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Občanské sdružení MESADA slaví 10 let od založení 
výstavou prací z výtvarné soutěže POMÁHÁME SI  

 

Občanské sdružení MESADA působí v Jindřichově Hradci od roku 2004, ale samotná 
organizace byla založena v roce 2002 v Písku. V J. Hradci nabízí občanské sdružení 
MESADA tři sociální služby. Službu sociální rehabilitace využívají většinou uživatelé, kteří 
jsou zdravotně znevýhodněni nebo jsou ohroženi sociálním vyloučením. Uživatelům, kteří 
do MESADY docházejí na individuální schůzky, nabízí mimo jiné i podporu a pomoc při 
vyhledávání vhodného pracovního místa. V současné době probíhá od února tohoto roku 
projekt Podporované zaměstnávání II. Více o projektu na webových stránkách. Další 
poskytovanou službou je osobní asistence, kterou mohou využít zdravotně postižení, kteří 
potřebují pomoc druhé osoby. Asistentka dochází do domácnosti, kde pomáhá dle potřeb 
uživatele. Tato jediná služba je hrazená sazbou 90 Kč na hodinu. Poslední službou, kterou 
MESADA nabízí, je sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním. Senioři zde mohou aktivně trávit svůj volný čas, ale můžeme jim i pomoci při jednání 
např. na úřadě. Služba je realizována na domech s pečovatelskou službou. 

Při příležitosti desátého výročí založení organizace pořádala v první polovině letošního 
roku výtvarnou soutěž na téma Pomáháme si. Smyslem soutěže je snaha o zamyšlení se nad 
hodnotou vzájemné pomoci v běžném životě. Soutěže se mohly zúčastnit všechny věkové 

kategorie. Zvolené výtvarné techniky byly 
malba, kresba, grafika a počítačová grafika, 
avšak mezi doručenými pracemi se objevily  
i techniky kombinované. Soutěžní práce jsou 
zajímavé nejen po výtvarné stránce, ale také 
svou nápaditostí a rozmanitým pohledem na 
pomoc v běžném životě člověka. Celkově bylo 
do naší organizace doručeno 124 výtvarných 
prací. Uzávěrka soutěže byla 30. 6. 2012. 
Odborná porota, která se skládala z MgA. Ja-
kuba Valáška, Vladimíra Noska a Ondřeje 
Soukupa, vybrala výherce v jednotlivých kate-

goriích  a udělila také několik čestných uznání, jelikož skupina soutěžících byla velmi 
různorodá. Vernisáž výtvarné soutěže Pomáháme si se uskuteční 27. 9. 2012 od 17:30 hodin 
v prostorách křížové chodby minoritského kláštera v Jindřichově Hradci. Vernisáž zahájí 
vokální skupina  X–tet. Výstava potrvá od 27. 9. 2012 do 21. 10. 2012. Veřejnost má 
možnost hlasovat po celou dobu trvání výstavy o nejzdařilejší díla v jednotlivých kategori-
ích. Nejlepší práce budou vybírat návštěvníci prostřednictvím hlasovacích lístků. Ty budou 
přepočítány po ukončení výstavy  organizátory soutěže. V listopadu 2012 proběhne předání 
cen soutěžícím, kteří uspějí v hodnocení veřejností. Všechny oceněné práce budou zveřejně-
ny na internetových stránkách organizace MESADA, o. s., www.mesada.eu.  
 

Jana Hadačová (red. upraveno) 

Slož si svou krojačku 
Tvůrčí výtvarné dílny pro děti 

 
Při příležitosti výstavy „Krojačky malé i velké“ připravilo muzeum pro děti  

na 11. a 12. září výtvarnou dílnu spojenou s povídáním o panenkách a krojích. 
V rámci hodinové návštěvy muzea si děti budou moci vyrobit papírovou 
panenku ve vybraném českém kroji a prohlédnout si výstavu českých, morav-
ských a slovenských krojaček. Dílna je určena pro děti z mateřských škol   
a prvního stupně škol základních a je bezplatná. 

Vzhledem k prostorovým možnostem muzea je nutné se předem přihlásit   
u P. Míchalové (tel.: 384 363 661,  728 976 004, e-mail: michalova@mjh.cz). 

Těšíme se na Vaší návštěvu. 
 

Alexandra Zvonařová 
 

Nová publikace Muzea Jindřichohradecka: 
celobarevný výstavní katalog Obrázky z pouti 

 
Publikace s podtitulem Svaté obrázky ze sbírek Muzea Jindřichohradecka byla vy-

dána u příležitosti pořádání stejnojmenné výstavy. Vernisáž proběhla 2. srpna ve 
výstavní síni V jezuitském semináři. V tento den se každoročně v J. Hradci slavila pouť 
sv. Porciunkule. Celobarevný katalog, tištěný na křídovém papíře, obsahuje odborný 
text kurátorky výstavy a odborné knihovnice muzea PhDr. Štěpánky Běhalové, Ph.D.,   
a výběr téměř stovky barevných reprodukcí devoční grafiky.  

Text je členěn do čtyř základních částí: po úvodu následuje část Poutě a procesí 
v Jindřichově Hradci věnovaná tradiční jindřichohradecké pouti tzv. Porciunkuli  
a patronům města sv. Hippolytu a sv. Theodoru. V oddíle nazvaném Tradiční cíle poutí 
jsou vyzdvihnuty cíle jindřichohradeckých poutníků. Poslední část pojednává o fondu 
svatých obrázků muzea, který autorka výstavy též spravuje.  

Svaté obrázky představené v obrazové příloze zahrnují průřez sbírkou v její nejroz-
manitější podobě. Od obrázků z produkce jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny 
postupuje výběr k motivům poutních míst v regionu - Mláka, Klášter u N. Bystřice, 
Kostelní Vydří. Přes nejznámější poutní místa jihočeského kraje - Bechyně, Kájov, 
Římov se dostaneme na ukázky z celého našeho území - Svatá Hora, Velehrad, Hostýn 
- a skončíme až za hranicemi např. v rakouském Mariazellu. Ve výběru jsou zastoupeny 
i obrázky s různými světci, mezi kterými se objevuje např. sv. Kryštof, sv. Alois,  
sv. Václav, sv. Cyril a Metoděj a další. Nedílnou součástí sbírky jsou i tzv. christolo-
gické výjevy, tj. obrázky s náměty ze života Ježíše Krista.  

Obrázky jsou vybrány tak, aby mimo námětové stránky byla představena také celá 
škála technik, kterými bývaly zhotovovány a zdobeny. Mezi pouťovými obrázky 
tištěnými nebo malovanými na papír se nachází ukázky různě dozdobených prořezává-
ním, vypichováním a vystřihováním či ražením. Nebo jsou vytvořeny z nalepováných 
přírodnin převážně ze sušených listů a květů. Jsou také tištěny na různé netradiční 
materiály (např. pergamen) a pro specifický účel - např. loretánský čepeček či odznak 
náboženských bratrstev.   

Celkem šedesátistránkovou publikaci graficky zpracoval MgA. Jakub Valášek a by-
la vytištěna v Tiskárně Jaroslav Karmášek. Vyšla v srpnu roku 2012 v nákladu 150 ks  
a je k dostání na pokladnách Muzea Jindřichohradecka za příznivou cenu 90 Kč. 

 (red.) 



Zajímavosti z nových expozic 
 

V letošním roce připravili odborní pracovníci Muzea Jindřichohradecka pro čtenáře 
zpravodaje NOVUM seriál o nejzajímavějších exponátech, které jsou od dubna 2012 
vystaveny v muzeu. V nové expozici Marie Hoppe-Teinitzerová  to jsou: 
 

Spolupráce s předními českými architekty 
 

Textilní dílny M. H. Teinitzerové (dále MHT) za svou existenci a během života je-
jich zakladatelky spolupracovaly s několika předními architekty. Bylo to též způsobené  
faktem, že MHT patřila s P. Janákem mezi zakladatele ateliéru pro výtvarnou práci 
Artěl. S ním začala spolupracovat již od samotného založení dílen, v dochovaných 
denících stavů existují záznamy o výrobě záclon a tkanin podle jeho návrhů. První 
záznam pochází z května r. 1911. Vrcholem 
kvalitního uměleckého souznění s P. Janákem 
byl zároveň pomyslný profesní vrchol v životě 
MHT, jednalo se o pařížskou světovou 
výstavu dekorativního umění, pro kterou MHT 
vytvořila 8 rozměrných tapiserií s náměty 
řemesel podle návrhu F. Kysely. Architekto-
nickou podobu expoziční místnosti navrhl 
právě P. Janák v duchu jím propagovaného 
národního slohu. V muzejní expozici MHT se 
nachází velkoformátový tisk na skle, na 
kterém je zobrazena tapiserie Tkalcovství  
z tohoto cyklu. Předtím se všichni tři potkali 
při přestavbě zámku v Novém Městě nad Metují, kterou zpracoval P. Janák pro rod 
Bartoňů z Dobenína. F. Kysela zde opět vytvořil návrhy pro textilní obložení stěn  
a výmalbu zámecké Velké pracovny. Obložení bylo realizováno v jindřichohradeckých 
textilních dílnách. Příští rok by se měl v expozici ukázat jeden z těchto návrhů, který je  

v současné době restaurován. V prostoru 
novoměstského zámku došlo ještě k jedné 
důležité realizaci ze strany MHT, a to k vy-
tvoření velkoplošného koberce s námětem 
zvěrokruhu, který je dodnes umístěn v tzv. 
Jurkovičově jídelně. Jak název napovídá 
jedná se o interiér s nábytkem podle návrhu 
tohoto významného architekta. Poslední 
zde zmiňovanou spoluprácí, která je v ex-
pozici k vidění, bylo v r. 1912 vytvoření 
pavilonu výstavy Artělu podle návrhu 
neméně známého slovinského architekta  
J. P lečnika. V současné expozici se nachází 
jeho volná rekonstrukce podle dochova-

ných fotografií a s originálním kusem nábytku v podobě výstavní lavice. Příští rok by 
ho měla doplnit původní vyřezávaná komoda na grafické listy a návrhy. 

Na podzim se bude konat v městské knihovně v České Skalici výstava o D. Jurko-
vičovi. Navíc 30. 11. začne velká výstava v Moravské galerii v Brně pojmenovaná  
Po stopách moderny - Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Naše muzeum na ní zapůjčuje 
několik předmětů a návrhů z produkce textilních dílen MHT. 

Jakub Valášek 

Československý  pavilon (dobová fotografie) 
interiér Pavel Janák, tapiserie MHT, 

návrhy František Kysela, 1925 

 

Pohled do Jurkovičovy jídelny (novodobá fotografie) 
interiér Dušan Jurkovič, koberec Zvěrokruh MHT, 

1923-24 

Z p r á v y : 
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka - expozice v jezuitském semináři  - otevřeno denně 
mi mo pondělí od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je  
otevřena poze o víkendech od 10.00 do 12.30 a od 13.00 do 16.00 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. 
KKKKnihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje 

služby pro veřejnost celoročně v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. 

 
MMMMuzeum Jindřichohradecka pořádá pro mateřské školy a žáky 1. stupňů základních škol 

VÝTVARNOU DÍLNU – SLOŽ SI SVOU KROJA ČKU k výstavě Kroja čky malé  
i velké. Dílny se budou konat v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici v úterý a ve 
středu 11. a 12. září 2012 od 8:00, 9:30 a 11:00 hodin. Na dílnu je nutno se předem 
přihlásit na tel. 384 363 661 nebo 728 976 004 u Pavly Míchalové. Vstup zdarma. 
    
JJJJindřichohradecké muzeum a občanské sdružení MESADA srdečně zvou veřejnost ve 

čtvrtek 27. září 2012 od 17.30 hodin do křížové chodby minoritského kláštera u kostela  
sv. Jana Křtitele na vernisáž výstavy POMÁHÁME SI spojenou s vyhlášením vítězů 
soutěže. Smyslem výstavy je zamyslet se nad hodnotou vzájemné pomoci v našem běžném 
životě prostřednnictvím výtvarné soutěže pro všechny věkové skupiny. Vernisáž zahájí 
vokální skupina X-TET. Výstava potrvá do 21. října 2012. 
    
VVVV    kostele sv. Jana Křtitele se bude konat v sobotu 29. září 2012 část XVIII. SLAV-

NOSTÍ ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC , které pořádá Město J. Hradec, Jindřicho-
hradecká kulturní společnost a Proboštství J. Hradec. Program v muzeu: 16:00 hodin 
MICHNOVSKÝ JARMARK aneb CO NOVÝ DŮM DAL :II:RITORNELLO:II::, 
ŽÁCI, hosté a všichni, vstup volný, 18:00 hodin VESPERAE SANCTI MICHAELIS – 
KONCERT NEŠPOR CAPELLA MICHAELIS & ŽÁCI LETNÍCH HUDEBNÍCH 
DÍLEN 2012, vstupné 60,- Kč, 20:00 hodin CONVIVIUM – MICHNOVSKÝ 
DÝCHÁNEK  :II:RITORNELLO:II:, hosté a všichni. Bližší údaje o celých slavnostech 
najdete na plakátech. 
    
MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve do výstavní síně „V jezuitském semináři“  

na výstavu OBRÁZKY Z POUTI , na které jsou představeny svaté obrázky ze sbírek 
muzea. Výstava potrvá do 30. září 2012. K výstavě byla vydána stejnojmenná publikace, 
kterou je možno si zakoupit na pokladně muzea. 
    
MMMMuzeum zve všechny zájemce do objektu minoritského kláštera u kostela sv. Jana Křtite-

le do konferenčního sálu muzea na výstavu ZEMĚDĚLSTVÍ NA JINDŘICHO-
HRADECKU PO ROCE 1945 a na výstavu KROJAČKY MALÉ I VELKÉ , která 
 je umístěna ve velkém výstavním sále „Ve Svatojánské“ .  Obě tyto výstavy budou trvat  
do 30. 12. 2012. 
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