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Vánoční ladění 
aneb adventní doba v muzeu  

 

Začátkem prosince přináší také Muzeum Jindřichohradecka do slavnostních advent-
ních programů svůj díl. Letošní rok se vyznačuje nebývale bohatou nabídkou předvá-
nočních koncertů.  

Jsou mezi nimi koncerty, které muzeum pořádá již tradičně - mezi ně se počítá letošní 
první Adventní koncert dětských pěveckých sborů Chvála zpěvu, na kterém se letos nově, 
kromě sborů Lyra ze ZŠ Větrná a Nova Domus ze ZŠ Štítného, představí  
i pěvecký sbor Pěnice ze ZŠ v Jarošovské ulici. Tento koncert se bude konat, jako každo-
ročně, v kostele sv. Jana Křtitele. V tomtéž prostoru zazní velmi navštěvovaná Česká mše 
vánoční „Hej, mistře!“  Jana Jakuba Ryby v podání 
pěveckého sboru Smetana pod vedením sbormistra 
Štěpána Štrupla. Třetím koncertem, který bude 
pořádán pod klenbami kostela sv. Jana Křtitele bude 
netradiční Předvánoční akordeonový koncert, jehož 
uspořádání vzešlo z iniciativy paní Kristiny Fajkusové, 
pedagožky ZUŠ V. Nováka v J. Hradci.  

V komornějším prostředí kaple Nanebevzetí Panny 
Marie v minoritském klášteře u kostela sv. Jana 
K řtitele se odehrají další dva koncerty. Ten, který 
pořádáme již několik let s velkým povděkem diváků, 
bude spíš odezpíván, protože se jedná o koncert 
vokálního souboru X-TET a zazní na něm tradiční 
vícehlasé černošské spirituály. Tím druhým koncer-
tem bude Adventní koncert Jindřichohradeckého 
komorního orchestru, v jehož programu zazní 
skladby H. Purcella, G. F. Händela, A. Michny,  
P. Certona a vánoční melodie z celého světa.  

Trochu jiné oblasti – a to doslova, se bude týkat prosincová přednáška spolku Přátelé 
starého Jindřichova Hradce. Martin Dolejší (vedoucí průvodců MJH) poreferuje  
o svém letošním dobrovolnickém pracovním pobytu na Haiti, kde strávil 3 týdny aktivní 
pomocí sirotkům v Leogane a Port au Prince – dvou oblastech nejvíce postižených země-
třesením v roce 2010. Při přednášce bude v konferenčním sále malá výstava fotografií. 

Muzeum Jindřichohradecka samozřejmě nabízí v předvánočním čase několik výstav. 
Kromě toho, že zájemci mohou navštívit všechny stálé expozice muzea, včetně proslulých 
Krýzových jesliček a expozice Jihočeských betlémů v jezuitském semináři, který bude 
veřejnosti zpřístupněn až do lednových Tří králů, mohou tamtéž navštívit výstavu Umění 
a řemeslo krajky v nové výstavní síni. Výstava jemných paličkovaných výtvorů předsta-
vuje průřez českým krajkářstvím v období 19. a 20. století a je zapůjčena z Muzea krajky 
ve Vamberku.  

Letos pokračuje výstavní program cyklu Vánoce u sv. Jána výstavou věnovanou  
jindřichohradeckému řezbáři Romanu Galekovi. V kostele sv. Jana Křtitele a křížové 
chodbě přilehlého minoritského kláštera můžete obdivovat jeho velkolepé betlémy  
a dřevořezby představující jeho dosavadní tvorbu. Medailonky jednotlivých řezbářů  
a tvůrců betlémů mohou sledovat návštěvníci našich vánočních výstav v mezidobí konání 
vánoční soutěžní výstavy Nožík Tomáše Krýzy.  

V roce letošním můžete ještě navštívit dvě sezónní výstavy v minoritském klášteře,  
a to v hlavním výstavním sále výstavu Krojačky malé i velké, kde jsou představeny 
přesné, ručně šité a zdobené repliky národních krojů na panenkách v kontextu 
s vystavenými lidovými kroji Čech, Moravy a Slezska. Součástí tohoto výstavního 
prostoru je herna pro děti, kterou mohou využít maminky s dětmi nejen v nevlídném 
podzimním počasí. V konferenčním sále je umístěna výstava Zěmědělství na Jindřicho-
hradecka po roce 1945. Obě tyto výstavy budou přístupné pouze do 30. prosince 2012. 

red. 
 

Dodatečné rozpomínky na Vladimíra Holuba  
(16. 7. 1912 - 9. 12. 1995) 

 

 Ke 100. výročí narození svérázného umělce a zajímavého člověka Vladimíra Holuba 
byla vydána, jako třešnička na výtvarníkově narozeninovém dortu, kolektivní monografie  
s výstižným názvem využívajícím umělcův vlastní novotvar. Samotná publikace s názvem 
Dodatečné rozpomínky na Vladimíra Holuba (16. 7. 1921 - 9. 12. 1995) je vystavěna 
stejně tak hravě, jak dokázal být v životě i o sám hravý. Kniha v sobě kombinuje odborné 
články badatelů s osobními vzpomínkami přátel, mezi které patřili nejen umělci, spisova-
telé a překladatelé, často přesahující rámec tehdejšího Československa, ale také znalci 
Holubova díla a přátelé ze zahraničí.  
 Do knihy přispělo dohromady svými články a postřehy sedmnáct autorů; např. kun-
sthistorik J. Valoch - autor velké Holubovy brněnské výstavy, významný německý 
kunsthistorik Ch. Brockhaus - autor duisburgské výstavy Holub ludens a historička umění 
V. Hubáčková. Dále o výtvarníkovi psali odborní pracovníci muzea F. Fürbach,  
J. Valášek a dlouholetý spolupracovník L. Svoboda. Ve svých vzpomínkách ho přiblížili 
S. Langerová, sochař V. Krninský a také J. Langer v rozhovoru s malířem A. Málkem. 
Svou vzpomínku přidal též ak. mal. J. Solpera, překladatel V. Janovic a další. Výtvarní-
kova osobnost oslovila i mladou generaci v příspěvku studentky Š. Trepkové. 
 Text publikace je doplněn různými dokumentačními fotografiemi V. Holuba, fotografie-
mi jeho grafického, literárního a sochařského díla. Zastoupeny jsou též fotografie z různých 
autorových výstav. Kvalitní barevné přílohy, nafocené J. Tillerem, přinášejí to nejzajímavěj-
ší z Holubova rozmanitého výtvarného díla. Začínají studentskými pracemi, pokračují přes 
špičkové koláže a hodnotné sochařské dílo a končí textilními realizacemi autorových návrhů. 
 Za vydavatele, Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichohradeckou kulturní společnost  
a Spolek přátel V. Holuba a O. Teinitzerové, bych chtěl poděkovat všem zainteresovaným 
osobám a přispěvatelům, institucím za finanční podporu (Státní fond kultury České 
republiky, Nadační fond rozvoje města Jindřichova Hradce, Muzeum Jindřichohradecka) 
a odpovědné redaktorce S. Zábrodské za profesionální přístup při vzniku knihy.  
 Myslím si, že vydaná publikace důstojně zakončila rok s výtvarníkem a literátem  
V. Holubem a lidským, hravým způsobem nám jeho osobnost opět připomenula. Doufejme, 
že i díky ní zůstane nadále autorův zajímavý umělecký odkaz stále živý a aktuální. Nová 
publikace je totiž jediným, dnes dostupným zdrojem informací o životě a uměleckém díle  
Vladimíra  Holuba.  

Vzpomínková monografie je v prodeji na obou muzejních pokladnách za 180 Kč. 
 

Jakub Valášek 



Zajímavosti z nových expozic 
 

V letošním roce připravili odborní pracovníci Muzea Jindřichohradecka pro čtenáře 
zpravodaje NOVUM seriál o nejzajímavějších exponátech, které jsou od dubna 2012 
vystaveny v muzeu. V nové expozici Jihočeské betlémy to je: 
 

Lodhéřovský betlém 
 

Expozice „Jihočeské betlémy“  představuje jak historické, tak současné betlémy jihočes-
kého regionu. Tak, jak to bývalo dříve v Jindřichově Hradci zvykem, jsou betlémy vystave-
ny v oknech domů. Nejstarším betlémem, který je v expozici k vidění je betlém Lodhéřov-
ský. Tento velký papírový betlém pochází z bývalé německé kolonizační vesnice Lodhéřov 
(Riegerschlag) u Jindřichova Hradce, kde byl od svého vzniku až do roku 1945 pravidelně 
vystavován v místním kostele sv. Petra a Pavla. Shodou okolností se v rušném poválečném 
období betlém ztratil. Předpoklá-
dalo 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 
jindřichohradeckého zámku. Ná-
sledně byl předán muzeu a došlo 
k jeho restaurování, aby mohl být 
zachován i pro budoucí pokolení.  

Jedná se o soubor téměř třicít-
ky figur, architektury a rostlin, z nichž nejvyšší jsou vysoké 53 cm a nejmenší 14 cm. 
Figurky jsou namalovány na zčásti podlepené slabé lepence. Papír je pak navíc podle-
pen plátnem, které pomáhá přidržovat dřevěné, obyčejně smrkové ploché štípy, dole 
zašpičatěné, pomocí kterých se figurky zapíchávaly do předem připravené podložky. 
Figurky byly napřed narýsovány tužkou nebo olůvkem, pak vyříznuty a pomalovány. 
K malbě bylo použito práškových barev. V souboru betlémských figur se vedle sv. 
Rodiny s oslem a volkem, Tří králů s průvodem, pastýřů, muzikantů nachází malebné 
figury darovníků a darovnic s bohatými dary, které oživují celý betlém. 
Časové zařazení betlému nám určuje jeho typický pozdně barokní ráz. Nejstarší 

figurky pocházejí z pozdějších let poslední třetiny osmnáctého století a nejmladší byly 
malovány někdy ve čtyřicátých letech století devatenáctého. To, co dělá lodhéřovský 
betlém unikátním, je lapidárnost celkového zvládnutí tvarového i barevného provedení, 
pozoruhodná svěžest podání obličejových partií a zejména nápadná kostymace postav, 
která je zajímavá především z hlediska vývoje místního lidového oblečení. Vzhledem 
k unikátnosti Lodhéřovských jeslí se Muzeum Jindřichohradecka rozhodlo představit 
betlém široké veřejnosti a vydalo ho v podobě jesličkových vystřihávacích archů, které 
je možno zakoupit či objednat v muzeu.   

Dalšími zajímavými betlémy jsou skříňkové betlémy především z druhé poloviny 
19. století s voskovými, kašírovanými, dřevěnými a papírovými figurkami. Historické 
betlémy doplňují současné betlémy známých jihočeských tvůrců, kteří je vytvořili 
v letech 1990 až 2011. Představeny jsou betlémy ze dřeva, skla, drůbeřky, keramické 
hlíny, nitě, šustí, papíru a dalších materiálů. Mezi současnými betlémy je k vidění také 
jeden betlém pohyblivý, který vyřezal Jaroslav Frencl z Volyně. 

Alexandra Zvonařová 

Z p r á v y : 
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka - expozice v jezuitském semináři  - otevřeno denně 
mi mo pondělí, od 15. prosince denně od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.  
NA ŠTĚDRÝ DEN A NA SILVESTRA OTEV ŘENO POUZE DOPOLEDNE. 
Městská vyhlídková věž je pro veřejnost 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. NA ŠTEDRÝ JE DEN ZAVŘENO, NA SILVESTRA JE OTEVŘENO 
POUZE DOPOLEDNE.  
KKKKnihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje 

služby pro veřejnost celoročně v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. 
 
MMMMuzeum Jindřichohradecka a agentura Show service Vás srdečně zvou na  ADVENTNÍ 

KONCERT d ětských pěveckých sborů CHVÁLA ZP ĚVU , který se bude konat ve 
čtvrtek 6. prosince 2012 od 17.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Vstupné dobrovolné. 
 

JJJJindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve v sobotu 8. prosince od 18.00 hodin  
do kaple Nanebevzetí Panny Marie v minoritském klášteru ve Štítného ulici na ADVENTNÍ 
KONCERT VOKÁLNÍHO SOUBORU X-TET . Vstupné 80 Kč. 

    

SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá v pondělí 10. prosince od 19.00 ho-
din své setkání s přednáškou Martina Dolejšího na téma HAÏTI – DĚTSKÉ DOMO-
VY. Přednášku doprovází soubor fotografií poříuzených během letošního pracovního pobytu 
na Haiti. Konferenční sál muzea ve Štítného ulici. Vstup volný. 

    

MMMMuzeum Jindřichohradecka pořádá ve středu 12. prosince 2012 od 19.00 hodin VÁ-
NOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU SMETANA . Na programu: J. J. Ryba 
Česká mše vánoční. Vstupné dobrovolné. 
 

JJJJindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve na ADVENTNÍ KONCERT JIN-
DŘICHOHRADECKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU  v pátek 14. prosince 2012 
od 20.00 hodin do kaple Nanebevzetí Panny Marie v minoritském klášteru ve Štítného ulici. 
Vstupné  dobrovolné. 

 

MMMMuzeum Vás srdečně zve do kostela sv. Jana Křtitele na  PŘEDVÁNOČNÍ 
AKORDEONOVÝ KONCERT , který se bude konat v sobotu 15. prosince 2012 od 
17.00 hodin. Vstupné dobrovolné. 

    

MMMMuzeum Jindřichohradecka zve všechny zájemce do výstavní síně „V jezuitském semi-
náři“  na výstavu ŘEMESLO A UMĚNÍ KRAJKY . Výstava potrvá do 6. ledna 2013. Do 
kostela sv. Jana Křtitele na výstavu z cyklu Vánoce u svatého Jána nazvanou ROMAN 
GALEK. BETLÉMY, D ŘEVOŘEZBY. Výstava potrvá do 30. prosince 2012.  
A do objektu minoritského kláštera u kostela sv. Jana Křtitele do konferenčního sálu muzea 
na výstavu ZEMĚDĚLSTVÍ NA JINDŘICHOHRADECKU PO ROCE 1945 a na 
výstavu KROJA ČKY MALÉ I VELKÉ , která je umístěna ve velkém výstavním sále. Obě 
tyto výstavy budou trvat do 30. prosince 2012.  
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