
 

 
VÁNOČNÍ DOBA V MUZEU 

 

 Tradičně nejnavštěvovanější je v předvánočním čase Krýzův 
betlém. V tomto období chodí návštěvníci nasávat atmosféru 
jesliček za zvuků koled, ale na podrobné prohlížení to není nejvhod-
nější doba - početné návštěvnické skupiny se střídají hned za sebou.  
 Pokud budete v jezuitském semináři, nabízíme kromě prohlídky 
jesliček, expozice jihočeských betlémů a ostatních stálých expozic 
také prohlídku výstavy obrazů Jiřího Kauckého ve výstavní síni  
v přízemí, kde se můžete ponořit do klidu vystavených obrazů  
s hradeckými zákoutími nebo studovat techniku realistických 
portrétů v galerii starostů Jindřichova Hradce.  
 Vánoční otevírací doba v jezuitském semináři začíná od  
15. prosince  2015 a trvá do 6. ledna 2016, kdy otevřeno každý den. 
Jen na Štědrý den a na Silvestra je otevřeno pouze dopoledne. Děti 
do 6 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. 

V minoritském klášteře je největším lákadlem vánoční výstava betlémů a dřevořezeb  
amatérského řezbáře Oldřicha Ryčla, který vyhrál první a druhou cenu ve dvou ročnících 
mezinárodní betlemářské soutěže Nožík Tomáše Krýzy. Jeho výstava je k vidění do  
30. prosince, stejně jako budou přístupné výstavy Japonské hračky ve velkém výstavním 
sále, k níž stále probíhají výtvarné dílny pro školy, a Čs. vojáci na bojištích II. světové války 
s výstavkou 130 let jindřichohradeckého Sokola v konferenčním sále. 

Atmosféru nazdobeného kostela sv. Jana Křtitele si můžete užít také při předvánočních 
koncertech. Již 3. prosince od 17.00 hodin zazpívají děti z pěveckých sborů Nova Domus  
a Novadomáček pod vedením sbormistra Ivany Písařové a děti za sboru Lyra pod vedením 
Jindřišky Bubnové na Adventním koncertu Chvála zpěvu. Za dva týdny na to 17. prosin-
ce, zazní Česká mše vánoční - Hej. mistře! Jana Jakuba Ryby, jehož  výročí si letos 
připomínáme, a to v podání pěveckého sboru Smetana, ve spolupráci se členy pěveckého 
sboru Jakoubek a Chrámového sboru Adama Michny při Vánočním koncertě, který začíná 
v 19.00 hodin. Lepší komfort zaručí sametové podsedáky na kostelních lavicích. 

Ani letos nebude chybět Adventní koncert vokálního souboru X-TET , který se odehraje 
v již tradičním prostoru barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie, do které se vchází  
z křížové chodby minoritského kláštera. Koncert je plánován na sobotu 12. prosince a začíná 
v 18.00 hodin. Zazní při něm černošské spirituály s vánoční tématikou. Soubor pod vedením 
sbormistra Štěpána Štrupla vešel v letošním roce do své desáté sezóny a již podeváté hostí 
jeho adventní koncert Muzeum Jindřichohradecka. Jste srdečně vítáni.   

Pavla Míchalová 



VÝTVARNÉ DÍLNY  
K VÝSTAVÁM JAPONSKÉ HRA ČKY A VZEŠLA Z HLÍNY 

 

 Křehkou krásu a orientální rozmanitost starých japonských hraček mohou v Muzeu 
Jindřichohradecka při výtvarných dílnách obdivovat školní i předškolní děti. Jedinečný svět 
papírových draků, dřevěných loutek, panenek s vyměnitelnými parukami či obřích malova-
ných kaprů jim přibližuje odlišnou kulturu, kterou nejlépe poznají právě díky hře. Dozvědí 
se, co dostávají japonské dívky při svátku děvčátek a čím naopak obdarují rodiče ve vzdále-
né ostrovní zemi své syny, když slaví svátek chlapců, jak se hraje stínové divadlo či jak 

vypadá bůžek Daruma, který 
dokáže plnit tajná přání. 
 Mnohé hračky a předměty 
typické pro Japonsko si pak 
mohou žáci sami vyrobit a od-
nést domů. Děti ze školek se 
mohou ozdobit vlastnoručně 
vytvořeným řádem císařské 
chryzantémy nebo se ovívat 
pomalovaným vějířem Uchi-
wa. Starší děti rozhýbají 
pohyblivého panáčka podle 
vzoru loutkového divadla 
Bunraku, sestaví si pestroba-
revnou origami kostku nebo 

schovají své tváře za papírové masky japonského hudebního divadla Nó. Výstavu Japonské 
hračky, která představuje na čtyři stovky hraček typických pro ostrovní zemi a provázejí ji 
výtvarné dílny pro mateřské školy a první stupeň základních škol, si mohou návštěvníci 
prohlédnout do 30. prosince. 
 Ruce zamazané od hlíny provázely výtvarné dílny v muzeu na začátku listopadu. Peda-
gogové a studenti Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni představili žákům a stu-
dentům v Jindřichově Hradci bechyňskou keramickou tradici, která 
městu vládne více jak 130 let. Děti a studenti si nejprve prohlédli 
výstavu Vzešla z hlíny, která prostřednictvím pěti desítek artefaktů 
zachytila tvorbu bechyňských studentům od vzniku školy až po 
současnost. Poznali, jak se tvorba měnila během historických slohů 
novobaroko a novorenesance, objevili kouzlo secese, směsici 
kubismu a art-deca. Výstava je seznámila i se stékavými a krystalic-
kými glazurami z 30. let, minimalistickým duchem tvorby z 60. let 
či prvky postmoderny dalších dvou desetiletí. Tradice výroby 
keramiky v Bechyni je ale mnohem starší než historie školy a sahá 
až do 16. století. V polovině 19. století přicházeli do města noví 
odborníci, díky kterým se nejvíce rozvíjelo hrnčířství a kamnářství. 
 Stejnou pestrost a rozmanitost jako bechyňská keramická historie nabízely také výtvarné 
dílny. Pod vedením zkušených pedagogů a studentů si děti mohly vyzkoušet práci na 
hrnčířském kruhu a vytočit si vlastní hrnek či pohárek. Na hotových šálcích a talířkách 
vytvářely vlastní dekory a popustily uzdu fantazii také při volném modelování. Několik 
stovek předmětů, které při dílnách vznikly, pak lektoři odvezli do Bechyně vypálit a po 
konečných úpravách si žáci a studenti budou moci své výrobky odnést domů. Na práci 
s hlínou jim tak zůstane i hmatatelná vzpomínka.  

Marie Hazuková 



VELKÁ VÁLKA  
ve sbírce Muzea Jindřichohradecka 

 
 Nedílnou součástí sbírky Muzea Jindřichohradecka jsou pohlednice, jichž se ve fondu 
nachází téměř 6000 exemplářů. Mezi nimi se nachází více jak stovka pohlednic pojících se 
k období první světové války. Pohlednice 
plnily v této těžké válečné době velmi 
důležitou a nezaměnitelnou roli. Díky nim 
byly milióny vojáků v kontaktu se svými 
blízkými. Přes zprávy na pohlednicích si se 
svými blízkými udržovali naději na brzké 
shledání a na šťastný návrat domů. 
 Vydávání pohlednic za první světové 
války měl na starost Rakouský tiskový 
válečný stan, který zaměstnával více než 
500 malířů, novinářů a fotografů. Právě díla 
těchto malířů se objevovala v reprodukcích 
na válečných pohlednicích. Ty pak vydávaly v tisícových nákladech takové organizace jako 
Rakouský Červený kříž, Společnost Rakouského Stříbrného kříže nebo Podpůrný fond pro 

vdovy a sirotky. Zakoupením těchto 
pohlednic pak bylo přispíváno ve 
prospěch těchto organizací. 
 Ve fondu muzea se nachází několik 
typů prvoválečných pohlednic. Nejčas-
tějšími jsou ponejvíce barevné pohledni-
ce s reprodukcemi obrazů od různých 
malířů. Tyto pohlednice obvykle 
přinášejí idealizované obrázky z vojen-
ského života. Časté jsou obrazy bojují-
cích vojáků, bojové techniky, vojáků 
v období odpočinku, významných 

evropských bojišť a portrétů důležitých velitelů a panovníků. Další skupinou jsou válečné 
fotografie vydávané k Vánocům a k Novému roku. Zde jsou nejčastějším motivem vojáci u 
vánočního stromečku vzpomínající na svou rodinu a vlast. Menší zastoupení mají pohledni-
ce s reprodukcemi fotografií zobrazujících 
vojáky v bojových operacích s bojovou 
technikou. Časté jsou i skupinové fotografie 
z kasáren. K jedné z nejzajímavějších sku-
pin patří pohlednice s válečnými karikatu-
rami, které zesměšňují panovníky a vojáky 
nepřátelských mocností. Ty jsou často 
doprovázené posměšnými veršíky a nápisy 
v němčině nebo maďarštině.  
 Pohlednice nejsou zajímavé jen svou 
grafikou. Cenné informace skrývá i revers, 
kde se často objeví mnoho zajímavých informací podávaných přímým účastníkem válečné 
vřavy. Fond pohlednic se tak stává důležitým zdrojem při studiu dějin první světové války 
v našich zemích. 

Alexandra Zvonařová 



 
 

Expozice v jezuitském semináři - do 14. prosince otevřeno denně mimo pondělí a od 
15. prosince denně od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. NA ŠTĚDRÝ DEN A NA 
SILVESTRA JE OTEVŘENO POUZE DOPOLEDNE. Městská vyhlídková věž je  
v prosinci pro veřejnost uzavřena. Výstavní prostory v minoritském klášteře jsou otevře-
ny denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Kostel sv. Jana 
Křtitele je přístupný v době konání výstavy a při koncertech. 

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

 
* * *  

 

V kostele sv. Jana Křtitele se koná ve čtvrtek 3. prosince od 17.00 hodin ADVENTNÍ 
KONCERT  dětských pěveckých sborů CHVÁLA ZP ĚVU. Vstupné dobrovolné. 

 

ADVENTNÍ KONCERT vokálního souboru X-TET  se koná  v sobotu 12. prosince od 
18.00 hodin v kapli Nanebevzetí Panny Marie v minoritském klášteře ve Štítného ulici. Vstupné 
80 Kč, děti 40 Kč. 

 

  V pondělí 14. prosince se koná setkání spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce. Na 
programu je přednáška RODINA KV ĚTŮ A JEJICH VZTAH K JIND ŘICHOVU 
HRADCI.  Konferenční sál muzea ve Štítného ulici. Vstup zdarma. 
 

 VÁNOČNÍ KONCERT  pěveckého sboru SMETANA  se uskuteční ve čtvrtek  
17. prosince od 19.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Na programu: J. J. Ryba Česká mše 
vánoční - Hej, mistře! Vstupné dobrovolné. 
 

 Ve výstavní síni "V jezuitském semináři" na Balbínově náměstí je umístěna výstava obrazů 
s názvem NEJHRADEČTĚJŠÍ Z MALÍ ŘŮ - Jiří Kaucký (1880-1935).  Výstava potrvá do  
6. ledna 2016.   

 

 Výstava z cyklu Vánoce u sv. Jána v kostele sv. Jana Křtitele BETLÉMY A D ŘE-
VOŘEZBY představuje tvorbu pražského řezbáře OLDŘICHA RY ČLA.  Výstava potrvá 
do 30. prosince 2015. 

 

Do 30. prosince 2015 můžete navštívit výstavu JAPONSKÉ HRAČKY, zapůjčenou  
z Národního muzea -  Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur ve 
výstavním sále "Ve Svatojánské" a v konferenčním sále výstavu ČS. VOJÁCI NA 
BOJIŠTÍCH II. SV ĚTOVÉ VÁLKY  o působení našich vojáků v II. zahraničním odboji  
a výstavku 130 LET JINDŘICHOHRADECKÉHO  SOKOLA . 

 

 

 


