnem, jenž je k pomalování pro každého um lce,  
a to o p ibližné délce jeden metr, jiné omezení de facto neexistuje. Po zaschnutí akrylových 
barev se plátno p evine a m že nastoupit další um lec. Tímto postupem již bylo namalováno 
p es 300 metr  plátna nejen eskými, ale i zahrani ními um lci. 
 Samotný projekt byl slavnostn  zahájen roku 2001 v Senátu eské republiky pod 
vzájemnou záštitou Senátu, Ministerstva zahrani í, Ú adu vlády eské republiky a Evropské 
unie. Roku 2003 a 2004 získal Cenu za nejlepší p ípravu a realizaci v oblasti výtvarného 
um ní. Prezentace projektu prob hla v 17 státech Evropy a sou asné dob  pokra uje stálou 
expozicí v Galerii OPE v areálu Památníku Vojna u P íbrami. Výstavní innost probíhá  
i v galeriích a výstavních prostorách po celé eské republice a nyní zavítá do Jind ichova 
Hradce, kde bude k vid ní od 4. kv tna v prostorách k ížové chodby bývalého minoritského 
kláštera u kostela sv. Jana K titele. Vernisáž bude zahájena v typický muzejní as,  
v 16:00 hodin ve foyer muzea ve Štítného ulici, bohatý kulturní program bude dopln n 
videoprezentací již vzniklých realizací v Písku a ve Strakonicích. 

Jakub Valášek 

Expozice v jezuitském seminá i - otev eno denn  mimo pond lí od 8.30 do 12.00  
a od 13.00 do 17.00 hodin. M stská vyhlídková v ž je otev ena pouze o víkendech od 
10.00 do 12.30 a od 13.30 do 18.00 hodin. Výstavní prostory v minoritském klášte e jsou 
otev eny denn  mimo pond lí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Kostel sv. Jana 
K titele je pro ve ejnost uzav en.  

Knihovna Muzea Jind ichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje služby 
pro ve ejnost po celý rok v pond lí a ve st edu od 12.30 do 15.30 hodin. 

* * * 
 Ve tvrtek 4. kv tna od 16.00 hodin se v k ížové chodb  minoritského kláštera ve Štít-
ného ul. koná vernisáž výstavy ORBIS PICTUS: EUROPA. Výstava potrvá do 9. ervence. 

Muzeum Jind ichohradecka po ádá ve tvrtek 11. kv tna od 19.00 hodin JARNÍ 
SWINGOVÝ KONCERT. Koncert se koná v kostela sv. Jana K titele. Vstupné 80 K .  

 Již XX. ro ník sout že B Ž NA V Ž se koná v sobotu 13. kv tna. Prezentace 
závodník  u m stské vyhlídkové v že od 8.30 hodin. Závod za íná od 9.00 hodin. 

 V pond lí 15. kv tna od  19.00 hodin se koná setkání Spolku p átel starého Jind ichova 
Hradce s p ednáškou PaedDr. Františka Fürbacha  ROK BITVY U ZBOROVA.  Konfe-
ren ní sál muzea ve Štítného ulici. Vstup volný. 

 Jind ichohradecké muzeum Vás srde n  zve na vernisáž výstavy fotografií s tématem  
1. SV TOVÁ VÁLKA. Vernisáž se koná ve tvrtek 18. kv tna od 16.00 hodin v konfe-
ren ním sále muzea ve Štítného ulici. Výstava potrvá do 30. prosince 2017. 

 KONCERT T Í P VECKÝCH SBOR se koná v kostele sv. Jana K titele v sobotu  
20. kv tna od 16.00 hodin. Vstupné dobrovolné.

 Zveme Vás na MUZEJNÍ NOC po ádanou na téma AFRIKA HRAVÁ, která se 
koná v pátek 26. kv tna od 18.00 do 22.00 hodin. Na programu hra pro d ti s pln ním 
úkol  a ada vystoupení pro d ti i dosp lé.   

 V rámci Muzejní noci muzeum po ádá KONCERT vokálního souboru YELLOW 
SISTERS, v kostele sv. Jana K titele, v pátek 26. kv tna od 21.00 hodin. Vstupné 100 K , 
d ti v doprovodu dosp lých zdarma.

Do výstavní sín  "V jezuitském seminá i" zveme na výstavu INTER ARMA SILENT 
MUSAE? Díla um lc  75. p šího pluku na italské front  1917-18 budou prezentována do 
23. ervence 2017.  Ve výstavním sále "Ve Svatojánské" je umíst na výstava AFRIKA 
HRAVÁ. Výstava je vhodná pro rodiny s d tmi a potrvá do 30. prosince 2017. 

BOŽSTVA A KULTY 
verše Josefa Šimánka s ilustracemi Josefa Váchala 

V roce 1997 vyšel spole nou pé í pražského nakladatelství Volvox Globator a Paseka 
reprint knihy Josefa Šimánka Božstva a kulty, kterou v roce 1910 vydal vlastním nákladem 
autor ve 260 exemplá ích v grafické úprav   
a s d evoryty svého p ítele Josefa Váchala. 
Jind ichohradecké muzeum zakoupilo tento 
reprint do svých sbírek a p ed t emi lety 
vydražilo v auk ní síni Dorotheum i originál 
publikace s po adovým íslem 114/260. 
D vod této koup  je z ejmý: autor PhDr. Josef 
Šimánek (16. 3. 1883-16. 11. 1959) se narodil 
v Jind ichov  Hradci v rodin  ú edníka 
m stské spo itelny. Studoval na zdejším 
gymnáziu, po maturit  pokra oval na Filozo-
fické fakult  Karlovy univerzity v Praze, kde 
také získal doktorát. P sobil v Praze, kde 
nejd íve redigoval Pokrokovou revue, 
Knihovnu západních literatur, Knihovnu pro filosofii, um ní a život, Zrcadlo, satirickou 
p ílohu asopisu Samostatnost, asopis Týden sv tem a Nový obzor. V letech 1924–49 byl 
vedoucím knihovny Pozemkového ú adu, pozd ji pracoval jako vrchní odborový rada. Od 
roku 1918 byl lenem Zemské komise pro pé i o mládež, dále p sobil jako tajemník 
Zemského cizineckého svazu a generální sekretá  Svazu skaut .  Napsal n kolik odborných 
publikací z tohoto oboru. Vlastní literární innost zahájil básnickou tvorbou a stal se uzná-
vaným a plodným básníkem a prozaikem, do svých d l promítal svou lásku k p írod ,  

k rodnému kraji i klasickému um ní a architektu e, stejn  jako okultní a mystická témata. 
Dnes je za azen i do Slovníku eské literární fantastiky a science fiction. Jeho p áteli byli 
grafik Josef Váchal, básník Jaromír Borecký, manželé filosof Vladimír Hoppe a výtvarnice 
Marie Hoppe Teinitzerová,  literární historik Ferdinand Strej ek a p vkyn  Ema Destinnová. 
Se svérázným um lcem Josefem Váchalem jej spojoval zájem o tajné v dy a hnutí eských 
hermetik . Josef Váchal, ilustroval jen n kolik cizích d l, nap íklad autor  Otokara B eziny 
a Jakuba Demla. Jeho ú ast na grafické úprav  a výzdob  Šimánkových Božstev a kult  je 
p i ítána tehdejšímu osobnímu vztahu autor  p i spoluzakládání spolku Sursum.  
 Muzeum Jind ichohradecka tímto nákupem obohatilo sbírkový fond Regionální literatura 
a doplnilo cenným a unikátním kusem soubor titul  z pera Josefa Šimánka, který v sou asné 
dob ítá 23 knihovních jednotek. 

Št pánka B halová

Josef Šimánek s básníkem Jaroslavem 
Vrchlickým v Opatii v roce 1910 



P TASEDMDESÁTNÍCI VE SV TOVÉ VÁLCE 

 Sté výro í první sv tové války dalo vzniknout další 
výstav  o smutném období let 1914 – 1918. Ve sbír-
kách Muzea Jind ichohradecka se totiž dochovala cenná 
kolekce fotografií z vále ných let, které zachycují život 
p íslušník  jind ichohradeckého 75. p šího pluku, a pra-
covníci muzea se rozhodli p edstavit je zájemc m na 
samostatné výstav . Muzeum tak navazuje na úsp šnou 
výstavu Sv dectví diapozitiv , na níž byl p ed devíti lety 
prezentován výb r z kolorovaných diapozitiv  o osudech 
p tasedmdesátník  na vále ných frontách i v zázemí. 
 V tšina fotografií pochází z plukovního muzea, které 
vzniklo v Debrecín , kam byl pluk p eložen, na ja e roku 
1918, další snímky pak získalo muzeum pozd ji, n které 
fotografie si do svého památníku se vzpomínkami a zápisy 
z války vložil dirigent plukovní hudby Alois Prave ek. 

 Výstava po stru ném úvo-
du o válce a historii p šího 
pluku . 75 zachycuje p so-
bení pluku od mobilizace a odjezdu voják  z Jind ichova 
Hradce na frontu v ervenci a srpnu 1914, p es p sobení pluku 
na východní front  v Hali i, dlouhý p esun na jižní bojišt  po 
bitv  u Zborova v lét  1917 a osudy pluku na italské front   
až po život náhradního praporu, který od listopadu 1915 
v Debrecín  p ipravoval mobilizované, odvedené a zran né 
vojáky pro další boje na obou frontách. Na mnohdy unikátních 
fotografiích tak návšt vníci výstavy v konferen ním sále 
muzea ve Štítného ulici mohou alespo  trochu nahlédnout do 
událostí, které p ed sto lety museli prožívat muži v uniformách 
rakousko-uherské armády. 
 Po izování dokumentárních snímk  na frontách bylo v té 
dob  samoz ejm  ovlivn no jak technickou úrovní a vybave-
ním fotografujících voják , tak jejich možnostmi, které byly za 

vále né situace velmi omezené. To 
nutn  muselo poznamenat nejen 
emeslnou, ale také výtvarnou úrove

n kterých snímk , zejména t ch 
amatérských, které byly zhotoveny ve 
velmi malých formátech a n kdy 
nesou z etelné stopy po nedokonalém 
vyvolání i ustálení hotových foto-
grafií a je na nich patrné i jejich stoleté 
stá í. P esto jsou výmluvným a jedi-
ne ným sv dectvím o kruté dob   
a t žkém život  p íslušník  75. p šího 
pluku za první sv tové války, a proto po nezbytných úpravách, které dnešní digitální 
technika umož uje, tvo í hlavní ást výstavy nazvané p ízna n  Momentky z války. 

František Fürbach 

Za mobilizace v J. Hradci 
srpnu 1914 

Na nádraží v J. Hradci  
v srpnu 1914 

Na ruské front  v lét  1916  

XX. RO NÍK SOUT ŽE B Ž NA V Ž 

 To, že Muzeum Jind ichohradecka po ádá sout ž B Ž NA V Ž již podvacáté, ukazuje 
na oblíbenost tohoto sportovn -zábavného podniku.  
 Tato sout ž byla poprvé vyhlášena v roce 1998 a datum konání byl stanoven na takovou 
kv tnovou sobotu, která se blíží k datu Mezinárodního dne muzeí, který p ipomínáme  
18. kv tna. Sout ž v tšinou zabere celé sobotní dopoledne - záleží na po tu p ihlášených. 
Prezentace závodník  za íná v 8.30 hodin  
a samotný závod v 9.00 hodin. Tak tomu 
bude i letos 13. kv tna.
 Také v letošním roce bude hlavní stan  
a ob erstvení v Dada clubu, moderovat celou 
akci bude tradi n  Karel Sláma a komisa em 
závodu bude oblíbený archeolog Vladislav 
Burian, o zvuk se postará Caymann records.  
 Pr m rn  se ke startu dostaví kolem 
padesátky závodník , vloni to bylo závodník
šedesát ty i. Žádné po así konání závod
dosud nezastavilo,  p i tom nep íznivém se 
pouze posouvá místo, odkud se do v že vybíhá. Cílem závodu je dotknout se po vyb hnutí 
153 schod  zábradlí kolem ochozu, kde se m í as. Nejrychlejším asem zdolání vyhlídko-
vé v že v historii závodu bylo 40 vte in a 06 setin vte iny - o tento rekord se v roce 2015 
postaral tehdy dvacetiletý Daniel Radvanský. Lo ským vít zem byl sedmnáctiletý Filip 
Kašpar s asem 45 vte in a 94 setin vte iny (na snímku s kapelou Pouli níci). Uvidíme, zda-
li se letos poda í n komu rekord p ekonat.  
 Sout ží se celkem v sedmi kategoriích: Chlapci do 15 let, Dívky do 15 let, Mládež do  
25 let, Dosp lí nad 25 let, Mladší senio i nad 35 let, Starší senio i nad 45 let a Veteráni od 
55 let výše. Vít zové jednotlivých kategorií se mohou op t t šit na poháry z d bolínské 
keramické dílny Romany Michalisko Hulíkové a absolutnímu vít zi bude na rok prop j en 
k iš álový putovní pohár editele muzea.  

AFRICKÁ MUZEJNÍ NOC 
  Také letos se naše muzeum p ipojí do celorepublikového projektu Festival muzejních 
nocí. Tentokráte jsme navázali muzejní noc na sezónní výstavu ve výstavním sále "Ve 
Svatojánské" s názvem AFRIKA HRAVÁ a tento název si naše muzejní noc také od 
výstavy prop j ila. 

 T šit se m žete na tradi ní hru pro 
d ti, ve které mohou Vaše ratolesti 
hledat podle mapy r zná stanovišt , 
kde pro n  budou p ipraveny úkoly  
a dílni ky. Za spln ný úkol dostanou 
do mapy razítko a za celou vypln nou 
mapu pak obdrží malou sladkou 
odm nu. Vydáme se s nimi po sto-
pách lovce Pampaliniho p es roz-
bou enou krokodýlí eku po provazo-
vé lávce, mohou si procvi it vzp íme-
nou ladnou ch zi afrických žen pod 
tíhou nádoby s vodou na hlav  nebo 

lov ryb ošt py. Nau íme je výrobu korálk  a masek z papíru i tisk vzor  na látku. Toto je 
jen malá ukázka toho, co u nás Vaše d ti mohou zažít, ale ani dosp lí nep ijdou zkrátka.   
 Chystáme pro Vás adu vystoupení. Ú inkovat bude skv lý jind ichohradecký rytmický 
soubor Hakuna matata, v jednání je módní p ehlídka tradi ního afrického oble ení a nap í-

klad tane ní workshop. Muzejní noc bude završena ve 21.00 
hodin speciálním hodinovým koncertem ženského vokálního 
uskupení YELLOW SISTERS s podtitulem Tubab Woman - 
bílá žena s ernou duší. Hostem hlavních protagonistek bude  
i beat boxer Jan Melichar a m žeme se t šit na originální 
hudební zážitek s muzikou inspirovanou africkými rytmy. 
Tomuto koncertu bude p edcházet malá upoutávka v rámci 
programu muzejní noci, kdy interpretky zapojí Vaše d ti do 
malého hudebního p edstavení Zv inec. Yellow sisters nov
p ipravily pokra ování úsp šného alba písní pro d ti Zv inec 
II, které bude vydáno na Den d tí 1. ervna 2017! 

 B hem muzejní noci si budete moci ochutnat nap íklad okoládu z r zných oblastí 
Afriky a v nabídce budou také pravé africké speciality.

KOSTELEM ZAZNÍ ZVUK PILY, TÉM  STOVKA HLAS
I AFRIKOU INSPIROVAVÉ RYTMY 

 V kv tnu se na p d  Muzea Jind ichohradecka konají hned t i zajímavé koncerty, 
všechny v kostele sv. Jana K titele. Zveme na swing i um ní zp vák  t í p veckých sbor . 
T etím koncertem bude koncert vokálního uskupení Yellow sisters v rámci muzejní noci. 
 Ve tvrtek 11. kv tna p ivítáme v kostele sv. Jana K titele Jind ichohradecký swing 
band, který zde zahájí sezónu JARNÍM SWINGOVÝM KONCERTEM. Koncert, na kterém 
zazní známé melodie 20.-40. let 20. století, za íná v 19.00 hodin. Zpest ením bude speciální 
host kapely Vrá a Volenec, který se p ipojí stylov  se hrou na pilu.  
  V sobotu 20. kv tna od 16.00 hodin zazní kostelem lidové písn , duchovní i sv tská 
hudba nap í  staletími v podání p ibližn  80 zp vák . Ti se setkají spole n  na KONCERT
T Í P VECKÝCH SBOR . Jind ichohradecký PS Smetana hostí tento rok v našem m st
PS Bušt hrad a PS Lípu  
z Kamenice nad Lipou. 
 Koncerty t chto sbor  se 
pravideln  konají již devate-
náct let pokaždé na jednom  
z jejich p sobiš , která se 
pravideln  st ídají. V našem 
kostele se koncert koná již 
pot etí a letos bude zakon-
en spole ným provedením 

známé skladby Bed icha Smetany z opery Prodaná nev sta "Pro  bychom se net šili." 
 V záv ru muzejní noci ve 21.00 hodin v pátek 26. kv tna po ádá Muzeum Jind icho-
hradecka koncert známého uskupení YELLOW SISTERS: t šit se m žete na ženské 
vokální trio ve složení Bára Vaculíková, Antonia Nyass, LuHawa Goldin, které doprovodí 
beat boxer Jan Melichar. Zazní skladby inspirované cestami do Afriky. V labyrintu hlas
naleznete inspiraci úd lem afrických žen, jejich spontaneitu, intuici a krásu.  

Pavla Míchalová 


