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Vánoční výstava Evropské Vánoce

Evropské Vánoce je název vánoční výstavy, kterou již tradičně uzavírá Muzeum
Jindřichohradecka svoji výstavní sezónu.

Letošní téma zavede návštěvníky do několika evropských zemí. Vánoční putování je
zaměřeno především do těch míst, kde tradice spojené s Vánocemi nesou punc
originality a původnosti a přísluší k danému regionu.

A kam všude nás mu-
zejní vánoční sáně done-
sou? Nejprve do Anglie za
tvůrci první vánoční po-
hlednice Henrym Colem
a Johnem Calcottem Hor-
sleym. Pak hned do Ho-
landska, které nám pro-
zradí, jak se ze svatého
Mikuláše stal Santa Claus.
Další cesta povede až na
jih do francouzské Pro-
vence. Zde se seznámíme
s roztomilými betlémský-
mi figurkami zvanými
Santons  (volně přeloženo - malí svatí). A potom zpátky na sever - do země bájných
trollů - Norska a Švédska, kde poznáme mimo jiné příběh neposlušného vánočního
kozla a seznámíme se s tajemnými skřítky – trolly, kteří vychází ze svých skrýší ven jen
po setmění. Mnoho lidí proto věří, že troll nemůže snést sluneční svit,
a když se po východu slunce nestačí skrýt – rozpadne se a změní v kámen. Popisy
těchto postaviček jsou velmi různé, ale základní podobou všech trollů je dlouhý, nahoru
zahnutý nos s červenou špičkou, ruce i nohy jen se čtyřmi prsty a dlouhé chlupaté tělo.
Ve finském kraji Falsters nás zase naučí vyplétat vánoční srdíčka podle vzoru
H. Ch. Andersena. Nezapomeneme ani na návštěvu pravého severského Santa Clause
v kraji Lapland až za polárním kruhem, který žije daleko od všech měst v horské
vesničce poblíž Rovaniemi na hoře Korvatunturi, na jejímž vrcholu jsou tři uši, kterými
Santa slyší přání všech dětí na světě. Santa jezdí s dárky na saních taženými statným
sobem Rudolfem, zvaným Red Nose (červený nos) a s balením dárků mu pomáhají malí
skřítkové - elfové.

Pak se již přiblížíme k domovu. V sousedním Rakousku navštívíme Oberndorf, kde
se dozvíme vše o nejslavnější vánoční písni Stille Nacht! Heilige Nacht! (Tichá noc,
svatá noc) od Josepha Mohra a Franze Xavera Grubera. V horních Rakousech půjdeme

na tříkrálovou obchůzku spolu s mládenci zv. Glöckler.  Pestrá přehlídka vánočních
tradic nás čeká v Německu. Této zemi patří mnoho prvenství v historii novodobých
Vánoc - například rozšíření vánočního stromku nebo vznik a výroba mnoha druhů

ozdob. Navštívíme městečko
Roth s jeho továrničkou (dnes
již muzeem) na výrobu ozdob
z lamety. Malá ukázka při-
pomene i prvenství ve výrobě
skleněných ozdob ze sklářské
vesničky na severu se jménem
Lauscha. Poslední zastavení
nás dovede zpět do naší vlasti
a představí tradici našich čes-
kých Vánoc.

Všemu tomuto imaginární-
mu putování vévodí na výsta-
vě vánoční strom, ke kterému
přináší dárky hned několik

darovníků: sv. Mikuláš, švédský vánoční kozel, severský trpaslík Nisse, starý německý
Weinachtsmann, náš neviditelný Ježíšek a k nim se přidá jediná žena - italská Befana.
Ta však přinese dárky až na Tři krále.

Slavnostní zahájení výstavy Evropské Vánoce se uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu
v 16 hodin ve výstavní síni na Balbínově náměstí. Výstava potrvá do 6. ledna 2010.

Alexandra Zvonařová

Dittersovské jubileum

Na letošní rok připadá dvojí výročí jedné z nejvýznamnějších hudebních osobností
spjatých s jindřichohradeckým regionem. Karel Ditters z Dittersdorfu se narodil ve Ví-
dni 2. listopadu 1739, zemřel 24. října před 210 lety v Novém Dvoře u Deštné.

Muzeum Jindřichohradecka jubilea připomnělo výstavou v Deštné, kde je Ditters
pochován, otevřenou při příležitosti odhalení pamětní
desky tomuto skladateli v Novém Dvoře. Výstava
dokumentuje Dittersovu životní dráhu od jeho
hudebních začátků ve Vídni, přes léta prožitá ve
Velkém Varadíně, kde vedl kapelu biskupa Patačiče,
úspěšná působení v Opavě, Slezských Rudolticích,
Berlíně, Vratislavi a Vídni, připomenuta i krátká
epizoda v Olešnici. Největší pozornost je však
zaměřena na jeho pobyt na zámku Jánský Vrch v Javor-
níku, kde strávil nejúspěšnější léta svého života ve

službách vratislavského biskupa Schaffgotsche a kde složil většinu svých oper, oratorií,
symfonií, komorních a dalších skladeb. Zmíněna je i jeho mimohudební činnost
ve funkci lesmistra a hejtmana v blízkém Jeseníku. Z regionálního hlediska jsou
nejzajímavější roky 1797 - 1799, která Ditters prožil u barona Stillfrieda, majitele
panství Červená Lhota. I v posledních letech nemocný skladatel ještě komponoval
a zejména diktoval své paměti, které později vyšly tiskem a jsou zajímavým světectvím
o životě a díle výjimečného hudebníka i o době a místech jeho působení.

František Fürbach

Ve Švédsku přináší dárky pod vánoční strom
 červený  skřítek Jultomte.



Klášter u Nové Bystřice

Mláka u Třeboně

Novinky v muzejních sbírkách
Díl XXXIV.  Fond Svaté obrázky

K nevelkým, ale velice půvabným a zajímavým fondům našeho muzea patří soubor
více než 1 600 svatých obrázků. Jedná se o památky, které se v minulosti staly
důležitou součástí náboženského života širokých lidových vrstev. Doprovázely každého
věřícího křesťana od narození ke smrti nebo-li „od
kolébky ke hrobu“ . Svatý obrázek dostával již
novorozenec od svého kmotra, děti při prvním svatém
přijímání, při biřmování, věřící si jej přinášeli
z náboženských poutí a kladl se nebožtíkovi do rakve.
Původ svatých obrázků souvisí s rozvojem poutní
tradice, a proto jsou nejpočetněji v naší sbírce
zastoupeny obrázky jako upomínka na návštěvu
poutních míst. Později byly využívány také k šíření
mariánského a dalších světeckých kultů. Ve 20.
století se na jejich rub často místo původní modlitby
tiskl památeční text, připomínající konkrétní událost
nebo osobu  – například svěcení zvonů, první
kněžskou mši, složení svaté profese nebo úmrtí. K
výrobě svatých obrázků se užívalo kromě papíru též
pergamenu, plátna, hedvábí, dřevěné destičky nebo
plechu. Zdobily se ruční malbou i dostupnými
grafickými technikami (dřevořez, mědiryt, dřevoryt,
později též litografie a bar-votisk) nebo jejich kombinací. V klášterních a později též
domácích dílnách byly dále obrázky zdobeny prořezáváním či vypichováním
ornamentů, obšíváním, nalepováním nebo ražením. Od počátku 19. století podléhala

výroba i spotřeba svatých obrázků vkusu nejširších vrstev
a stala se hlavně obchodní záležitostí.

Zajímavou součástí muzejního fondu svatých obrázků
je kolekce vytvořená jindřichohradeckým rodákem
panem L. Albrechtem, která obsahuje 390 svatých obráz-
ků. Také v posledních letech jsme získali do fondu
některé nové přírůstky, připomeňme např. soubor
40 svatých obrázků, který zakoupilo muzeum v letošním
roce. Jedná se o svaté obrázky z 19. a 20. století se
zajímavými regionálními souvislostmi. Některé jsou
věnovány nedalekým poutním místům – Mláka u Třebo-
ně a Klášter u Nové Bystřice. Na dalších jsou z rubu
tištěny tzv.  upomínky na zemřelé z Jindřichova Hradce a
okolí (např. proboštové Václav Cába a Alois Jirák,
kvardián páter Florian Ferdinand Březina, farář Karel Růt
z Jarošova nad Nežárkou nebo dámská krejčová Marie

Reimannová). Další upomínky na svatých obrázcích
připomínají sloužení první mše svaté v Jindři-chově

Hradci (František Fau, Jan Krýza, Karel Merth) nebo složení sv. profese ve zdejším
františkánském klášteře (Armella Lískovcová, Bohumil Antonín Jahoda).

Štěpánka Běhalová

Z p r á v y :

Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci listopadu otevřeno denně mimo
pondělí od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Výstavní prostory v budově bývalého minoritského kláštera jsou otevřeny
denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.

Kostel sv. Jana Křtitele a městská vyhlídková věž jsou pro veřejnost uzavřeny.

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

K lub historie letectví a Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zvou na
přednášku Vladimíra Kosa, člena KHL Jindřichův Hradec, o terénních průzkumech
v místě dopadů sestřelených letounů z II. světové války, se zaměřením na jihočeskou
lokalitu Kolný, nazvanou LETECKÁ ARCHEOLOGIE V PRAXI , která se koná
v pátek 6. listopadu 2009 od 18 hodin v konferenčním sále muzea.

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a jindřichohradecké muzeum Vás srdečně
zvou na přednášku Mgr. Libora Svobody, Ph.D. nazvanou UDÁLOSTI LET 1968 – 69
NA JINDŘICHOHRADECKU , která se koná v pondělí 9. listopadu 2009
od 19 hodin v konferenčním sále muzea. Přednáška bude pojednávat o bezpečnostní
situaci na jihu Čech od příchodu sovětských vojsk do počátku normalizace a bude
doplněna promítáním materiálů týkajících se tématu.

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na vernisáž výstavy EVROPSKÉ
VÁNOCE, která se koná ve čtvrtek 26. listopadu 2009 od 16 hodin v kapli sv. Víta
v budově jezuitského semináře na Balbínově náměstí. Výstava potrvá do 6. ledna 2010.

I indřichohradecké muzeum Vás srdečně zve na výstavu JIHOČESKÝ LIDOVÝ
TEXTIL  do výstavní síně „13“  v budově jezuitského semináře na Balbínově
náměstí. Výstava potrvá do 6. ledna 2010.

V hlavním výstavním sále objektu bývalého minoritského kláštera při kostele
sv. Jana Křtitele je výstava autorských panenek z dílny Anny Šlesingerové nazvaná
SVĚT PANENEK, která potrvá do 30. prosince 2009.

V konferenčním sále je u místěna výstava věnovaná výzmamnému jindři-
chohradeckému advokátu EDUARD LEDERER A JINDŘICHŮV HRADEC
a malá archeologická výstavka o výzkumech v Třeboni nazvaná JAK JSME
DĚLALI DÍRU DO SV ĚTA. Obě výstavy potrvají do 30. prosince 2009.
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