
 

 
MUZEJNÍ NOC V MUZEU JIND ŘICHOHRADECKA 

SE PONESE V DUCHU SKLONKU MONARCHIE 
  
 Muzeum Jindřichohradecka pořádá Muzejní noc v pátek 10. června od 18.00 do 22.00 
hodin na tradičním místě - v minoritském klášteře ve Štítného ulici a na jeho přilehlých 
dvorech. Téma muzejní noci nás přenese do období 
19. století. Nebude chybět mapová hra pro děti  
s plněním úkolů ani doprovodný program, ani řádné 
občerstvení. 
 Děti budou moci vyzkoušet činnosti související se 
sportem: stanou se kuloborci nebo si v c. k.  veslař-
ském klubu pod vedením zkušeného plavčíka vy-
zkouší párové veslování. Připomeneme hry našich 
prarodičů - kuličky, čáru, káču a obruč a oprášíme 
také chůdy. Další úkoly budou zaměřené na vojenství 
a v rámci nich si nejen kluci mohou vyzkoušet svou 
mušku při střelbě ze vzduchovky, nebo správné 
plazení se ve válečných zákopech. Dívky nepřijdou 
zkrátka - pro ně je připravena výroba papírových 
květin, jako chudé švadlenky si vyzkouší přišívání 
knoflíků a vyšívání - možná, že si budou moci 
vyzkoušet i šlapací stroje na nožní a ruční pohon. 
Mohou se stát modistkami a ozdobit slaměný klobouk 
květinami. Nebude chybět košíkářská ani řezbářská 
dílna. Plánujeme zvláštní vydání Ohlasu od Nežárky. 
 Rajský dvůr zaplní loutkové divadlo Karromato, které bude dávat 3 kusy ze hry Dřevěný 
cirkus (bude to v 18.30, 19.30 a ve 20.30 hodin). Konferenční sál se stane sálem tanečním, 
budou zde v 19.00, 20.00 a 21.00 hodin probíhat ukázky a výuka dobových tanců 19. století. 
Těšit se můžete na dámy v krinolínách a pány ve fracích. Zařídili jsme pro Vás také fotosa-
lón, kde se budete moci nechat zvěčnit v nádherných nákladných kostýmech. Jelikož 
Muzejní noc vyšla na stejné datum jako Noc kostelů, připravili jsme pro Vás ve 20.45 hodin 
noční prohlídku kostela sv. Jana Křtitele. Muzejní noc vyvrcholí módní přehlídkou v podání 
DS Jablonský a živým obrazem s překvapivým námětem. O čerstvé koláče se postará 
"střapatá" Bohunka a chybět nebude ani pivo a klobásy. Muzejní noc bude ukončena salvou 
z děla ve 22.00 hodin.   

Pavla Míchalová 



ZDEŇKA SKOŘEPOVÁ  
a její tvorba za poslední dvacet let 

 

 Dne 16. června v 16.00 hodin začne ve výstavní síni  
"V jezuitském semináři" výstava jindřichohradecké výtvar-
nice Zdeňky Skořepové. Po tématicky ucelených výstavách 
na začátku  nového milénia se bude jednat o průřez celou 
tvorbou vzniklou za posledních dvacet let. V roce 2000 
vystavila autorka drobné akvarelové studie a obrazy inspiro-
vané cestami po Asii. O tři roky později na výstavě nazvané 
Kopie středověké malby nás autorka pozvala doslova do své 
dílny, kde vznikly úchvatné kopie obrazů předních středově-
kých malířů, např. Mistra Theodorika či Mistra vyšebrod-
ského oltáře. Letošní výstava bude ovšem jiná, obrazy 
vzniklé v poslední době se tématicky ubírají jiným směrem, 
do nitra autorky. Zobrazují její až fantaskní vnitřní světy, 
niterní prožitky a životní zkušenosti. V obrazech se často 
kloubí snové krajinné výjevy s figurálními motivy, objevuje 
se symbolika času, pomíjivosti. Prolíná se v nich lidská existence uprostřed všeobjímající  
a všemocné matky přírody, jakožto hlavní hybatelky koloběhu života a smrti. Během těchto 
dvaceti let se opět začala Zdeňka Skořepová věnovat portrétu, vznikly např. rozměrné 
portréty rodinných příslušníků. Průřez tvorbou doplní autorka několika trojrozměrnými díly, 
drobnými mramorovými sochami vytvořenými v italské Carraře, kam v posledních letech 
opakovaně jezdí a přímo na místě díla sochá.  
 Výstava potrvá do 14. srpna a je uspořádaná zpětně k malířčinu životnímu jubileu. 
Srdečně tedy zveme všechny přátele a uměnímilovné obyvatele našeho města. 
 

Jakub Valášek 
 

SAMI / SPOLU / DOHROMADY 
 

 
 Přesně o týden později se uskuteční další zajímavá akce, a to 
vernisáž společné výstavy pedagogů a studentů Katedry výtvarné 
výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Čes- 
kých Budějovicích. Výstava navazuje na cyklus prezentací 
významných středních škol v jihočeském kraji, po českokrum-
lovské škole Sv. Anežky a bechyňské keramické škole se tak 
dostáváme až k prezentaci uměleckých děl vzniklých na jediné 
veřejné vysoké škole výtvarného zaměření v našem kraji.  
 Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzi-
ty v Českých Budějovicích je nedílnou součástí vzdělávacího 
systému regionu v nejrůznějších organizačních formách  
a strukturách již bezmála sedm desítek let. Za dobu jejího 
fungování prošlo učebnami a ateliéry pracoviště nejen mnoho 

generací posluchačů, ale i těch, jež je na dráhu výtvarného pedagoga připravovali. 
 Křížová chodba bývalého minoritského kláštera se tak opět stane prostorem pro kon-
frontaci současného a středověkého umění. Do 18. září 2016 zde  budou k vidění obrazy, 
sochy a grafiky.  

Jakub Valášek 



VELKÁ VÁLKA  
ve sbírce Muzea Jindřichohradecka 

 
 Období první světové války ovlivnilo životy obyvatel habsburské monarchie, včetně 
Čech a Moravy, jejichž územím nevedla žádná frontová linie. Jedna z předchozích částí 
seriálu byla věnována Emě Destinnové, pro níž 
první světová válka znamenala začátek konce 
skvělé umělecké kariéry. To nezůstalo bez vlivu na 
osud další ženy, jejíž pozůstalost je uložena 
v Muzeu Jindřichohradecka ve fondu, který nese 
název podle jména této ženy, někdejší společnice 
slavné pěvkyně: Marie Martínková. 
 Začátek první světové války zastihl Marii 
Martínkovou na Moravě. Bydlela ve Vyškově, kde 
si našla zaměstnání v lékárně a drogerii Ph. Mg. 
Viléma Tilleho. Od 1. srpna 1914 do 1. srpna 1916 
se u něho učila v oboru drogistický příručí, jak 
stojí ve výučním listě dochovaném v muzeu. Pak 
Tillemu samostatně vedla drogerii a vydělávala mu 
prý víc, než mu vynášela lékárna.  
 Když se Ema Destinnová v létě roku 1916 
vrátila z ciziny a osiřela na zámku ve Stráži nad 
Nežárkou, vzpomněla si brzy na svou dřívější 
společnici: „Stýská se mi po Vaší něžné a dobré 
bytosti,“ napsala jí počátkem června 1916. A za 
necelé tři týdny Martínková obdržela další psaní: 
„Má zlatá Mařenko, dopis Váš cele ukazuje mi milou Vaší dobrou a velkodušnou povahu, 
kterou nedovede nikdo ani dosti oceniti… Že Vás, rozhodnete-li se znovu pro cesty a život 
se mnou, přijmu s otevřenou náručí.“ Dopisy v podobném duchu, které jsou rovněž uloženy 

ve zmíněném muzejním 
fondu, dostávala Marie 
Martínková stále častěji, 
pak Destinnovou několi-
krát navštívila ve Stráži 
nad Nežárkou. Na jaře 
1917 pěvkyně nastudovala 
se s místními ochotníky 
divadelní hru Otto Fastra 
Marie a Marta, která měla 
premiéru 9. dubna a v níž 
Martínková ztvárnila jednu 
z hlavních rolí, postavu 
Marty. Velmi si vážila 
toho, že ji Destinnová 
obsadila, a proto si také 
schovala výtisk Fastrovy 

hry s věnováním a rukopisnými režijními poznámkami slavné pěvkyně. Nakonec se Marie 
Martínková skutečně do strážského zámku přestěhovala. 
 

 František Fürbach 



 
 
 

Expozice v jezuitském semináři - otevřeno denně od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do  
17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena denně od 10.00 do 12.30 a od 13.30 do 
18.00 hodin. Výstavní prostory v minoritském klášteře jsou otevřeny 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 Jindřichohradecka pořádá v pátek 10. června od 18.00 do 22.00 hodin 
MUZEJNÍ NOC  na téma ZA CÍSAŘE PÁNA ANEB C. A K. JINDŘICHŮV HRADEC 
v minoritském klášteře ve Štítného ulici a na přilehlých dvorech. Vstupné dobrovolné. 
 

 V pondělí 13. června od 19.00 hodin se koná v konferenčním sále muzea ve Štítného 
ulici přednáška spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce. Michal Kotyza, Doc. RNDr. Jan 
Pokorný, CSc., a Jiří Langer přednáší o HISTORII A SOU ČASNOSTI RYBNÍKÁ ŘSTVÍ 
A LESNICTVÍ NA  JINDŘICHOHRADECKU . Vstup volný. 
 

 Koncert dětských pěveckých sborů k Evropskému dni hudby s názvem CHVÁLA 
ZPĚVU se koná v úterý 14. června od 17.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Vstupné 
dobrovolné. 
 

 Jindřichohradecké muzeum pořádá ve čtvrtek 16. června od 16.00 hodin vernisáž 
výstavy ZDEŇKA SKOŘEPOVÁ A JEJÍ TVORBA ZA POSLEDNÍCH DVACET 
LET.  Na vernisáži vystoupí JH Swing Band. Výstava ve výstavní síni "V jezuitském 
semináři" potrvá do 14. srpna 2016. 
 

 Muzeum zve na vernisáž výstavy SAMI / SPOLU / DOHROMADY, která proběhne ve 
čtvrtek 23. června od 16.00 hodin v křížové chodbě minoritského kláštera. Na vernisáži 
vystoupí komorní soubor JHSO. Výstava potrvá do 18. září 2016. 
 

 Zveme na výstavu POHLEDNICE ZA C. A K.  do výstavní síně "V jezuitském seminá-
ři". Výstava potrvá do 7. června 2016. 
 
 Výstava PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA, kde je představen život v Jindřichově 
Hradci ze stránek týdeníku Ohlas od Nežárky, se nalézá v konferenčním sále 
muzea ve Štítného ulici. Výstava NEZRANITELNÁ ARMÁDA ZNA ČKY BAŤA 
představuje vojenské hračky z 30. a 40. let 20. století a je umístěna ve výstavním sále "Ve 
Svatojánské". Obě výstavy potrvají do 30. prosince 2016. 
   

 


