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Červnové výstavní hody 
 

První výtvarnou výstavou tohoto roku se stane 14. června Papírová mánie Vladimíra 
Holuba, která představí v průřezu jeho grafickou tvorbu, jmenovitě se bude jednat o výběr 
80 velmi kvalitních koláží ze sbírek Památníku národního písemnictví (dále PNP). Druhá 
výstava na sebe nenechá dlouho čekat a již 21. června, v prostorách křížové chodby 
a přilehlé gotické kaple bývalého minoritského kláštera, budou prezentovat svá díla dva 
Tomášové. Jeden z nich, Tomáš Lahoda, je vedoucím ateliéru Malba I na Fakultě výtvar-
ných umění v Brně, a druhý, Tomáš Hlavenka, je jeho odborným asistentem. 

Vraťme se k Vladimíru Holubovi. Ten věnoval počátkem 90. let 20. století část svého 
uměleckého archívu, jehož součástí bylo také na tři stovky grafik – převážně koláží a kreseb, 
do PNP v Praze. Tento soubor byl poprvé 
vystaven v letošním roce v galerii Smečky, kam 
se povedlo umístit na celou stovku děl. Kapacita 
muzejní výstavní síně v jezuitském semináři je 
ovšem nižší a díky tomu bude vystaveno „jen“ 
na osm desítek koláží. V J. Hradci se tak ke 
stému výročí narození výtvarníka objeví vysoce 
kvalitní část díla, kterou zastupuje i tzv. čistá 
koláž, autorův vlastní vynález. Autor, jehož 
bývalý režim řadil k naivním umělcům, po jeho 
boku vystavoval také například herec a naivní 
malíř J. Hlinomaz, se systematicky zabýval 
světovými surrealisty a ve svých dílech z nich přímo vycházel. Mezi největší umělce, 
kterými byl ovlivněn, patřil nestor moderního i postmoderního umění 2. poloviny 20. století 
M. Duchamp, dále sochař C. Brancusi či Man Ray, se kterým, jak je všeobecně známo, se  
i osobně přátelil. Mezi další přátele patřil i zakladatel hnutí A. Breton. Není se tedy čemu 

divit, když se právě inspirace surrealismem 
objevuje ve všech polohách Holubova umění. 
Námětem koláží, ve své jednoduchosti sršícími 
inteligentním vtipem a hravostí, jsou, podobně 
jako v sochařské tvorbě, zvířecí motivy, lidské 
postavy a portréty věnované světovým uměl-
cům, převážně surrealistům. Najdeme mezi nimi 
také umělecké portréty představitelů české 
moderny jakým byl např. M. Medek. 

K současnému umění nás posune výstava 
v křížové chodbě bývalého minoritského kláštera. Malíř a vedoucí ateliéru malby na brněn-
ské FaVU Tomáš Lahoda, žijící střídavě mezi Kodaní, Prahou a Brnem našel náměty, které 
se objevují na sérii obrazů vzniklých počátkem nového milénia, na hranici mezi uměním  
a kýčem. Jedná se o všeobecně známou a stále oblíbenou tématiku zachycování lovné, 
převážně vysoké zvěře. Asi každý zná idylický krajinný výjev s majestátním jelenem 

troubícím při západu slunce. Malíř tyto výjevy svým citlivým přístupem a jemným pojetím 
malby přiklání zpět do polohy současného umění, ale zároveň nechává na návštěvníkovi 
výstavy možnost vlastního posouzení toho, co se stává kýčem a co zůstává uměním.  

Jeho asistent a spoluvystavovatel Tomáš 
Hlavenka ve své práci odkrývá obraz 
přírody, která je nejen tvrdá, ale i groteskní 
a bizarní zároveň. Pohlíží na ni s nadsázkou 
i porozuměním. Dokáže se do ní vcítit. Pro 
svá sdělení, využívá nejrůznější materiály 
od kamene, zvířecích kostí a dřeva až po 
litinu či polyuretanovou pěnu. Někdy sáhne 
po malířském plátnu. Jeho projev na první pohled zaujme svým specifickým viděním 
světa, takže se může do jisté míry jevit jako solitérní. 

Pro tuto chvíli už nezbývá nic jiného než připojit pozvání na tyto zajímavé a výjimečné 
akce, se kterými bude spojen kulturní program a nakonec malé podzimní překvapení. 

 

Jakub Valášek 
 

Letošní Muzejní noc má podtitul Oživlé prostory 
 

Tato celorepubliková akce se stala i v našem muzeu již tradicí. Původní prostou 
myšlenkou bylo otevřít muzea veřejnosti jedenkrát v roce v čase, kdy jsou expoziční 
prostory dávno zavřené. Postupem doby ovšem pouhé otevření expozic přestalo stačit  
a k muzejním nocím se začaly přidávat různé doprovodné programy.  

V našem muzeu bývaly muzejní noci spíše skromné, ale přesto se těšily velkému 
zájmu místní veřejnosti, velmi dobře přijímané bylo večerní otevření kostela sv. Jana 
K řtitele, ve kterém bývaly varhanní koncerty, jindy se využilo nalezení součásti 
plastiky sv. Rocha, která je umístěna na hlavním oltáři, v depozitáři (jednalo se o malou 
plastiku psa nesoucího bochník chleba) a ve spolupráci s divadelním spolkem Jablon-
ský byla v kostele předvedena stínohra „Jak sv. Roch ke svému psu přišel“ , v dalším 
roce bylo připraveno kázání mnicha Capistrána, při němž bylo po dlouhých létech 
využito barokní kazatelny. V roce loňském byla muzejní noc velmi rozsáhlá a měla 

podtitul Toulky středověkem. Ožil při ní celý 
objekt kostela sv. Jana Křtitele i přilehlý 
minoritský klášter včetně venkovních dvorů, 
kam se běžně veřejnost nedostane. Podílelo se 
na ní téměř 60 osob a byla předvedena původ-
ní řemesla zpracovávající tradiční materiály. 

Letos se v pátek 8. června postupně otevřou 
všechny muzejní objekty – jezuitský seminář, 
městská vyhlídková věž i kostel sv. Jana Křti-
tele a minoritský klášter. K naší muzejní noci 
se připojuje také Dům gobelínů a Město 
Jindřichův Hradec. Těšit se můžete na středo-
věkou hudbu, tance, šermířské půtky, ostro-
střelce s kanónem, kejklíře a naše oživené 
skřety z nástěnných maleb i na staročeské 
speciality. Pro nejmenší účastníky muzejní 
noci se připravuje hra se zajímavými soutěže-
mi. Vyvrcholením Muzejní noci bude ohňová 
show v klášterních zahradách. 

red. 



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  expozici Malované ostrostřelecké terče to je nově restaurovaný 
terč: 

Dělení růží 
 

Terč pro jindřichohradecké ostrostřelce namaloval v roce 1840 Jan See, jenž se na 
zámku staral o černínskou obrazovou galerii a při této příležitosti také pořizoval kopie 
obrazů. Výjev, který terč zobrazuje, je vlastně rovněž kopií, či spíše parafrází obrazu ze 
16. století nazývaného „Dělení Růží“ , uloženého dnes na zámku v Telči. Autor terče si 
ovšem z předlohy vybral pouze jádro původní kompozice zobrazující Vítka z Prčice  
a jeho syny, kteří od otce dostávají své erby. 

Vítek z Prčice je nejstarším známým předkem nejmocnějších jihočeských feudálů, 
Vítkovců. Zakladatel rodu, zobrazený na terči jako starý šlechtic s plnovousem, se 
objevuje na pražském dvoře krále Vladislava v roce 1169 ve funkci stolníka, působil však 
především ve službách diplomatických. Po smrti krále Vladislava I. patřil ke stoupen-
cům knížete Bedřicha, za jehož panování dosáhl v roce 1185 kastelánského úřadu  
v jihočeské Práchni. Vítek využíval sporů mezi Přemyslovci ve svůj prospěch a obrat-
nou politikou získal na konci 12. století rozsáhlá území jižních Čech. 

Podle heraldické pověsti, kterou počátkem 17. století zaznamenal také dvorní děje-
pisec Petra Voka z Rožmberka Václav Březan, praotec Vítek „pateru růži mezi pět synů 
svých rozdělil“ . Nejstarší Jindřich tak dostal 
zlatou růži na modrém štítě a hradecké 
panství, druhorozený Vilém stříbrnou růži 
na červeném poli a s ní Landštejn a Třeboň, 
třetí Smil získal modrou růži na zlatém 
pozadí a Stráž nad Nežárkou, čtvrtý syn 
jménem Vok obdržel růži červenou na 
stříbrném štítě a stal se pánem Rožmberka  
a Krumlova a posledního, nemanželského 
syna, Sezimu obdaroval otec ústeckým 
panstvím a růží černou. Podle zaznamena-
ného ústního podání středověké erbovní 
pověsti se tak Vítkovci rozdělili na rody 
pánů z Hradce, z Landštejna, ze Stráže,  
z Rožmberka a z Ústí.  

Terč s tematikou dělení růží se drží této tradice velmi přesně. „Praotec“  rodu Vítek 
na něm právě uděluje nejstaršímu Jindřichovi modrý erb se zlatou růží, nemanželský 
Sezima, který se musel spokojit s růží černou, stojí symbolicky opodál. 

Pověst o dělení růží směšuje, jako každá legenda, smyšlenky s pravdivými prvky 
starobylé rodové tradice. Jihočeští Vítkovci si skutečně udržovali shodný erb pětilisté 
růže v různých barevných obměnách, který jednotlivým rodům připomínal jejich 
společné kořeny. U nich stál opravdu Vítek z Prčice a jeho synové. Na rozdíl od 
tradované pověsti však byli pouze čtyři a kromě Jindřicha nesli všichni otcovo jméno. 
Nejstarší Jindřich, založil linii pánů z Hradce, Vítek starší byl prvním z krumlovských 
Vítkovců, Vítek mladší stál u zrodu Rožmberků a Vítek nejmladší pak u kolébky pánů 
z Landštejna. Kromě těchto hlavních větví rodu Vítkovců existovaly však i linie 
vedlejší, jako například již dříve zmíněné strážská a ústecká. 

František Fürbach 

Z p r á v y : 
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka - expozice v jezuitském semináři  - otevřeno denně 
od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena 
denně od 10.00 do 12.30 a od 13.00 do 16.00 hodin. Výstavní prostory v minoritském 
klášteře jsou otevřeny 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. 
 
MMMMuzeum zve veřejnost na tradiční KONCERT dětských pěveckých sborů CHVÁLA 

ZPĚVU , který se bude konat 7. června od 17.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Vystou-
pí: Nova Domus, Lyra, Koťata a Fuertes Martiny Kučerové. Vstupné dobrovolné.  
    

JJJJindřichohradecké muzeum srdečně zve na MUZEJNÍ NOC, která má letos podtitul 
OŽIVLÉ PROSTORY . Akce se bude konat v pátek 8. června. Zahájení v 17.00 hodin 
průvodem městem. Postupně budou otevřeny všechny muzejní objekty. Více na plakátech. 
 

MMMMuzeum srdečně zve na KONCERT uspořádaný ke 150. výročí sborového zpěvu  
v Jindřichově Hradci . Vystoupí PS SMETANA a hosté – YMCA Jakoubek a Chrámový 
sbor A. V. Michny. Koncert se bude konat v neděli 10. června od 18.00 hodin v kostele  
sv. Jana Křtitele. Vstupné dobrovolné. 

    

SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce pořádá přednášku PaedDr. Františka Fürbacha 
a Mgr. Libora Svobody, Ph.D., na téma ZEMĚDĚLSTVÍ NA JIND ŘICHOHRADEC-
KU PO ROCE 1945, která se bude konat v pondělí 11. června 2012 od 19.00 hodin. 
Výstava se vztahuje ke stejnojmenné výstavě v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici. 

 

JJJJindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve na vernisáž výstavy  PAPÍROVÁ MÁNIE 
VLADIMÍRA HOLUBA , která se bude konat ve čtvrtek 14. června 2012 od 16.00 hodin 
ve výstavní síni „V jezuitském semináři“ . Výstava potrvá do 29. července 2012. 

 

SSSSrdečně Vás zveme na vernisáž výstavy LESNÍ ZÁTIŠÍ – objekty Tomáše Hlavenky 
a obrazy Tomáše Lahody, která se bude konat ve čtvrtek 21. června 2012 od 16.00 hodin 
v křížové chodbě minoritského kláštera. Výstava potrvá do 31. srpna 2012. 

 

KKKKlub    historie    letectví zve všechny zájemce na slavnostní KŘEST druhého dílu knihy 
ZA HROBY SE LVY, který se koná v pátek 26. června 2012 od 18.00 hodin v konfe-
renčním sále muzea ve Štítného ulici.  

    

MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve do výstavní síně „V jezuitském semináři“  
na výstavu VOJENŠTÍ ZÁCHRÁNÁŘI V JINDŘICHOVĚ HRADCI. Výstava potrvá 
do 3. června 2012.   
 

JJJJindřichohradecké muzeum  zve všechny zájemce do objektu minoritského kláštera  
u kostela sv. Jana Křtitele na výstavu ZEMĚDĚLSTVÍ NA JINDŘICHOHRADECKU 
PO ROCE 1945, která je umístěna v konferenčním sále muzea, a na výstavu KROJAČKY 
MALÉ I VELKÉ. Obě výstavy budou trvat do 30. 12. 2012. 
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