
 

 
OPERACE ANTHROPOID 

 

 Od vysazení československých parašutistů na území Protektorátu Čechy a Morava 
uplyne v prosinci letošního roku již 75 let. Jejich úkolem bylo odstranit zastupujícího 
říšského protektora Heydricha. Nejvýznamnější čin našeho zahraničního i domácího odboje 
za druhé světové války nesl krycí název 
operace Anthropoid. Výstava na čtyřiadva-
ceti samostatných panelech zachycuje 
nejdůležitější události domácího a zahra-
ničního odboje té doby. Vernisáž se koná 
ve čtvrtek 22. září v 16.00 hodin v křížové 
chodbě minoritského kláštera ve Štítného 
ulici. Návštěvníci se seznámí se situací 
Československa od podepsání Mnichovské 
dohody a okupace českých zemí, přes 
nástup Reinharda Heydricha do úřadu 
říšského protektora, až po uskutečnění 
atentátu a následnou odvetu nacistů vůči 
domácímu odboji. „Tato výstava je 
vzpomenutím na hrdiny československého odboje, kteří neváhali položit svůj život za 
znovuobjevení své vlasti.“ Spolu s výstavou bude k dispozici i doprovodná publikace. Byla 
zpracována na motivy knižní trilogie historika Jaroslava Čvančary  "Někomu život, někomu 
smrt"  a knihy "Heydrich". Výstava i doprovodné aktivity jsou součástí vzdělávacího 
projektu, který je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Záštitu nad výstavou převzal starosta města ing. Stanislav Mrvka. Bude doplněna také 
dobovými exponáty zapůjčenými ze sbírek Vojenského historického ústavu v Praze, ale  
i historickými publikacemi, které se vztahují k této dějinné události. V případě zájmu školní 
mládeže a občanské veřejnosti bude návštěva výstavy doplněna přednáškami a besedami.  
Doprovodná publikace „Anthropoid“ popisuje nejdůležitější události a motivace, které vedly 
k atentátu a zahrnuje období od podpisu Mnichovské dohody v roce 1938, přes vznik 
Protektorátu Čechy a Morava až po rok 1942. Především se věnuje úloze domácího odboje  
a osobnostem, bez jejichž obětavé pomoci a nakonec i životních obětí by tento nejvýznam-
nější odbojový čin v Evropě v období 2. světové války nebyl uskutečnitelný. Publikaci 
zpracovala Jindra Svitáková, autorka výstavy, šéfredaktorka časopisu Historický kaleido-
skop, která se jako redaktorka věnuje tomuto období české historie. Publikaci bude možno 
zakoupit v rámci návštěvy výstavy. Cena publikace 100 Kč. 

Petr Čejka 



Výtvarné dílny k projektu PETAnd ěl pokračují i v září 
 
 Výtvarné dílny k unikátnímu projektu PETAnděl budou v muzeu Jindřichohradecka 
pokračovat i na podzim. Už před koncem školního roku si žáci a studenti mohli 
z netradičního materiálu vyrobit malého plastového andílka nebo neotřelé šperky. Pro velký 
zájem škol dětí, kterých do konferenčního sálu dorazilo několik stovek, muzeum nabídne 
pokračování i v září a říjnu. Tentokrát budou děti vytvářet barevné vitráže do oken a jak 
jinak než z plastu. 
 Letos koncem května jezdili studenti ČVUT a UK a pracovníci z neziskové organizace 

PETMAT  do muzea vyprávět dětem a jejich 
učitelkám o nápadu vyrobit z odpadních plasto-
vých lahví svítící sochu, která vnukne jinak 
zatracovanému odpadnímu artiklu ještě druhý 
život. Žáci se dozvěděli o nutnosti plast třídit, 
mohli si však také z donesených PET lahví vyrobit 
něco na památku, absolvovat hudební dýchánek 
při bubnování nebo si s PETkou zahrát fotbal. 
Během podzimu pak budou zúčastněné školy 
pomáhat se sběrem stavebního materiálu a možná 
si při té příležitosti uklidí i okolí své školy nebo 
bydliště. Přiložit ruku k dílu však může každý, 
sběr vhodných vypitých PET lahví se uskuteční 
také v muzeu, kde bude možné přidat svou láhev 
do společného díla. 

 Dílny mají podpořit jedinečný projekt, při kterém na náměstí Míru v Jindřichově Hradci 
vyroste více než pětimetrový anděl vytvořený z drátěné konstrukce a modrých a bílých PET 
lahví. Socha okřídlené postavy bude také efektně nasvícena a rozzáří se společně se slav-
nostní výzdobou města na začátku adventu. Zároveň anděl roztáhne svá ochranná křídla nad 
novým festivalem betlémů Jindřichohradecké JINoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí, který 
bude jediný svého druhu v České republice. Jedná se o akci světově zcela unikátní, která 
pilotně proběhla poprvé v ČR na podzim 2015 ve Středočeském kraji. První podobný 
projekt u nás - plastový strom PETree - se rozsvítil loni před Národní technickou knihovnou 
a upozorňoval na další možnosti využití plastového odpadu a jeho recyklaci. Strom vznikl ze 
zhruba 12.000 PET lahví, což je množství běžně vyprodukované zhruba během deseti minut. 
 Anděl podobné konstrukce bude vůbec prvním podobným počinem na jihu Čech a nemá 
obdoby ani v jiných regionech. Kromě estetické hodnoty, která posouvá běžné vnímání 
plastového odpadu jako negativního do roviny uměleckého díla, alarmuje také společnost 
k zamyšlení nad možnostmi třídění a dalšího využití PET lahví. 
 Do projektu chce muzeum zapojit jindřichohradecké školy i veřejnost. Žáci a studenti 
budou nejen sbírat potřebné množství plastového materiálu na stavbu anděla, ale budou se 
podílet také na návrhu jeho podoby. Zapojí se do soutěže, z níž vzejde vítězný návrh.  
 Vedle samotného sbírání plastových lahví a navrhování podoby anděla muzeum osloví 
školy také sérií přednášek o možnostech recyklace i fenoménu architektury z PET lahví. 
Žáky a studenty s fakty, která nejsou veřejnosti příliš známa, seznámí architektka Kateřina 
Nováková z Experimentálního ateliéru Fakulty architektury ČVUT, která je autorkou 
projektu PETree. 
 Anděl bude jedním z hlavních lákadel prvního ročníku dvoudenního festivalu betlémů 
Jindřichohradecké JINoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí, který pořádá Muzeum Jindřicho-
hradecka ve spolupráci s městem. Záštitu nad ním převzal jihočeský hejtman Jiří Zimola. 
 

Marie Hazuková 



VELKÁ VÁLKA  
ve sbírce Muzea Jindřichohradecka 

 
 Vypuknutí první světové války mělo výrazný dopad i na jindřichohradeckou komunální 
politiku. Na konci léta 1914 vypršel mandát zastupitelům města, zvoleným v roce 1911. 
Vzhledem k nepřehledné situaci na počátku války však k novým volbám nedošlo a ve funkcích 
zůstali dosavadní členové zastupitelstva a městské rady v čele se starostou Karlem Mertem. 
 Karel Mert se narodil 11. zá-
ří 1859 v Jindřichově Hradci 
v rodině majitele tkalcovského 
podniku, absolvoval místní 
gymnázium a právnickou fa-
kultu pražské univerzity. Kon-
cem ledna 1890 získal místo 
tajemníka jindřichohradeckého 
okresního úřadu a následující-
ho roku vstoupil do politického 
života regionu, nejprve jako 
člen výboru politického spolku, 
v roce 1894 se stal členem 
zastupitelstva města. Vrchol 
své politické kariéry prožil jako 
starosta Jindřichova Hradce, 
jímž byl zvolen 9. ledna 1909, v čele města stál i v letech první světové války. Zatímco 
zpočátku úspěšně pokračoval v práci svého předchůdce při další modernizaci a zvelebování 

města, v období války musel řešit naléhavé úkoly 
doby, jako byly zásobovací a hospodářské pro-
blémy, nedostatek pracovních sil a překonávat 
další překážky. V těžké době se zasloužil také  
o restaurování starobylých fresek v kostele sv. Ja-
na Křtitele. 
 Mert však vstoupil i do vysoké politiky, ve 
volbách roku 1907 byl zvolen do Zemského 
sněmu Království českého a poslanecký mandát 
vykonával až do jeho zániku v roce 1918. Ani po 
válce, kdy už do vysokých funkcí nekandidoval, 
se však nevyhýbal veřejnému životu města, do 
jehož zastupitelstva byl opět zvolen v roce 1930. 
Byl také aktivním členem a funkcionářem řady 
významných jindřichohradeckých spolků. Zemřel 
v rodném městě 26. října 1936. 
 K osmdesátému výročí úmrtí Karla Merta 
města uspořádalo muzeum výstavku v konfe-
renčním sále, kde je vystavena řada památek na 
bývalého starostu ze sbírek muzea, např. zajímavé 
diplomy dokumentující jeho úspěchy při pěstování 

ovoce či jeho podíl na pořádání národopisné a hospodářské výstavy, hudební skladby, které 
manželům Mertovým složil a věnoval kapelník hudby 75. pěšího pluku Jan Zeman.  

 

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 pouze o víkendech 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 
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. 

 
* * * 

 

 V RÁMCI AKCE PETAND ĚL ZAHAJUJE MUZEUM JIND ŘICHOHRADECKA 
SBĚR 1,5 L VELKÝCH  PET LÁHVÍ V ODSTÍNECH MODRÉ A BÍLÉ . LÁHVE 
MŮŽETE PŘINÁŠET NA POKLADNU MUZEA DO ŠTÍTNÉHO ULICE.   
 
 Muzeum Jindřichohradecka a Klub výsadkových veteránů gen. R. S. Krzáka ve spolu-
práci s Městem J. Hradec a Klubem historie letectví J. Hradec pořádají vernisáž výstavy 
OPERACE ANTHROPOID  o atentátu na Heydricha se koná ve čtvrtek 22. září 2016  
od 16.00 hodin v křížové chodbě minoritského kláštera ve Štítného ulici. Na vernisáži 
vystoupí dudáci The Rebel Pipers - Angrovi Praha. Výstava potrvá do 26. října 2016.  
K výstavě budou pořádány komentované prohlídky pro školy. 

 

  Jindřichohradecké muzeum uspořádalo výstavu 2 + 1 JUBILANT , na které jsou vysta-
veny plastiky Jana V. Duška (1891-1966) a Jana Nušla (1901-1986) a obrazy Františka 
M. J. Strnada (1865-1916). Výstava ve výstavní síni "V jezuitském semináři" na Balbínově 
náměstí potrvá do 2. října 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 a která se nalézá v konferenčním sále muzea do 30. prosince 2016.  
 

 Výstava NEZRANITELNÁ ARMÁDA ZNA ČKY BAŤA představuje vojenské hračky  
z 30. a 40. let 20. století a je umístěna ve výstavním sále "Ve Svatojánské". Výstava potrvá 
do 30. prosince 2016. 
 

 

 


