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NOVÉ EXPOZICE 
 

22. listopadu byl slavnostně zakončen projekt, během kterého byly rekonst ruovány 
prostory v tzv . novém pivovaru, jezuitském semináři a jezuitské kole ji. 

Již od 20. let minulého století sloužil jezuitský  seminář především expozičním úče-
lům jindřichohradeckého muzea. Proto součástí zmiňované rekonstrukce bylo i vybu-
dování sedmi nových expozic. Tyto nové expozice buď nahradily staré, již nevyhovují-
cí expozice, nebo představují témata z regionální historie muzeem doposud  expozičně 
neuchopená. 

Nové expozice se nacházejí v obou podlažích semináře. V přízemí jsou to expozice 
představující gotické sochy z celého jindřichohradeckého regionu, Landfrasovu tiskár-

nu a ostrostřelecké terče. V patře 
pak expozice věnované nejstar-
ším dějinám Jindřichova Hradce, 
produkci šicích strojů firmy  
LADA, d ílu a životu význačného 
jindřichohradeckého umělce Vla-
dimíra Holuba a jihočeským 
historickým i soudobým betlé-
mům. 

Expozice ukazují veřejnosti 
zajímavé sbírkové předměty 
muzea a jsou dokladem bohatosti 
jeho sbírky . Pouze v případě 
expozice věnované Vladimíru  

Holubovi muzeum v rámci spolupráce vystavuje předměty cizí. Jedná se o umělecké 
artefakty patřící Občanskému sdružení Spo lek přátel Vladimíra Holuba a Olgy Teinit -
zerové. Muzeum i tímto děkuje za zapůjčení předmětů i za obětavou pomoc při vytvá-
ření expozice.  

Z provozních a dalších důvodů budou všechny výše uvedené expozice plně zpří-
stupněny veřejnosti až se začátkem nové návštěvnické sezóny, to je od 1. dubna 2012 . 
Muzeum proto plánuje slavnostní zahájení sezóny. 

Mimo výše uvedený projekt zůstala expozice Letecká bitva nad Jindřichohradec-
kem, neboť svým tématem neodpovídala kritéri ím projektu . Expozice byla slavnostně 
otevřena 11. l istopadu a je již nyní běžně přístupna veřejnost i.  

Důležitou nov inkou je, že všechny nové expozice jsou na rozdíl od minulosti tempe-
rované, což je jednak z hlediska návštěvníků muzea pří jemná změna a jednak se t ím 
minimalizuje poškozování vystavených exponátů zimou a vlhkostí. 

Jsem přesvědčen, že pracovníci muzea a všichni jeho příznivci učinili další význam-
ný krok v historii jindřichohradeckého muzea. 

Jaroslav Pik al 

 VÁNOCE V MUZEU 
 

Tradičně nejvíce navštěvovanou expozicí muzea jsou v předvánočním čase Krýzovy 
jesličky , které jsou umístěny v jezuitském semináři na Balbínově náměstí. Jezuitský 
seminář je proto otevřen od 12. prosince denně včetně pondělí a návštěvníci mají mož-

nost jej navštívit dokonce i na Štědrý den  
a na Silvest ra - tehdy ovšem pouze v dopo-
ledních  hodinách, 25. a 26. prosince bude 
otevřeno po celý  den Kromě stálé expozice 
je v Nové výstavní síni umístěna výstava 
fotografií Otakara Gawl ika, která bude 
přístupna až do 6. ledna 2012, kdy se jezuit-
ský seminář na zimu pro veřejnost uzavře. 

S vánoční témat ikou se můžete setkat  
i v dalším muzejním objektu ve Štítného 
ulici, kde se v rámci cyklu Vánoce u sv . Já-
na nalézá  ve výstavních prostorách minorit -
ského kláštera a kostela sv. Jana Křt itele 
výstava dřevěných vyřezávaných bet lémů  
a dalších dřevěných plastik Jana Rody. 
Minoritský klášter bude pro veřejnost  ote-

vřen do 30. prosince, v  této době v něm můžete vidět ještě výstavu hraček ve velkém 
výstavním sále a v konferenčním sále výstavu klubu jindřichohradeckých filatelistů  
a výstavu o archeologických nálezech Z krypty  až na dno Světa. 

Muzeum Jindřichohradecka v letošním roce opět spolupořádá v adventn ím období ně-
kolik, již tradičních koncertů, které pomáhají navod it  slavnostní atmosféru blížících se vá-
nočních svátků. Chtěli bychom pozvat nejen  rodiče, sourozence a příbuzné účinkujících ,  
ale i všechny  další zájemce na první adventní koncert, nazvaný CHVÁLA ZPĚVU,  
do kostela sv. Jana Křtitele. Tento 
adventní koncert  bude uspořádán 
ve čtvrtek 8. prosince a představí 
se při něm dětské pěvecké sbory 
Lyra ze VI. ZŠ, Nova Domus  
z I. ZŠ a vokální  skupina Fuertes 
s Mart inou Kučerovou. Začátek je 
stanoven na 17. hod inu a vstupné 
bude dobrovolné. 

Druhým letošním koncertem je 
ADVENTNÍ KONCERT vokál-
ního souboru  X-TET, který má 
v repertoáru černošské sp irituály  
a gospely. Tento  koncert se vždy 
koná v komornějším prostředí ba-
rokní kaple Nanebevzetí Panny 
Marie v minoritském klášteře u kostela sv. Jana Křt itele ve Štítného ulici. Letos je 
datem jeho konání sobota 10. prosince, začátek bude v 18 hodin  a vstupné je 80 Kč.  

Posledním v pořadí je VÁNOČNÍ KONCERT jindřichohradeckého pěveckého sbo-
ru SMETANA pod vedením sbormistra Štěpána Štrupla, který  se uskuteční ve čtvrtek 
15. prosince od 18 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Na programu bude Česká mše 
vánočn í "Hej Mistře!" J. J. Ryby a Koleda od K. Steckera. Vstupné je dobrovolné. 

red. 



Nové expozice muzea 
 

Díl XII.  Jihočeské betlémy 
 

První zpráva o jindřichohradeckých betlémech pochází z roku 1579  ve spojitosti 
s jindřichohradeckým regentem, který zaplatil koledn íkům chodícím koledovat 6. ledna 
s betlémem tři a  půl groše. Jednalo se pravděpodobně o pochůzku studentů s betlémem, 
kteří chodili na Tři krále nebo na sv. Řehoře. Počátkem 19. století již patřilo  Jindřicho-
hradecko a značná část jižních Čech k jednomu z nejvýznamnějších center českého 
betlémářství. Výrobou bet lémů se ve svém volném čase zabývali především místn í 

řemeslníci, kteří při 
výrobě betlémů využí-
vali veškerou svou 
řemeslnou zručnost. 
V Jindřichově Hradci 
patříli k tvů rcům bet-
lémů například punčo-
chář Tomáš Krýza, 
pekaři Emanuel a Boh-
dan Steinocherovi, t ru-
hlář Tomáš Novotný, 
voskař Zet l, obuvník 
Kaplický a řada dal-

ších . Tradičními ve městě byly především betlémy kašírované, ale také dřevěné řezané, 
papírové a voskové. Výsledky jejich celoroční bet lémářské práce byly každoročně 
vystavovány v oknech jejich domů. Tradice ruční výroby betlémů se v jižních Čechách 
podařilo udržet  do současnost. K tradičně vyráběným betlémům se postupně přidávaly 
betlémy vyráběné z keramiky, kukuřičného  šust í, drátu, nitě, rybí šupiny, slámy, sena, 
kůže, skla a dalších materiá lů.  

Úkolem nové expozice „Jihočeské betlémy“ je představení jak historických, tak 
současných bet lémů jihočeského regionu. Tak, jak to bývalo dříve v Jindřichově Hradci 
zvykem, jsou betlémy vystaveny v oknech domů. Nejstarším bet lémem, který je  
v expozici k vidění, je betlém Lodhéřovský. Tento  velký  papírový bet lém pochází 
z bývalé německé kolonizační vesnice Lodhéřov (Riegerschlag) u Jindřichova Hradce. 
Zde byl od svého vzniku až do roku 1945 pravidelně vystavován v místn ím kostele  
sv. Pet ra a Pavla. Shodou okolnost í se v rušném poválečném období betlém zt ratil. 
Předpokládalo se, že byl zničen v období skartací prováděných v bývalých německých 
obcích po 2. světové válce. Avšak úřední „šiml“ zřejmě selhal, a tak se stalo , že betlém 
přežil období hromadného ničení a v  roce 1968 byl nalezen na půdě jindřichohradecké-
ho zámku. Následně byl předán muzeu a došlo k jeho restaurování. Nyn í bude jedním 
z největších lákadel nové expozice. 

Dalšími za jímavými betlémy jsou skříňkové bet lémy z druhé poloviny 19. století 
s voskovými, kašírovanými, dřevěnými a papírovými figu rka mi. Histo rické betlémy  
dop lňují současné bet lémy známých jihočeských tvůrců, kteří je vytvořili v letech 1990 
až 2011. Zde jsou k viděný betlémy ze dřeva, skla, drůbeřky , keramické hlíny, nitě, 
šust í, papíru a dalších materiálů. Mezi současnými betlémy bude k vidění i betlém 
dřevěný řezaný, který vytvořil Jaroslav Frencl z Volyně a který je pohyblivý. 

Pro návštěvníky s h lubším zájmem o historii a současnost betlémů, je připraven 
info rmační sloupek s řadou  textových a obrazových informací. 

 

Alexandra Zvonařová 

Z p r á v y : 
 
MMMMuzeum Jindři chohradecka je v měsíc i prosinci otevřeno  denně mimo pondělí,  
od 12. prosince 2011 denně od 8.30  do 12.00  hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. NA 
Š TEDRÝ DEN A NA S ILVESTRA JE OTEV ŘENO POUZE DOPOLEDNE. 
Městsk á vyhlídk ová věž je pro veřejnost uzavřena. Výstavní prostory v minoritském 
k lášteře jsou otevřeny do 30. prosince 2011 denně od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 
do 16.00 hodin. Kostel sv. Jan a Křti tele je pro veřejnost uzavřen. 
Knihovna Muzea Jindři chohradecka s badatelnou ve Štítného ulici posky tuje služby 
pro veřejnost v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. 
 
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na ADVENTNÍ KO NCERT d ětských 
pěveck ých sborů CHVÁLA ZP ĚVU, účinkují Fuertes a Martina Kučerová, Lyra  
a Nova Domus, který se koná ve čtvrtek 8. prosince 2011 od 17 hodin v kostele  
sv. Jana Křtitele. Vstupné dobrovolné. 
    

MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve do kaple Nanebevzetí Panny Marie ve 
Št ítného ulici na ADVENTNÍ KO NCERT VO KÁLNÍHO  SOUBORU X-TET , který 
se koná v sobotu 10. prosince 2011 od 18 hodin. Vstupné 80 Kč. 
    

SSSSpo lek Přátelé starého Jindřichova Hradce a muzeum zvou srdečně všechny členy  
i další zájemce na přednášku Mgr. Vladislava Buriana nazvanou Z KRYPTY AŽ NA 
DNO SVĚTA, která se vztahuje ke stejnojmenné výstavě. Přednáška se bude konat 
v ponděl í 12. prosince 2011 od 19 hodin v konferenčním sále muzea.  
    

MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na VÁNOČNÍ KONCERT  P ĚVECKÉ-
HO SBORU SMETANA,  který se koná ve čt vrtek  15. prosince 2011 od 19 hodin  
v kostele sv. Jana Křtitele. Vstupné dobrovolné. 
    

SSSS rdečně Vás zveme na II. výstavu z cyk lu VÁNOCE U SVATÉHO JÁNA nazvan ou  
JAN RODA - BETLÉMY - S OCHY - SOUSOŠÍ do kostela sv. Jana Křtitele. Výsta-
va potrvá do 30. prosince 2011. 
    

VVVV  konferenčn ím sále jsou dvě výstavy;  první o archeologických výzkumech nazvaná 
Z KRYPTY AŽ NA DNO S V ĚTA  a  druhá 90 LET KLUBU FILATELIST Ů. Obě  
výstavy potrvají do 30. prosince  2011. 
 
VVVVe výstavním sále muzea v minoritském klášteře probíhá celoročně výstava 
HRAČKY, OBRÁZKY A FOTO GRAFIE JANY MASA ŘÍKOVÉ, DANY DO-
KLÁDALOVÉ A LENKY MALINOVÉ . Výstava potrvá do 30. prosince  2011. 

 
MMMMuzeum Vás zve na výstavu fotografií do Nové výstavní síně na Balb ínovo náměstí 
nazvanou OTAKAR GAWLIK – 50 LET S FOTOAPARÁTEM . Výstava potrvá  
do 6. ledna 2012. 
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