
 

 
DEVÁTÝ ROČNÍK FOLKLORNÍHO FESTIVALU 

JIHOČESKÝCH SOUBORŮ V JINDŘICHOV Ě HRADCI 
 

 Ve městě nad Vajgarem již zabydlený stále populárnější festival folklorních souborů přivítá 
své návštěvníky v sobotu 23. července 2016. Letošní ročník, který se honosí číslem devět, 
představí v Jindřichově Hradci Folklórní spolek Bejvávalo z Prahy, Chodský soubor Mrákov  

z Domažlic, Folklórní soubor Libín 
z Prachatic a Krojovou družinu z Jarošo-
va nad Nežárkou. Hlavními organizátory 
projektu jsou Muzeum Jindřichohradecka 
a Jarošovská krojová družina, kteří 
festival připravují za finanční účasti 
Jihočeského kraje, Města Jindřichův 
Hradec, Obce Jarošov nad Nežárkou  
a firem Waldviertler Sparkasse, Fruko 
Schulz a Vlastimil Kostka z Jarošova nad 
Nežárkou. Mediálním partnerem festivalu 
je Český rozhlas České Budějovice.   

 Na programu festivalu jsou nejenom samotná vystoupení, ale také další doprovodné 
aktivity. Před slavnostním zahájením festivalu budou již od půl jedné odpolední vyhrávat, 
tančit a zpívat na Masarykově náměstí členové souboru Mrákov z Domažlic. Na samotném 
slavnostním zahájení festivalu, které proběhne ve 13 hodin na Masarykově náměstí, budou 
proneseny zdravice nejenom starostou Města Jindřichův Hradec ing. Stanislavem Mrvkou, 
ale také ředitelem Muzea Jindřichohradecka PhDr. Jaroslavem Pikalem a starostou Obce 
Jarošov nad Nežárkou Bohumilem Rodem. Po 
zdravicích vyjde od Střelnice krojovaný 
průvod účastníků festivalu, který projde 
Panskou ulicí na náměstí Míru, kde bude 
krátká zastávka se zpěvy a tanci. Pak se 
průvod přesune do zahrad a dvorů Muzea 
Jindřichohradecka, kde budou od 14.00 hodin 
soubory tančit a zpívat. V případě nepříznivé-
ho počasí se festival koná v sále Domu dětí  
a mládeže v Růžové ulici. Po celou dobu 
festivalu bude pro návštěvníky zajištěno 
bohaté občerstvení. 



 Věříme, že i letošní devátý ročník festivalu, stejně jako ty předešlé, potěší všechny 
zájemce mnoha lidovými písničkami a tanci i pestrými kroji a všichni si společně užijeme 
bohatý program národopisného festivalu, který bude jistě zpestřením letního prázdninového 
odpoledne. Vstupné na akci je dobrovolné. 
 Podrobný program festivalu naleznete na webových stránkách Muzea Jindřichohradecka.  

 
Zvonařová Alexandra 

 
NOČNÍ TOULKY TAJEMNÝM KOSTELEM  

SV. JANA KŘTITELE 
 

 Od června se do kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci vrátily komentované 
Toulky nočním tajemným kostelem. První z nich se uskutečnila 10. června během Muzejní 
noci, v rámci Noci kostelů. Jako každoročně 
se prohlídek střídavě ujali archeolog muzea 
Mgr. Vladislav Burian a renomovaný průvod-
ce Bc. Petr Pokovba. Toulky budou probíhat 
především během července a srpna, zakonče-
ny budou „dušičkovou“ výpravou podzimně 
potemnělým kostelem.   
 Během Toulek se návštěvníci nejprve 
vydají do vlastního kostela sv. Jana Křtitele, 
který patří ke skvostům jihočeské gotiky. 
Datace staršího románského kostela však sahá 
až do 12. století! V kostele je představena 
historie tohoto církevního objektu, včetně nástěnných maleb z poloviny 14. století a náhrob-
ku Magdaleny z Gleichenu.       
 Poté se návštěvníci vydají do minoritského kláštera, kde se dozví zajímavosti o historii 
objektu a proměnách rajského dvora. V samotném závěru prohlídky pak účastníci Toulek 
vystoupají po dřevěném schodišti na půdu kostela a po prkenné „podlaze“ se projdou nad 
presbytářem a částí hlavní lodi. Právě tato část prohlídky je velice oblíbenou a v České 

republice ojedinělou!  
 Proč je tedy kostel sv. Jana Křtitele 
tajemným? Těch důvodů je hned 
několik. Ne zcela jasně zodpovězenou 
otázkou je vysvětlení, proč je kostel 
,křivý´? Bezesporu zajímavé jsou 
postavy apoštolů bez hlav, tajemné 
jsou nestvůrky a příšerky namalované 
v ostění gotických oken, včetně ležící 
postavy muže v triumfálním oblouku 
kostela. Těch „tajemství“ je však 
mnohem více. To je také jedním 
z důvodů, proč stojí noční „toulání“ 

kostelem sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci za návštěvu i za následné zamyšlení.  
     Informace o termínech jednotlivých „Toulek“ naleznete na webu našeho muzea,  
v informačním centru města Jindřichův Hradec a na obou pokladnách Muzea Jindřichohra-
decka, kde si také můžete vstupenky zakoupit.   

Vladislav Burian 



VELKÁ VÁLKA  
ve sbírce Muzea Jindřichohradecka 

 
 Mezi poslední prezentované muzejní fondy uměleckého řemesla uchovávajícími vzpo-
mínky na období I. světové války patří fondy Sklo a Porcelán a jemná kamenina, které 
obsahují menší soubory různých upomínkových předmětů. 

 Ve sbírkovém fondu Sklo je 
uložena třiceticentimetrová modře 
barvená váza s medailony němec-
kého císaře Viléma II. a rakouského 
císaře Františka Josefa I., pod 
kterými se vine nápis Wir halten 
fesst und treu zusammen, volně 
přeloženo Jsme pevni a věrně 
držíme pospolu. Patriotická váza 
vznikla již v prvním válečném roce. 
Dalšími předměty ve fondu jsou 
dvě tvarově jednoduché, válcovité 
skleničky zdobené vlajkami ústřed-
ních mocností a zúženými koso-
čtverci taktéž s letopočtem 1914.  
Z plukovního muzea původně 
pocházejí tři uzavíratelné dózičky  
z let 1917 až 1918 uchovávající 

moučnou směs na přípravu válečného chleba. V této době byl v kasárnách či na frontě 
používán poměr 60% mleté žitné a 40% mleté kukuřičné mouky. 
 Fond Porcelán a jemná keramika je na tento typ patriotických předmětů o něco bohatší. 
Nejčastěji jsou zastoupeny hrnky - čtyři upomínkové, tvarově různorodé s medailony císaře 
Viléma II. a Františka Josefa I., 
dále stejně zdobený trojdílný 
porcelánový servis na čaj, dvě 
vázičky, tabatěrka, malovaný ke-
límek s portréty mocnářů, panák  
s portrétem vysoce postaveného 
německého oficíra a popelník ve 
tvaru nábojnice do děla ráže 30,5. 
Na několika zmiňovaných před-
mětech se vyskytuje latinský 
nápis Viribus unitis, což v českém 
překladu znamená Společné úsilí, 
na dalších Gott mit uns, tedy Bůh 
s námi či již zmiňované Wir 
halten fesst und treu zusammen. 
 Převážná část těchto předmětů 
se samozřejmě objevila již na 
výstavě Inter arma silent musae? - Pětasedmdesátníci na ruské frontě, zbytek bude k vidění 
na pokračování výstavy v roce 2017, a to pod názvem Pětasedmdesátníci na italské frontě. 
 

Jakub Valášek 

Pohled do vitríny s upomínkovými předměty  
na výstavě Inter arma silent musae? 

 

Skleněná patriotická 
váza z  roku 1914 

 

Porcelánový upomínkový 
předmět ve tvaru nábojnice 

 



 
 
 

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 od 9.00 do 
12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Kostel sv. Jana Křtitele je pro veřejnost otevřen denně  
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.  

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 1. července od 18.00 hodin koncert 
vokálního souboru X-TET v rajském dvoru minoritského kláštera ve Štítného ulici. Na 
programu: černošské spirituály. Vstupné 80 Kč dospělí, 40 Kč děti. 
 

 Sváteční koncert TRUMPET TUNE  se koná v neděli 3. července od 19.00 hodin  
v kostele sv. Jana Křtitele. Na programu: zajímavosti pro žestě, originální aranžmá světových 
melodií. Vstupné 80 Kč/os., děti 40 Kč/os. 

 

V kostele sv. Jana Křtitele se konají v rámci minifestivalu Magická viola Petra Přibyla-
dva koncerty. V pondělí 11. července 21.00 hodin NOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH  
a 18. července v 19.00 hodin KONCERT BLUE EFFECT ACOUSTIC k poctě Petra 
Nováka. Lístky v předprodeji. Bližší na plakátech. 

 

  Muzeum Jindřichohradecka a Jarošovská krojová družina Vás srdečně zvou na  
IX. ročník FOLKLORNÍHO FESTIVALU JIHO ČESKÝCH NÁRODOPISNÝCH 
SOUBORŮ, který se koná v sobotu 23. července. Průvod městem začíná ve 13.00 hodin  
před KD Střelnice, zahájení festivalu na zadních dvorech minoritského kláštera ve Štítného 
ulici ve 14.00 hodin. Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se festival bude 
konat v KD Střelnice. 
 

 Jindřichohradecké muzeum uspořádalo výstavu známé jindřichohradecké výtvarnice 
ZDEŇKA SKOŘEPOVÁ A JEJÍ TVORBA ZA POSLEDNÍCH DVACET LET.  
Výstava ve výstavní síni "V jezuitském semináři" potrvá do 14. srpna 2016. 
 

 Výstava SAMI / SPOLU / DOHROMADY je umístěna v křížové chodbě minoritského 
kláštera. Na výstavě můžete shlédnout práce studentů pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. 
Potrvá do 18. září 2016. Do minoritského kláštera ve Štítného ulici zveme také na výstavu 
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA, kde je představen život v Jindřichově Hradci ze stránek 
týdeníku Ohlas od Nežárky, která se nalézá v konferenčním sále muzea. 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. 
   

 


