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 29. 4. – 28. 5. 2017 I Jiří Vít – Podmanivá příroda 
 
Autor se věnuje převážně fotografiím krajiny a makrofotografii v přírodě. Fotografuje nejen rád a 
často, ale především srdcem. Ale nejsou zde jen fotografie - je tu zároveň osobnost fotografa. To co 
podniká je náročné… Jsou to skutečné výpravy do koutů přírody vyžadující vytrvalost, houževnatost a 
maximální trpělivost...    
Po výtvarné stránce využívá autor tlumenou barevnost. Je-li barevný rozsah nevelký o to větší důraz 
kladen na světlost, rozpětí kompozice a na bohatství a rozmanitost jednotlivých struktur a 
skutečností… Klade důraz doslova na její skupenství - dotýkají se nás tak plochy matné, lesknoucí se, 
blyštivé, zrnité… Jiné působí sametově - ať jde o vodní tříšť, kameny, listí nebo mravenčí těla… 
     
Zdroj: Náchodsky.denik.cz/kultura 27. 8. 2015 

 

 
 

 
9. 6. - 10. 9. 2017 I  130 let řemeslného školství v Jaroměři 

C. k. Všeobecná řemeslnická škola v Jaroměři byla založena 15. září 1886. Svou činnost zahájila 30. 
ledna 1887 v suterénu chlapecké školy Na Ostrově. Při škole byla dále otevřena Průmyslová škola 
pokračovací a veřejná kreslírna. Prvním ředitelem byl jmenován Alois Studnička – absolvent pražské 
techniky, znamenitý pedagog, znalec lidového umění a pořadatel národopisných výstav. Narůstající 
počet žáků ve stísněných prostorách přiměly zastupitele města k výstavbě nové školní budovy. 
Šťastným řešením byl výběr lokality v nově budované části Jaroměře, ve čtvrti Na Ptákách. Autorem 
projektu školy byl místní stavitel František Hellmann. Zahájení vyučování se uskutečnilo 17. září roku 
1906. Během stotřicetileté existence zažila škola vzestupy i útlumy, byla využita pro ubytování vojsk 
za první i druhé světové války. Měnily se též její názvy. Od roku 2006 se nazývá Střední škola řemeslná 
Jaroměř. 

Výstava postihuje v chronologickém sledu historii i přítomnost školy, působení jednotlivých profesorů 
mimo půdu školy (Josef Šíma, Josef Václav Pekárek, Miloslav Vávra aj.) a kariéru některých 
význačných žáků (František Kupka, Otakar Španiel aj.). Cenným dokumentačním materiálem pro 
expozici jsou ukázky z prací žáků absolvujících obory kovář, zámečník a stavební řemesla. Část 



vystavovaných exponátů tvoří historické artefakty vyrobené žáky školy, které uchovává Městské 
muzeum v Jaroměři. Expozici doplňují historické dokumenty z dějin školy, jako je korespondence 
učitelů s významnými žáky, vysvědčení, školní fotografie či původní školní pomůcky. Humornou 
zajímavostí je vystavovaná „kolekce“ drobných dílek, vyrobených žáky pro vlastní pobavení, která po 
léta zabavuje a shromažďuje mistr truhlářského výcviku. 

Další ukázky současných žákovských prací včetně nástrojů, nářadí a funkčních modelů strojů jsou 
zapůjčeny  Střední školou řemeslnou. Tato škola personálně zajišťuje  i ukázky keramické a truhlářské 
výuky, a to nejen v programu vernisáže, ale i během návštěv škol v průběhu trvání výstavy. Program 
výstavy je doplněn o „edukační“ část, vč. poutavých pracovních listů. 

 

 
 

 

 

 

 

15. 9. – 5. 10. 2017 I Tereza Zichová – „První“ 
 
Výstav "První" Terezy Zichové.  
Studentka pražské Akademie výtvarného umění v ateliéru Malba u pana Michaela Rittsteina vystavuje 
v Městském muzeu v Jaroměři ve Wenkeově domě.  



Obrazy jsou převážně snahou o zachycení lidského charakteru a vlastností pomocí zvířecích motivů. 
Tereza Zichová vychází ve svých obrazech z vlastních prožitků a zkušeností a ukazuje tím svůj náhled 
na svět. Příběhy spolu se symbolikou a nostalgií jsou vyjádřeny v sérii Pohádky všedního dne, kdy se 
pohádka snoubí s realitou a naopak realita se propadá do světa fantazie. 
 
 

 
 

 
13. 10. – 15. 11. 2017 I  Historické hřbitovy 

Výstava představuje mnohdy neutěšený stav hřbitovů v České republice. Nikoliv v romantických 
pohledech, ale v pohledech syrových a reálných. Pokud je stav míst posledního odpočinku našich 
předků pohledem na nás samotné, pak nejde o nijak pozitivní pohled. Z pak v oblastech bývalých 
Sudet. Výstava upozorňuje na často tristní stav historických hřbitovů německých, židovských i českých 
obyvatel v česko-německém pohraničí. Hřbitovy jsou zde velmi často opuštěny, zničeny nebo 
zanedbávány. Ale ani u udržovaných hřbitovů nejsou vyjimkou zdevastovaná jednotlivá hrobová místa 
původních obyvatel. Bohužel ale opuštěné, zničené, neudržované hřbitovy nejsou vyjimkou ani 
v českém vnitrozemí. 
Výstavu připravilo Omnium z. s. ve spolupráci s Heimatpflegerin der Sudetendeutschen  
a s podporou Česko-německého fondu budoucnosti. 
 

         



     

 

13. 10. – 26. 11. 2017 I S pietou popel shrnouce 
 
Konec října a počátek listopadu bývá spojen se svátkem Všech svatých a také se vzpomínkou na 
zesnulé „Dušičkami“. V našich zemích se po druhé světové válce a zvláště pak v období tzv. 
normalizace odsunulo téma smrti a umírání do úplného zapomnění, jako by ani smrt neexistovala. 
Přitom smrt byla, a je odjakživa součástí života a naši předci se s ní setkávali a dokázali jí i přijímat. 
Teprve moderní doba udělala ze smrti tabu. 

V našich zemích se od první světové války dostávala do popředí stále více myšlenka pohřbíváním 
žehem a s tím souvisela také výstavba krematorií. Naše výstava chce ukázat hlavně stavby z období 
první republiky, které jsou architektonickými skvosty a některé jsou dokonce zapsány do seznamu 
Národních kulturních památek. Chce také ukázat na vývoj pohřbívání žehem na našem území od 
pravěku až po současnost, kdy se v našem státě téměř 85% pohřbů koná žehem. 

 

      



 

2. 12. 2017 I Advent v muzeu 

           

 

 

Přednáškový cyklus „Mezi řádky“ ve spolupráci s Národním památkovým 
ústavem, územní odborné pracoviště v Josefově. 

 

19. 1. 2017 I Radomír Tichý/ Expedice Monoxylon – pohled z moře na počátky námořní plavby 

 
Přestože uplynula řada let od realizace archeologicky-experimentálních expedic Monoxylon, jejich 
výsledky jsou aktuální. Archeologické poznání pokročilo, ale nepřibylo praktických pokusů na 
modelech nebo replikách nejstarších plavidel. Zdá se, že porovnání praktických a teoretických 
výsledků je stále nutné. Co tedy dokázali suchozemci ze střední Evropy učinit pro poznání o kořenech 
nejstarší plavby v Egejském moři? Přednáška s projekcí obrázků doplněna filmovými záběry. 
Přednášející, doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph. D., je vedoucím Katedry archeologie Univerzity v Hradci 
Králové. Patří mezi největší české odborníky na období počátků evropských a předovýchodních 
zemědělských civilizací. Je rovněž průkopníkem experimentálních metod v archeologii. Mezi jeho 
hlavní díla v práci s veřejností patří realizace Archeoparku ve Všestarech. 
 
 
 
 
16. 2. 2017 I Jiří Balský/ Barokní rozměr Královéhradeckého kraje 
 
Člověk odpradávna mění, upravuje a doplňuje krajinu podle svých aktuálních potřeb a výtvarných 
názorů. Jeden z nejpůsobivějších otisků v krajině z hlediska krajinářského, urbanistického i 
architektonického představuje doba baroka. V období mezi lety 1620–1740 obohatila řada movitých a 
osvícených zadavatelů ve spolupráci s nadanými architekty naše města, vesnice a krajinu vůbec o 
bezpočet staveb a realizací, z nichž se velká část dodnes dochovala a dává nám možnost radovat se z 
krásného a připomínat si, jak žili a tvořili naši předkové. Mathey, Schlik, Lurago, Černín, Alliprandi, 
Špork, Dientzenhofer, Zinke, Braun. Během přednášky si „letem světem“ představíme stručný výběr 
z tohoto bohatství, který pro nás může být inspirací k výletům za poznáním či dalšímu bádání. 
 



 
 

    
 
16. 3. 2017 I Josef Klazar/ Neprávem pozapomenutý církevní umělec Jaroslav Pantaleon Major 
 
Životní příběh neprávem pozapomenutého církevního umělce Jaroslava Pantaleona Majora (1869–
1936), rodáka z Chotče na Jičínsku, je v pravdě neuvěřitelný. Od svých sedmi let byl sirotkem. Pro 
nedostatek financí musel opustit studium na jičínské reálce. Jeho touha po vzdělání na poli 
uměleckém ho nakonec přivedla do řádu beuronských benediktinů, kteří od roku 1880, kdy je německý 
kancléř Bismarck vyhnal z mateřského kláštera v jihoněmeckém Beuronu, působili v pražském 
Emauzském klášteře Na Slovanech. A zde se začíná jeho kariéra na poli církevního umění, na němž se 
záhy etabluje jako úspěšný malíř a vynikající restaurátor starých fresek. 
  
Beuronská umělecká škola je velmi zajímavý, leč laické veřejnosti málo známý fenomén. Zakladatel 
této historizující školy církevního umění, páter Peter Desiderius Lenz, byl doslova fascinován číselnými 
poměry a geometrickými konstrukcemi, které nacházel zejména v antickém, byzantském a egyptském 
umění a jež se pozoruhodně objevovaly i v přírodě. S pomocí této estetické geometrie, svaté míry a 
číselných proporcí starých Egypťanů sestavil Lenz kánon k umělecké kresbě a malbě, s jehož pomocí 
doufal vytvořit jakési svaté umění. Veškerá díla musela být přísně anonymní. Umělec byl pouhým 
nástrojem, pod dílo se nesměl podepsat, ani do obrazu vtisknout cokoliv osobního. Stejně tak musela 
být všechna díla maximálně dokonalá a nerozeznatelná, proto podléhala přísnému matematickému 
řádu, který lidstvu prostřednictvím přírody daroval sám Bůh. Beuronské umění, představující pojítko 
mezi uměním „starým“ a moderním uměním začínajícím secesí, nalezlo překvapivě silnou odezvu a 
významně ovlivnilo např. malíře Alfonse Muchu nebo architekta Jože Plečnika. 
 

 

20. 4. 2017 I Viktor Blažek/ Drobné památky v krajině – nedoceněné bohatství i ohrožený druh 

Národ, který zanedbává své památky, zanedbává svou vlastní totožnost. Péče o hodnoty, které 
vytvořili naši předkové, je naší povinností. Je to péče o vlastní paměť.    
  
Václav Havel (1993) 
 



    
 
12. 5. 2017 I Aleš Chalupa/ Antická mystéria 
 
Antická mystéria představují svébytný projev religiozity řecko-římského světa, který až do dnešních 
dnů podněcuje představivost evropského člověka. Jejich vznik a fungování však rovněž specifickým 
způsobem reflektují proměny chápání pojmu náboženství v evropském myšlení, neboť některé 
charakteristické rysy, které se s náboženstvím v představách lidí v současné době běžně pojí, se 
výrazným a historicky zachytitelným způsobem začínají objevovat právě zde. Přednáška představí 
antická mystéria v jejich historickém kontextu, představí jejich vybrané zástupce (Eleusínská 
mystéria, orfická mystéria, Ísidina mystéria, mystéria bohyně Velké Matky a Mithrova mystéria) a 
prostřednictvích nich osvětlí význam dědictví antických mystérií pro další osudy náboženství 
v dějinách Evropy. 
 
 
  
8. 6. 2017 I PhDr. Jan Mohr, PhDr. Olga Mertlíková/ Výtvarná tvorba profesorů Všeobecné         
       řemeslnické školy v Jaroměři 
 
Městské muzeum v Jaroměři připravilo na letní měsíce letošního roku výstavu připomínající 130. výročí 
založení C. k. Všeobecné školy řemeslnické v Jaroměři. Mezi vystavenými exponáty zaujmou jednak 
ukázky kovářské a zámečnické práce žáků z počátku 20. století, které tvoří sbírkové fondy muzea, ale 
také ročníkové práce zapůjčené Střední školou řemeslnou Jaroměř. Druhá část výstavy se věnuje 
výtvarné tvorbě profesorů řemeslnické školy - V. Jeřábka, J. Jiránka, J. V. Pekárka, A. Studničky, J. 
Šímy a M. Vávry. Téma výtvarné, osvětové a badatelské činnosti je předmětem přednášky 
představující výrazné osobnosti profesorského sboru, které působily na škole na přelomu 19. a 20. 
století. 
 
 
 

 



 
 

 

7. 9. 2017 I Olga Mertlíková/ Výtvarná tvorba profesorů Všeobecné řemeslnické školy v Jaroměři 
 
Městské muzeum v Jaroměři připravilo na letní měsíce letošního roku výstavu připomínající 130. výročí 
založení C. k. všeobecné školy řemeslnické v Jaroměři. Mezi vystavenými exponáty zaujmou jednak 
ukázky kovářské a zámečnické práce žáků z počátku 20. století, které tvoří sbírkové fondy muzea, ale 
také ročníkové práce zapůjčené Střední školou řemeslnou Jaroměř. Druhá část výstavy se věnuje 
výtvarné tvorbě profesorů řemeslnické školy – V. Jeřábka, J. Jiránka, J. V. Pekárka, A. Studničky, J. 
Šímy a M. Vávry. Téma výtvarné, osvětové a badatelské činnosti je předmětem přednášky 
představující výrazné osobnosti profesorského sboru, které působily na škole na přelomu 19. a 20. 
století. 
 

 

 

21. 9. 2017 I Miloš Buroň/ Průzkumy a dokumentace historických staveb 
 
Mezi hlavní činnosti památkáře patří mimo poskytování odborných vyjádření a konzultací při obnově 
kulturních památek také méně známé a často podceňované průzkumy a dokumentace historických 
objektů. Jejich cílem je docílit maximálního poznání stavebního vývoje a památkových hodnot 
objektu jak v rámci předprojektové přípravy, tak v průběhu stavebních prací. 

Přednáška je zaměřená jak na možnosti praktického využití jednotlivých typů průzkumů při obnově 
památky, tak na postupy a úskalí při jejich zpracování. 

 

 

 



    

 

 

19. 10. 2017 I Olga Mertlíková/ Proměny Jaroměře v běhu staletí 
 

Věnným městem českých královen se Jaroměř stala roku 1307. K milníkům v jejím vývoji patřilo 
založení augustiniánského kláštera, dobytí husitským vojskem, zničení během třicetileté války a časté 
požáry. Vítanou pracovní příležitost pro Jaroměřsko představovala stavba pevnosti Josefov koncem 
18. století. Vzrůst průmyslu a obchodu výrazně podpořila železnice z Pardubic do Liberce. Přelom 19. 
a 20. století provázelo postavení škol, mostů, nemocnice, zavedení elektrického osvětlení a vznik 
nových městských čtvrtí. 
   
Stavební rozvoj následoval i po roce 1918. Jaroměř se proslavila svými parky a zahradami. V roce 1948 
došlo ke spojení bývalé pevnosti Josefov s Jaroměří. Vzhled města výrazně změnila výstavba sídlišť, 
které předcházela demolice staré zástavby.   
 
 
 
 
2. 11. 2017 I David Doubrava/ Historie pohřbívání žehem, výstavba krematorií v Evropě   
                    a českých zemích 
 
Konec října a počátek listopadu bývá spojen se svátkem Všech svatých a také se vzpomínkou na 
zesnulé „Dušičkami“. V našich zemích se po druhé světové válce a zvláště pak v období tzv. 
normalizace odsunulo téma smrti a umírání do úplného zapomnění, jako by ani smrt neexistovala. 
Přitom smrt byla, a je odjakživa součástí života a naši předci se s ní setkávali a dokázali jí i přijímat. 
Teprve moderní doba ze smrti udělala tabu. 
       
V našich zemích se od první světové války dostávala do popředí stále více myšlenka pohřbíváním 
žehem a s tím souvisela také výstavba krematorií. Naše výstava chce ukázat hlavně stavby z období 
první republiky, které jsou architektonickými skvosty a některé jsou dokonce zapsány do seznamu 
Národních kulturních památek. Chce také ukázat na vývoj pohřbívání žehem na našem území od 
pravěku až po současnost, kdy se v našem státě téměř 85% pohřbů koná žehem. 

 



    

 

23. 11. 2017 I Jaromír Kovárník/ Trojitý kruhový příkop z mladší doby kamenné u Jaroměře-  
           Semonic a objevy dalších rondelů  
 
V minulých letech došlo v průběhu leteckého průzkumu k objevu celé řady důležitých archeologických 
nalezišť. Katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové patří k malé skupině těch, 
kteří využívají k výzkumu leteckou archeologii a zavedly ji jako součást výuky. Jde o velmi účinnou 
nedestruktivní archeologickou metodu, která se dnes již vyvinula ve vědní obor. 
K objevům „z ptačí perspektivy“ patří také kruhové příkopy, tzv. rondely. Mohou být jednoduché až 
šestinásobné, mají hrotitý řez příkopů a velký průměr od 30 do 450 m, šířku příkopů 1,5 – 7 m a 
hloubku do 5,5 m. Vyskytují se od Rumunska, přes Maďarsko, jihozápadní Slovensko, Dolní Rakousko, 
jižní Moravu, Slovensko, Čechy, Polsko až po Německo. Spadají do mladšího neolitu, v Čechách do 
období kultury s vypíchanou keramikou (asi 4800–4550 př. n. l). Většinou mívají čtyři vstupy 
nasměrované podle světových stran. Uvažuje se, že sloužily jako shromaždiště pro pořádání důležitých 
kultovních a správních aktivit. 
U Semonic nedaleko Jaroměře byl objeven trojitý rondel se spojeným vnějším a prostředním 
příkopem, se čtyřmi vstupy a odhadnutými rozměry asi 93 m, 70 m a 54 m. Podrobnosti upřesnil 
následný magnetometrický výzkum. V katastru Lochenic jde již o druhý nález dvojitého rondelu se 
spojenými příkopy a přibližnými rozměry 102 m a 75 m (4 vstupy) a nedaleko vesnice Chlum byl zjištěn 
půdorys velkého jednoduchého kruhového příkopu o přibližném průměru 160 m. Nová interpretace 
památníku v lesním porostu u vesnice Třebovětice, okr. Jičín, jako dvojitého rondelu se zachovanými 
valy a příkopy připívá k objasnění jejich poslání. Jde vskutku o evropský unikát. Následně byl 
uskutečněn badatelský archeologický výzkum severozápadního vstupu do trojitého rondelu na okraji 
Plotišť nad Labem. Cílem je výzkum významu těchto monumentů mladoneolitických zemědělců. 
 

 

21. 12. 2017 I Jan Luštinec/ Jilemnický  
 
Chudý hornatý kraj západních Krkonoš, bývalého jilemnického panství, vtiskl svoji specifiku do 
způsobu života lidí. Zima zde přichází velmi brzy, a proto veškeré práce v hospodářství musely skončit 
včas. Musel být sklizen len, brambory, připraveno dříví na zimu, kolem chalup udělány „boudy“, aby 
nezafukovalo a chalupa musela být také „zaforotěná“ jídlem, tedy zabezpečená na zimu. 



Přípravy na vánoční hody začínaly ve výše položených obcích velmi záhy. Již začátkem října o 
rokytnické pouti se nakupovaly zásoby na zimu včetně vánočního zboží. V níže položených obcích a 
městech se konaly předvánoční trhy – Mikulášský a Barborský – začátkem prosince. To již začínal 
advent a vše mířilo k Vánocům. 
    
Přednáška zachytí slavení těchto svátků v lidovém, měšťanském, zámeckém i církevním prostředí v 
západních Krkonoších. Ukáže na řadu specifik – zvyky adventu i Vánoc, stravu jednotlivých 
společenských vrstev, prostírání, zdobení stromků, hračky a jiné vánoční dárky. Zajímavé budou jistě 
i vánoční jídelníčky jednotlivých společenských vrstev. Chybět nebudou samozřejmě ani slavné 
krkonošské betlémy.  
 
 

          

  

 

Doprovodné akce 

 
27. 1. 2017 I Divadelní představení  The Blooma - Gurmánské příběhy 
28. 1. 2017 I Koncert hudební skupiny Naděje 
24. 3. 2017 I Divadelní představení The Blooma - Gurmánské příběhy 
25. 3. 2017 I Moravské lidové odpoledne s moderátorem K. Sladkým a jeho hosty 
  1. 4. 2017 I Slavnostní zahájení turistické sezony 2017 v pevnostním městě Josefově 
  9. 4. 2017 I Koncert skupiny Augenblick 
23. 6. 2017 I Vyhlášení literární soutěže Městské knihovny Jaroměř 
25. 6. 2017 I Městské muzeum v Jaroměři navštívila francouzská delegace, ZUŠ F. A. Šporka   
         vystoupila s experimentálně - výtvarným projektem Štípnutí labutě 
  9. – 10. 9. 2017 I Dny evropského dědictví v Městském muzeu v Jaroměři 
      Stálé historické expozici v Josefově 
16. 9. 2017 I Děkuji, že vás mám… 
28. 10. 2017 I Bylinky na podzim - setkání s bylinkářkou Věrou-bylinková poradna 
15. 11. 2017 I ZUŠ F. A. Šporka - koncert 
18. 11. 2017 I Krkonošské poudačky s Eliškou Pilařovou  
16. 12. 2017 I Vánoce v muzeu - Setkání s moderátorem K. Sladkým a jeho hosty 

https://www.facebook.com/events/1807893549470764/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A583687715169577%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A583687715169577%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1068238646618965/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A583687715169577%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A583687715169577%2C%5C%22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


 

 
 

                       
 

 
 



      

 

 
 



      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


