
MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA             listopad 2012  
 
 

 
 

Řemeslo krajky 
Česká paličkovaná krajka 19. a 20. století 

 
Výstava, jejíž  vernisáž se koná ve čtvrtek 8. listopadu ve výstavní sín i 

„V jezu it ském semináři“ Mu zea Jindřich ohradecka, provází návštěvníky v ývojem 
krajky v Čechách. V kontextu světového vývoje krajkářství zaujímá česká krajka  
významné postaven í o d dvacátých let minu lého stolet í, kdy se zařadila k vysoce 
hodnotným oborům užitého uměn í  
i volné tvo rby . 

Výstava představuje vrch oln á kraj-
kářská díla  především z oblasti Krušných 
hor, kd e se nalézají významná st řed iska 
šité krajky, je jíž kvalita by la oceněna na 
mnoha světových výstavách. Průkopnicí 
moderní české krajky byla Emilie  
Paličková, která získala cenu Grand Prix 
na Mezinárodní výstavě dekorativních 
umění v Paříži v roce 1925.  Oceněna 
byla její kolekce šitých krajek, mezi 
nimiž zaujala  stěžejní místo ro změrná 
kruhová kompozice s názvem Sluníčko , 
při jejíž rea lizaci od pracovaly krajkářky  
z Krásna nad Teplou více jak jedenáct 
t isíc hodin. Zlatou medailí byly v  Paříži oceněny  také paličkované krajky Mar ie  
Serbouskové, pocházející z Javornice nedaleko Vamberka, která v e své tvorbě čerpala 
z bohatých zásob  lidového krajkářského tvarosloví, vyzn aču jícího se barvou a rozmani-
tostí tvarů. 

Poválečný vývoj je reprezentován tv orb ou Vamberecké krajky Vamb erk, družstva, 
spojujícího um krajkářek s progresivními výtvarnými návrhy předních českých návrhá-

řek a umě lkyň.  
Výstava je ko run ována exponáty 

zlaté éry moderny, dotýká se bruselské-
ho stylu padesátých let i tvorby let šede-
sátých a seznámí návštěvníka rovněž se 
současnou  krajkářskou tvorbou.  

Výstavu p řipravilo jindřichohradecké 
muzeum v e spolupráci s Muzeem krajky  
ve Vamberku a všichni zájemci ji mo hou 
shlédnout  až do 6. ledna 20 13. 
  

Alexandra Zvonařová 

Vánoce u svatého Jána 
Roman Galek. Betlémy. Řezby. 

 
Tradiční vánoční cyklus Váno ce u svatého Jána představí v letošním roce předního 

jihočeskéh o tvůrce betlémů - Roman a Galeka z Jindřichova Hradce. Ač amatér, vypra-
coval se ve svém poměrně mladém věku na výraznou osobnost českéh o řezb ářského 

bet lemářskéh o umění. Ve svých dílech nezapře insp iraci 
gotickými řezbami ani současnou moderní řezbářskou tvorbou.  

Roman Galek se narodil v ro ce 1980 v Jindřichově Hradci  
a jeho láska k tvořivé práci h o již v  dětstv í zavedla k tvorbě ze 
dřeva. I když začínal s lodičkami z borové kůry, už ve dvanácti 
letech v yřezal kapesním nožíkem svou  první figurku  
a v  šestnácti letech začal vyřezávat  bet lém, který  byl po sedmi 
letech přihlášen do mezinárodní soutěže „Nožík Tomáše 
Krýzy“, kde obsadil třet í místo v kategorii amatérů. Díky lásce 
ke dřevu se Roman Galek vyučil t ruh lářem a šel pracovat n a 
Kasalovu pilu do Jindřichov a Hradce. Práce Romana Galeka  
zaujmou precizním řemeslný m zpraco váním a také velikostí. 
Opravdovým monumentem je deskový  betlém z l ipového 
dřeva, který byl vytvo řen  pro III. ročník mezinárodní soutěže 
tvůrců  betlémů „Nožíku Tomáše Krýzy“ v roce 2008. Dílo je  
téměř dva metry vysoké a dva metry dlo uhé. Betlém by l 
autorem po skončení výstavy věnován  do sbírky Muzea 

Jindřichoh radecka. Vedle tohoto betlému budou na výstavě představeny i další bet lémy 
různých rozměrů  a množství děl s církevní t émat ikou. Jedná se p řed evším o madony, 
piety a výjevy ze živ ota Krista.  

Za svou práci získal Ro man Galek ocenění v prestižní mezinárod ní soutěži tvůrců 
betlémů. V roce 2003 to b yl Bro nzový a v ro ce 2008 Stříbrný Nožík Tomáše Krýzy . 
Stal se také jedním z  vý herců divácké soutěže „O nejkrásnější b etlém“, jež  proběhla při 
příležitost i konání soutěžní výstavy b etlémů  v Jindřichově Hrad ci v roce 2008. 

Návštěvníci se mohou těšit zhruba na čtyřicítku prací, které budou k vidění až do  
30. prosin ce. Na slavnostní vernisáži, která se uskutečn í v e čtvrtek 22. listopadu  
v 16.00 hodin v kostele sv. Jana Křtit ele, bu de představen ucelený soubor autoro va díla. 

 

 Zvonařo vá Alexan dra  

 
Nejúspěšnější účastníci restaurátorských dílen 

 
V úterý  2. 10.  2012 uspořádala kn iho vna Muzea Jindřichohradecka v rámci  celostát -

ní akce Týden knihoven lekce pro školy i veřejnost s názvem Restaurátorsk é dílny 
pro k aždého. Více než 100 účastníků z řad studentů a žáků místních škol se během 
nich seznámilo s historií výroby ručního papíru, s restaurovanými dokumenty a přede-
vším  měli všichni p říležitost vyzkoušet si ruční šití jednoduché knižní vazby a čerpání 
ručního papíru. Na závěr každé lekce b yl připraven znalostní kvíz. Ředitel muzea se  
rozhodl ocenit nejlepší odevzdan é práce čestn ou vstupenkou do muzea. Nejvíce  bodů 
dosáhli: Kr istýna Kubičková a Filip Žákovec (2. ZŠ, J. Hradec, 3.E) , Olga Nová (2. ZŠ, 
J. Hrad ec, 4.A), David Nguyen a Vít Zeman (GVN, 2 C)  a Eva Kub áková, Vít Maru-
šák a Ondřej Stypa (GVN, 6 A). Nejlepším blahopřejeme a těšíme se, že  se potkáme na  
dalších akcích . 

Š těpánk a Běhalová 



Zajímavosti z nových expozic 
 

V letošním roce p řipravili odborní pracovníci Muzea Jindřichohradecka pro čtenáře 
zpravodaje NOVUM seriál o nejzajíma vějších exponátech, k teré jsou od d ubna 2012 
vystaveny v muzeu. V nové exp ozici  Landfrasova tiskárna to je: 
 

Rychlolis z Landfrasovy tiskárny  
a soubor památek k tiskařství a knihvazačství 

 
Expozice Landfrasova t iskárna představuje jednu z nejvýznamějších mimopražských 

t iskáren 19. století. V unikátním rozsáhlém souboru památek na tiskárnu se do chovala 
kromě tisků z jindřichohradeckých t iskáren  také řada dalších trojrozměrných památek. 
Součástí n ové expozice se tak staly i dva t iskařské 
lisy z Lan dfrasovy tiskárny. Jedná se o menší 
příklopový lis – tzv. amerikánku, která byla 
vyrobena v poslední čtvrtině 19. století a n ejčastěji 
se používala ke zhotovení jedno listový ch rozměr-
nějších tisků  – např. různých  plakátů. Druhý 
t iskařský lis byl vyroben v ro ce 184 4 v e v ídeňské 
továrně Leo Müllera pod  výrobním čísle m 104. 
Jednalo se o tiskařský stroj, který přinesl zn ačné 
zrychlení tiskařské práce – z původních cca 300 
archů za hod inu, které tehdy  vznikaly na ručním 
t iskařském lisu, bylo n a t akovém stroji možn o za 
stejnou  dobu  zhotovit  až 4000 archů. Později 
předčila tuto rychlost  rotačka s 8000 archy za 
hod inu. Podle autentických rodinný ch vzpomínek 
nahradil Alois Josef Landfras v roce 1844 dvanáct 
doposu d užívaných ručních lisů t řemi strojními 
rychlolisy. Jedním z nich je pravděpodobně 
rychlolis zpřístupněný nyní veřejnosti v nové expozici Landfrasov a tiskárna. Alois 
Josef jej zako upil v době největšího rozmachu tiskárny a lze se domnív at, že na něm 
t iskl také první jind řichoh radecká p eriodika, která vycházela od roku 1844 a zřejmě   
i známý týdeník Ohlas od Nežárky.  

Rychlolis z Landfrasovy t iskárny je o jedinělou t echnickou památkou i v rámc i 
prestižních evropských muzejních sbírek. V majetku Národn ího techn ického muzea 
v Praze je ry chlolis vyrobený v  roce 1877. Da lší rychlolis z roku 1836 uchováv á 
Technisches Museum Wien a Müllerův rychlolis z roku 1842, nejvíce podo bný jindři-
chohradeckému Landfraso vu rychlolisu, je uložen ve sbírkách Deutsches Museum 
München.  

Jind řichohradecké muzeum nechalo v roce 1997 značně po škozený sbírkov ý před -
mět , který byl do muzejních sbírek získán jako vyřazený nefunkční stroj po 2. světov é 
válce, rozsáhle restaurovat . V této podobě se v letošním roce stal dominantou no vé stálé 
expozice. V současn é době je dokončován krátký prezentační film, který  uvidí všichni 
návštěvníci expozice. Jeho  záměrem bylo připomenout  význam Landfrasovy tiskárny  
a zároveň  oživit vystavené trojrozměrné předměty. Pro tyto účely jsme navázali 
spolupráci s několika pamětníky, kteří n ám pomohli při natáčení dokumentu se zhoto-
vením sazby pamětního listu přímo z tiskařský ch kas vystavených  v expozici i s jejími 
ot isky na zmíněném rychlolisu . 

Š těpánk a Běhalová 

Z p r á v y : 
 

Muzeum Jindřichohra decka - expozice v jezuitském semináři - otevřeno denně 
mimo pondělí od 8.30 d o 12.00 a od 13.00 do 17.00 h odin. Městská vyhl ídk ová věž je  
pro veřejnost  uzavřena. Výstavní  prostory v minoritském klášteře jsou otev řeny 
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 Jindřichohradeck a s badatelnou ve Štítného u lici poskytuje 
služby pro  veřejn ost celoročně v pondělí a v e středu o d 12.30 do 15.30 hodin. 

 
K lub historie letectví a Muzeum Jindřichohradecka zve srdečně veřejnost v p átek 2. lis-

topadu 2012 od 18.00 hodin na přednášku "WELLINGTON KX-B NEODPOVÍDÁ" .  
Mgr. Vladislav Burian  přednáší o osudech osádky četaře Alo ise Šišky sestřelen é  
28. prosince 1941 nad Sev ern ím mořem. Aktuáln í představení akce ze 17. října 2012 , 
kdy bude od halen v holandském Pettentu za účast i členů Klubu  historie letectví  
J. Hrad ec památník šesti letcům osádky Welingtonu KX-B A. Šišky. Konferenčn í sál 
muzea ve Št ítného ulici 
 

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá v ponděl í 12. listopadu od 19.00 ho-
din své setkání s tématem  JINDŘICHO HRADECKÝ VÝTVARNÍK VLADIMÍR 
HOLUB, KE 100. VÝROČÍ NAROZENÍ. MgA. Jakub Valášek a Jiří Langer představí 
novou monografii o V. Holubov i. Konferenční sál muzea ve Štítného ulici.  

 
J ind řichohradecké muzeum Vás srdečně zve ve čtvrtek  8 . li stopadu od 16.00 hodin  

do výstavní síně „V jezuitském semináři“ na vern isáž výstavy ŘEMESLO A UMĚNÍ 
KRAJ KY, na které bud e představ en soubor české krajky z 19. a 20. stolet í. Na vern isáži 
vystoupí Komorní soubor JHSO. Výstava pot rvá do 6. ledna 2013.  

 
Muzeum Jindřichohradecka pořádá ve čtvrtek 15. listopadu 2012 od 17.00 hodin před -

nášku Dagmar Jurčíkov é s názvem PANENKY Z DÍLNY DO GALERIE. Předn áška 
seznámí veřejnost s postupy výrob y p orcelánových panenek a jejich  restau rování. Konfe-
renční sál muzea ve Štítného  ulici. Vstup volný. 
 

J ind řichohradecké muzeum Vás srdečně zve ve čtvrtek 22. listopadu od 16.00 hodin  
do kostela sv. Jana Křtit ele na vernisáž výstavy z cyklu Vánoce u svatého Jána nazvanou 
ROMAN GALEK. BETLÉMY. ŘEZBY. Na vernisáži vystoupí varhaník Štěpán Štrupl  
a Magd alena Štruplová. Výstava potrvá do  30. prosin ce 2012.  

 
Muzeum zve všechny zájemce do  vý stavní síně „V jezuitském semináři“ na výstavu 

HANUŠ S CHWAIGER V MUZEJNÍCH S BÍREK. Výstava potrvá do  4. listopadu 2012. 
Do objektu  minoritského  kláštera u kostela sv. Jana Křtit ele do kon ferenčního sálu muzea n a 
výstavu ZEMĚDĚLS TVÍ NA JINDŘICHOHRADECKU PO ROCE 1945 a na výstavu 
KROJAČKY MALÉ I VELKÉ, která je u místěn a ve velkém výstavním sále. Obě tyto 
výstavy budou  trvat do 30. prosince 2012.  
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