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Pátý ročník Folklorního festivalu jiho českých souborů 
v Jindřichově Hradci 

 
Sobotní odpoledne 21. července 2012 přivítá v Jindřichově Hradci již tradiční sou-

část léta – Folklorní festival jihočeských souborů. Ten se sem navrací letos již popáté  
a stále se těší velké popularitě, o čemž svědčí neustále stoupající návštěvnost. Hlavními 

organizátory projektu jsou Muzeum Jindřichohradecka a Ja-
rošovská krojová družina, kteří festival připravují za finanční 
účasti Jihočeského kraje, Města Jindřichův Hradec, Obce 
Jarošov nad Nežárkou a firem Waldviertler Sparkasse, Fruko 
Schulz a Vlastimil Kostka z Jarošova nad Nežárkou. Mediál-
ním partnerem festivalu je Český rozhlas České Budějovice.   

Hlavní část festivalu bude probíhat v Muzeu Jindřichohra-
decka v objektu minoritského kláštera. Stejně tak jako 
v minulých letech bude festival ve třináct hodin slavnostně 
zahájen zdravicí starosty Města Jindřichův Hradec ing. 
Stanislava Mrvky, ředitele Muzea Jindřichohradecka PhDr. 
Jaroslava Pikala a starosty Obce Jarošov nad Nežárkou 

Bohumila Roda na náměstí před budovou Střelnice. Od Střelnice pak bude vypraven 
krojovaný průvod účastníků festivalu, který projde Panskou ulicí na Masarykovo 
náměstí, kde bude krátká zastávka se zpěvy a tanci. Dále bude průvod pokračovat 
k zámku, kde na Třetím zámeckém nádvoří opět účastníci průvodu zatančí a zazpívají. 
Ze zámku se průvod přesune do zahrad a dvorů Muzea Jindřichohradecka ve Štítného 
ulici, kde bude ve 14 hodin festival 
slavnostně zahájen tancem tradiční 
České besedy. Tu spo-lečně secvičili 
baráčníci z obce Kuni-fer z Jindřicho-
va Hradce, baráčníci z Pištína, taneční-
ci z Gymnázia Vítěz-slava Nováka v J. 
Hradci a členové Krojové družiny z 
Jarošova nad Nežár-kou. Zájemci o 
tanec se mají nač těšit, neboť 
v takovém množství ještě nebyla 
Česká beseda na festivalu tančena.  

Po tanci budou již začínat vystou-
pení jednotlivých souborů. Festivalem bude návštěvníky provádět a samotná vystoupení  
představovat šéfredaktor Jihočeského rozhlasu a zkušený moderátor pan Libor Soukup. 
Na festivalu pak se svými pásmy vystoupí na pozvání Jarošovské krojové družiny 
Soubor lidových písní a tanců Trnávka z Pacova, Folklorní soubor Ráček ze Sezimova 
Ústí, Folklorní soubory Javor a Javoráček z Lomnice nad Lužnicí a Krojová družina z 
Jarošova nad Nežárkou. Účast přislíbili také hosté z Rakouska.  

Na festivalu budou předvedena taneční a hudební vystoupení, doplněná slovními 
vstupy přibližujícími tradiční lidové zvyky z regionů vystupujících souborů.   

Po celou dobu festivalu bude pro návštěvníky zajištěno občerstvení.V případě nepří-
znivého počasí se festival národopisných souborů uskuteční v sále KD Střelnice. 

Všichni kdo se zajímají o pěkné lidové písničky, starobylé tance a pestré lidové kro-
je jsou srdečně zváni na bohatý program národopisného festivalu, který jistě všem 
zpříjemní letní, věřím, že slunečné, sobotní odpoledne. 

Zvonařová Alexandra 
 

Malé ohlédnutí za Muzejní nocí 
 

V pátek 8. června 2012 proběhl v Muzeu Jindřichohradecka již osmý ročník Festivalu 
muzejních nocí. Tentokrát se pro veřejnost postupně otevřely všechny muzejní objekty – 
jezuitský seminář, městská věž i kostel sv. Jana Křtitele s minoritským klášterem.  

Celá akce byla zahájena hodinovým průvodem v čele s obrovskými postavami kej-
klířské skupiny Chůdadlo po celém městě, kdy se ke kostýmovaným účastníkům 

připojil téměř stohlavý dav, který přišel na 
18. hodinu do jezuitského semináře. Tam 
se odehrávala první část programu, určená 
zejména rodičům s dětmi, které u vstupu 
obdržely mapu s plánem objektu, kam 
dostávaly razítka po splnění zábavných 
úkolů, které na ně čekaly ve všech nových 
expozicích. Hra byla rozdělena podle 
základních věkových kategorií: první pro 
menší předškolní děti a druhá pro školáky, 
kteří už umějí číst. Na účastníky se všemi 

razítky čekala malá sladká odměna. Nejvyhledávanější aktivitou v jezuitském semináři 
bylo střílení na střelnici v expozici Malovaných ostrostřeleckých terčů. Přišlo téměř pět 
set dětí v doprovodu svých rodičů.  

Během dvou hodin, které byly vyhrazeny pro programy v semináři se bohužel tro-
chu pokazilo počasí a přívalový déšť vyhnal účinkující i návštěvníky z atria do interiérů 
budovy. Druhá půlka programů se tedy odehrála v nové výstavní síni, kde vystoupily 
Růže z Hradce v doprovodu středověké kapely Dei Gracia a také část DS Jablonský  
kde zazněly za doprovodu divadelní kapely Ulejvanky srdceryvné příběhy z kramář-
ských tisků. Déšť překazil pořádání programů u městské věže, takže ta zůstala pouze 
otevřena pro noční výhledy na město. Navštívilo ji téměř 400 návštěvníků. 

Druhý průvod oddělil program, který pak nadále pokračoval v kostele sv. Jana Křti-
tele a v minoritském klášteře. Mikulášská kaple se proměnila ve věštírnu, kde si mohli 
nechat návštěvníci hádat z run nebo z tarotových karet a nechat si poradit bylinkářkou. 
Hrála zde středověká kapela a tančily se historické tance, Páni z Hradce předvedli 
šermířské půtky a učili zájemce zacházet s cvičnými meči. Na zadních dvorech měli své 
ležení Jindřichohradečtí ostrostřelci s cvičnou střelnicí, hrou na slepou bábu 
s nabijákem a ukázkami odlévání kulí. A také se tam odehrávala představení kejklířská. 
Počasí se nakonec ustálilo a bez deště mohla celá muzejní noc vyvrcholit ohňovou 
show v podání Pánů z Hradce a kejklířské skupiny Chůdadlo.  

Pro nepřízeň počasí bylo odvoláno plánované nocturno na Parkánech a byly vypla-
veny dva stánky s občerstvením. Přes tyto obtíže způsobené Medardovým zvykem se 
muzejní noc velmi povedla a byla podle ohlasů hodnocena kladně, jak účinkujícími, tak 
návštěvníky. 

red. 



Zajímavosti z nových expozic 
 

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

Kovové plastiky a tkané tapisérie 
 

V roce stého výročí narození výtvarníka Vladimíra Holuba byla slavnostně otevřena 
expozice věnovaná této originální osobnosti českého výtvarného umění. Expozice 
podává téměř ucelený obraz o autorově rozsáhlém sochařském díle.  

Vystaveny jsou objekty a sochy z různých materiálů. Jedná se například o věci sva-
řované z průmyslového odpadu a z vysloužilých součástí starých jízdních kol. Autor 
materiál nacházel při pravidelných návštěvách sběrných 
surovin. Mezi nejhodnotnější vystavená díla patří bezespo-
ru plastika On a ona, jež je variací na sochy Henryho 
Moora. Zajímavá je i skutečnost, že se v německém 
Duisburgu na výstavě nazvané Sto hlav nacházela podobná 
Holubova plastika na čestném místě ve společnosti tohoto 
velikána světového sochařství. Ve sbírkách Lehm-
bruckMuseum, které je považováno odborníky za nejroz-
sáhlejší v Německu, jsou zastoupena díla snad všech 
předních světových sochařů. Mezi nimi jsou Vladimír 
Holub a Magdalena Jetelová jedinými zástupci českého 
(československého) moderního sochařství.  

Další používané materiály v autorových dílech jsou 
dřevo, kámen a jiné, jako např. modurit. Také Vladimír 
Holub využíval, po vzoru Duchampových ready – made, 
již vyrobené předměty – kožené peněženky, různé poloto-
vary z bonboniér, papírové trubky a cívky na nitě, smirko-
vý nebo toaletní papír. Dochovaná kolekce kolorovaných lidských postav a zvířecích 
figur vytvořených ze samorostů nám poukazuje na dobu 70. a 80. let 20. století, kdy 

samorosty vešly do tehdejší „módy“  
a Vladimír Holub se jimi začal systematicky 
zabývat. Za zmínku také stojí série tapisérií, 
které byly původně umístěny v Domečku 
(jinak nazývaného Holubník). Část je nyní ke 
zhlédnutí nejen v hlavní místnosti expozice, 
ale také ve volně rekonstruovaném autorově 
ateliéru, který tvoří expoziční foyer. Náměty 
pocházejí z ruky Vladimíra Holuba, jsou 
převážně kreslené barevnými fixy či malova-
né temperou a často zobrazují biblické 
výjevy, figurální kompozice, jindřichohradec-
ká panoramata atd. Samotné tapisérie utkala 

Holubova životní družka Olga Teinitzerová v bývalých světoznámých textilních 
dílnách své tety Marie Hoppe. V době realizace byly ovšem dílny součástí Ústředí 
uměleckých řemesel, pod které přešly již v roce 1958. Celá kolekce tapisérií, spravova-
ná Spolkem přátel Vladimíra Holuba a Olgy Teinitzerové, bude vystavena v expozici 
během příštích let. 

Jakub Valášek 

On a Ona 
svařovaný kovový odpad, 
2. polovina 20. století 

Ruka 
tkaná tapisérie, 2. polovina 20. století 

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 od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Kostel  
sv. Jana Křtitele je otevřen denně od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.  
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 a žesťový soubor Trumpet Tune zvou veřejnost na SVÁTEČNÍ KONCERT 

TRUMPET TUNE , který se bude konat v pátek 5. července od 20.00 hodin v kostele  
sv. Jana Křtitele. Na programu: Purcell, Bach, Pezel, Händel, St. Louis Blues, Blue Bossa, 
Hello, Dolly a další zajímavosti pro žestě. Vstupné 80 Kč, děti 40 Kč.  

    

SSSSpolek pro vokální a komorní hudbu FENIX Praha  se sbormistrem Dr. Romanem Mi-
chálkem Vás srdečně zve na KONCERT v sobotu 7. července  od 18.00 hodin do kostela 
sv. Jana Křtitele. Na programu: Fr. X. Brixi – Koruna dvanácti hvězd blahoslavené Panny 
Marie s doprovodem komorního orchestru. Vstupné dobrovolné, doporučené 100 Kč.    

    

MMMMuzeum a Klub historie letectví Vás srcečně zvou na přednášku „ZA HROBY SE LVY 
ANEB Z  JINDŘICHOVA HRADCE PO BRITSKÝCH OSTROVECH“ , která se 
koná ve čtvrtek 19. července 2012 od 18.00 hodin v konferenčním sále muzea ve Štítného 
ulici. Tento večer bude zahájen prodej stejnojmenné knihy. 

    

JJJJindřichohradecké muzeum a Jarošovská krojová družina srdečně zvou veřejnost v sobo-
tu 21. července 2012 na FOLKLORNÍ FESTIVAL JIHO ČESKÝCH SOUBORŮ do 
Muzea Jindřichohradecka u kostela sv. Jana Křtitele. Festival začne ve 13.00 hodin krojo-
vaným PRŮVODEM OD BUDOVY STŘELNICE  a ve 14.00 hodin BUDE ZAHÁJEN 
TANCEM ČESKÉ BESEDY v prostorách dvorů minoritského kláštera. V případě 
nepříznivého počasí bude program přesunut do KD Střelnice 

 

MMMMuzeum srdečně zve na NOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH „SKVOSTY 
BAROKNÍ HUDBY“, který se bude konat v pondělí 23. července 2012 od 21.00 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele. Účinkují: Petr Přibyl – viola, Jan Sládeček – violoncello, David 
Švec – cembalo a host Bohumil Komínek – kontrabas. Na programu: Vivaldi, Telemann, 
Händel, Tartini a další. Vstupné 130 Kč. 

    

JJJJindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve do výstavní síně „V jezuitském semináři“  
na výstavu PAPÍROVÁ MÁNIE VLADIMÍRA HOLUBA . Výstava koláží známého 
jindřichohradeckého výtvarníka potrvá do 29. července 2012. 

 

MMMMuzeum zve všechny zájemce do objektu minoritského kláštera, kde je umístěna výstava 
LESNÍ ZÁTIŠÍ – objekty Tomáše Hlavenky a obrazy Tomáše Lahody. Výstava potrvá 
do 31. srpna 2012. Dále do konferenčního sálu muzea na výstavu ZEMĚDĚLSTVÍ NA 
JINDŘICHOHRADECKU PO ROCE 1945 a na výstavu KROJAČKY MALÉ  
I VELKÉ , která je umístěna ve velkém výstavním sále „Ve Svatojánské“ .  Obě tyto výstavy 
budou trvat do 30. 12. 2012. 
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