
 

 
 

JEDENÁCTÝ ROČNÍK FOLKLORNÍHO FESTIVALU 
JIHOČESKÝCH SOUBORŮ V JINDŘICHOV Ě HRADCI 

 
 Sobotním odpolednem, 21. červencem 2018, se do Jindřichova Hradce po roce vrací 
Folklorní festival jihočeských souborů. Letošní ročník, v pořadí již jedenáctý, přivítá 
v Jindřichově Hradci Folklorní sou-
bor Trnka z Vyškova, dětské folk-
lorní soubory Klebetníček z Vyškova 
a Dřeváček z Jihlavy. Jediným 
zástupcem jižních Čech bude tento-
krát místní folklorní seskupení 
Krojová družina z Jarošova nad 
Nežárkou. Hlavními organizátory 
festivalu jsou Muzeum Jindřichohra-
decka 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 taneční  
a pěvecká vystoupení, ale i další drobné akce, které se odehrají 
již před samotným festivalem na různých místech města. 
V první řadě bude možné v dopoledních hodinách potkat část 
Jarošovské krojové družiny v Panské ulici u informačního 
centra, kde proběhne zpěvem a tancem upoutávka k festivalu. 
Od půl jedné pak bude na Masarykově náměstí vystupovat 
Folklorní soubor Trnka z Vyškova. Ve 13.00 hodin při 
slavnostním zahájení festivalu na Masarykově náměstí  
u kulturního domu Střelnice pronesou své zdravice starosta 
Města Jindřichův Hradec Ing. Stanislav Mrvka a také starosta 
Obce Jarošov nad Nežárkou Bohumil Rod. 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 po 
uvítání ředitelem muzea PhDr. Jaroslavem 
Pikalem budou od 14.00 do 18.00 hodin soubory 
tančit a zpívat. V případě nepříznivého počasí se 
festival koná v divadelním sále kulturního domu 
Střelnice. Po celou dobu festivalu bude pro 
návštěvníky zajištěno bohaté občerstvení. 
 Věříme, že i letošní 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.  
 

Alexandra Zvonařová 
 

NEBEKLÍ ČE OD LANDFRASŮ  
V BLATSKÉM MUZEU V SOB ĚSLAVI 

 
 V pátek 23. června 2018 v 17.00 hodin byla v Blatském muzeu v Soběslavi zahájena 
slavnostní vernisáží výstava Nebeklíče od Landfrasů, kterou Jindřichohradečané i návštěv-
níci města mohli shlédnout v loňském roce v Muzeu Jindřichohradecka. Výstava byla 
připravena při příležitosti 220. výročí založení Landfrasovy tiskárny, největší mimopražské 
tiskárny 19. století.  Tradiční tituly barokních modlitebních knih, k nimž patřil nebeklíč 
z pera německého kapucína Martina z Kochemu, si získaly trvalou oblibu mezi nejširšími 
lidovými vrstvami a spolu s dalšími modlitebními knihami tvořily základ produkce Landfra-

sovy tiskárny a jádro jejího 
obchodního úspěchu. Landfraso-
vé tiskli Nebeklíče od počátku 
působení tiskárny až do roku 
1905 s různými variantami náz-
vu, v češtině i němčině s mírně 
se lišícím obsahem i rozsahem, 
v různé typografické úpravě  
a švabachem jako Malý, Polo-
viční, Zlatý, Celý nebo Pravý 
nebeklíč. Nebeklíče a modlitební 
knihy byly součástí života ven-
kovského lidu a kromě zprostřed-
kování modliteb měly i funkci 
magickou. Právě v jižních Če-

chách selky často kráčely do kostela v kroji s nebeklíčem pokrytým mosaznou vazbou 
s vybíjenými ornamenty a vykládanou barevnými sklíčky. Unikátní soubor nově restaurova-
ných nebeklíčů v mosazných vazbách je největší ozdobou výstavy, která bude instalována 
ve Smrčkově domě v Soběslavi. V jeho deseti sálech je od loňského roku otevřena nová 
expozice Život na Blatech a Kozácku, nedávno oceněná v prestižní  Národní soutěži muzeí 
Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2017. Na zahájení výstavy vystoupili 
členové Jarošovské krojové družiny. Blatské muzeum zve všechny zájemce do svých 
prostor.   

Štěpánka Běhalová 

 

Stejnojmenná publikace připravená k výstavě  
je v prodeji též v pokladnách  
Muzea Jindřichohradecka 



BAROKNÍ ZÁKLOPOVÝ STROP 
 
 Sbírkové fondy Muzea Jindřichohradecka jsou každoročně obohacovány nejedním 
zajímavým historickým či uměleckým předmětem. K těm nejzajímavějším patří bezesporu  

i záklopový strop s figurálním motivem 
Korunování Panny Marie malovaný temperou 
od neznámého malíře druhé poloviny 18. sto-
letí. Přírůstkem se stal v roce 2012, přičemž 
původně pocházel z domu č.p. 10 /III ve 
Vídeňské ulici v Jindřichově Hradci. Jedná se 
o velmi rozměrné dílo o celkových rozměrech 
270 x 500 cm složené z dochovaných  
15 prken o jednotlivé šířce 33-34 cm a tlou-
šťce 3,4 cm. Původní počet prken byl prav-
děpodobně ještě vyšší, jak lze usuzovat  
z chybějících částí spodobněného církevního 
výjevu.  
 Ústřední motiv Korunování Panny na 
nebesích vyobrazuje Otce a Syna Ježíše 
společně pokládajících korunu na hlavu 

Panny Marie. Nad výjevem se vznáší bílá holubice Ducha svatého. Na obou stranách se 
nacházejí nedochované asistenční postavy svatých a celý výjev uzavírají dva andělé, 
přičemž levý drží v ruce zrcadlo. Scéna je obklopena dramaticky prosvícenými mraky.  
 V roce 2013 prošel celý strop náročným restaurováním pod rukama pražské restaurátorky 
akademické malířky Heleny Mückové. Na jednotlivých částech stropu bylo provedeno 
postupné upevňování barevných 
vrstev a důkladná penetrace a pe-
trifikace dřeva. Následovalo po-
stupné snímání zničených laků 
spolu s povrchovou nečistotou  
a postupné ztenčování zčernalých 
map prostoupených skrz malbu. 
Proběhlo vlastní čištění barevné 
vrstvy a odstranění nevhodných 
zásahů z minulosti v podobě 
retuší, přemaleb a nevhodného 
tmelení. Dalším krokem bylo 
celkové dočištění barevné vrstvy, 
dle potřeby vyšpánování prasklin 
a doplnění defektů dřeva vytme-
lením. Součástí restaurování byla 
také příprava podkladů chybějící 
malby a vytvoření napodobivé, 
místy scelující retuše dle charakteru malby. Nakonec byla památka opatřena závěrečnou 
opakovanou lakovou vrstvou s UV filtrem. 
 Na probíhající výstavě, trefně nazvané Muzejní poklady v rukách restaurátorů, se ús-
třední část složená ze čtyř prken stala dominantou přední místnosti výstavní síně "V jezuit-
ském semináři" na Balbínově náměstí, kde si ji do 7. října můžete pozorně prohlédnout. 

 
Jakub Valášek 

Pohled na strop před restaurováním 

 

Strop po restaurování 

 



 

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 otevřen 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 po celý rok v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. 

 

 Ve středu 4. července se v kostele sv. Jana Křtitele koná od 20.00 hodin SVÁTEČNÍ 
KONCERT TRUMPET TUNE BRASS . Na programu: baroko, swing, hudba z filmu 
Rocky. Vstupné 100 Kč, děti 50 Kč. 

  

 Zveme Vás na KONCERT K VÝRO ČÍ REPUBLIKY - HEZKY KLASICKY  
A ČESKY do kostela sv. Jana Křtitele v neděli 8. července od 19.00 hodin. Účinkuje 
operní pěvkyně Pavlína Senić a její hosté:  Šárka Knížetová - klavír, Václav Fikrle - recita-
ce, Jan Paulík - kytara. Vstupné 200 Kč. 
 

Jindřichohradecké muzeum pořádá v pátek 13. a 27. července od 19.00 hodin NOČNÍ 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA SV. JANA K ŘTITELE. Návštěvníky 
provede Bc. Petr Pokovba a tou druhou archeolog muzea Mgr. Vladislav Burian. Počet osob 
ve skupině je omezen. Vstupenky si můžete  zakoupit od 1. července na pokladně ve 
Štítného ulici. Vstupné 90 Kč, děti 40 Kč. 
 

 V sobotu 21. července pořádá Muzeum Jindřichohradecka a Jarošovská krojová 
družina XI. ro čník FOLKLORNÍHO FESTIVALU JIHO ČESKÝCH NÁRODOPIS-
NÝCH SOUBORŮ. Průvod městem začíná ve 13.00, zahájení festivalu ve 14.00 hodin. 
Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se bude konat v KD Střelnice. 
 

 Do výstavní síně "V jezuitském semináři" zveme na dvě související  výstavy MUZEJNÍ 
POKLADY V RUKOU RESTAURÁTOR Ů a ZACÍLENO NA BOŽSKOU EMU  
Výstavy potrvají do 7. října 2018.  
   

 Muzeum Jindřichohradecka vás zve na výstavy do minoritského kláštera ve Štítného 
ulici. Do křížové chodby na výstavu textilních výtvarníků - manželů Vodákových 
VIDLI ČKOU, JEHLOU A KLEŠT ĚMI. Výstava potrvá do 7. října 2018. V konferenč-
ním sále muzea je výstava PRVNÍ REPUBLIKA - Život v J. Hradci na stránkách 
týdeníku Ohlas od Nežárky a ve výstavním sálu "Ve Svatojánské" výstava stavebnice 
Lego SVĚT KOSTIČEK. Obě výstavy potrvají do 30. prosince 2018.   

 

 


