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Vážené dámy, vážení pánové,
dovolujeme si Vám předložit zcela nový informační materiál o Muzeu Vyso-
činy Jihlava a o tom, co se v této instituci událo, co tam probíhá a co se tam 
v nejbližší době stane.
Pokud bychom se chtěli držet doporučení (dnes tak mo-
derních) marketingových a manažerských příruček, měli 
bychom nyní konstatovat, komu je právě vydané první číslo 
občasníku „Museum Factum“ určeno (vznešeně řečeno: jaká 
je jeho cílová skupina). Odpověď by byla jednoduchá: všem 
(vznešeně řečeno: nejširší odborné i laické veřejnosti). Tako-
vá odpověď ovšem nemá velkou informační hodnotu (ne-
vznešeně řečeno: je k ničemu).
Smysluplnější tedy jistě bude zapomenout na příručky a 
občasník Vám představit. Na Vás – čtenářích – pak už bude 
rozhodnutí, zda se stanete i do budoucna jeho „cílovou sku-
pinou“.
V „Museum Factum“ Vám chceme přinášet informace o tom, co 
mohou návštěvníci v muzeu aktuálně vidět i co pro ně připravujeme. Ohléd-
nout se chceme i za nejvýznamnějšími akcemi pro veřejnost, které už pro-
běhly.

Cílem občasníku je ale ukázat dění v muzeu i tzv. z druhé strany: jen málo-
kdo si je totiž vědom toho, že akce pro veřejnost tvoří sice velmi důležitý, ale 
- co se množství práce týká – nikoli největší díl práce muzejníka.
Rádi bychom Vám proto postupně představili muzeum a práci v něm „od 

sklepa po půdu“: jak se muzejní sbírky tvoří, jak je o ně pečová-
no a k jakým (často i překvapivým) účelům slouží. Nezapome-
neme ani na vědu a výzkum – činnost, kterou je naše muzeum v 
kraji Vysočina výjimečné. Neopomeneme ukázat profese a čin-
nosti, které zajišťují nutné předpoklady a zázemí muzejní práce: 
výstavnictví, ekonomiku nebo údržbu historických budov, v 
kterých muzeum sídlí.
A v neposlední řadě Vám prostřednictvím „Museum Factum“ 
chceme dělat návrhy - muzeum toho nabízí mnohem víc, než  
„pouze“ expozice, výstavy nebo přednášky. Muzeum poskytuje 
řadu služeb a činností, které by běžný návštěvník od „kamenné“ 
instituce neočekával.
Nechť je Vám tedy „Museum Factum“ průvodcem po jihlavském 

muzeu a jeho pobočkách v Třešti, Telči a na Roštejně. Průvodcem zasvěce-
ným, nevtíravým a seriózním - i když ne vždy zcela vážným... Karel Malý
 ředitel muzea

Editorial

Zveme Vás...
Představujeme expozice MVJ
1. Krása středověké plastiky

Muzeum Vysočiny Jihlava se nachází na Masarykově náměstí 57/58 v býva-
lém domě cechu soukeníků (tzv. Meisterhaus, Dům mistrů). Při renesanční 
přestavbě koncem 16. století vznikla v prvním patře ústřední, dřevem ob-
ložená místnost.  Sloužila jako reprezentativní prostor, kde se odehrávaly 
významné události cechu, dům se v té době stal centrem slávy jihlavského 
sukna. Najdeme zde dřevem obložené (táflované) stěny, záklopový strop s 
trámy a dřevěnou podlahu. V pravé zdi u okna je dřevem obložený pravo-
úhlý prostor s dvířky pro ukládání cechovních písemností a cenností. Před 
cechovní místností, ve střední části domu, vznikl unikátní prostor, velmi pů-
sobivá tzv. vysoká síň. Jednalo se o zaklenutou prostoru převyšující ostatní 
části domu. Soukeníci kromě jiného nechali doplnit výzdobu  vysoké síně v 
roce 1641 básní - chválou svého řemesla, působivou suchou freskou svého 
patrona Metuzaléma a obrazem alegorie Spravedlnosti.
Později byl dům i místnost využívány ke spolkovým účelům. Po úpravě pro-
stor pro potřeby muzea se zde prezentovaly ukázky sbírek. Nyní si návštěvník 
muzea může v cechovní síni prohlédnout  část sbírky středověkých plastik.
Nejvýznamnější plastikou v expozici je sv. Kateřina Alexandrijská. Tato plas-

tika pochází z jihlavského farního kostela sv. Jakuba. Byla zhotovena kolem 
roku 1400 z opukového kamene.
Expozice dále nabízí pětici gotických plastik. Ukřižovaný, dřevěné torzo z 
kostela v Růžené u Třeště, doba vzniku kolem roku 1500. Madona vílanecká, 
103 centimetrů vysoká postava z lipového dřeva. Již podle názvu je patrné, 
že pochází z farního kostela ve Vílanci. Madona pivovarská, také z lipového 
dřeva, vysoká 98 centimetrů. Byla zhotovena pro kapli jihlavského pivovaru 
v období pozdní gotiky, někdy v polovině 15. století. Madona domamilská z 
doby kolem roku 1500, zapůjčená ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč. Původně 
byla umístěna v kostele v Domamile. Svatá Kateřina z doby kolem roku 1450 
je do expozice zapůjčena z Muzea Vysočiny Pelhřimov. Stejně jako předchozí 
plastiky je i tato z lipového dřeva.
Expozice plastik je doplněna třemi truhlicemi cechů postřihačů a soukeníků 
ze šestnáctého a sedmnáctého století, vybranými ze sbírek jihlavského mu-
zea. Intimní osvětlení prostoru zdůrazňuje krásu jednotlivých vystavených 
plastik a zároveň dodává cechovní místnosti tajemný a osobitý nádech.
� Martin�Kos,�foto:�Rudolf�Schebesta-MVJ

Výstavy a akce
Ta jihlavská, naše Dukla… hokejová univerzita z Vysočiny
Muzeum Vysočiny Jihlava chystá v době od 16. září do 28. listopadu 2010 vý-
stavu o historii hokejového klubu Dukla Jihlava s názvem „Ta jihlavská, naše 
Dukla...“
Na výstavě bude shromážděno vše, co se týká nejúspěšnějšího hokejového 
klubu československé historie: poháry, plakety, medaile, originální dresy a 
části výstroje významných hráčů Dukly Jihlava, hokejky, vlaječky, dobové fo-
tografie, odznaky, vstupenky, programy k utkání, videonahrávky z historic-
kých zápasů, atd. Starší návštěvníci mohou zavzpomínat na napínavá utkání 
jejich oblíbeného týmu, ti mladší se dozvědí mnoho zajímavostí z historie 
hokeje v Jihlavě.
 Martin�Kos

Stříbro z Přibyslavi za Zachariáše z Hradce
Výstava „ Stříbro z Přibyslavi za Zachariáše z Hradce“, která se uskuteční od 3. 
srpna  do 31. října 2010 na pobočce Muzea Vysočiny Jihlava na státním zámku 
Telč, představuje jedno z území, odkud Zachariáš z Hradce získával stříbro. 
Výstava je koncipována dle technologického postupu tak, jak probíhala těžba 
stříbronosné rudy, její zpracování a v konečné fázi i prodej surového stříbra do 
mincovny v Kutné Hoře. Na výstavě se návštěvník může seznámit se vstupní 
surovinou - rudou, meziprodukty zpracování rudy, výrobou stříbra až po ra-
žené mince. Vystaveny jsou repliky unikátních dochovaných dokumentů psa-
ných úředníky mincovny ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře. Pro děti je vystaven 
trpasličí důl vyrobený firmou Lego.� Jaroslav�Havlíček
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 „Příběh jihlavského piva“ začíná 3. července
Muzeum Vysočiny Jihlava pořádá ve spolupráci s Pivovarem Jihlava, a. s. ve 
dnech 3. července až 29. srpna 2010 výstavu nazvanou „Příběh jihlavského 

piva“ s důležitým podtitulem 
„150 let od založení pivovaru“. Vý-
stava seznámí veřejnost – milov-
níky zlatavého moku i zapřísáhlé 
abstinenty - s dějinami jihlavské-
ho pivovarnictví, jednoho z dů-
ležitých hospodářských odvětví 
města od středověku až do dneš-
ních dní. Neopomene zdůraznit 
privilegované postavení jihlav-
ských sladovníků, kteří zejména 
v 15. a 16. století kontrolovali po-
litické vedení města. Návštěvníci 
se na mapě dozvědí, jaké jihlav-
ské domy disponovaly právem 
várečným či kde v Jihlavě stávaly 
ještě v 19. století malé pivovárky, 
z nichž se do jednotlivých měst-
ských čtvrtí linula nasládlá vůně 
jejich výrobku. Texty, fotografie 
a trojrozměrné dokumenty ná-
vštěvníkům přiblíží okolnosti 
založení pivovaru v roce 1860 i 
stopu, kterou v dějinách měs-
ta zanechal. Výstava mimo jiné 
prozradí, kde se na Vysočině ve 
středověku a v raném novověku 
pěstoval chmel či že předchůdci 
hokejistů Dukly svého času brus-
lili na pivovarském ledě. Zejména 
starší spoluobčané si budou moci 
u archivních fotografií zavzpomí-
nat na řadu starých jihlavských 
hospod a kdysi předměstských 
krčem, které hostily švédského 
velitele Österlinga, napoleonské-
ho maršála Bernadotta i genera-
ce pivních skautů.
Unikátem bude dosud nepubli-
kovaná ukázka fotografií náhrob-
ních kamenů s přepisy textů, pod 
nimiž byli u kostela sv. Jakuba v 
18. století pohřbeni nebožtíci 
spjatí s pivovarnictvím.

Výstava nabídne množství trojrozměrných předmětů, z nichž lze zmínit 
například iluminované knihy jihlavského sladovnického cechu ze 17. a 18. 
století. Vystaveny budou také předměty používané v pivovarské laboratoři, 
historické pípy, starodávné korbely a sklenice či pro kutily inspirativní vyba-
vení bednárny. Zajímavostí budou modely pivovarských zařízení zapůjčené 
z Národního technického muzea v Praze.
Atmosféru počátku 20. století přiblíží náhled do instalované dobové hospo-
dy hlídané tváří mocnáře Františka Josefa neohrožovanou zlovolnými mou-
chami, z níž si štamgasti zrovna odskočili…
Slavnostní zahájení výstavy proběhne 2. července 2010 v 17 hodin v prosto-
rách muzea.
 Radim Gonda, foto: Radim Gonda-MVJ

Svět loutek
Výstava „Svět loutek“ bude v jihlavském muzeu k vidění od 10. září do 14. 
listopadu 2010. Návštěvníci se seznámí s historií a současností českého lout-
kového divadla. Představeny budou tradiční české marionety lidových lout-
kářů, objeví se ukázky sériové výroby loutek pro spolková divadla a loutky 
Loutkového divadla feriálních osad v Plzni. K vidění budou rovněž dekorace 
a plakáty. Výstava bude jako celek převzata přímo z Muzea loutkářských kul-
tur v Chrudimi.
 Eva Charvátová

Exotické rostliny v jihlavském muzeu
Tradiční, tentokrát již jubilejní, v pořadí 10. výstavu exotických rostlin pořádá 
Muzeum Vysočiny Jihlava ve druhém zářijovém týdnu – od 8. do 12.  září 
2010. Výstava je organizována ve spolupráci se známým pěstitelem exotic-
kých rostlin, především sukulentů, s p. Jiřím Jandou. Prezentované rostliny 
budou v prvé řadě pocházet z jeho skleníků, ale objeví se zde také další 
rostliny, které jsou majetkem jeho přátel a známých. Kromě již zmíněných 
sukulentů uvidí návštěvníci i ukázky kaktusů, bromélií a dalších rostlin, které 

v našem nestabilním středoevropském klimatu nenajdeme. Výstava bude, 
jako tradičně, výstavou prodejní.
 Ludmila Moržolová

VLADIMÍR NETOLIČKA – Linie a barva
24. června 2010 byla v jihlavském Muzeu Vysočiny zahájena výstava akade-
mického malíře a grafika Vladimíra Netoličky. Netolička studoval na přelo-
mu 70. a 80. let 20. století na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u 
prof. E. Weidlicha. Samostatně vystavoval např. v Třebíči, Přibyslavicích, Brně, 
Moravských Budějovicích, Havlíčkově Brodě, Moravském Krumlově i Praze. 
Jeho tvorba byla prezentována také na dvanácti kolektivních výstavách, mj. 
v Sofii, Moskvě, St. Pöltenu, Lublani, Budapešti, Lillienfeldu, Brně a Praze. Vý-
znamné realizace autora lze spatřit v Třebíči a Moravských Budějovicích.

Netolička se sám považuje spíše za sochaře (reliéfy - lamináty, keramika), 
je však především školeným grafikem, grafika v jeho tvorbě převládá (kom-
binovaná technika, litografie – ruční, barevná, černobílá, litografická rytina, 
tisk z hloubky). Vladimír Netolička žije a tvoří v Přibyslavicích, v současnosti 
přednáší na VŠP v Jihlavě. Veřejnost může navštívit výstavu třebíčského ro-
dáka v Jihlavě až do 15. srpna.
 Pavel Jirák, foto: archiv V. Netolička

Výstavy na hradě Roštejn v roce 2010
Na hradě Roštejn budou v roce 2010 k vidění tři výstavy. Dvě z nich již byly 
zahájeny.
První je výstava fungující již třetí rok na Malém ochoze. Výstava „Strašidla 
zemí českých“ je atraktivní především pro děti. Autorem je výtvarník Aleš 
Drašnar z Nového Města nad Metují. Ale také jejich dospělý doprovod se 
při jejím zhlédnutí nudit nebude. Výstava není pojata jako seriozní expozice, 
jejím smyslem je více pobavení než poučení, ačkoli poučení tu také je, vždyť 
i zkazky a pohádky se strašidly jsou součástí naší historie.
Prostory Malého ochozu dovolily netradiční pohled na modely strašidel díky 
odkrytému krovu po zásadní opravě střechy. Na trámy tohoto krovu byla 
umístěna převážná část strašidel. Takže díky pozorování z podhledu vznikají 
emotivnější situace při procházení pod nimi.
Na ochoze se objevují postavy z pověstí a pohádek, a to zpravidla ty nej-
známější např. jezinky, šotek, skřítek, drak, bazilišek i čert a hejkal. Výstava je 
doplněna sugestivními rekvizitami, např. klec, cáry pytloviny, sítě apod.
Tato výstava je součástí kratší návštěvnické trasy B.
Vernisáží dne 11. června byla v prostorách věže zahájena výstava s názvem 
„O něco výš“ Davida Habermanna, kováře z Telče.
V jednotlivých patrech věže jsou umístěny umělecky zpracované plastiky. 
Prostory věže a osvětlení přidávají plastikám na zajímavosti. Kovář Haber-
mann vytváří nejen předměty čistě dekorační, ale i praktického využití, např. 
mříže, brány, vývěsní štíty. Součástí výstavy jsou i kreslené návrhy těchto re-
alizovaných děl. Dokončení na straně 4
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Pokračování ze strany 3
Poslední výstava bude otevřena začátkem července v prostorách výstavní 
síně na prohlídkové trase. Výstava s názvem „Svatební obřady včera a dnes“ 
seznámí s tím, jak vypadaly svatby na vsích i ve městech, v minulosti i v sou-
časnosti. Návštěvníci si prohlédnou nejenom fotografie, ale také svatební 
pozvánky, šaty, výzdobu a ukázku svatební tabule. Vystavované předměty a 
dokumenty pocházejí ze sbírek Muzea Vysočiny Jihlava, některé jsou zapůj-
čeny soukromými osobami.
 Zdeňka a Karel Vaníčkovi

Roštejnské divadelní prohlídky
2. ročník divadelních prohlídek s názvem Cesta do historie tam a zase zpátky 
se odehraje 24. a 25. července 2010 na hradě Roštejně. Pořadatelem akce je 
Muzeum Vysočiny Jihlava za podstatné spolupráce 38 dobrovolníků.
Akce je koncipována jako sled divadelních scének v jednotlivých místnos-
tech prohlídkových tras. V každé místnosti diváci zhlédnou scénku z jiného 
časového období, do jejíhož děje budou akivně zapojeni. Jednotlivé vstupy 
do hradu jsou vždy po půl hodině pro max 35 osob. Loňský úspěch akce 
podpořil konání i v tomto roce a vzhledem k období dovolených je předpo-
klad, že kapacita prohlídek bude opět téměř naplněna.
 Zdeňka a Karel Vaníčkovi

Šermířské hry na Roštejně
10. července 2010 se na Roštejně uskuteční 4. ročník šermířských her – den 
se zajímavým programem a s řadou soutěží a her pro dospělé i děti. Pořada-
telem je skupina historického šermu Ad Infinitum z Polné. Celý program je 
umístěn na nádvoří a do prostoru před hradem na parkovišti.
Účastníci uvidí divadelní scénky zachycující příhody, jež se v historii docela 
dobře mohly odehrát, s humorem sobě vlastním bude s diváky komuniko-
vat kejklíř, v arkádách bude hrát středověká hudba a určitě zaujme i sokol-
ník s letovými ukázkami dravců. Během programu se předvede i spřátele-
ná šermířská skupina Hebrix z Třeště. Na parkovišti se návštěvníci mohou 
zúčastnit soutěží jak pro děti tak pro dospělé (střelba z luku, z kuše, boj na 
kládě apod.) Program doprovází účast trhovců na nádvoří a před hradem a 
divadelní noční prohlídka s duchy a strašidly v podání pracovníků hradu a 
dobrovolníků.
 Zdeňka  a  Karel Vaníčkovi, foto: Karel Vaníček-MVJ

Udělali jsme...

V Jihlavě slavnostně odstartoval
VI. ročník Festivalu muzejních nocí
Myšlenka představit veřejnosti muzeum a jeho činnost netradiční formou  
- v noci a s programem, který muzeum běžně nenabízí  - je stará již více 
než deset let. Jihlavské Muzeum Vysočiny se do českého festivalu muzejních 
nocí zapojilo hned v jeho v počátcích a „Jihlavská muzejní a galerijní noc“ je 
tak již tradiční a návštěvnicky velmi úspěšnou akcí.
Letošní jihlavská muzejní noc byla ovšem výjimečná. Každý rok má pouze 
jedno z českých muzeí to privilegium, že se v něm koná první muzejní noc 
v republice. V roce 2009 bylo zahájením Festivalu muzejních nocí pověřeno 
pardubické muzeum, letos mělo tu čest Muzeum Vysočiny Jihlava a Oblastní 
galerie Vysočiny v Jihlavě. Spolupořadateli této celostátní akce byl kraj Vyso-
čina, statutární město Jihlava a Jihlavská astronomická společnost; záštitu 
nad ní převzal hejtman kraje Vysočina MUDr. Běhounek a primátor města 
Jihlavy Ing. Vymazal.
První část muzejní noci byla sice také slavnostní, ale neveřejná a odborná: v 
Gotickém sále jihlavské radnice proběhlo jednání profesní muzejní organi-
zace – Asociace muzeí a galerií. Ředitelé muzeí a představitelé institucí, které 
jsou s muzei spjaté, na něm byli seznámeni s vítěznými projekty celostátní 
soutěže Gloria musealis 2009.
Upoutávkou na pestrý program muzejní noci byly hudební a taneční vstupy 
bandu Petra Píši na jihlavském náměstí. Zájemci měli možnost zdarma na-
vštívit expozice a výstavy v muzeu i v galerii, vystoupat na Bránu Matky Boží, 
vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba či zajít do Jihlavského podzemí.
Lákadlem pro návštěvníky muzea byl nabitý program, který končil až v pozd-
ních večerních hodinách. Pro děti i rodiče byla nejatraktivnější výstava „Šaty 
dělaj´pračlověka“ ; největší pozornosti se těšila pravěká hmatová dílna, ve 
které si zájemci mohli vyzkoušet pravěkou techniku rozdělávání ohně, vrtání 
kamenné sekyrky či tkaní na vertikálním tkalcovském stavu.
Na vernisáži výstavy „Sára Saudková, fotografie III“ nebylo pro obrovský zá-
jem veřejnosti k hnutí. Výstavu slavnostně otevřela sama autorka společně 
s ředitelem muzea dr. Malým. A až do konce muzejní noci rozdávala Sára 
Saudková autogramy a odpovídala na dotazy obdivovatelů. 
 Dokončení na straně 5
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Pokračování ze strany 4
Na besedu Stín z Jihlavského podzemí přišlo přes 120 posluchačů, a proto 
musela přednáška proběhnout hned dvakrát. Jak se vyjádřil sám přednáše-
jící - reportér Stanislav Motl: „ Těší mě, že Jihlavané mají o kulturu ve svém 
městě takový zájem“.
Muzejní noc 2010 byla velmi úspěšným ročníkem, do muzea zavítalo přes 
700 návštěvníků.
 Eva Koišová, Karel Malý, foto: Rudolf Schebesta-MVJ

Šaty dělaj‘ pračlověka byla výstavou bez hranic
Šaty dělaj‘ pračlověka  je název ojedinělé hmatové výstavy o pravěkém tex-
tilu a oděvu, kterou si návštěvníci mohli prohlédnout v Muzeu Vysočiny Jih-
lava od 4. května do 20. června 2010.
Záměrem výstavy bylo vyvrátit zažitou představu pračlověka zahaleného 
pouze do kusu kožešiny a přiblížit veřejnosti nový obraz Homo sapiens sapi-
ens jako člověka moderního,  oblečeného a kultivovaného.
Na výstavě byly k vidění archeologické nálezy související s oblečením v pra-
věku. Největším lákadlem byla možnost osahat si většinu vystavených ex-
ponátů, a to např.  kostěné šídlo z mladší doby kamenné nebo tkalcovské 
závaží z mladší doby bronzové, bronzové spony či jehlice na spínání oděvu.
Putovní výstava byla doplněna o tématické předměty, a to zbraně, šperky, 
oděvy a jiné předměty z období pravěku až po dobu keltských hradišť .
Velký zájem byl především o bezbariérové „Pravěké dílny“, které připravilo 
archeologické oddělení za pomoci speciálních lektorů ze školského zařízení 
pro zájmové a další vzdělávání Chaloupky. Pravěkých dílen, jejichž součástí 
byl odborný výklad a ukázky jednotlivých tématických činností se zúčast-
nilo 711 žáků a 55 pedagogů. Součástí programu pro školy byla i výtvarná 
soutěž „Nakresli si svého mamuta“, do které se zapojily mateřské, základní i 
speciální školy. Práce žáků zdobily zdi muzea po celou dobu výstavy a každý 
soutěžící byl odměněn muzejními cenami.

Výstava vznikla za podpory projektu Díváme se rukama a za pomoci Tyflo-
centra Jihlava byly zhotoveny popisky v Braillově písmu pro nevidomé. Bez-
bariérovou hmatovou výstavu přivítali především návštěvníci s handicapem, 
pro které jsou klasické expozice nedostupné. Nevidomí měli možnost využít 
jak speciálního programu připraveného archeology, tak i audiovizuální prů-
vodce, které zapůjčilo Muzeum hlavního města Prahy.
 Eva Koišová, foto: Pavla Starůstková-MVJ

Sára Saudkova opět vystavovala v jihlavském muzeu
Známá česká fotografka Sára Saudková v květnu a červnu již potřetí vystavo-
vala v jihlavském muzeu. Při této příležitosti jsme ji položili několik otázek.
V Jihlavě jste vystavovala své fotografie letos již potřetí. Proč právě v Jih-
lavě a proč právě v muzeu?
Má v tom prsty ředitel muzea, pan Karel Malý - patrně našel v mých  fotogra-
fiích zalíbení, patrně mu za to nikdo z návštěvníků nevynadal a patrně se lidé 
za mými fotografiemi rádi vracejí. A to je dostatečně milý důvod proč opako-
vaně v Jihlavě vystavovat.
Jihlava se vlastně stává pro 
Vaše fotografie tradičním mís-
tem prezentace. Měla jste již 
možnost se s tímto městem 
nějak více seznámit?
Byla jsem tu vždy jen krátce, 
ale přesto dosti dlouho na to, 
abych si všimla obdivuhodně 
krásného náměstí, kterému vé-
vodí vřed v podobě socialistic-
kého Prioru...kdo tohle dovolil, 
ten by to měl vlastnoručně 
zbourat. A užila jsem si maleb-
né nekuřácké kavárny vedle 
Muzea, kde jsem se nemohla 
nabažit pečeného babiččina 
čaje.
 Vernisáže výstav Vašich fo-
tografií v Jihlavě jsou spoje-
ny s akcí Muzejní noc. Letos 
byla jihlavská muzejní noc 
výjímečná tím, že celý seriál 
muzejních nocí odstartovala. 
S ohledem na fakt, že se rok 
od roku rozrůstá počet insti-
tucí, které se muzejních nocí 
aktivně účastní, je zjevné, že 
se návštěvníkům v muzeích 
a galeriích „po zavíračce“ líbí. 
Co Vy a muzea, resp. co vy a 
muzea v podvečer?
Muzea mám ráda, protože s 
největší pravděpodobností v 
nich najdete něco, co jste ne-
čekali, co jinde neuvidíte a co 
vás rozjaří a pobaví a poučí. 
Chce to jen neustále vymýšlet 
lákadla, jak vytáhnout lidi z gauče...A muzeum večer je rozverné a lidi mají 
radost, že se dovedou bavit i bez televize. S dětmi chodívám do muzea pra-
videlně - rozprchnou se obvykle jako blechy a spolehlivě je naleznu v oddě-
lení mamutů...
O fotografiích se říká, že dokáží uchovat čas. Jak Vy sama vnímáte běh 
času a s ohledem na Vaše životní tempo „máte čas vnímat čas“?
Neustále se honím s časem, jenže on je rychlejší. Týden je pro mě jako den, 
rok jako měsíc. S tím nic nenadělám - tak se ho alespoň snažím na chvíli 
zastavit a lapit do svých fotografií.
Když zpětně hodnotíte úspěch svých uměleckých fotografií, neuvažujete 
o tom, že byste zkusila ještě nějakou další, třeba úplně odlišnou, umělec-
kou tvorbu?
Snad v příštím životě. Mně se ve fotografii velmi líbí a nekoukám jinam. A 
věnovat se čtyřem malým dětem je taky velká věc, o kterou bych se nechtěla 
ošidit. Užívám si práci i děti a nikam se nehoním.
Uvidíme Vás a Vaše fotografie v Jihlavě i příští rok?
A proč ne ? Předvedu zase nové obrázky a zřejmě i novou knihu fotografií...
 Ludmila Moržolová, foto: Michaela Hasíková-Deník

Otevření kavárny Muzeum
4. května 2010 byla v přízemí budovy Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo 
nám. 55 slavnostně otevřena kavárna Muzeum. Kavárna je nekuřácká a kro-
mě příjemného posezení v netradičním prostředí nabízí také možnost inter-
netového připojení. V prostorách kavárny je možné se potěšit fotografiemi 
známého fotografa a zároveň jihlavského rodáka Jana Černo v rámci jeho 
výstavy nazvané Mahlerovské dívání.

Provozní doba:
pondělí  až čtvrtek 7.30 - 22.00

         pátek 7.30 - 24.00
     sobota14.00 - 22.00
     neděle 14.00 - 21.00
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Oprava střechy věže hradu Roštejn v roce 2010
V roce 1915 udeřil blesk do roštejnské hradní věže, která začala hořet a s ní 
vyhořela i velká část hradu. Věž byla opravena až v roce 1926. Šindelová kry-
tina věže byla od té doby vyměněna jen jednou. Počínaje rokem 2006 se po 
ročních etapách opravují střechy celého hradu a v letošním roce došlo i na 
část nejvyšší, tj. pokryv věže. Při této opravě je nutno vyměnit všechny latě 
a šindely včetně vikýřových okének. Okénka je nutno obnovit celá včetně 
oplechování. Trámoví není nijak poškozené, takže opravu nevyžaduje.
Současné stavební práce na věži provádí firma tesařství Musil (jejím dílem 
jsou též opravy při předchozích etapách) za spolupráce firmy Výškové práce 
Fojtášek. Firma Fojtášek provádí práce na nejstrmější části střechy. Investo-
rem je Kraj Vysočina. Oprava započala předáním staveniště 10. května 2010 
a nejzazší termín k předání hotové práce je začátek října 2010. Je ale předpo-
klad, že vše bude hotové dříve.
Práce se provádějí horolezeckou technikou. Nakonec nebylo nutno stavět 
lešení, jak se původně předpokládalo, takže pracovníci přivázaní a jištění na 
lanech šplhají při práci po konstrukci střechy jako opice. Materiál je dopravo-
ván nahoru pomocí vrátku na malé plošině v úrovni koruny zdiva věže.
Oprava střechy spočívá v kompletní výměně šindelů a latí a zhotovení no-
vých střešních okének (stará byla již silně poškozená). Původně bylo v plánu 
sundat a následně opravit i kopuli pod hromosvodem, ale detailním zkou-
máním na místě se zjistilo, že měděný plech kopule není nijak poškozen. 
Takže dokumenty v ní ukryté od roku 1926 budou přístupné světlu dennímu 
nejdříve až při další opravě. Letos se kopule jen očistí a řádně zakonzervuje 
nátěrem. Nátěrem bude ošetřena i položená šindelová krytina. Ta se ovšem 
bude natírat až příští rok, tj. v době, kdy bude povrch dřeva již mírně naru-
šen. Na již mírně narušený povrch totiž nátěr lépe chytá.
Díky důkladné opravě krytiny zadavatel prací předpokládá, že delší období 
nebude nutno investovat do žádných podstatných oprav této plochy.
 Zdeňka  a  Karel Vaníčkovi, foto: Karel Vaníček-MVJ

Představujeme se...
Přírodovědné oddělení Muzea Vysočiny Jihlava
Počátky přírodovědné činnosti jihlavského muzea se datují do deva-
desátých let 19. století, tedy do období těsně po jeho založení (1892). 
V té době přicházely do muzea první přírodniny. K nejvýznamnějším 
z nich patří např. velký úlomek stonařovského meteoritu, herbář Ed-
munda Prusíka nebo kolekce vycpaných ptáků shromážděná majitelem 
dačického panství Bedřichem Maria Dalbergem. Vesměs se jednalo o 
dary, nákupy byly velmi vzácné a vlastnímu sběru přírodnin se v muzeu 
nikdo nevěnoval. V letech 1892 – 1928 pečoval o přírodovědné sbír-
ky první muzejní kustod, jihlavský fotograf a radní, Johanes Haupt. Za 
dobu svého působení v muzeu zaevidoval téměř 1 900 inventárních 
čísel, záznamy jsou však velmi sporé a pro odborné hodnocení sbírek 
prakticky nepoužitelné. V roce 1928 nastoupil na jeho místo akademic-
ký malíř a přírodovědec Hans Canon, který tyto sbírky nejen spravoval, 
ale rozšířil je i o další přírodniny získané vlastním sběrem.
Soustavné budování přírodovědné sbírky začalo v roce 1953, kdy do 
muzea nastoupil první profesionální pracovník přírodovědného oddě-
lení, ornitolog Bedřich Slavík. Od poloviny 50. let se činnost zoologic-
kého pracoviště rozběhla naplno –  byla vybudována pracovna s de-
pozitářem, sbírky se dále rozrůstaly, vznikla první zoologická expozice 
a vyšlo první číslo Vlastivědného sborníku Vysočiny, Oddíl věd přírod-
ních. V 60. letech do muzea přišli další specialisté, např. botanik Ivan 
Růžička, entomolog Jiří Haager nebo geolog Zdeněk Laštovička. Od 70. 
do 90. let minulého století se na přírodovědném oddělení jihlavské-
ho muzea vystřídala řada odborných pracovníků, za všechny jmenuj-
me geologa Ortwina Taubera, mykologa Petra Vampolu, zoologa Aleše 
Tomana nebo entomologa Marka Dvořáka. Na konci 20. století čítaly 
přírodovědné sbírky jihlavského muzea přibližně 65 000  kusů.
Na přelomu 20. a 21. století nastoupili na přírodovědné oddělení jeho 
současní odborní pracovníci: geolog, kurátor geologických sbírek a 
dnes hlavně ředitel muzea Karel Malý, botanička Kamila Juřičková (v 
současné době na rodičovské dovolené) a entomoložka Klára Bezděč-
ková. Z dřívějších zaměstnanců tu zůstala jen dokumentátorka Eva 
Charvátová. O něco později přišli do muzea i jeho dnešní botanik Jiří 
Juřička (zástup za rodičovskou dovolenou) a současný kurátor zoolo-
gických sbírek Pavel Bezděčka.
Činnost přírodovědného oddělení lze shrnout do tří hlavních oblastí: 
vědecko-výzkumné aktivity, tvorba a správa sbírek a vzdělávání ve-
řejnosti. Výzkumná činnost je zaměřena především na výzkum a do-
kumentaci přírody Českomoravské vrchoviny. Zahrnuje hlavně geolo-

gické, floristické a faunistické průzkumy a sběr dokladového materiálu. 
Na vybraných lokalitách probíhají i mykologické a botanické inventa-
rizační průzkumy a fytocenologické snímkování. Vedle této regionální 
problematiky řeší pracovníci přírodovědného oddělení také několik 
úkolů nadregionálních. K nejvýznamnějším z nich patří tři několikale-
té projekty podpořené granty na výzkum a vývoj, jež jsou přidělová-
ny vládou České republiky. Tyto projekty jsou zaměřeny na mineralo-
gii jihlavského rudního revíru, na výzkum a revizi myrmekologických 
sbírek (sbírek mravenců) uložených v České republice a na přípravu 
návrhu záchranných programů pro čtyři vzácné druhy mravenců. Vý-
sledky svých výzkumů publikují pracovníci přírodovědného oddělení 
v odborném tisku. Publikační činnost vypovídá o profesionálních kvali-
tách odborných pracovníků a umožňuje veřejnosti seznámit se s náplní 
jejich práce. Je neoddělitelnou součástí činnosti výzkumné, poněvadž 
v odborných kruzích platí: nepublikovaný výsledek = žádný  výsledek. 
Všichni zaměstnanci přírodovědného oddělení pracují také v redakci 
odborného přírodovědeckého časopisu Acta rerum naturalium, kte-
rý jihlavské muzeum vydává. Při své výzkumné činnosti spolupracují 
muzejní přírodovědci se svými kolegy z nejrůznějších institucí v Čes-
ké republice i v zahraničí. Součástí této spolupráce je i projekt právě 
vznikajícího Metodického centra pro myrmekologii, jehož hlavní náplní 
bude poskytování všestranného informačního a metodického servisu v 
oblasti výzkumu a ochrany mravenců jiným muzeím, institucím zamě-
řeným na ochranu přírody a dalším subjektům.
Na výzkum úzce navazuje sbírkotvorná činnost. Zahrnuje získávání 
sbírkových předmětů vlastními sběry, nákupem, formou darů apod. 
Budování přírodovědné sbírky není chaotické shromažďování předmě-
tů, ale vytváření dlouhodobého dokladu vývoje přírody určité oblasti. 
Všichni pracovníci přírodovědného oddělení mají na starosti nějaké 
sbírky, jsou tedy jejich kurátory. Kurátor sbírku nejen tvoří (a musí tedy 
umět rozpoznat hodnotu potenciálních přírůstků), ale zajišťuje i její 
odborné zpracování, ochranu, inventarizaci a prezentaci. Vede údaje o 
nabytí sbírkových předmětů, o jejich původu, vlastnostech, umístění, 
pohybu, majetkoprávních vztazích, odborném zhodnocení atd. To  pro-
vádí formou písemných nebo elektronických záznamů, nákresů, foto-
grafií, audio a videozáznamů apod. Musí být tedy nejen odborníkem 
v disciplíně, do jejíž kompetence sbírka spadá, ale zároveň i obratným 
manažerem (nákupy sbírek, investice do sbírek, prezentace) a také znát 
nároky a možná ohrožení uchovávaných materiálů, mít přehled o  pre-
parátorských a konzervátorských pracovištích apod.
 Pokračování na straně 7  
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Za posledních deset let se přírodovědný sbírkový fond jihlavského muzea 
úctyhodně rozrostl. V současnosti jej tvoří přes 170 000 kusů přírodnin, z 
nichž přes 10 000 připadá na sbírky mineralogické, více než 46 000 na sbírky 
botanické a mykologické, asi 114 000 na sbírky bezobratlých a téměř 2 000 
na sbírky obratlovců.
Výsledky své  práce přibližují muzejní pracovníci široké veřejnosti prostřed-
nictvím vzdělávací a osvětové činnosti. Přírodovědci z jihlavského muzea 
připravují každoročně několik výstav a také řadu přednášek, exkurzí a osvě-
tových akcí. V letošním roce již byly otevřeny přírodovědné výstavy Venezu-
ela pestrý svět tropů, Neznámý svět drobných savců a dlouhodobá výstava 
Živá příroda Českomoravské vrchoviny. Proběhlo i několik akcí pro školy, za-
měřených především na ochranu přírody, z nichž stejně jako v minulých le-
tech patřil k nejnavštěvovanějším Den Země. Několik popularizačních před-
nášek, zaměřených např. na přírodu Malého Kavkazu nebo na sociální hmyz, 
bylo určeno i dospělým posluchačům. Velký ohlas mívá tradiční předvánoční 
fotografická soutěž pro veřejnost Photographia natura, doprovázená výsta-
vou přihlášených prací, letos zaměřená na stromy. Ke vzdělávacím aktivitám 
patří také poskytování konzultací, a to jak studentům při psaní odborných 
prací (SOČ, bakalářské a diplomové práce), tak široké veřejnosti.
Bližší informace o přírodovědném oddělení  http://muzeum.ji.cz/index.
php?page=25b
 Klára Bezděčková, foto: Dušan Trávníček

Dalbergova ornitologická sbírka
Dalbergova ornitologická sbírka představuje jednu z nejucelenějších a zá-
roveň i nejcennějších  sbírek ptáků u nás. Její zakladatel Friedrich Ferdinand 
Dalberg (1822 – 1908), svobodný pán z Wormsu, resp. na Dačicích, vytvořil 
sbírku na svém zámku v Dačicích v letech 1830 – 1908. Základní ideou bylo 
získání zástupců všech ptačích druhů, které se kdy vyskytly v Evropě. Tak roz-
sáhlou kolekci by však Dalberg nebyl schopen shromáždit sám za celý svůj 
život, a proto musel spolupracovat s řadou dalších sběratelů. Jeho hlavním 
pomocníkem a spolutvůrcem sbírky byl syn Friedrich Maria Dalberg, svo-
bodný pán z Wormsu, resp. na Dačicích, po otci milovník ptáků a náruživý 
lovec. Dalbergové měli ostatně lásku k přírodě v rodině. Ferdinandova mat-
ka Charlotta se zajímala o rostliny a její botanické poznámky, které se do-
chovaly na zámku v Dačicích, svědčí o jejím systematickém a na laika velmi 
fundovaném přístupu k věci.
Dalbergové získávali ptáky pro svou sbírku především z území tehdejšího 
Rakouska - Uherska, zejména z okolí Dačic. Některé exempláře však pochá-
zejí i z jihozápadní Evropy, z Balkánu, z Malé Asie, ze Sibiře, ze severní Afriky a 
ze Severní i Jižní Ameriky. Mimoevropské druhy jsou většinou z oblastí svého 
přirozeného výskytu, i když vzácné zatoulance se Dalbergové snažili získávat 
jako tzv. originály, tj. jedince ulovené v Evropě. Řadu exemplářů obdrželi od 
svých přátel zoologů a preparátorů.
V roce 1909, po smrti Ferdinanda Dalberga, daroval jeho syn prostřednic-

tvím vedoucího muzejního spolku dvorního rady Theodora Fischera a sta-
rosty Vincence Inderky sbírku Městskému museu v Jihlavě. Dalbergova sbír-
ka ptáků se stala základní zoologickou sbírkou jihlavského muzea a v roce 
1923 vyšel tiskem první katalog této sbírky, který zpracoval Hans Canon.
Dnes je Dalbergova sbírka součástí sbírkového fondu Muzea Vysočiny Jih-
lava. Je cenná nejen z hlediska historického, ale díky podrobné dokumen-
taci je i zoologicky hodnotným dokladovým materiálem. Obsahuje 555 
dermoplastických preparátů ptáků (543 inventární čísla)  ve 323 druzích 
(18 řádech). Většina exponátů pochází z 19. století. Jako vůbec nejstarší se 
dochovala vycpanina jespáka tenkozobého pocházející z roku 1812. Tento 
preparát svědčí o tom, že Dalbergové pro svou sbírku nakupovali i starší 
exponáty, poněvadž vznikl 10 let před Ferdinandovým narozením. První 
exemplář získaný vlastním sběrem byla albinotická jiřička obecná, kterou 
Ferdinand zastřelil pro sbírkové účely již v roce 1930, tedy ve svých osmi (!) 
letech. K nejmladším preparátům patří slípka modrá a dva exempláře straky 
modré, vše z roku 1905.
Vedle evropských ptáků jsou ve sbírce zastoupeny i druhy z jiných konti-
nentů, např. egyptský luňák hnědý, africký poddruh raroha jižního, křepel 
virginský, orebice pouštní, vlha zelená perská, rehek mongolský, leskovec 
červenoocasý nebo hýl dloouhoocasý. Z originálních zástřelů ptáků zalét-
nuvších do Evropy lze jmenovat např. luňákovce vlaštovčího, jehož domo-
vem je Severní Amerika, kulíky menšího a pouštního z Asie nebo severoafric-
kého bulbula zahradního. Pro českou republiku jsou významným dokladem 
dva jedinci špačka růžového z Řečic a Dačic nebo sibiřská forma ořešníka 
kropenatého z Dačic a Uher. Exemplář alky malé dokonce představuje vůbec 
první doklad o výskytu tohoto ptáka na našem území. Zajímavou perličkou 
jsou dva exponáty vzácného tzv. „tetřevce“  –  křížence tetřeva hlušce a tet-
řívka obecného.

Od poloviny 20. století byla na ochranu sbírky podniknuta řada kroků. V 70. 
letech repreparoval její část vynikající preparátor Opavského zemského mu-
zea V. Borůvka, od roku 2000 probíhá za podpory Ministerstva kultury ČR 
soustavná repreparace všech vycpanin. V roce 2008 byla Dalbergova sbírka 
uložena do speciálních prachuvzdorných skříní, jejichž zakoupení bylo pod-
pořeno také grantem MK ČR.
Sbírka je dodnes předmětem odborného zájmu ornitologů. V 90. letech re-
determinoval některé exempláře F. Hanák z Moravské ornitologické stanice 
v Přerově a v roce 1999 revidoval a redeterminoval celou sbírku Petr Skřivan. 
Ten také zpracoval ke sbírce nový katalog, jehož vydání bylo podpořeno MK 
ČR.
V roce 2001 byla značná část Dalbergovy sbírky vystavena v jihlavském mu-
zeu a tak se s ní  mohla seznámit i široká veřejnost.
Některé údaje byly převzaty z těchto publikací: Skřivan P. 2000: Katalog Dal-
begrgovy ornitologické sbírky. Muzeum Vysočiny. Jihlava., Savík, B. 1961: 
Dalbergova ornithologická sbírka a její historie. Vlastivědný sborník Vysoči-
ny, oddíl přírodních věd, V.: 1995–199.
Poděkování patří PhDr. Janě Bisové (Dačice) za poskytnutí mnoha důležitých 
informací.
 Klára Bezděčková, foto: Rudolf Schebesta-MVJ



                               ČERVENEC                              
Ve světě
-1. 7. 1990 – území bývalého východního a západního Německa sjednotilo 
zavedení jediné měny – západoněmecké marky
-14.  7.  1965  –  tunel  spojující  Francii  a  Itálii  byl  otevřen  pod  horou  Mont 
Blanc
-16. 7. 1945 – pod krycím jménem Trinity byl v USA v Novém Mexiku na střel-
nici v Alamogordu proveden 1. pokusný jaderný výbuch
Doma
-6. 7. 1415 – den upálení M. Jana Husa
-6. 7. 1915 – Tomáš G. Masaryk vyhlásil při svém pobytu v emigraci ve Švýcar-
sku program samostatného československého státu
- 13. 7. 1925 –  mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem byla objevena soška 
Věstonické Venuše
Region
-1. 7. 1850 – v důsledku reformy městské správy se v Jihlavě odehrály první 
novodobé obecní volby
–4. 7. 1615 – Jihlavě byla císařem Matyášem potvrzena všechna privilegia
–31. 7. 1910 – Češi, účastnící se župního sokolského sletu, byli před Besedou 
napadeni Němci – jednalo se o do té doby nejkrvavější střet jihlavských Če-
chů a Němců 
Osobnosti
-4. 7. 1990 – zemřel Louis Armstrong, jazzový trumpetista a zpěvák
-12. 7. 1910 – zemřel Charles Rolls, letec, automobilový nadšenec a úspěšný 
automobilový průmyslník
-25. 7. 1980 – zemřel Vladimir Vysockij, legendární písničkář
                                                             SRPEN                                                      
Ve světě
-1. 8. 1975 – 33 evropských států, USA a Kanada podepsali v Helsinkách zá-
věrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
–6. 8. 1945 – na město Hirošima byla svržena atomová puma
–31. 8. 1980 – v Polsku bylo ustaveno Nezávislé odborové hnutí, později tzv. 
Solidarita
Doma
-3. 8. 1945 – prezidentem E. Benešem byl vydán dekret o zbavení Němců a 
Maďarů československého občanství, což se následně stalo také podkladem 
pro následný odsun
Region
-15. 8. 1875 – v dnešní Husově ulici v Jihlavě byl položen základní kámen 
evangelického kostela Pavla Sperata
-25. 8. 1345 – na základě nařízení moravského markraběte Karla mají být v 
Jihlavě přijati Židé, kteří o to požádají – položení základů jihlavské židovské 
obce 
-29. 8. 1625 – do Jihlavy byli slavnostně uvedeni jezuité
Osobnosti
- 5. 8. 1930 – narodil se Neil Armstrong, americký astronaut
-18. 8. 1830 – narodil se císař František Josef I., který stál v čele rakouského 
císařství až do roku 1916, tj. celých 68 let
-21. 8. 1940 – zemřel Lev Trockij, jeden z hlavních představitelů ruské říjnové 
bolševické revoluce
                            ZÁŘÍ                               
Ve světě
-1. 9. 1985 – u New Foundlandu byl objeven vrak Titaniku
-2. 9. 1945 – japonská delegace podepsala na palubě americké bitevní lodi 
Missouri protokol o kapitulaci – druhá světové válka v Tichomoří skončila
–26. 9. 1905 – Albert Einstein publikuje svoji teorii relativity
Doma
-4. 9. 1960 – východoslovenská obec Zlatá Baňa se stala poslední obcí v teh-
dejším Československu, která byla napojena na elektrický proud
-12. 9. 1960 – po Vltavě se naposledy plavilo dřevo na vorech, o několik dní 
později byla dokončena stavba přehradní nádrže Lipno
Region
– 4. 9. 1900 – Jihlavě bylo císařem Františkem Josefem I. uděleno znakové 
privilegium, tj. právo používat čtvrcený znak s ježky a lvy
-15. 9. 1590 – v Jihlavě došlo k velkému zemětřesení, které napáchalo velké 
škody na majetku, včetně dolů
–30.  9.  1275  –  nejstarší  písemný  doklad  o  existenci  ražby  mincí  v  Jihlavě 
– král Přemysl Otakar II. prodává třem horním podnikatelům jihlavskou ta-
vírnu a mincovnu 
Osobnosti
-6. 9. 2000 – zemřel český herec Jiří Sovák
-18. 9. 1970 – zemřel americký rockový zpěvák Jimi Hendrix
-20. 9. 2005 – zemřel Simon Wiesenthal, který celý život vyhledával a usvěd-
čoval nacistické zločince

Svatá Kateřina Alexandrijská
Nejvýznamnějším objektem v expozici gotických plastik  je svatá Kateřina. 
Tato překrásná socha vznikla v období označovaném jako krásný sloh, který 
se uplatnil zejména v sochařské tvorbě a patřil k jednomu z nejpozoruhod-
nějších uměleckých proudů v Evropě v období vrcholné gotiky.
Plastika svaté Kateřiny byla původně umístěna uvnitř chrámové lodě jihlav-
ského farního kostela sv. Jakuba Většího. Do prostor jihlavského muzea byla 
zapůjčena   v říjnu 2007, když se vrátila z výstavy gotického umění ve Vald-
štejnské jízdárně v Praze. Pochází ze sbírek Královské kanonie premonstrátů 
na  Strahově.  Návštěvníci  mají  jedinečnou  možnost  tuto  unikátní  plastiku 
zhlédnout ze všech stran  - to dříve nebylo možné, neboť byla původně zad-
ní částí postavena k pilíři chrámové lodě.
Podle legendy byla Kateřina vzdělanou egyptskou princeznou, ale stala se 
křesťankou. Během pronásledování křesťanů jí císař nabídl místo po svém 
boku, které ona odmítla. Byla mučena; vpletena do kola a následně jí byla 
setnuta hlava. Proto je svatá Kateřina opřena pravou rukou o kolo, o atribut, 
podle kterého ji poznáme.
Plastika byla zhotovena kolem roku 1400, jako materiál byl použit opukový 
kámen. Výška je 115 centimetrů, původně byla polychromována.
Světice stojí v kontrapunktu, s pravou nohou mírně vykročenou, tělem pro-
bíhá esovitý pohyb, pro gotické plastiky charakteristický. Oděna je v přiléha-
vý plášť nahoře sepjatý ozdobnou sponou, která dnes již bohužel chybí. Na 
hlavě má korunku.
Socha svaté Kateřiny z Jihlavy byla po právu vybrána do prestižní společnos-
ti, od roku 2006 spolu s pěti dalšími plastikami byla vládou ČR prohlášena 
národní kulturní památkou.
  Martin Kos, foto: Rudolf Schebesta-MVJ
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Příprava konference Stříbrná Jihlava 2010
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá v 
letošním roce již šestý ročník konference s tradičním názvem „Stříbrná Jihla-
va“. Mezinárodní konference o historii hornictví a důlních prací především 
na Vysočině, ale i v jiných evropských regionech, je věnována odborné i laic-
ké veřejnosti, která je zaměřena na montánní historii, archeologii, geologii, 
speleologii a další příbuzné obory.
„Stříbrná Jihlava 2010“ se uskuteční ve dnech 6. – 9.  října 2010 v konferenč-
ním sále Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě. V rámci setkání montanis-
tů je plánována exkurze po pozůstatcích dolování na Pelhřimovsku, kterou 
povede Petr Hrubý s Jiřím Litochlebem. Účastníci konference i návštěvníci 
muzea budou moci ve stejný čas navštívit i výstavu tématicky zaměřenou 
na archeologické nálezy učiněné v souvislosti s výzkumem montánních pa-
mátek.
Na konferenci, která se koná vždy po třech letech, se přihlásilo celkem 79 
účastníků, z nichž 42 jich bude přednášet nejen o historii důlních děl, ale i o 
jejich záchraně a zpřístupňování veřejnosti.
Konference se tradičně účastní odborníci na montanistiku z Čech, Slovenska, 
Německa, Rakouska, Francie a dalších evropských zemí. Zatím poslední se-
tkání proběhlo na podzim roku 2007, kdy se podařilo uskutečnit zajímavou 
návštěvu jednoho z mála funkčních uranových dolů v Rožné na Vysočině. 
Konferenční příspěvky byly publikovány ve výpravném sborníku Stříbrná 
Jihlava 2007, který lze zakoupit na pokladně muzea. Vydání sborníku z letoš-
ní konference je plánováno na rok 2011.
 David Zimola, foto: archiv AO-MVJ

Návštěva z Kuby v Muzeu Vysočiny Jihlava

24. března 2010 navštívila Jihlavu chargé d´affaires Velvyslanectví Kubánské 
republiky v České republice paní Bárbara Elena Montalvo Álvarezová. Její 
program v našem městě zahrnoval i návštěvu historických budov Muzea Vy-
sočiny Jihlava. Historik PhDr. Radim Gonda, PhD. provedl kubánskou diplo-
matku a její doprovod výstavou „Jihlavsko v boji za svobodu 1939 – 1945“, 
pořádanou  k 65. výročí osvobození. Zástupce ředitele muzea PhDr. Pavel 
Jirák seznámil vzácné hosty s historickými expozicemi muzea a s jedinečnou 
architekturou muzejních domů. Pavel Jirák, foto: Rudolf Schebesta-MVJ

Připravujeme
Výstavy a akce – říjen až prosinec 2010
Jihlava:
Do 14. 11. 2010 – výstava Svět loutek
Do 28. 11. 2010 – výstava Ta jihlavská, naše Dukla…“ – hokejová univerzita 
z Vysočiny
30. 9. – 15. 11. 2010 – výstava Hornictví na Vysočině ve světle archeologic-
kých pramenů
1.12. 2010 – 1. 1. 2011 – výstava Photographia natura 2010
1.12. 2010 – 6. 1. 2011 – Vánoční výstava – Betlémy ze sbírek Muzea Vysočiny 
Jihlava
3. 12. 2010 – 6. 1. 2011 – výstava Pěvecké sdružení Campanula Jihlava 1985 
– 2010
Telč:
Do 31. 10. 2010 – výstava Stříbro z Přibyslavi za Zachariáše z Hradce
Třešť:
25. 11. 2010 – 30. 1. 2011 – výstava Čaj – jak ho správně připravit a konzu-
movat.
Změna programu vyhrazena.

Bádáme...	 	 	 	 	 			Navštívili	nás...

A	nakonec...
Aliquando	et	insanire	iucundum	est.	–	Někdy	je	milé	udělat	i	něco	bláznivého
     ⋌Seneca	ml.,	O	klidu	duševním
17. července 1955 byl u kalifornského Anaheimu otevřen 1. zábavní park 

Disneyland. Autor celého nápadu, Walt Disney, chtěl vytvořit místo, kde 
se budou moci bavit společně děti i dospělí. A s odstupem 55 let musíme 
přiznat, že se mu to docela povedlo. On sám tvrdil, že pokud o něčem do-
kážete snít, dokážete to i udělat.

Vezměme to tedy popořádku. Musíte mít schopnost o něčem snít a v 
hlavě se vám musí občas rozbřesknout a vypadnout z ní nějaká zajímavá 
myšlenka. Ani tato základní teze ale není obecně platná. Ačkoliv jsme pří-
slušníci jednoho živočišného druhu, u některých jedinců se kupodivu výše 
zmíněná schopnost dost těžko hledá. Disney musel mít obrovskou víru v 
lidské schopnosti, když a priori předpokládal, že schopnost mít sen je zá-
roveň i schopností sen realizovat. Z vlastní zkušenosti vím, že realizace snů 
je rozhodně obtížnější než snění samotné. Musíte překonávat nepříznivé 
vnější „hmotné“ překážky, nelibě naladěné „lidské“ překážky a – paradoxně 
– překonávat musíte i svoje vlastní momentální nechutě a vzdory. Když 
máte štěstí a nenecháte se otrávit, nakonec se čas od času dostanete do 

finále a svůj sen si splníte.
Na světě jsou milióny snících a sny si realizujících lidí. Záhadou zůstává, 

jak je možné, že po světě zároveň nechodí stejné množství Waltů Dis-
neyů… V této souvislosti se mi vybavuje myšlenka Pabla Picassa: „Sku-
tečný umělcův talent sestává z umění přesvědčit druhé, že jeho bláznivé 
nápady jsou pro ně absolutní nezbytností.“…a tam někde bude ten kámen 
úrazu… Musím sebekriticky přiznat, že výše zmíněné „umění přesvědčit“ 
mi bohužel vlastní není. Mnohdy mám co dělat, abych přesvědčila o ži-
votaschopnosti svých snů sama sebe. Ale vzdávat to rozhodně nebudu 
– člověk nikdy neví…

Vážení a milí čtenáři – tímto historicky prvním číslem jsme vám k užití 
nabídli nový muzejní občasník – Museum Factum. Ve své podstatě je to 
také jeden zhmotněný bláznivý nápad. Rozhodně vás nebudeme přesvěd-
čovat o jeho „absolutní nezbytnosti“ – nejsme ani Disneyové ani Picassové. 
Budeme jen doufat, že vás zaujme natolik, že si za další čtvrtrok vyhledáte 
jeho druhé číslo, vždyť přece „někdy je milé udělat i něco bláznivého…“

Krásné léto, vážení a milí čtenáři
 Ludmila  Moržolová
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03.07. – 29.08. Příběh jihlavského piva - 150 let od založení pivovaru
-výstava zachycující historii jihlavského pivovarnictví

-vernisáž 02.07. v 17:00

do 11.07. Mahlerovské dívání objektivem Jana Černo
- výstava fotografií jihlavského rodáka v prostorách kavárny Muzeum

do 15.08. Vladimír Netolička: Linie a barva
- výstava akademického malíře a grafika, rodáka z Třebíče

8.9. – 12.9. Sukulenty, tilandsie, kaktusy
- jubilejní 10. prodejní výstava exotických rostlin

17. 9. – 28.11. – „Ta jihlavská, naše Dukla“ – Hokejová univerzita z Vysočiny
-výstava o historii nejúspěšnějšího hokejového klubu čs. historie

-vernisáž 16. 9.

10.9. – 14.11. Svět loutek
-výstava připravená Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi

-vernisáž 9.9. v 17:00

Hrad Roštejn
Strašidla zemí českých

- výstava pro pobavení z dílny výtvarníka A. Drašnara z Nového Města n. Metují
O něco výš

- výstava plastik uměleckého kováře Davida Habermanna, kováře z Telče
Svatební obřady včera a dnes

- výstava přibližující svatební obřady v minulosti a dnes
6. 7.  Promenádní koncert

– v podání hudební skupiny JenTakTak z Jindřichova Hradce
a hostů až z daleké Guatemaly

10. 7. Šermířské hry
- 4. ročník dne se zábavným programem, plného her a soutěží pro dospělé i děti

24. - 25. 7. Divadelní prohlídky
- 2. ročník divadelních prohlídek s názvem Cesta do historie tam a zase zpátky

30. 7. Divadelní představení
– v podání ochotnického souboru NaKopTyátr z Jihlavy

1. 8. Promenádní koncert
– v podání hudební skupiny Jentaktak a hostů na nádvoří

pobočka Třešť
1.7. – 29. 8. Starou Třeští

- výstava fotografií dokumentujících stavební proměny města
4. 7. - 5. 7. Dřevořezání

- tradiční akce Města Třešť, pořádá Spolek přátel betlémů
22. 8. Akce pro děti

pobočka Telč
do 25.7. Maturitní tabla Jana Floriana

- výstava řezbářských prací, maturitních tabel J. Floriana ze Staré Říše
3.8. - 31.10. Stříbro z Přibyslavi za Zachariáše z Hradce

-výstava přibližuje jednu z oblastí, odkud putovalo stříbro k Zachariáši z Hradce

Vydává: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava, tel: 567 573 880, www.http://muzeum.ji.cz,
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz

Sestavil: Mgr. Ludmila Moržolová, e-mail: ludmilamorzolova@seznam.cz
Změna programu vyhrazena!
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