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ÚVOD

Vážení kolegové, přátelé a  příznivci
našeho muzea,
výroční zpráva přináší pravidelně
ohlédnutí za uplynulým rokem
a  zhodnocení všech oblastí činnosti
muzea, a  to nejen z  hlediska sta-
tistického. To vám v  této zprávě
předkládají zodpovědní pracovníci a  je
jen na vás posoudit, co se nám po-
vedlo, co méně a  kde musíme přidat.

Moje ohlédnutí může být jen krátké,
protože jsem do funkce nastoupila
k  1 .   10.   2011 . Poslední tři měsíce uply-
nulého roku však byly velmi hektické.
Bylo třeba okamžitě řešit řadu problé-
mů spojených s  dokončením výstavby
nové budovy technického zázemí mlý-
na v  Hoslovicích realizované v  rámci
projektu z  dotačního titulu Cíl 3  –
Přeshraniční spolupráce ČR – Svo-
bodný stát Bavorsko, dále nastartovat
neinvestiční aktivity tohoto projektu,
které byly v  časovém skluzu, začít při-
pravovat opravu havarijního stavu
ochozu hradní věže Rumpál (zadat
zpracování projektové dokumentace,
jednat s  Národním památkovým

ústavem, orgánem státní památkové
péče JČ kraje a  požádat o  závazné
stanovisko k  zamýšlené opravě, dále
požádat o  stavební povolení a  vypsat
poptávkové řízení na dodavatele) a  zá-
roveň zpracovat a  podat žádost o  pří-
spěvek na tuto opravu z  Havarijního
programu MK ČR. Souběžně jsme při-
pravovali plán práce na rok 2012, po-
prvé i  včetně jeho marketingové části
a  hledali jsme též vhodné partnery na
podporu naší činnosti. K  tomu běžel
každodenní život muzea se všemi ra-
dostmi i  starostmi blížícího se konce
roku.

Stále máme před sebou spoustu
každodenní práce a  řadu nových úkolů
a  já věřím, že s  nadšením, které v  mu-
zeu panuje, se vše povede a  týmová
práce přinese výsledky, na které bude-
me všichni pyšní.

Děkuji všem spolupracovníkům za
vlídné přijetí, pochopení nutnosti změn
a  za snahu začít věci dělat jinak.

Ing.   Ludmila Koštová
pověřený zástupce ředitele
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ROZPOČET A   HOSPODAŘENÍ
V   ROCE 2011

Do roku 2011 vstupovalo Muzeum
středního Pootaví Strakonice s  rozpoč-
tem na úrovni roku 2010. I  přes tuto
skutečnost se podařilo docílit kladného
výsledku hospodaření, i  když téměř na
nulové úrovni (469,43  Kč). Použitím
prostředků z  Fondu reprodukce inves-
tičního majetku ve výši 385  000,- Kč se
podařilo úspěšně dokončit opravu
prejzové krytiny hradního paláce a  po-
sílením mzdového limitu z  Fondu od-
měn ve výši 110  000,- Kč překlenout
zvýšené nároky na personální ob-
sazení. Díky finanční spoluúčasti MÚ
Strakonice ve výši 95  000,- Kč se zdár-
ně realizovaly i  tradiční akce pořádané
muzeem, zejména Rumpálování, Běh
naděje a  Adventní trhy.

Rožmberkové 2011 – Působení řádu
maltézských rytířů ve Strakonicích –
projekt v  rámci programu přeshraniční
spolupráce Cíl 3  Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2007–2013,
Dispoziční fond.

Předpokládané výdaje tohoto
projektu se v  plné výši podařilo na-
plnit. Celý projekt byl na základě

smluv o  poskytnutí návratné finanční
výpomoci (211   140,- Kč) a  o  poskytnutí
příspěvku Jihočeského kraje (37  260,-
Kč) úspěšně zrealizován do 31.   12.   2011 .
Za tento malý projekt byla předložena
žádost o  proplacení dotace z  prostřed-
ků Evropského fondu pro regionální
rozvoj ve výši 253  071 ,- Kč.

Společná prezentace mlynářství na
Šumavě a  v  Bavorském lese.

V  roce 2011 byla realizována další
část projektu Společné prezentace
starého mlynářství na Šumavě a  v  Ba-
vorském lese schváleném Monitorova-
cím výborem Programu příhraniční
spolupráce Cíl 3  Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko 2007–2013.

Tato etapa byla především zaměřena
na stavbu a  dokončení multifunkční
budovy v  areálu vodního mlýna Ho-
slovice a  na společné akce. Celkem
bylo na tyto účely poskytnuto na zá-
kladě uzavřených smluv o  kofinan-
cování předfinancování zřizovatelem,
Krajským úřadem Jihočeského kraje, ve
výši 5   706  830,- Kč. Z  toho na stavbu,
tedy investiční náklady 4  070  160,- Kč
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a  neinvestiční náklady 1   636  670,- Kč.
Celkem za dobu trvání projektu bylo
poskytnuto 11   057  930,- Kč z  původně
plánovaných 13  535  499,- Kč. Tento
stav odpovídá snížení nákladů na vý-
stavbu multifunkční budovy ve výši
2  477  569,- Kč a  tudíž i  celkovému
snížení rozpočtu projektu.

V  roce 2011 již byla vrácena část fi-
nančních prostředků zřizovateli na zá-
kladě řádně vyúčtovaných, následně
potvrzených a  schválených výdajů
Centrem pro regionální rozvoj ČR, po-
bočka Jihozápad. Celkem bylo vyžá-
dáno z  prostředků Cíl 3  192  594,56  EUR
a  ze státního rozpočtu (Ministerstva
pro místní rozvoj) 11   329,08  EUR.
S  přihlédnutím ke skutečnosti, že bu-
dova byla ke konci roku 2011 dokonče-
na, lze předpokládat návratnost dalších
finančních prostředků v  následujícím
roce a  po ukončení celého projektu.

V  tomto roce proběhly v  muzeu dvě
kontroly. Jednak  daňová kontrola za-
měřená na prostředky poskytnuté ze

státního rozpočtu Ministerstvem kul-
tury v  roce 2010 a  prostředky po-
skytnuté Úřadem práce ve Strakonicích
v  roce 2008 a  2009. Ze strany Finanční-
ho úřadu v  Českých Budějovicích ne-
bylo zjištěno porušení rozpočtové káz-
ně ani ostatních podmínek uvedených
v  rozhodnutí pro čerpání těchto
prostředků.

Na podnět Všeobecné zdravotní po-
jišťovny proběhla kontrola plateb po-
jistného na všeobecné zdravotní po-
jištění a  dodržování ostatních
povinností plátce pojistného. Ani z  této
kontroly nevyplynuly nedostatky, ne-
byla uložena opatření k  nápravě.

Věra Trojanová
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VYBRANÉ UKAZATELE 2011

Ukazatel rozpočet rok 2011 skutečnost rok 2011

NÁKLADY 8 292,00 9 806,00

Spotřeba materiálu 500,00 1   263,00

Spotřeba potravin 20,00 19,00
Spotřeba energie 500,00 516,00

Opravy a  udržování 1 000,00 878,00

Cestovné 50,00 23,00

Ostatní služby 800,00 1 548,00

3 750,00 3 856,00

v  tom: platy zaměstnanců 3 450,00 3 560,00

OON 300,00 296,00

Sociální a  zdravotní pojištění 1 313,00 1 269,00

Zákonné sociální náklady 69,00 36,00

Daně a  poplatky 0,00 0,00

Jiné ostatní náklady 0,00 11 ,00

Odpisy dlouhodobého majetku 290,00 290,00

Daň z  příjmů 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 97,00

VÝNOSY 7 752,00 9 806,00
Tržby za vlastní výrobky 0,00 0,00

Tržby z  prodeje služeb 1 000,00 1 326,00

Úroky 1,00

Jiné ostatní výnosy 50,00 50,00

Tržby z  dlouhodobého majetku 0,00

Tržby z  prodeje materiálu 0,00

Ostatní výnosy 50,00 495,00

Příspěvek na provoz 6 652,00 7 934,00

Hospodářský výsledek po zdanění 540,00 0,00

Doplňkové údaje:

Dotace na investice

Použití investičního fondu 385,00

z  toho ve prospěch RF 0,00

Použití rezervního fondu 540,00 0,00

Použití fondu odměn 10,00

Průměrný evid. počet zaměstnanců 15 16

Průměrný měsíční plat v  Kč 19 167 18 542
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PŘEHLED AKCÍ A  STATISTIKY NÁVŠTĚVNOSTI

VÝSTAVY:

V HRADU

5. květen – 10. červenec
Teodor Buzu – Tanec barev
– obrazy, akvarely, obrazy na hedvábí

7. květen – 30. říjen
Rožmberkové, řád sv. Jana Je-
ruzalémského a  Strakonicko
–  výstava u  příležitosti Roku Rožm-
berků

20. červenec – 30. říjen
Cestou zvuku – výstava rádií,
telefonů a  prvních televizorů ze
sbírky Jiřího Kloboučníka

KAPITULNÍ SÍŇ

30. duben – 30. říjen
Výstava plastik  s   náboženskou
tématikou

10. říjen – 4. listopad
Výstava Jindřich Jindrák
– u  příležitosti nedožitého 80. výročí
narození operního pěvce, významného
strakonického rodáka

22. listopad – 26. prosinec
Od Cecilky po koledu
– tradiční vánoční výstava  s  pohyb-
livým betlémem Františka Malého vě-
novaná adventním a  vánočním tradi-
cím regionu

ZÁMECKÁ GALERIE

19. - 25. duben
Velikonoce
– popis církevních i lidových tradic
doplněný ukázkami zdobení kraslic

22. listopad – 24. prosinec
Výstava loutek A. Křešničky
– u  příležitosti 100. výročí narození
významného strakonického loutkáře
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PŘEDNÁŠKY:
• Božena Němcová
• Strakonice a  Židé
• Gymnázium Strakonice – historie
• Rožmberkové a  Strakonicko
• Masopust – promítání
• Gymnázium Strakonice – profe-
soři a  absolventi

• Velikonoce
• Čarodějnice – promítání
• Florida
• Noc kostelů – Generální převo-
rové a  velkopřevorové johanit-
ského řádu ve Strakonicích

• Židé a  židovské památky na Stra-
konicku

• Rožmberkové a  Strakonicko
• Rumunsko – promítání
• Karel Hynek Mácha
• Jindřich Jindrák
• Advent
• Vánoce

AKCE:

STRAKONICKÝ HRAD

11 . březen
Prohlídka Comenius
– speciální noční prohlídka

31 . březen
Srbsko&Kosovo
– film + beseda v  Rytířském sále

18. květen
Den otevřených dveří

17. červen
Muzejní noc

28. červen
Strašidla na hradě
– dopoledne pro děti ZŠ

30. červen

Večerní prohlídka MAS LAG
– speciální noční prohlídka

červenec – srpen
Noční prohlídky

6. srpen – 7. srpen
Rumpálování, středověké hry
a  klání

27. říjen
Beseda Kloboučník
– beseda k  výstavě Cestou zvuku

1. listopad
Beseda Jindrák
– beseda k  výstavě J. Jindrák

2. prosinec – 4. prosinec
Adventní trhy pod Rumpálem
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STŘEDOVĚKÝ VODNÍ MLÝN
HOSLOVICE

9. duben
Míšeňské jablíčko

16. duben – 17. duben
Jaro přichází

21 . květen
Krajáč plný mléka

5. červen
Muzikanti ve Freilichtmuseum
Finsterau

18. červen
Klepač Podlesí

9. červenec
Dětský den

20. srpen
Posečeno, sklizeno, umleto

28. srpen
Dožínky v  Mühlenmuseum Hai-
bach

11 . září
Rybí speciality z  Pošumaví ve
Freilichtmuseum Finsterau

23. září – 25. září
Domácnost paní mlynářky

14. říjen – 15. říjen
Zpracování dřeva

30. říjen
Ukončení sezóny a  pečení chleba

SPOLUPRÁCE NA AKCÍCH

1 . duben
Noc  s   Andersenem – speciální
noční prohlídka hradu pro děti
ZŠ

30. duben
Zahájení sezóny - ve spolupráci
s městem Strakonice

8. květen
Den otevřených dveří armády
ČR – V  Lipkách ve Strakonicích

16. a  23. červen
Netradiční prohlídky hradu
(dětské zastupitelstvo)

15. září
Běh naděje
– humanitární akce na podporu vý-
zkumu rakoviny, ve spolupráci s  25.
PLRB Armády ČR

24. září
Setkání generací
– koncert v  kapitulní síni

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI
ZA SEZÓNU 2011 :

osoby
HRAD STRAKONICE 36  659
z toho:

expozice 13  469
akce 15  886
výstavy 7  304

STŘEDOVĚKÝVODNÍ MLÝN
HOSLOVICE 19  488
z toho:

expozice 14  188
akce 5  300
(včetně zahraničních)

PŘEDNÁŠKY 908

CELKEM 57  055
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OHLÉDNUTÍ ZA NĚKTERÝMI Z  AKCÍ

RUMPÁLOVÁNÍ
Rumpálování se v  roce 2011 ode-

hrávalo v  duchu Rožmberků a  řádu
maltézských rytířů. Během dvou dnů,
6.–7.   8., opět mohli navštěvníci potkat
na strakonickém hradě středověké
rytíře, kejklíře, trubadůry, tanečnice,
šermíře a  vojáky.

Celé slavnosti zahájil kostýmovaný
průvod všech účastníků. Bohatý hu-
dební, taneční a  divadelní program do-
plnily ukázky životních osudů po-
sledních Rožmberků Viléma a  Petra
Voka či obrazy ze života rytířů řádu
johanitského. Nechyběl ani vojenský
tábor ze 17. století  s   výstavou palných
a  chladných zbraní, vojenský tábor
rytířů řádu sv. Jana Jeruzalémského ze
13. století v  hradním přikopě či do-
bývání hradu stavovským vojskem
Ernesta z  Mansfeldu z  roku 1619 nebo
vojsky katolické ligy Maxmiliana Ba-

vorského a  příběh obrazu Narození Pá-
ně (Sancta Maria della Vittoria). První
večer završil již tradičně ohňostroj
a  zjevení Bílé paní.

Kulturní program byl taktéž doplněn
tradičním středověkým tržištěm a  ve-
řejnou mučírnou. Pro děti byly připra-
veny turecké kolotoče a  malování na
obličej . Na tržišti mohli návštěvníci
nakoupit řemeslné výrobky od dřevě-
ného sortimentu po historické sklo
a  šperky. Nechyběly ani ukázky zpra-
cování nejrůznějších materiálů, např.
kůže, vosku, dřeva apod.

K  občerstvení byly připraveny tra-
diční staročeské speciality, víno, pivo
a  medovina.

Součástí slavností byl pro všechny
návštěvníky i  volný vstup do mu-
zejních expozic, na výstavy a  na věž
Rumpál.

Mgr.   Lucie Kupcová
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ADVENTNÍ TRHY
POD RUMPÁLEM

V  termínu od 2. do 4. prosince se
uskutečnil další ročník návštěvnicky
oblíbených adventních trhů na nádvo-
řích strakonického hradu. Na organiza-
ci celé akce se opět podílelo Muzeum
středního Pootaví, které připravilo ře-
meslné trhy, v  kapitulní síni vánoční
výstavu Od Cecilky po koledu a  pře-
hlídku vánočních stromků ozdobených
žáky mateřských a  základních škol
a  v  Zámecké galerii výstavu loutek A.
Křešničky. Městské kulturní středisko
obohatilo trhy o  vánoční kulturní
program. To vše za podpory Města
Strakonice.

Hojně navštěvovaná byla vystou-
pení Strakonické dudácké muziky, tá-
borských Pouličníků, Prácheňského
souboru písní a  tanců, souboru Práche-
ňáček, pohádky Liduščina divadla
Praha a  Divadelního souboru Čela-
kovský Strakonice. Nejúspějšnější však
byl opět příchod Mikuláše, mikulášská
nadílka a  otevření pekelných bran.
Peklo tradičně pro návštěvníky ad-
ventních trhů připravila Skupina histo-
rického šermu Markýz ze Strakonic ve
stodole na III. hradním nádvoří.

Kulturní program zpestřilo tržiště,
kde návštěvníci mohli obdivovat
zručnost řemeslníků a  jejich výrobky.
Obvyklý vánoční sortiment jako ad-
ventní věnce, jmelí, betlémy, svícny
a  svíčky, formičky, ozdoby, hračky
a  perníčky doplnily keramické, tkané,
drátkované a  soustružené výrobky, dá-
le šperky, krajky, ručně dlabané dřevě-
né misky a  sochy, koření, dárkové
předměty, historické sklo, dřevořezby,
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vizovické pečivo, batika a  kanafas. Ne-
chyběli ani mistři kovářského řemesla,
kteří předvedli nejen své výrobky, ale
také náročnou práci. K  zakousnutí byl
již tradičně trdelník, staročeská ku-
chyně, nakládané sýry, langoše, pše-
ničné placky, pražené mandle a  oříšky,

bramboráky, pečivo, klobásy a  další.
Atmosféru provonělo svařené víno
a  medovina.

Úspěch akce potvrdila i  rekordní
návštěvnost, přišlo více než 5  000 lidí.

Mgr.   Lucie Kupcová
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SBÍRKOTVORNÁ ČINNOST
A   PRÁCE SE SBÍRKAMI

V  roce 2011 provedli pracovníci Mu-
zea středního Pootaví Strakonice in-
ventarizaci těchto částí sbírkového
fondu muzea:
l.   podsbírka výtvarného umění
2.   podsbírka historická – část kuchyň-
ské nádobí

Inventarizováno bylo celkem 3  473
sbírkových předmětů.

V  Muzeu středního Pootaví Strako-
nice bylo od 1. ledna 2011 do
31 .   prosince 2011 zapsáno 43 nových
přírůstkových čísel. Ke dni 31 .   12.   2011
bylo v  Muzeu středního Pootaví Stra-
konice 30  404 sbírkových předmětů.
Obohaceny byly následující podsbírky
MSP:

historická
další – historická pohlednice
další – dudáctví
Nejvíce byla rozšířena podsbírka

historická (38 sbírkových předmětů).
Jedná se zejména o  přírůstky z  oblasti
hraček, keramiky, kosmetických po-
třeb, kuřáckých potřeb, loutkářství,
novějších dějin, oděvních doplňků,
vesnických předmětů a  zemědělského
nářadí. Dále byla rozšířena podsbírka
další – historická pohlednice (3  sbír-
kové předměty), další – dudáctví
(2  sbírkové předměty). Největší počet
předmětů byl získán sběry pracovníků
Muzea středního Pootaví Strakonice
(34 sbírkových předmětů), dary (8  sbír-
kových předmětů), koupí (1   předmět).
Darem do sbírek muzea v  roce 2011
přispěli:

Antonín Babka, Strakonice
Anežka Baďurová, Praha

p. Hejpetrová, Slaník
Bohumil Slavík, Krty – Hradec
Zdeňka Šperlová, Strakonice
Všem dárcům srdečně děkujeme.

František Lukeš

KONZERVÁTORSKÁ DÍLNA

V  květnu byla nově zřízena
konzervátorská dílna, jejímž cílem je
průběžné konzervování a  restaurování
sbírkových předmětů MSP. Konzervá-
torkou – restaurátorkou je Mgr.   Nela
Vadlejchová. Dílna je postupně vy-
bavována a  je schopna zajistit běžnou
konzervaci předmětů téměř ze všech
materiálů – z  kovů, dřeva, usně, papíru,
keramiky, skla, textilu aj . Pro ná-
ročnější restaurování předmětů se
i  nadále využívá externích restauráto-
rů, ale většinu běžné údržby si nyní
muzeum zajistí samo.

V  roce 2011 bylo v  dílně MSP
konzervováno a  restaurováno více než
70 kusů předmětů. Jednalo se o  před-
měty z  podsbírky historické, archeolo-
gické nálezy, předměty z  hoslovického
mlýna i  o  předměty nově zapisované
do sbírek. Samozřejmostí byla i  pří-
prava sbírkových předmětů k  vysta-
vení.

K  práci konzervátora – restaurátora
neodmyslitelně patří i  fotodokumentace
stavu předmětů před zásahem a  po něm
a  díky tomu se zvyšuje počet digitálně
zdokumentovaných předmětů.

Mgr. Nela Vadlejchová

II. VĚDECKO‑VÝZKUMNÁ A  ODBORNÁ ČINNOST,
KONFERENCE A  SYMPOZIA
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POKLADY, NA KTERÉ SI
V   MUZEU NESÁHNETE

Digitalizace – kouzelné slovo, které
se v  muzeu skloňuje ve všech pádech.
A  právem. Po dlouhá desetiletí mu-
zejníci shromažďují nejen sbírkové
předměty, ale také informace ve všech
myslitelných podobách. A  tady najed-
nou vzniká problém. Záznamy psané
přečteme, čeština se prozatím tolik ne-
změnila, ale kdo si dnes přehraje film
natočený na starém celuloidovém pásu?
Kolik je ještě fungujících „osmiček“?
Jak dlouho budou v  provozu cívkové
magnetofony? Z  obchodů postupně
mizí před pár lety moderní kazetové
magnetofony, VHS videa, kamery už
mají také většinu formátů zapadlých
v  elektronickém nebi – a  co si  s   tím má
počít muzejník? Digitalizovat, a  to co
nejrychleji, dokud je ještě co a  čím!

I  my se snažíme zachránit vše, co
muzejní archiv ukrývá. Rok 2011 k  to-
mu poskytl velkou příležitost. S  novými
prostorami v  opravené části hradu zís-
kalo muzeum i  moderní vybavení, které
je postupně doplňováno a  na pevných
discích pravidelně přibývá zvukových
i  obrazových souborů. Souběžně vzniká
také podrobná databáze všech ulože-
ných materiálů. Badatelé i  odborní pra-
covníci muzea tak v  budoucnosti získají
možnost snadněji najít a  bez nebezpečí
poškození či zničení originálního zá-
znamu pohodlně studovat vše, co mu-
zeum shromáždilo.

Během uplynulého roku byla do po-
čítačové podoby převedena podstatná
část zvukové dokumentace  s  dudáckou
tématikou (CD disky, minidisky  s  přepi-
sy magnetofonových pásků a  gramode-
sek, část magnetofonových kazet), po-
stupně přibývají videozáznamy z  DVD
disků a  fotografie z  datových CD, nega-
tivů, diapozitivů i  papírových fotografií.

Případný zájemce má už nyní k  dis-
pozici přes 300 hodin zvukových a  ko-
lem 30 hodin obrazových záznamů
a  desítky tisíc fotografií.

A  co dál? Po vyřešení technických
problémů čeká na zpracování ještě
sbírka zvukových záznamů na magne-
tofonových kazetách, videozáznamy na
kazetách VHS a  MiniDV, fotografie,
pohlednice i  negativy a  diapozitivy
s  vlastní muzejní dokumentací.

Václav Zahrádka

ARCHEOLOGICKÁ ČINNOST

Archeologické oddělení Muzea
středního Pootaví provedlo v  uply-
nulém roce na 95 drobných akcí a  24
akcí většího rozsahu. Jednalo se
převážně o  pokládky inženýrských sítí
a  stavby nových rodinných domů.

Celá archeologická sezóna byla za-
hájena v  polovině ledna, kdy jsem sle-
doval výkop východně od areálu tvrze
v  Kadově. Zásadní objev byl učiněn
v  prostoru východně od tvrze, kde při
severovýchodním rohu vnějšího zdiva
tvrze byly zachyceny zbytky kamenné
zídky zděné na maltu. Zachovaná výš-
ka byla 55 centimetrů, šířka zdiva byla
50 centimetrů. Ze strany severní obí-
hala tuto zeď cihlová dlažba šířky
1   metru. S  největší pravděpodobností
se jednalo o  starší ohradní zdivo tvrze.

V  únoru jsem se při dohledech
dostal do vesničky Němětice, kde byla
dokumentována skrývka pro stavbu
haly a  dále byl proveden průzkum
a  sběr na haldách v  blízkosti stavby.
V  západní části se skrývka zařezávala
až 3,5   metru do terénu, na straně vý-
chodní pak minimálně narušovala te-
rén. Při sběrech v  prostoru budoucí
požární nádrže byly nalezeny zlomky
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keramiky z  období přelomu raného
a  vrcholného středověku, které signa-
lizují možný sídelní areál v  tomto
prostoru.

Koncem února také probíhal dohled
při pokládce kabelu ve Strakonicích
v  Habeši podél komunikace na Blat-
nou. Dohled navazoval na předchozí
práce z  konce roku 2010. Ve spodní
části svahu byl zaznamenán původní
terén tvořený světlehnědou písčitohli-
nitou vrstvou, do které byly před par-
celou č. 367 uloženy základy zdiva pů-
vodní zástavby z  19. století. Zachyceny
byly cihlové zdi domku vyobrazeného
na mapě stabilního katastru z  roku
1837 pod parc. č. 367 včetně vnitřních
příček a  vstupu. Tloušťka zdiva se po-
hybovala kolem 35 centimetrů.

V  polovině března byl sledován vý-
kop pro pokládku kabelu v  obci Kloub.
Před statkem čp. 3  byl zachycen ka-
menný trativod zděný na maltu. Jeho
šířka byla 50 centimetrů. Sloužil k  od-
vádění vody z  prostoru dvora.

V  témže měsíci proběhly dva zá-
chranné výzkumy v  katastru Strakonic
a  Hájské. První výzkum byl vyvolán
rozoráním objektu v  prostoru meze na
parc. č.   1076/1   v  k.   ú. Strakonice a  ná-
sledném nálezu větších zlomků sídlišt-
ní keramiky bývalým technikem mu-
zea. Při následném ohledání místa
nálezu došlo k  objevení zahloubeného
objektu. Provedli jsme sondáž a  ode-
brali vzorek. Při začištění byla v  bez-
prostřední blízkosti zachycena kulturní
vrstva  s  keramikou (sonda 2). Při zá-
chranném výzkumu byl sledován ob-
jekt a  jeho nejbližší okolí náležící k  sí-
delnímu areálu knovízské kultury.
Zdokumetované otopné zařízení mohlo
náležet k  jednomu ze zahloubených
objektů objevených v  těsné blízkosti
v  90. letech PhDr.   Janem Michálkem.

Druhý výzkum, probíhající o  pár dní

později, byl opět vyvolán rozoráním
objektu v  prostoru pole na parc.
č.   63/2  v  k.   ú. Hájská a  následém nálezu
větších zlomků hliněných závaží a  ke-
ramiky bývalým technikem muzea. Při
následném ohledání místa nálezu
byl  objeven výše uvedeného objektu.
Zdokumetovaný žlab mohl náležet
k  jednomu ze zahloubených objektů se
skladem závaží z  pozdní doby halštat-
ské, objevených v  těsné blízkosti v  90.
letech PhDr.   Janem Michálkem.

V  dubnu byla provedena v  předstihu
zjišťovací sondáž v  prostoru západně
od budovy zámku v  Poli u  Blatné. Po-
drobnější informace k  výzkumu jsou
podány v  samostatném článku v  této
výroční zprávě.

V  květnu byly při dohledu v  Čejeti-
cích odhaleny před čp. 22 drobné zlo-
mky keramiky z  období 16. až 17.
století. Na rohu oplocení čp. 23 byl za-
znamenán pozůstatek novodobé jámy
na hašení vápna.

Od května do září probíhal dohled
při pokládce kabelu v  Rovné. Sledován
byl výkop v  prostoru návsi a  severo-
západní části obce. Před čp. 107 byl za-
chycen pozůstatek novověké jámy na
hašení vápna. Před čp. 2, 3, 27 a  72 byla
nalezena novověká keramika. V  pro-
storu před čp. 49 a  budovou hospody
byly zachyceny vrstvy kamenné suti
představující pozůstatek původních
objektů stávajících na těchto místech.
V  prostoru západně od autobusové za-
stávky byla ve spodní části profilu za-
chycena písčitojílovitá vrstva, která
nejspíše souvisí  s   blízko ležícím ná-
vesním rybníkem, který zde existoval
v  19. století. U  autobusové zastávky
byla zaznamenána také vrstva ka-
menné suti náležící původnímu domku
stojícímu na parc. č. 22. Před čp. 23 by-
la na skalním podloží zdokumentována
slabá vrstva  s  uhlíky, z  které byly ode-
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brány vzorky. Nejzajímavější nález
představuje zlomek zásobnice ze 14.
století zachycený u  vjezdu do čp. 27.

Od května do června byl sledován
výkop v  Újezdecké a  Sokolovské ulici
v  Bělčicích. Před čp. 46 a  50 byly doku-
mentovány zbytky novověkých ka-
menných trativodů. Z  větší části probí-
hal dohled v  místech původní tvrze
a  poplužního dvora z  roku 1484
v  Sokolovské ulici. Přesná rozloha
tvrze a  dvora je patrná na mapě I.
vojenského mapování z  roku 1764. Na
původním terénu se podařilo proti čp.
58 a  mezi hospodářskou částí čp. 57
a  čp. 201 zachytit vrstvu  s  příměsí uhlí-
ků související nejspíše  s  jedním z  požá-
rů města a  tvrze (v  letech 1668, 1692,
1818). Při severním okraji hospodářské
části čp. 57 se podařilo zdokumentovat
pozůstatky dvojice maltových loží
a  zbytek kamenné destrukce blíže ne-
specifikovaných zdiv objektu souvise-
jícího  s  provozem dvora. Nad vrstvami
původního terénu se nacházely pouze
vrstvy písčitých a  písčitohlinitých
navážek  s  přímesí kamenů a  cihel, kte-
ré souvisely  s  demolicí posledních
zbytků zdiv tvrze a  dvora při po-
sledním požáru v  roce 1818. V  blízkosti
čp. 56 byly zaznamenány písčitojílovité
vrstvy související s  činností rybníka,
který vznikl někdy na přelomu 18.
a  19. století. Zanikl zřejmě ještě kon-
cem 19. století, protože již není vyob-
razen na mapě III. vojenského mapo-
vání z  roku 1880.

V  červnu byla provedena doku-
mentace místa nálezu nádrže v  prosto-
ru hradu Helfenburk, na základě ohlá-
šení Ing.   Hintnause ze 17.   6.   2011 .
Cisterna na dešťovou vodu se nacháze-
la v  prostoru u  severovýchodní bašty
(1 ,6  metru od opevnění a  4,4  metru od
zalomení zdiva opevnění). Rozměry
byly 5,4  x 3,2   metru. Hloubka od teré-

nu byla 160  cm. Dno bylo vyplněno
kamennou sutí a  bahnem.

V  červenci byl zahájen dohled při vý-
kopu pro pokládku kabele v  Litochovi-
cích. Zajímavý nález byl učiněn
v  prostoru mezi čp. 11 a  34, kde byla za-
chycena požárová vrstva  s  větším množ-
stvím spáleného dřeva, která souvi-
sí  s   blíže nedatovatelným požárem v  této
části obce. Z  vrstvy byl odebrán vzorek
na určení. Před čp. 34 byl nalezen zbytek
dřevěného kůlu, který byl též odebrán na
vzorkování. Ve vrstvě navážek se po-
dařilo nalézt pouze zlomek novověkého
kachle.

V  srpnu byl sledován výkop pro
pokládku kabelu v  těsné blízkosti cihelny
ve Strakonicích. V  okolí čp. 630 až po
bývalou cihelnu byla na původním teré-
nu, tvořeném písčitými vrstvami, zachy-
cena několik centimetrů mocná tmavá
vrstva  s  příměsí uhlíků, která nejspíše
souvisí  s   blíže nedatovatelným požárem
v  těsné blízkosti cihelny. Z  několika úse-
ků byl odebrán vzorek na určení.

V  srpnu byl také nalezen v  prostoru
u  trafostanice v  Droužeticích zlomek ke-
ramiky z  období vrcholného středověku,
který by mohl souviset se zatím blíže
neurčitelným sídelním areálem v  pro-
storu obce.

Koncem srpna byl zahájen dohled při
budování protipovodňové ochrany města
Strakonice. V  prostoru mezi mostem
v  Ellerově ulici a  mostem Jana Palacha
byl zachycen zbytek kamenné ohradní
zídky z  období novověku. Dále se po-
dařilo zachytit kamenné nároží domku
stojícího v  bezprostřední blízkosti výše
uvedené ohradní zídky. V  prostoru pod
hradním areálem bylo dokumentováno
kamenné zdivo hradního mlýna
spolu  s  cihlovými přístavbami z  období
novověku. Patrné byly i  další stavební
úpravy budovy mlýna z  období první
republiky.
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V  září jsem uskutečnil dohled při re-
konstrukci části Dřemlinské stoky ve
Vodňanech. Sledován byl výkop
z  Parkánské ulice na dvůr čp. 193.
V  prostoru Parkánské ulice bylo zachy-
ceno cihlové zdivo domu (parc. č. 237),
který je vyobrazen na císařských otis-
cích z  roku 1837. Vlastní Dřemlinská
stoka vznikla jako propojení Dřemlin-
ského rybníka (vznik 1524) a  rybníků
na západním okraji města. Položena
byla v  intravilánu města do městského
příkopu. Při stavebních úpravách bylo
možné sledovat stoku po celé délce
parcely. Stěny stoky byly tvořeny ka-
mennými základy dosahující výšky
80  cm. Vrchní část byla sklenuta cih-
lovou klenbou. Šířka stoky se pohy-
bovala kolem 130  cm a  výška byla
110  cm.

Počátkem října byl proveden dohled
při výkopu pro základy domu na parc.
č. 253 v  Lidické ulici ve Strakonicích.
Kromě vlastního kamenného zdiva by-
la zachycena i  maltová podlaha pů-
vodního domu vystavěného v  roce
1805. Vně původního domu byla za-
chycena komunikační úroveň tvořená
valounky, drobnými úlomky cihel
a  maltou.

Kromě práce v  terénu činnost oddě-
lení spočívala i  v  práci v  kanceláři
a  v  muzeu. Práce v  kanceláři převážně
souvisela  s  vydáváním vyjádření ke
stavbám. V  uplynulém roce jich bylo
vydáno na 338 pro okres Strakonice.

Depozitáře archeologických sbírek
navštívila řada badatelů. Kromě stu-
dentů z  univerzit z  různých koutů Čes-
ké republiky nás minulý rok navštívil
i  kolega z  univerzity ve Freiburgu, kte-
rý zpracovával keramiku z  Přešťovic.
Kromě studentů se na mě také obrátilo
několik osob ze strany laické veřejnosti
v  souvislosti  s   přípravou nových pub-
likací.

Z  depozitářů byly opět zapůjčeny
předměty do celoevropské výstavy
„Enigma un antico processo di inter-
azione europea – Tavolette Enigma-
tiche“ konající se tentokráte v  ně-
meckém Manchingu. Výstava byla
přesunuta z  italské Cavriany a  doplně-
na o  některé předměty z  našich sbírek.

Mgr. Eduard Červenka

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

Stejně jako v  předchozích letech
jsme pokračovali v  sérii přednášek
nejen ve strakonických domovech pro
seniory, ale proběhly také přednášky
pro žáky ZŠ a  pro veřejnost. V  rámci
celostátní akce Noc kostelů to byla
přednáška Generální převorové a  ve-
kopřevorové johanitského řádu ve
Strakonicích.

Přednášející: PhDr. Miroslav Špeci-
án, Mgr.   Blanka Jirsová, Mgr.   Lucie
Kupcová, Ludmila Vilánková, Václav
Zahrádka.

Ludmila Vilánková

PROJEKT PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCE – 2. ROK

V  roce 2011 pokračovala tříletá
přeshraniční spolupráce Společná pre-
zentace starého mlynářství na Šumavě
a  v  Bavorském lese. Na projektu
spolupracuje Muzeum středního
Pootaví Strakonice  s  Freilichtmuseem
Finsterau v  Bavorsku. Finančně je pod-
pořen z  Operačního programu
přeshraniční spolupráce CíL 3  Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko.

Spolupráce v  tomto roce opět probí-
hala na úrovni pořádání společných
akcí ve středověkém vodním mlýně
v  Hoslovicích a  ve skanzenu ve Finste-
rau. Dále pokračovala stavba nové bu-
dovy informačního centra, zázemí pro
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návštěvníky, přednáškového sálu a  ex-
pozičního prostoru v  areálu mlýna
v  Hoslovicích a  také byla vydána nová
dvojjazyčná publikace Staré mlýny
v  šumavském Podlesí a  v  Bavorském
lese/Alte Mühlen im Böhmerwaldvor-
land und im Bayerischen Wald.

Kniha popisuje vyjímečnost národní
kulturní památky Středověký vodní
mlýn v  Hoslovicích, jeho historii,
úspěšnou obnovu a  současný stav, do-
chované zařízení, budovy a  také
srovnání  s  mlýny v  Bavorském lese. Je
doplněna bohatou fotografickou doku-
mentací a  vyšla v  nákladu 1000 ks.

Budova technického zázemí v  Ho-
slovicích bude slavnostně otevřena
v  roce 2012 a  kromě většího komfortu
přinese návštěvníkům i  více poučení
v  podobě nové expozice Ze života šu-
mavského Podlesí.

Akcí uskutečněných v  rámci projek-
tu bylo v  roce 2011 šest. První, kterou
také muzeum otevřelo sezónu, měla
název Míšeňské jablíčko. Proběhla 9.
dubna ve vodním mlýně v  Hoslovicích

za účasti všech partnerů. Byly zde
představeny nejrůznější odrůdy
ovocných stromů a  keřů a  připraveny
ochutnávky jablečných a  ovocných
moštů. Hlavním programem bylo
sázení původních odrůd ovocných
stromků jak českých, tak bavorských
a  vše doplnilo odborné poradenství,
pečení chleba, houstiček a  česnekových
placek. Zúčastnilo se 376 návštěvníků.

Následovalo Jaro přichází v  termínu
16. – 17. dubna, opět za účasti
bavorských partnerů. Tradičně vě-
nováno jarním a  velikonočním zvykům
a  prezentaci řemesel a  drobných vý-
robců. K  vidění bylo pletení košíků
a  pomlázek, výroba košťat, nejrůznější
techniky zdobení vajec (obháčkování,
drátkování, malování voskem, perfo-
rování apod.), velikonoční aranžmá,
patchwork, výroba bylinkových pytlíč-
ků do vany a  pro spánek, bylinkářské
poradenství a  lidové léčitelství. Opět
vše bylo doplněno pečením chleba,
houstiček a  česnekových placek a  pří-
pravou tradičního velikonočního pokr-
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mu – pučálky. Akce se zúčastnilo 708
návštěvníků.

Srpen oživila akce Posečeno,
sklizeno, umleto uskutečněná dne 20.
srpna. Muzejníci představili staré způ-
soby sklizně a  zpracování obilí, vázání
posečeného obilí do snopů a  stavbu pa-
náků, mlácení cepem a  v  mlátičce po-
háněné žentourem, dále byly předsta-
veny výrobky ze slámy, vázání povřísel,
slaměných došků a  jejich způsob při-
pevnění na střechu. Součástí byla
ochutnávka několika druhů brambo-
račky a  její hodnocení. Akce se zú-
častnilo 402 návštěvníků.

Poslední program v  areálu středově-
ho vodního mlýna v  Hoslovicích měl
název Domácnost paní mlynářky, konal
se ve dnech 23. – 25. září. Třídenní akce
se opět zúčastnili i  bavorští partneři.
Přibližovala život na mlýně, pečení

chleba, houstiček, česnekových placek,
vdolků na drátě a  bramborových pla-
cek, výrobu domácího másla a  tvarohu,
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dále také různé ruční práce jako předení,
tkaní, pletení, drátkování, paličkování
apod. Bavorský partner představil tra-
diční vesnické praní prádla. Zúčastnilo se
432 návštěvníků.

Další dvě akce, na kterých muzeum
spolupracovalo, se uskutečnily ve Fre-
ilichtmuseu ve Finsterau. Dvoudení Mu-
zikanti a  pečení chleba ve Finsterau
proběhla ve dnech 4.–5. čevna. V  ba-
vorském skanzenu zahrála česká muzika
a  za účasti dvou českých krajánků se pekl
český chléb, houstičky a  česnekové
placky. Během všech dnů přišlo kolem
3000 návštěvníků.

Jednodenní program Rybí speciality ve
Finsterau se uskutečnil 11 . září. Byla pre-
zentována česká úprava ryb spoje-
ná  s  ochutnávkou, vše opět doplnilo pe-
čení českého chleba, houstiček a  čes-
nekových placek, zahrál český har-
monikář. Akci navštívilo přibližně 200
lidí.

Mgr.   Lucie Kupcová

ROŽMBERSKÁ MUZEJNÍ NOC

V  listopadu 2011 uplynulo 400 let od
smrti jednoho z  nejslavnějších členů
rožmberského rodu Petra Voka. Byl
posledním mužským potomkem nej-
významnějšího českého aristokratické-
ho rodu Rožmberků. Oficiálně tedy byl
rok 2011 vyhlášen Rožmberským
rokem a  Muzeum středního Pootaví
Strakonice se přidalo k  oslavám a  séri-
ím akcí pořádaných jihočeským kra-
jem, který v  rámci tohoto projektu při-
pomněl odkaz vznešeného rodu.

Muzeum se do projektu zapojilo mi-
mo jiné i  tematickou muzejní nocí,
která se uskutečnila 17.   června od osmi
hodin večer do půlnoci. Zahájení
proběhlo v  kapitulní síni, kde po
úvodním slovu následovalo scénické
ztvárnění historické události předávání
části strakonického hradu rytířům řádu
sv. Jana Jeruzalémského, tzv. johani-
tům. Poté následoval doprovodný



22

program v  expozicích muzea a  v  černé
kuchyni. K  vidění byly ukázky stře-
dověké zbroje a  výstroje, ukázky zbroje
a  výstroje žoldnéře 17. století, ukázky
psaní inkoustem a  pečetění listin, čtené
výňatky z  listin vztahující se k  historii
hradu a  jeho pánům, výhled na noční
Strakonice z  věže Rumpál a  ochut-
návka tradičního pokrmu připravené-
ho v  černé kuchyni.

Po celou dobu byl do prostor strako-
nického hradu a  muzea volný vstup
a  na akci se podíleli skupiny historické
šermu Markýz ze Strakonic a  Vendetta,
ochotníci z  Divadelního spolku Čela-
kovský a  členové společnosti Pro Fide.

Mgr.   Lucie Kupcová

NOC   S   ANDERSENEM

Dne 1. dubna 2011 se v  prostorách
našeho muzea uskutečnila již poněko-
likáté Noc  s  Andersenem. Jedná se
o  doprovodný program stejnojmenné
akce Šmidingerovy knihovny ve Stra-
konicích, při které vybraná školní třída
tráví celou noc v  knihovně čtením An-
dersenových děl a  dalším programem.

Součástí je i  speciální noční kostý-
movaná prohlídka našeho hradu. V  ro-
ce 2011 byla věnována Rožmberkům,
neboť jsme si připomněli kulaté výročí
úmrtí posledního Rožmberka Petra
Voka.

Areálem muzea provádějí malé
návštěvníky historické osobnosti spo-
jené  se strakonickým hradem, pře-
devším zakladatel hradu Bavor I., bílá
paní Perchta a  v  neposlední řadě také
smyšlená, ale neméně důležitá osoba
písaře Kosina.
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Odlehčenou a  zábavnou formou
představují dětem historii našeho hra-
du a  okolí včetně praktických ukázek
dobového písma a  pečetění. Psaní i  pe-
četění si mohli naší malí návštěvníci
sami vyzkoušet. Odměnou jim bylo vy-
dání zvláštního glejtu  s  pečetí samot-
ného Bavora I.

Na rozzářených tvářích našich
nočních návštěvníků byla při odchodu
vidět spokojenost a  radost z  příjemně
stráveného večera na našem hradě. Ve-
čera, který, jak sami po Bavorově přání
dobré noci poznamenali, ani zdaleka
prohlídkou hradu nekončil.

Bc.   Jan Kuneš

VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA
V  roce 2011 muzeum odborně

spolupracovalo na projektu Vzducho-
plavec Kráčmera, do kterého se zapoji-
la ZŠ Dukelská. Šlo o  projekt, který
měl žáky na základě poutavého příbě-
hu naučit porozumění psanému textu

pomocí vytváření bodových scénářů,
metod aktivního učení, kritického
myšlení a  inovativní výuky vzdělávací
oblasti Člověk a  jeho svět (vlastivěda).
Projekt také podpořil mezipředmětové
vztahy a  získávání klíčových kompe-
tencí. V  rámci projektu vznikne
i  učebnice vlastivědy a  pracovní listy
k  příběhům zapojených mikroregionů.

V  projektu měli žáci získat odborné
znalosti o  svém regionu, zpracovat je
a  vytvořit scénář potřebný pro nato-
čení třicetiminutového pořadu Vzdu-
choplavec Kráčmera odvysílaného
Českou televizí. Základem příběhu je
osoba Franze Kratschmery, který se
rozhodl přeplachtit českou zemi a  po-
znat její krásy ze vzduchu. V  osmnácti
letech proto odešel do Vídně, kde si
chtěl vydělat peníze na svůj první
balón. A  tak se stalo, že se Franz stal
v  roce 1901 prvním balónovým
vzduchoplavcem z  povolání. Své cesty
zaznamenával do deníku a  připojil po-
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hledy a  dopisy, které posílal své rodině
domů. Jeho deník pak objevil pravnuk
František Kráčmera. Ten jím byl nato-
lik uchvácen, že se rozhodl uskutečnit
podobný let a  navštívit všechna místa
jako jeho dědeček. Deník ovšem nebyl
po takové době zcela kompletní, někde
chyběly záznamy, fotografie i  stránky.
František tedy musel mnohé informace
zjistit a  do knihy je doplnit a  k  tomu
využil právě děti z  nejrůznějších koutů
republiky, které ho provedly po zají-
mavostech svého regionu.

ZŠ Dukelská pro tento pořad vybra-
la stěžejní témata spjatá se Strakonice-
mi. Rod Bavorů, strakonický hrad a  je-
ho architekturu, tradici fezové výroby
a  osobnosti  s   ní spojené, spor židů
a  velkopřevorů řádu maltézských rytí-
řů, který vyústil ve výstavbu Trucbaš-
ty, osobnosti J.   K. Tyla a  F.   L. Čela-
kovského, strakonického dudáka Švan-
du a  také Josefa Skupu, který se zde

narodil a  jeho loutky Spejbla  s  Hur-
vínkem.

Muzeum se do projektu zapojilo ja-
ko odborná organizace, která žákům
pomohla se zpracovávanými tématy.
Umožnilo návštěvu hradu a  doplnilo jí
komentářem odborných pracovníků
konkrétních oborů a  poskytlo dobové
materiály a  prameny. V  konečné fázy
zapůjčilo kostýmy a  zprostředkovalo
natáčení v  hradních prostorech.

Projekt přinesl spoustu poznatků
nejen dětem základní školy, ale i  pra-
covníkům muzea. Žáci museli ke zpra-
cování témat využít i  dobové materiály,
ke kterým nemají běžný přístup. Mu-
zejníci získali cenné informace z  po-
hledu dětského návštěvníka a  jeho
vnímání historie. Záznam pořadu vě-
novaný Strakonicím je možné
shlédnout na webových stránkách
České televize v  sekci pořady.

Mgr.   Lucie Kupcová
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Zjišťovací archeologický
výzkum na nádvoří zámku
v  Poli u  Blatné

Záchranný archeologický výzkum
byl vyvolán připravovaným sni-
žováním terénu západně od budovy
zámku v  Poli u  Blatné. Obec Pole se
nachází jihozápadně od Blatné, areál
zámku leží na západním okraji vesnice.

Z  katastru obce pochází zatím jedi-
ný archeologický nález. Jedná se
o  renesanční zlomky kachlů objevené
na staveništi paní Slavíčkové z  čp. 57.
Kachle se momentálně nachází v  mu-
zeu v  Blatné (Frölich – Pavlík 2010,
911).

Stavebníkem zámečku a  přilehlého
hosdpodářského dvorce byl nejspíše
Jan nejstarší Hořice z  Prostého, zmi-
ňovaný poprvé v  roce 1595. Dokladem
je erb v  nadpraží hlavního vstupu do
objektu. Kolem 2. poloviny 17. století je
kromě dvora uváděn i  pivovar, sladov-
na, hvozd a  vinopalna. Dvůr byl zřejmě
společně  s  obcí postižen požárem v  ro-
ce 1664. Roku 1682 získávají objekt
zámku Černínové a  připojují jej ke
statku ve Lnářích. Následně byl  přemě-
něn na panskou sýpku. K  opětovnému
využití k  obytným účelům došlo kolem
1. poloviny 19. století. Koncem 19.
století byla zbudována vozová kolna,
severní stáje a  chlévy, stodola se
sýpkou v  západní části dvora. Z  doby
hospodaření Státního statku pochází
objekt bývalého dřevníku u  budovy
zámku. Poslední velký zásah do interi-
éru proběhl někdy kolem roku 1969
(Kašička – Lancinger 1996, 42-47).
Stavební historie vlastní budovy
zámku je zmíněna v  publikaci o  tvrzích
na Strakonicku (Kašička – Nechvátal

1986) a  také ve  stavebně‑historickém
průzkumu vlastního objektu zámku
(Kašička – Lancinger 1996).

Ve dnech 1.   4. – 12.   4.   2011 byla
v  předstihu provedena zjišťovací son-
dáž v  prostoru západně od budovy
zámku a  současně i  dohled na straně
východní při výkopu pro vodovod.

Nejstarší dokumentovanou vrstvu
představovalo erodované skalní pod-
loží. První stopy lidské činnosti repe-
rezentovalo kamenné zdivo objektu
zámku, jehož vznik je datován na ko-
nec 16. století. Ve stejném období nej-
spíše vznikla i  obvodová zeď zámku,
která byla zachycena společně se zá-
kladovým vkopem v  sondě 5. Základ
zdiva byl tvořen většími kameny po-
jenými na hlinitý jíl. Kamenné zdivo
původního obezdění areálu zámku je
dodnes zachováno na západní straně
průjezdu.

V  další etapě vznikla v  těsné blíz-
kosti zdiva kamenná zádlažba obíhající
zámek po severní a  západní straně. Ve
zkoumaném prostoru dvora byla za-
chycena na geologických uloženinách
kulturní vrstva  s  keramikou raného
novověku (16.–17. století). Zřejmě ještě
v  průběhu 17. století došlo k  vyrovnání
terénu po západní straně zámku vrst-
vou hnědého písku  s  příměsí kamenů
a  prejzů, a  šedé písčitohlinité navážky,
která překryla výše zmíněnou zádlaž-
bu.

Vrstva otlučené omítky a  zlomků
cihel v  prostoru před hlavním vchodem
souvisela nejspíše  s  přestavbou zámku
na panskou sýpku (konec 17. – zač. 18.
století). Následovalo vyrovnání terénu
a  usazení nového kamenného schodiště
u  hlavního vstupu do objektu. Podobné

III. ODBORNÉ PŘÍSPĚVKY
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stopy po přestavbě, popřípadě úpravě
vnější části zdiva, byly zachyceny u  zá-
kladu zdiva v  průjezdu.

V  další stavební etapě došlo k  opě-
tovnému navýšení terénu v  prostoru
dvora písčitokamenitými vrstvami. Při
budování dalšího vstupu do budovy ze
západní strany, v  souvislosti  s   opě-
tovným využitím objektu k  obytným
účelům v  1 . polovině 19. století, došlo
k  výkopu při západní stěně zámku
a  následné položení cihlové zádlažby
před novým vchodem. Zlomek zdiva ve
výkopu u  průjezdu představoval nej-
spíše destrukci původní ohradní zídky.

Jednu z  dalších stavebních úprav za-
stupovalo zdivo přístavku z  konce 19.
století při východním okraji zámku.
K  němu bylo přiloženo kamenocihlové
zdivo pojené pouze pískem. S  největší
pravděpodobností se jednalo o  po-
zůstatek novodobé jímky.

Další navyšování terénu můžeme

dávat do souvislosti  s   využitím dvora
jako  areálu ZD v  druhé polovině 20.
století. Ve stejném období nejspíše
proběhla demolice koruny zdiva
ohradní zídky. Demolice nejspíše sou-
visela se vznikem nového průjezdu
a  vybudováním dřevníku při západní
stěně zámku.

Výzkumem se podařilo zdoklumen-
tovat většinu stavebních etap souvise-
jící  s   objektem zámku. Navíc došlo
k  odhalení zaniklého schodiště a  po-
zůstatků kamenného zdiva původní
ohradní renesanční zídky zámku.

Mgr.   Eduard Červenka

LITERATURA: Fröhlich. J. – Pavlík, Č.
2010: Turnajová scéna  s  dedikací na
kachlovém reliéfu z  Blatenska,
Archeologie Ve středních čechách 14,  s.
909– 914.
Kašička, F. – Lancinger, L. 1996:
Pole – čp. 1, tvrz a  hospodářský dvůr.
Stavebně historický průzkum a  ar- chi-
tektonickévyhodnocení objektů. Praha.
Kašička, F. – Nechátal, B. 1986: Tvrze
a  hrádky na Strakonicku. Praha.

OPONA Z   ROKU 1930
Během rekonstrukce krovu na stra-

konickém hradě došlo k  zajímavému
nálezu. Podařilo se znovuobjevit oponu
z  loutkového divadla z  roku 1930 na-
malovanou akademickým malířem
Jarko Dvořákem Šumavským. Jedná se
o  olejomalbu na plátně, rozměry plátna
(části  s   obrazem) jsou 2,4  x 3,9  m. Tento
mimořádný předmět se stal součástí
sbírek muzea a  byl zpřístupněn ve-
řejnosti.

Díky uložení na suché pů-
dě  s  cirkulací vzduchu se předmět do-
choval v  dobrém stavu. Opona byla
nalezena stočená do role na zřejmě pů-
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vodním dřevěném navinovacím válci
a  omotaná papírem a  hadry. Poškození
se projevilo jen na spodním okraji opo-
ny, v  asi 50  cm širokém pásu. Tato ob-
last už nebyla stočena do role a  tak do-
šlo ke znečištění, poškrábání a  k  ně-
kolika menším trhlinám na plátně.
Toto poškození bylo odstraněno při
konzervátorském zásahu provedeném
v  dílně MSP.

Námětem opony je legenda
o  Švandovi dudákovi. Je zde zobrazen
spící dudák, kolem kterého tančí víly
a  objevují se zde i  další pohádkové po-
stavy jako trpaslíci  s   poklady nebo ha-
dí král či žabí princ. Celý výjev je
situován v  architektuře za iluzorní roz-
hrnutou divadelní oponou. Veselý
a  hravý námět zobrazený v  jasných,
živých barvách ukazuje na použití
v  loutkovém divadle. V  levé části opo-
ny je zobrazen znak města Strakonice
a  v  pravé části pak štítek se jménem
autora a  datem vzniku. Autorem opony
je Jarko Dvořák Šumavský, který žil
v  letech 1887 – 1964. Opona je datová-
na do roku 1930. Na zadní straně opo-
ny jsou kromě několika žertovných

skic uhlem zaznamenána i  jména reži-
sérů prvního představení.

O  původu a  historii předmětu stále
nemáme přesné zprávy. Vzhledem
k  poměrně malým rozměrům i  vzhle-
dem k  námětu obrazu soudíme, že jde
o  oponu z  loutkového divadla. Objevilo
se několik názorů a  možností, kde
mohla být tato opona  s  odpočívajícím
Švandou dudákem používána. S  nej-
větší pravděpodobností se ale jedná
o  oponu z  loutkového divadla strako-
nické Sokolovny. Roku 1930 bylo totiž
v  Sokolovně otevřena nová loutková
scéna, a  také lidé uvedení na zadní
straně opony jako režiséři byli členy
Sokola. Za poskytnutí těchto informací
a  tím i  za poodhalení historie opony
patří dík Mgr.   Milanu Hankovcovi ze
SOkA Strakonice a  také loutkářské ro-
dině Křešničků.

V  Sokolovně nejspíše zůstala opona
až do 70. let 20. století, kdy budova
procházela rekonstrukcí. V  této době
byla opona pravděpodobně přenesena
do muzea, uložena na půdě a  tam če-
kala téměř 40 let na své znovuobjevení.
Během uplynulého roku ji mohli ná-
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vštěvníci obdivovat v  Zámecké galerii,
pro příští sezóny se uvažuje o  vysta-
vení díla v  expozicích MSP.

Mgr.   Nela Vadlejchová

ROŽMBERKOVÉ, ŘÁD
SV. JANA JERUZALÉMSKÉHO
A   STRAKONICKO

V  rámci Rožmberského roku Jihočes-
kého kraje připravilo Muzeum střední-
ho Pootaví Strakonice dlouhodobou vý-
stavu nazvanou Rožmberkové, řád sv.
Jana Jeruzalémského a  Strakonicko. Po-
zvání na slavnostní vernisáž přijali
představitelé Jihočeského kraje, před-
stavitelé města Strakonice, zástupci Su-
verénního řádu Maltézských rytířů –
České velkopřevorství, ředitel Národní-
ho památkého ústavu – Územní od-
borné pracoviště České Budějovice a  ře-
ditelka Státního okresního archivu
Strakonice. Slavnostní zahájení do-
provázel bohatý kulturní program

a  křest knihy Simony Kotlárové Jan III.
z  Rožmberka.

Výstava je instalována v  prostoru
bývalé hradní kaple, který byl veřejnosti
dlouhá léta uzavřen. Před jeho zpří-
stupněním se muzeum postaralo o  vy-
čištění podlahy a  zrestaurování docho-
vaných nástěnných maleb. Vyspraven
byl také vstupní gotický portál.

Textová a  obrazová část výstavy
mapuje územní a  osobní vztah členů
rožmberského rodu  s  pány strakonické-
ho hradu a  strakonickým regionem v  le-
tech 1225-1611 . Již první majitelé hradu
z  rodu Bavorů a  později členové řádu sv.
Jana Jeruzalémského ( johanité) přicháze-
li vzhledem k  majetkovým državám
v  jižních Čechách často do sty-
ku  s  mocným rodem Rožmberků. Výstava
zachycuje jejich vzájemné soužití od pří-
buzenských vztahů po majetkové spory.
Z  rožmberského rodu představuje pře-
devším Jošta II. z  Rožmberka (†1467)
a  Jana III. z  Rožmberka (†1532), kteří za-
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stávali úřad generálního převora řádu sv.
Jana Jeruzalémského pro české převorství.
Vzhledem k  úzkému propojení řádu
a  rožmberského rodu se výstava zaměřu-
je na osudy rodu Rožmberků a  na historii
řádu sv. Jana Jeruzalémského. Obrazový
materiál zachycuje v  podobě vedut a  map
majetek rožmberského rodu a  johanitské-
ho řádu v  průběhu staletí. Jednotlivé ro-
dy a  osoby jsou charakterizovány
prostřednictvím svých erbů a  pečetí.
Z  trojrozměrných exponátů zaujme ná-
vstěvníky hlaveň lodního děla johanitské-
ho řádu, kostelní zvon ze 16. století, fak-
similie dobových listin a  kříž  s   Kristem
symbolizující poslání johanitského řádu.
V  podobě replik dobového oděvu na vý-
stavě ožívá johanitský rytíř z  konce 13.
století a  z  počátku 16. století. Zvláště mla-
dou generaci osloví projekce v  doty-
kových obrazovkách, která obohacuje vy-
braná témata o  další fakta a  obrazový
materiál. Návštěvníci se mohou na vý-
stavě začíst do textu dobových listin a  ko-
respondence či si v  zábavném koutku
zkusit poznat erbovní znamení jednot-
livých rodů podle hmatu.

Výstava byla realizována za spoluprá-
ce Suverénního řádu Maltézských rytířů
– Českého velkopřevorství a  za spoluprá-
ce Státního okresního archivu Strakonice.
Celý projekt Jihočeského kraje pod ná-
zvem Rožmberský rok 2011 podpořil dis-
poziční fond euroregionů Cíl 3  Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko
2007–2013.

Výstava Rožmberkové, řád sv. Jana Je-
ruzalémského a  Strakonicko bude ve-
řejnosti přístupná v  rámci stálé muzejní
expozice i  v  roce 2012. Pro školy je při-
pravena komentovaná prohlídka a  vzdě-
lávací program, který staví žáky do role
průvodce. Závěrečný pracovní list pak
shrnuje získané poznatky studentů.

Mgr.   Blanka Jirsová

JINDŘICH JINDRÁK
V  roce 2011 jsme si připomněli nedoži-

té 80. narozeniny strakonického rodáka,
pěvce Národního divadla Jindřicha Jind-
ráka (*4. listopadu 1931). K  tomuto výročí
připravilo Muzeum středního Pootaví vý-
stavu v  kapitulní síni strakonického hradu
a  brožuru, obojí  s  názvem Jindřich Jindrák.
V  závěru výstavy pak besedu  s  paní Janou
Jindrákovou, manželkou umělce.

Výstava seznámila návštěvníky s  Jind-
rákovým soukromým i  profesním životem,
a  to prostřednictvím textů, fotografií, pla-
kátů, divadelních programů, diplomů a  ji-
ných ocenění, vydaných gramofonových
desek, magnetofonových kazet a  CD.
Čerpali jsme z  dokumentů a  fotografií
uložených v  archivu MSP, ale také v  Ar-
chivu Národního divadla v  Praze. Mnoho
artefaktů nám zapůjčila paní Jana Jindrá-
ková a  také strakoniční občané, hlavně
Jindrákovi spolužáci a  kamarádi.

Všem patří nášvelký dík.

Ludmila Vilánková
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OD CECILKY PO KOLEDU

Tradiční vánoční výstava v  kapitulní
síni strakonického hradu se v  roce 2011
zaměřila na lidové vánoční tradice
a  zvyky. Pomocí jednotlivých diorámat
návštěvníkům poodhalila, jak naši
předkové prožívali období od poslední
taneční zábavy na sv. Cecílii (22. lis-
topadu) až po Tři krále (6. ledna).

V  úvodu seznámila návštěvníky
s  mýtickými postavami, které v  období
adventu obcházely stavení, dotazovaly
se na minulost, trestaly hříšníky
a  hodným dětem nadělovaly drobné
pamlsky. V  podobě figurín a  na-
malovaných kulis si mohli návštěvníci
prohlédnout vzhled a  obchůzku barbo-
rek, lucek, sv. Mikuláše s  čertem a  an-
dělem. Představeny byly i  pamlsky ze
sušeného ovoce, které Mikuláš dětem
naděloval. Obyčeje udržované v  období
Vánoc (na Štědrý den a  Boží hod

vánoční) byly znázorněny pomocí tra-
dičních pokrmů, které nemohly chybět
na štědrovečerním stole. Scénka s  hos-
podářem a  hospodyní ukázala zvyky,
skrze které se hospodáři a  hospodyně
snažili předpovědět či zajistit úrodu
v  nadcházejícím roce. Textová část při-
blížila i  historii stavění betlémů, histo-
rii štědrovečerní nadílky a  vánočního
stromku. Období koledy začínající na
sv. Štěpána (26. prosince) a  končící na
Tři krále (6. ledna) symbolizovaly na
výstavě postavy chlapců s  bukačem
(fanfrnochem) a  Tři králové. Fotografie
a  prezentace v  dotykové obrazovce po-
daly návštěvníkům informace o  tom,
v  kterých obcích staré tradice v  po-
sledních letech ožívají a  které zvyky
lze považovat za novodobé. Prezentace
odhalila i  některé regionální odlišnosti.

Výtvarné řešení výstavy hodnotili
návštěvníci velmi pozitivně. Propojení
sbírkových předmětů s  kulisami,
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figurínami a  atrapami se ukázalo jako
přitažlivý způsob prezentace dávných
časů. V  ambitech proběhla přehlídka
vánočních stromků, které ozdobily děti
z  místních i  okolních mateřských a  zá-
kladních škol.

Mgr.   Blanka Jirsová

NA ALOISE KŘEŠNIČKU
JSME NEZAPOMNĚLI

Loutkové divadlo má ve Strakoni-
cích skoro stejnou prestiž jako dudy
a  dudácká muzika. Strakoničtí loutkáři
také pravidelně už dlouhá léta baví své
diváky, jezdí do světa sbírat zkušenosti
i  mnohá ocenění a  každoročně
spolupořádají přehlídku Skupovy Stra-
konice. Tím, kdo tomu všemu vdechl
před mnoha lety život, byl Alois
Křešnička. Dlouho už je v  loutkářském
nebi, ale nade vším, co se mezi loutkáři
děje, se stále vznáší jeho duch. Při-

pravit výstavu k  jeho nedožitým stým
narozeninám byla pro muzeum i  pro
mne čest. Soubor Radost, který osla-
venec před mnoha lety založil, ochotně
poskytl kroniky, alba, hromady doku-
mentů a  na mně bylo jenom vše pro-
hlédnout, pročíst, oskenovat a  stlačit do
několika panelů ve výstavních prosto-
rách Zámecké galerie. Celou prezentaci
doplnilo samozřejmě i  několik vitrin
s  ukázkami Křešničkových loutek,
uložených ve sbírkách muzea a  scéna
z  Perníkové chaloupky – pohádky,
která měla od založení souboru nejvíc
repríz. Přestože se výstava otevírala
v  době zahájení adventu bez veliké
slávy, potěšilo mne, že jsem se při
otevření mohl seznámit s  mnoha poto-
mky slavného loutkáře i  s   jeho kolegy
a  následovníky. V  prosinci pak výstava
jistě potěšila i  mnoho dalších malých
i  velkých návštěvníků.

Václav Zahrádka
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TEODOR BUZU – TANEC
BAREV

Výstavní sezóna 2011 byla v  Muzeu
středního Pootaví Strakonice zahájena
výstavou táborského výtvarníka
Teodora Buzu. Akvarely velkých for-
mátů, malba na hedvábí, ale i  olejomal-
ba. To vše mohli návštěvníci muzea
spatřit od května do července. Již
vernisáž výstavy, které se účastnil mol-
davský velvyslanec, naznačovala
velkou podívanou. Moldavský tempe-
rament, který koluje v  umělcových
žilách, učaroval snad každému. Uniká-
tem celé výstavy byly bezesporu vel-
koformátové akvarely, kterými se
Teodor Buzu proslavil snad po celém
světě. Provedení akvarelu v  takovém
měřítku není snadné a  vyžaduje
notnou dávku umu a  zkušeností. Své-

bytné pojetí malby řadí Teodora Buzu
na přední místa českého uměleckého
světa. Inspirován přírodou a  krajinou
vytváří velkolepé scenérie prostupující
naším vědomím. To také inspirovalo
Kateřinu Prokopcovou, studentku obo-
ru galerijní animace, k  vytvoření řady
komentovaných prohlídek pro studenty
středních škol. Kateřina zároveň stu-
dovala působení umělcovy tvorby na
studenty, kteří se pomocí vnímání ob-
razů a  hudby snažili své pocity vý-
tvarně ztvárnit. Návštěvy studentů tak
obohatily pestrou výtvarnou výstavu.

Pavel Koubek

CESTOU ZVUKU

Další z  výstav v  uplynulém roce by-
la výstava gramofonů, rádií, telefonů
a  televizorů píseckého sběratele Jiřího
Kloboučníka. Dlouholetý pracovník pí-
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seckého muzea a  vášnivý sběratel hu-
debních přístrojů a  nosičů do Strakonic
přivezl část své rozsáhlé sbírky, které
se usilovně věnuje přes čtyři desítky
let. Jeho sbírka je tak velká, že nebylo
z  kapacitních důvodů možné ji strako-
nickým návštěvníkům ukázat celou.
Proto byly vybrány ty nejlepší exponá-
ty, tak, aby uchvátily srdce každého
návštěvníka. Při pohledu na vystavené
exponáty se tak zaleskly oči snad
všem. Starší generace vzpomínala
a  mladá generace obdivovala technické
skvosty, mezi kterými nechyběl ani
slavný typ Edissonova polypfonu, na
který světový vynálezce zachytil vůbec
první nahrávku Merry měla jehňátko.
Na výstavě bylo k  vidění také mnoho
hudebních nosičů, gramofonových de-
sek světových i  domácí interpretů,
gramofony domácí i  salonní a  mince,
orchestrion, magnetofony na pásku,
záznamové a  nahrávací přístroje pro
redaktory i  zpravodaje a  mnoho
dalších, například strojky do hracích

obrazů a  hodin. Výstava byla doplněna
o  historii rockových skupin, které na
Strakonicku působily od padesátých do
devadesátých let 20. století. Ve spolu-
práci s  Františkem Marešem tak byla
popsána historie skupin Bonton, Extrakt,
Meteor, Rotor, STA rock, B.   A. S., The
Donkeys, Recept a  dalších.
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DERNIÉRA VÝSTAVY
„CESTOU ZVUKU“ –
BESEDA S   NÁZVEM „TAKOVÍ
JSME BYLI“

Setkání příznivců hudby za účasti
sběratele Jiřího Kloboučníka, diskžoke-
je Františka Mareše a  hudebníka Mi-
roslava Lukeše bylo velice příjemnou
tečkou za úspěšnou výstavou. Beseda
o  hudbě a  o  všem, co k  ní patřilo. Jiří
Kloboučník poutavě hovořil o  tech-
nických dovednostech tehdejších hu-
debníků, kteří to s  hudebním materiá-
lem neměli nikterak jednoduché. Trh
v  dobách minulých nebyl nasycen a  tak
si hudebníci aparaturu museli na ko-
leně vyrábět sami. Podle slov sběratele

to mělo své patřičné kouzlo. Z  činnosti
hudebníků popsal dobu Miroslav Lu-
keš, který se jako aktivní člen strako-
nické hudební scény podílel na teh-
dejším společenském dění. Vyprávěl,
jak to bylo s  přehrávkami a  s  hraním
pro veřejnost. František Mareš naopak
mluvil o  pořadatelské činnosti, které se
věnuje již přes tři desítky let. Závěrem
se do diskuse vložili i  samotní ná-
vštěvníci, a  tak se vzpomínky a  zku-
šenosti ještě doplňovaly.

Pavel Koubek
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Z  HOSLOVICKÉHO MLÝNA

Sezónu 2011 jsme zahájili 9. dubna
akcí nazvanou Míšeňské jablíčko.
Vedle již tradičního pečení chleba bylo
hlavním programem vysazování pů-
vodních odrůd jabloní.

Pokračovali jsme 16. – 17.   4. Ve-
likonocemi. Návštěvníci mohli vidět
pletení pomlázek a  košíků, zdobení va-
jíček různými technikami, výrobu vr-
bových píšťalek a  mohli ochutnat sta-
ročeskou pučálku.

21 . května jsme se sešli na akci
Plný krajáč mléka. Už podle názvu
je zřejmé, že se vše točilo okolo mléka
a  výrobků z  něj . Předvádělo se odstře-
ďování mléka, výroba másla, ná-
vštěvníci soutěžili v  poznávání růz-
ných druhů mléka od kupovaného
odstředěného přes kravské mléko až po
kozí syrovátku. Všichni jsme ochutnali
a  pochutnali si na mléčných výrobcích
„z  dílny“ Jany Rychtářové z  Nahořan.

18. června proběhla již tradiční sou-
těž Klepač Podlesí. Na programu
bylo stříhání ovcí, ukázka zpracování
vlny a  j iž zmíněná soutěž o  nejlépe na-
klepanou kosu. Sešlo se 8  klepačů
z  blízkého okolí.

9. července patřil hoslovický mlýn
dětem. Konal se zde Dětský den.
V  tento den si do Hoslovic přišlo za-
soutěžit a  pobavit se 199 dětí. Dětský
den se vydařil i  zásluhou členek Čes-
kého svazu žen z  Čestic, které se stejně
jako v  předešlém roce proměnily v  po-
hádkové bytosti a  provedly děti soutě-
žemi po celém areálu.

20. srpna proběhly ve mlýně Žně.
Předváděli jsme mlácení obilí cepy, děti
si za pomoci Anny Hartlové vyrobily
ozdoby a  panenky ze slámy, ná-
vštěvníci mohli vidět vázání povřísel
a  došků na střechy, které ukazoval pan
František Rezek z  Předmíře. V  kuchyni
mohli ochutnat několik druhů bram-
boraček, které připravily opět členky
ČSŽ z  Čestic.
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Na 23. – 25. září jsme připravili
Domácnost paní mlynářky. Ve
mlýně mohli návštěvníci vidět pečení
chleba, vdolků na drátě a  brambo-
rových placek. Zručné „mlynářky“
předváděly předení, tkaní, pletení po-
nožek, drátkování a  paličkování.
Proběhla i  ochutnávka vítězných vý-
robků Jihočeské regionální potraviny.
Zajímavou novinkou byla i  ukázka ple-
tení sítí.

Oblíbenému Zpracování dřeva
patřil mlýn 14. – 15. října. Jak už název
napovídá, ve mlýně si dali dostaveníč-
ko řezbáři, tesaři, košíkáři, prostě
všichni, kteří mají něco společného se
dřevem.

30. října jsme zakončili sezónu pe-
čením chleba, houstiček a  česnekových
placek a  naposledy v  tomto roce jsme
si poslechli klapot mlýnského kola.

V  roce 2011 se přišlo do našeho
mlýna podívat 14  188 návštěvníků.
Někteří zde nebyli poprvé a  většina
určitě ne naposledy.

Jaroslav Janout
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PERLIČKY Z   PRŮVODCO-
VÁNÍ V   HOSLOVICÍCH

Když provázíte hoslovickým mlý-
nem, o  setkání se zajímavými lidmi
není nouze. Zvláště mladí lidé téměř
z  celého světa jsou těmi nejzvídavější-
mi návštěvníky.

Takřka mezinárodní složení měla
jedna skupina pod vedením mladé prů-
vodkyně z  nedalekých Strašic. Kromě
Švéda s  typickým jménem Johansson
dvě dívky z  Ukrajiny a  malý Ital s  j i-
žanskými rysy.

Na závěr průvodcovského slova re-
kapituluji národnost návštěvníků a  vy-
slovuji Italiáno. Ale rtuťovitý mladík
ihned reaguje slovy s  příslušnou
gestikulací: „No Italiano, Siciliano!“

Jindy si mladý student z  Tuniska
dlouho prohlížel celý areál mlýna. Ne-
chal jsem přeložit, co napsal do knihy,
samozřejmě arabsky:

„Nejkrásnější místo na světě“.

Je‑li to pravda, posuďte sami.

Milan Kos
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Jindřich Jindrák

Muzeum středního Pootaví ve Stra-
konicích 2011 
36  s., il.
Brož., cena Kč50,-
ISBN 978-80-904285-6-0

Na podzim 2011 vydalo MSP ve
Strakonicích útlou brožurku s  názvem
Jindřich Jindrák k  nedožitým 80. naro-
zeninám umělce.

Jindrák se narodil ve Strakonicích.
Již od dětství vystupoval veřejně jako
zpěvák v  místním chrámovém sboru.
Za studií na strakonickém gymnáziu
úspěšně ochotničil, recitoval, zpíval ve
sboru, hrál jako samouk na trubku ve
studentském orchestru. Od roku 1950
hrál na dudy ve vznikajícím Prácheň-
ském souboru. V  roce 1955 úspěšně
vystudoval Akademii múzických umě-

ní a  byla mu nabídnuta tříletá aspi-
rantura (získal docentský titul). 1 . lis-
topadu 1958 mu tehdejší šéf opery
Národního divadla nabídl angažmá.
Jindrák byl členem opery ND až do své
smrti. Na scéně ND nastudoval a  vy-
tvořil více než 110 rolí v  90 operách 53
skladatelů, absolval zde více než dva
tisíce představení. Uplatnil se pře-
devším jako čelný interpret
smetanovských rolí, ale pozoruhodně
ztvárnil i  role v  operách Dvořáka,
Janáčka, Fibicha, Verdiho a  dalších.
Krásný hlas a  velmi kultivovaný zpěv,
muzikálnost a  výrazný herecký talent
pasovaly Jindřicha Jindráka na dědice
tradic velké generace českých baryto-
nistů.

V  brožurce jsou také uvedeny vzpo-
mínky Jindrákovy rodiny a  příbuzných,
vzpomínky spolužáků z  gymnázia, ka-
marádů z  dudácké muziky i  ze skau-
tingu a  také sousedů z  Chrášťovic, kde
Jindrákovi léta chalupařili.

Kromě těchto vzpomínek jsme zde
připomněli i  několik článků z  dobové-
ho regionálního tisku, výčet rolí, Jind-
rákovo rozhlasové povídání o  své
profesi a  také jeho vlastní básnickou
tvorbu.
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Staré mlýny v  šumavském
Podlesí a  v  Bavorském lese/Al-
te Mühlen im Böhmerwald-
vorland und im Bayerischen
Wald

Muzeum středního Pootaví ve Stra-
konicích 2011
95  s., il. + příloha Obnova ho-
slovického mlýna 55  s., il.
Brož., 2  části v  přebalu
ISBN 978-80-904285-7-7

Dalším publikačním počinem muzea
bylo vydání česko‑německé knihy Sta-
ré mlýny v  šumavském Podlesí
a  v  Bavorském lese/Alte Mühlen im
Böhmerwaldvorland und im Baye-
rischen Wald.

Muzeum středního Pootaví ve Stra-
konicích a  jeho zkušený partner Frei-
lichtmuseum Finsterau ze sousedního
Bavorska začalo v  roce 2010 spolupráci
nazvanou Prezentace starého mlynář-
ství na Šumavě a  v  Bavorském lese.
Společné akce přibližují řemeslné
dovednosti, šikovnosti i  přípravu tra-
dičních pokrmů na obou stranách
hranice. Společná publikace složená ze
dvou částí seznamuje čtenáře
s  možnostmi a  způsoby využití vodní
síly a  s  proměnami mlýnů v  šumav-
ském Podlesí a  v  Bavorském lese. Nej-
více prostoru je věnováno hoslovické-

mu mlýnu jako nejen českému, ale
i  středoevropskému unikátu. Publikace
přibližuje uspořádání i  zařízení mlýna,
jeho historii, majitele i  obyvatele
i  současné využívání objektu. Samo-
statná kapitola pojednává o  mlýnech
v  Bavorském lese a  upozorňuje i  na
další vodní díla – pily, hamry, vodní
čerpadla, stoupy, míchadla na povidla.

Jak kniha samotná, tak i  samostatná
příloha je doplněna množstvím foto-
grafií z  archivů obou muzeí i  z  archivů
soukromých osob, obsahuje mapky,
nákresy, plány a  dokumentaci obnovy
hoslovického mlýna.
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JAK JSME REPREZENTOVALI

Předvádění mlácení cepy a klepání kosy na Dnech
řemesel v plzeňskéZOO sejiž stává tradicí.

Prvně se v roce 2011 hoslovická parta vypravila
i   do spřáteleného Haibachu

Vítězství muzejního plavidla na Pivovarsképouti nebylo překvapením


