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Jihočeská krajina 

 
 
 Akademická malířka Libuše Pilařová – Kverková (8. 7. 1928) spojila celý svůj 
dosavadní umělecký život s rodnou Prahou a jižními Čechami, respektive s Jindřicho-
hradeckem, kde má více jak 30 let svůj mimopražský ateliér. Nejprve to bylo na faře  
v Jarošově nad Nežárkou a nyní v nedaleké Jindřiši. Letošní výstava v Muzeu Jindři-
chohradecka, pořádaná při příležitosti autorčina významného životního jubilea, před-
staví pod výstižným jednoduchým názvem Jihočeská krajina umělecký i osobní vztah 
Libuše Pilařové - Kverkové k našemu regionu. Krajinomalby z řady autorce osobně 
známých míst Jindřichohradecka a Třeboňska v různých ročních obdobích jsou doplně-
ny zátišími. Nechybí pro autorku typické zimní krajinné výjevy, jimiž se odlišuje od 
řady dalších krajinářů. 
 Celou uměleckou tvorbu paní P ilařové můžeme rozdělit na tři, pro autorku typické, 
tématické okruhy. Prvním jsou pražská zákoutí a pražské motivy, kde při svých malíř-
ských toulkách objevuje známá i méně známá místa svého rodného města. Zaměřuje se 

především na specifická malebná 
zákoutí Starého Města. Druhou vý-
znamnou oblastí malířčina zájmu jsou 
květinová zátiší oblíbená především 
ženami – malířkami. Třetí, pro náš 
region nejvýznamnější téma, je krajino-
malba – především obrazy s rybníky na 
Třeboňsku a půvabná zákoutí Jindřicho-
hradecka. Krajinomalby L. P ilařové jsou 
charakteristické otevřenými horizonty 
propojenými s konkrétním dynamickým 
prvkem, který na obrazech představují 
právě vodní plochy rybníků a řek a v ne-
poslední řadě i nebe, které dodává 

krajině emocionálně duchovní rozměr. Během svého dosavadního uměleckého života 
vystavovala autorka v Čechách i v zahraničí, například v Německu. Její dílo je zastou-
peno ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice, Anglii, Francii, v Němec-
ku, Rakousku, Švýcarsku, ale také v zámoří (v Kanadě a USA). I přes svůj věk neustále 
tvoří a maluje, a to střídavě ve své rodné Praze a v milovaných jižních Čechách – v již 
zmiňované malebné vísce Jindřiši nedaleko Jindřichova Hradce. 
 Na závěr nám nezbývá než připojit pozvánku na slavnostní vernisáž, která se 
uskuteční v sobotu 6. dubna od 14.00 hodin v muzejní výstavní síni "V jezuitském 
semináři" umístěné v budově na Balbínově náměstí. Všechny srdečně zveme. 

 
Štěpánka Běhalová, Jakub Valášek 

Na sklonku monarchie 
Život v J. Hradci na stránkách týdeníku Ohlas od Nežárky 

 
Výstava představuje období poslední čtvrtiny 19. století a počátek 20. století 

v Jindřichově Hradci, jak je zachytil zdejší Ohlas od Nežárky. První číslo tohoto 
týdeníku vyšlo 7. října 1871 a Landfrasova tiskárna jej tiskla nepřetržitě více než 70 let. 

Ohlas od Nežárky se vždy snažil svým obsahem dostát svému podtitulu – týdeník 
pro poučení a zábavu, pro zájmy obecné, společenské a politické. Důraz kladl na 
aktuální zprávy o současném dění v regionu, přinášel též množství osobních zpráv  
a oznámení, informoval o dění v místních spolcích a společenském životě Jindřichohra-
decka.  

S výběrem nejdůležitějších a nejzajímavějších místních událostí posledních čtyř 
desetiletí habsburské monarchie, kterým Ohlas od Nežárky věnoval na svých stránkách 
nejvyšší pozornost, seznámí návštěvníky výstava v konferenčním sále Muzea Jin-
dřichohradecka. Jedná se o první výstavu z plánovaného cyklu, který v dalších pokra-
čováních zachytí události 1. světové války a samostatného Československa až do 
Heydrichiády.  

Štěpánka Běhalová, František Fürbach 
 

Letem hračkářským světem 
Hračky z celého světa ze sbírky Františka Kyncla 

 
Výstavní cyklus Muzea Jindřichohradecka Kdo si hraje, nezlobí přináší od 25. dub-

na do 30. prosince 2013 výstavu Letem hračkářským světem, která představuje kolekci 
zahraničních dřevěných hraček sběratele Františka Kyncla ze 
Slaného, jenž shromáždil za více jak padesát let jednu 
z největších evropských soukromých sbírek dřevěných hraček. 

Jeho soukromé depozitáře obsahují přes 4000 hraček neje-
nom od neznámých lidových tvůrců a drobných soukromých 
výrobců, ale také tovární hračky vyráběné v malých i velkých 
sériích i originály od výtvarníků a designérů hraček. Nejucele-
nější kolekcí jsou české dřevěné hračky z dvacátého století. 
Část hraček pochází z konce 19. století a kolekce je průběžně 
doplňována i o hračky ze století dvacátého prvého. Vedle 
českých hraček sbírá také hračky z Evropy a ze světa. Největší 
série pocházejí od našich nejbližších sousedů – z Německa, 
Polska, Slovenska a Maďarska. Hojně jsou zastoupeny také 
hračky z bývalých sovětských republik a Balkánu. Nechybějí 

ani hračky z ostatních evropských hračkářských zemí jako je Dánsko, Švédsko, Francie 
nebo Itálie Ve sbírce jsou také originální hračky z Afriky, asijských zemí a Ameriky.  

Výstava v Muzeu Jindřichohradecka seznamuje malé i velké návštěvníky 
s tradičními dřevěnými hračkami dvacátého století tak, aby byly představeny typické 
produkty jednotlivých oblastí světa. Na výstavě nechybí ani slovenská kyjatická hračka, 
ruská matrjoška, polský Lajkoník, italský Pinocchio, švédský dalarnský koník, jihoame-
rické hračky z tykve, dánský královský strážce, kubánský kohout nebo japonská 
panenka kokeši. 

Věřím, že Vás výstava Muzea Jindřichohradecka přenese nejenom do dětských let, 
ale také do bližších či vzdálenějších míst světa a pro něj typickým dětským hrám. 
 

Alexandra Zvonařová   



Jihočeští betlémáři od A do Z 
 
FRENCL JAROSLAV Profesionální řezbář z Volyně vytváří betlémy nepolychromo-
vané z lipového dřeva. Unikátní jsou jeho skříňkové betlémy připomínající gotické 

křídlové oltáře. Část vytvářených 
betlémů je mechanická a v někte-
rých se nacházejí pohádkové 
bytosti jako je čert, otesánek 
nebo vodník. Typickou součástí 
jeho betlémů je architektura 
z Volyně a blízkého okolí. Jeho 
práce se nacházejí v mnoha 
sbírkách českých i zahraničních 
sběratelů. 

GALEK ROMAN Amatérský řezbář z Jindřichova Hradce se 
vypracoval v poměrně mladém věku na výraznou osobnost 
českého řezbářského betlemářského umění. Ve svých dílech 
nezapře inspiraci gotickými řezbami ani současnou moderní 
řezbářskou tvorbou. Narodil se v roce 1980 v Jindřichově Hradci 
a svůj první betlém vyřezal ve dvanácti letech kapesním noží-
kem. Vytváří betlémy a drobné i velkoformátové řezby 
z lipového i tvrdého dřeva bez barevné polychromie. Mnohá  
z jeho děl jsou ve svém celku i několikametrová. Monumentální 
deskový betlém z lipového dřeva, vytvořený v roce 2008 pro  
III. ročník mezinárodní soutěže tvůrců betlémů „Nožíku Tomáše 
Krýzy“ , který je téměř dva metry vysoký a dva metry dlouhý, byl 
autorem věnován do sbírky Muzea Jindřichohradecka. Roman 
Galek získal ocenění své práce na několika prestižních výsta-
vách.  
HÁLOVÁ DAGMAR Profesionální sklářka, absolventka Střední umělecko – průmyslo-
vé školy sklářské v Železném Brodě, tvoří v Lažánkách u Blatné. Zabývá se výrobou 

barevných železnobrodských skle-
něných figurek. Figurky vznikají 
tavením skleněných tyčinek  
u sklářského kahanu. Vedle skleně-
ných miniatur zvířat a květin 
vytváří drobné, v průměru pěticen-
timetrové, betlémské figurky. 

Navrhla si nejenom svatou ro-
dinu, ale také tři krále, darovníky, 
muzikanty, pastýře s ovečkami  
a betlémská zvířátka.  

HOUSKA BOHUMIL Tvůrce z Českých Budějovic vytváří betlémy z pálené nebarve-
né keramiky. Jeho betlémy jsou sestaveny z patnácti až třiceti figur ve velikosti téměř 
čtyřiceti centimetrů. 
HULÍKOVÁ ROMANA Profesionální keramička z Děbolína vytvořila vedle své bohaté 
výroby užitkové keramiky také několik betlémů. Její betlémské figurky jsou vyrobeny 
z pálené hlíny a jsou barevně polychromovány. Podoba figurek vychází z tvarů užitko-
vé keramiky, takže těla figurek připomínají zvonečky. Betlémy obsahují v průměru 
okolo třiceti součástí. 

Alexandra Zvonařová 

Z p r á v y : 
 

EEEExpozice v jezuitském semináři  - otevřeno denně mimo pondělí od 8.30 do 12.00  
a od 13.00 do 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena pouze o víkendech od 
10.00 do 12.30 a od 13.00 do 16.00 hodin. Výstavní prostory v minoritském klášteře 
jsou otevřeny od 19. dubna 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.  
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. 
 

V PONDĚLÍ 1. DUBNA JSOU JEZUITSKÝ SEMINÁ Ř I VĚŽ OTEVŘENY! 
 

VVVV  pondělí 1. dubna se koná od 18.00 hodin v kapli Nanebevzetí Panny Marie v minorit-
ském klášteře ve Štítného ulici VELIKONO ČNÍ KONCERT žesťového souboru 
TRUMPET TUNE . Vstupné 80 Kč dospělí, 40 Kč děti. 

 

MMMMuzeum Jindřichohradecka pořádá v sobotu 6. dubna od 14.00 hodin vernisáž 
výstavy obrazů JIHOČESKÁ KRAJINA. Libuše Pila řová – Kverková. Na vernisá-
ži ve výstavní síni „V jezuitském semináři“  vystoupí Saxofonový kvartet ZUŠ. Výstava 
potrvá do 26. května 2013. 

 

SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá v pondělí 8. dubna od 19.00 hodin 
přednášku PhDr. Jiřiny Langhammerové s názvem BLATSKÉ KROJE. Na p řednášce 
budou představeny kroje členů Jarošovské krojové družiny. Konferenční sál muzea ve 
Štítného ulici. Vstup volný. 

 

VVVVe čtvrtek 18. dubna 2013 od 16.00 hodin bude v konferenčním sále muzea ve 
Štítného ulici probíhat vernisáž výstavy NA SKLONKU MONARCHIE , která 
představí život v J. Hradci na stránkách týdeníku Ohlas od Nežárky. Na vernisáži 
vystoupí Komorní soubor JHSO. Výstava potrvá do 30. prosince 2013. 

 

KKKKlub historie letectví a muzeum pořádá v pátek 19. dubna od 18.00 hodin přednášku 
kpt. v. z. Karla Ludvíka s názvem TRAGICKÝ VÝBUCH V MUNI ČNÍM SKLADU 
V HOSTIVICÍCH VE ČTVRTEK 13. ZÁŘÍ 1945. Přiblíží druhý poválečný pyro-
technický kurz, kdy do dnes neobjasněných příčin tragicky zahynulo 14 osob. Konfe-
renční sál muzea ve Štítného ulici. Vstup volný. 

    

MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na vernisáž výstavy LETEM 
HRAČKÁŘSKÝM SVĚTEM , na které budou vystaveny hračky z celého světa ze 
sbírky Františka Kyncla. Na vernisáži, která se koná ve čtvrtek 25. dubna od 16.00 
hodin vystoupí dětský pěvecký sbor I. ZŠ Novadomáček. Výstava potrvá do 30. pro-
since 2013. 

 

VVVV  pátek 26. dubna se koná od 20.00 hodin v kapli Nanebevzetí Panny Marie 
v minoritském klášteře ve Štítného ulici JARNÍ KONCERT KOMORNÍHO SOUBORU 
JINDŘICHOHRADECKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU . Vstupné dobro-
volné. 
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