
 

 
PRO FESTIVAL BETLÉM Ů V JINDŘICHOV Ě HRADCI 

VZNIKÁ 3D SOCHA,  
TVŮRCI PROSÍ O POMOC VEŘEJNOST 

 
 Unikátní pohyblivá socha anděla, která bude celá vytištěna na 3D tiskárně, začala vznikat 
pro jediný festival betlémů v ČR Jindřichohradecké JINoHRÁtky. Plastika v životní velikos-
ti, jíž rozpohybuje mechanismus na bázi Krýzových jesliček, v centru města poprvé zamává 
křídly o prvním adventním víkendu. Tisk ve 3D z plastového recyklátu je ale velmi časově 
náročný, proto tvůrci ze skupiny PETMAT prosí o pomoc veřejnost. 

 Celá socha rozevlátého Anděla z rukou Dominika Císaře se bude skládat z 253 jednotli-
vých kusů z recyklovaného PETu o velikosti cca 20x20x20 cm. Aby socha vznikla, bude 
potřeba přibližně 2530 tiskových hodin a též asi 50 kg filamentu - tiskové struny. Materiál 
tvůrci zajistí, ale se samotným tiskem budou potřebovat pomoc veřejnosti.  



 Toto řemeslo budoucnosti je nyní dostupné mnoha profesionálním tiskařům i nadšencům 
i školám, proto tímto vyzýváme dotyčné, aby se na soše svým dílem zviditelnili a pomohli 
České republice k rekordu. Bude se jednat o dílo veřejného participativního tisku, první 
svého druhu na světě, kde každý přihlášený dobrovolný tiskař dostane zdarma strunu  
i asistenci při tisku.  
 Zájemci se tak naučí  správně nastavit parametry tiskárny k tisku z recyklátu, navíc 
budou zmíněni na webu a v informačních materiálech k akci. Laici i profesionálové se 
nakonec setkají v sobotu 2. prosince v Jindřichově Hradci při slavnostním odhalení  
a nasvícení sochy. Tisk z recyklátu je nejen velmi dobře možný, ale je navíc smysluplnou 
součástí oběhu umělých hmot v naší civilizaci a odpovědný tiskař by s ním měl mít zkuše-
nost. Svůj dílek do skládačky anděla si mohou zájemci vybrat a zarezervovat na internetové 
stránce https://petmat.cz/petsculpt/ 
 Festival Jindřichohradecké JINoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí, který pořádá Muzeum 
Jindřichohradecka ve spolupráci s radnicí, se letos uskuteční v centru města podruhé. První 
ročník představil unikátního PETAnděla postaveného z 11.000 PET lahví, jehož rozsvícení 
přihlížely tři tisíce lidí. Svou práci na JINoHRÁtkách představilo také deset řezbářů  
a betlemářů z celého Česka a dva dorazili i ze Slovenska. Vytvářeli dřevěné sochy do 
betlému v životní velikosti a také letos do něj přibydou nové postavy. 

Marie Hazuková 
 

TÝDEN KNIHOVEN  
V MUZEU JIND ŘICHOHRADECKA 

 
 První říjnový týden je již po jedenadva-
cáté věnován knihovnám. Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků jej vyhlašuje 
tradičně první týden v říjnu, tentokrát od 
pondělí 2. října do pátku 6. října.  
 Knihovna Muzea Jindřichohradecka při 
této příležitosti připravila pro žáky druhých 
stupňů základních škol a pro středoškoláky 
pásmo věnované 220. výročí založení 
Landfrasovy tiskárny. Během hodinového 
programu účastníci navštíví expozici Land-
frasova tiskárna v jezuitském semináři na 
Balbínově náměstí s krátkou přednáškou 
odborné knihovnice Muzea Jindřichohra-
decka PhDr. Štěpánky Běhalové, Ph.D. 
Součástí prohlídky expozice je též promí-
tání krátkého filmu o dějinách knihtisku 
v Jindřichově Hradci. Účastníci navštíví též 
výstavu Nebeklíče od Landfrasů aneb 
knižní bestsellery 19. století s komentářem 
kurátorky. Výstava je instalována též 
v budově muzea na Balbínově náměstí           
a veřejnosti je přístupna až do konce října. 

Na program v Muzeu Jindřichohradecka se objednejte u paní Marie Hazukové (tel.: 384 363 
661, e-mail: hazukova@mjh.cz). Pro upevnění poznatků účastníků programu jsou připra-
veny pracovní listy. 

Pavla Míchalová 



MAPA Z TRUDNÉHO OBDOBÍ 20. STOLETÍ 
 

 Před nedávnem získalo  Muzeum 
Jindřichohradecka do svého sbír-
kového fondu Mapy velmi zajíma-
vý exponát. Jedná se o mapu okolí 
města Jindřichova Hradce v mě-
řítku 1:75000 z období německé 
okupace. Připravena a vytištěna 
byla ovšem dříve, ještě před rokem 
1938, názvy měst i vesnic jsou 
české, pouze u obcí, v nichž 
převládalo obyvatelstvo německé 
národnosti, se v závorkách a vý-
razně drobnějším písmem objevují 
i názvy německé. Mapa ovšem 
prošla aktualizací – po obsazení 

zbytku Československa a vzniku Protekto-
rátu Čechy a Morava byla přetištěna  
a byly na ní vyznačeny nové hranice, 
stanovené po Mnichovské dohodě na 
podzim 1938. A nejen to, názvy českých 
měst a obcí, nalézajících se na území 
Protektorátu byly doplněny o německá 
pojmenování. A tak se vedle původního 
označení Jindř. Hradec objevil červený 
nápis Neuhaus, u Stráže nad Nežárkou 

Platz a. d. Naser, u Kunžaku Königseck, u Hor-
ního a Dolního Skrýchova Obr.- a Unt.- Grieschau 
a tak dále.  
 Po Mnichovu se Jindřichův Hradec octl na 
jakémsi poloostrově obklopeném územím Němec-
ké říše. Jediným spojením s českým územím 
zůstala silnice a železnice směrem na severový-
chod, tedy do Jarošova nad Nežárkou, a úzkoko-
lejná železnice vedoucí přes Horní Skrýchov  
do Nové Včelnice, tehdy ještě Nového Etynku,  
a dále. Ostatní silnice i železnice již vedly přes 
hranice. Traduje se, že v té trudné  době vznikl 
v Jindřichově Hradci nový aktuální text na nápěv 
známé písně Od Šumavy k Tatrám, který zněl „Od 
střelnice k jatkám...“ Tou střelnicí nebyla ovšem 
myšlena budova ostrostřeleckého sboru, nýbrž 
bývalá vojenská střelnice nalézající se při cestě 
z Jindřichova Hradce do Jindřiše v místech, kde je 
dnes Voborský rybník. Na popisované mapě ji 
označili zkratkou „střel.“ 

 
František Fürbach 



 

Expozice v jezuitském semináři - otevřeno denně mimo pondělí od 8.30 do 12.00 a od 
13.00 do 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je uzavřena. Výstavní prostory 
v minoritském klášteře jsou otevřeny denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 
16.00 hodin. Kostel sv. Jana Křtitele je pro veřejnost uzavřen. 

  

Knihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje služby 
pro veřejnost po celý rok v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. 

 
* * * 

 

  Setkání Spolku přátel starého Jindřichova Hradce se koná po prázdninové přestávce  
v pondělí 9. října od 19.00 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. Na progra-
mu je přednáška PhDr. Štěpánky Běhalové, Ph.D., NEBEKLÍ ČE OD LANDFRASŮ  
s podtitulem KNIŽNÍ BESTSELLERY 19. STOLETÍ,  která je uspořádána ke stejno-
jmenné výstavě. Vstup volný. 

 

* * * 
 

 K lub historie letectví Jindřichův Hradec ve spolupráci s jindřichohradeckým muzeem 
Vás srdečně zve na přednášku Miloslava Svitáka, Vladislava Buriana, Ladislava Holického 
a Miroslava Homoly EXPEDICE HODOV 2017 aneb po stopách vojáků jindřichohra-
deckého 75. pěšího pluku a čs. legionářů z bojů v období 1. světové války na území 
současné Ukrajiny v oblasti Starého Martinova, kóty 363 u Cebrova, Zborova  
a Hodova. Přednáška bude doprovozena bohatou prezentací fotografií. Koná se v pátek  
27. října od 18.00 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. Vstup volný. 

 

* * * 
 

 Muzeum zve srdečně všechny zájemce na výstavu NEBEKLÍ ČE OD LANDFRASŮ  
s podtitulem KNIŽNÍ BESTSELLERY 19. STOLETÍ. Výstava ve výstavní síni "V je-
zuitském semináři" potrvá do 31. října 2017. 

 

* * * 
 

 Výstava fotografií a dokumentů z 1. světové války ze sbírek muzea nazvaná MO-
MENTKY Z VÁLKY je umístěna v konferenčním sále a potrvá do 30. prosince 2017.  

 

* * * 
 

 Do výstavního sálu "Ve Svatojánské" zveme na výstavu současných i historických 
hraček z Afriky s názvem AFRIKA HRAVÁ.  Výstava je vhodná pro rodiny s dětmi a bude 
přístupná do 30. prosince 2017.   

 

 


