
 

 
LETNÍ VÝTVARNÁ VÝSTAVA 

 

 Další letošní výtvarná výstava bude slavnostně zahájena 13. července v 16 hodin a zaplní 
prostor křížové chodby a Soukenické kaple na oba dva letní měsíce. Výstava jednoduše 
nazvaná Karel Huněk - Objekty a Jiří Všetečka - Fotografie představí výběr z děl dvou na 
první pohled diametrálně rozdílných osobností.  
 U Jiřího Všetečky se bohužel jedná již o posmrtnou 
prezentaci, jelikož zemřel v listopadu loňského roku.  
I přesto po sobě zanechal rozsáhlou, kvalitní fotografickou 
pozůstalost, jejíž část se na výstavě pokusíme představit. Za 
svůj profesní život, fotit začal už v r. 1958, zachytil  
a zdokumentoval proměny staré Prahy, jejích předměstí  
a obyvatel. Vždy ho zajímala atmosféra a kouzlo okamžiku 
či místa. V průběhu let získal celou řadu ocenění, za cyklus 
Pražský chodec (1978) či za putovní výstavu fotografií 
Všenáprava obrazem (1987). V r. 2009 obdržel cenu 
Osobnost české fotografie. V letech 1969-1991 působil jako  

externí pedagog na katedře 
fotografie Filmové a televizní 
fakulty AMU. Spolupracoval s celou řadou odborných časopisů 
a měsíčníků. Své dovednosti uplatnil i v divadle a filmu, jeho 
fotografie mladičké Magdy Vašáryové se stala oficiálním 
snímkem filmu Marketa Lazarová. 
 Naopak Karel Huněk je spíše insitním výtvarníkem - 
sochařem. Dle vlastních slov je jeho tvorba zaměřena na cykly 
soch a objektů pozitivní energie. Osobitým pojetím povyšuje  
svá díla na dadapoetickou výpověď duše. Ve svých pracích se 
ztotožňuje s odkazem českých velikánů (K. Čapka, K. H. Má-
chy a dalších) a ve své tvorbě je připomíná dalším generacím. 
Středoškolsky vzdělán, vyučen životem, což se odráží v jeho 
díle z kovu, duše a dalších materiálů, které se nedokáží autoro-
vi ubránit. Syntézou zkušeností a pojetím uměleckého řemesla 
se dokázal ve svém oboru prosadit, např. na Ministerstvu 

kultury, v Národním technickém muzeu, na zámku Březnice a v Muzeu Blatná. Letošní 
výstavou autor dovrší své téměř padesátileté působení na Jindřichohradecku, ze kterého 
čerpá náměty a materiál pro své práce. 



 Na vernisáží vystoupí duo Jan Paulík a Václav Fikerle, jejichž Poetické kytara bude hrát  
i po skončení vernisáže na malém koncertu přímo v prostorách křížové chodby. Druhý den 
se uskuteční další doprovodná akce výstavy: koncert Radima Kresty, Petra Nouzovského  
a Kristiny Fialové v kostele sv. Jana Křtitele, po kterém bude mít vystavující autor Karel 
Huněk komentovanou prohlídku výstavy. Součástí doprovodného programu je i prezentace 
fotografií architekta Miloslava Čejky v prostoru Soukenické kaple s pohledem na rozlehlý 
jindřichohradecký rybník Vajgar. Místo není vybráno náhodně, protože se jedná o cyklus 
věnovaný vodě a nazvaný Hladiny. 

Jakub Valášek 
 

JUBILEJNÍ DESÁTÝ RO ČNÍK FOLKLORNÍHO FESTIVALU 
JIHOČESKÝCH SOUBORŮ V JINDŘICHOV Ě HRADCI 

 

 Jindřichův Hradec a folklor jsou již deset let pevně spjaty prostřednictvím tradičního 
Jihočeského folklorního festivalu, jehož jubilejní desátý ročník se opět po roce uskuteční 
v sobotu 22. července 2017. Letošní ročník představí Budějovické dudácké sdružení 
BUDUS, JSPT ÚSVIT České Budějovice, Muziku Bedrník a FS Radost z Kamenného 
Újezda, FS Javor z Lomnice nad Lužnicí a Krojovou družinu z Jarošova nad Nežárkou. 
Hlavními organizátory projektu jsou Muzeum Jindřichohradecka a Jarošovská 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. Mediálním 
partnerem festivalu je Český rozhlas 
České Budějovice.   
 Hlavní program, jehož součástí 
jsou především vystoupení jednotli-
vých souborů, doprovází i řada 
dalších doprovodných aktivit. Před 
slavnostním zahájením festivalu 
budou již od půl jedné odpoledne 
vyhrávat na Masarykově náměstí 
členové dudáckého souboru BUDUS 

z Českých Budějovic. Na samotném slavnostním zahájení festivalu, které proběhne ve  
13.00 hodin na Masarykově náměstí, budou proneseny zdravice nejenom starostou města 
Jindřichův Hradec Ing. Stanislavem Mrvkou, ale také ředitelem Muzea Jindřichohradecka 
PhDr. Jaroslavem Pikalem a starostou obce Jarošov nad Nežárkou Bohumilem Rodem. Po 
zdravicích vyjde od Střelnice krojovaný průvod účastníků festivalu, který projde Panskou 
ulicí na náměstí Míru, kde bude krátká zastávka se zpěvy a tanci. Pak se průvod přesune do 
zahrad a dvorů Muzea Jindřichohradecka, kde bude od 13.45 hodin zatančena členy SOB 
„Vitoraz“ Třeboň, OB Kunifer Jindřichův Hradec a Jarošovskou krojovou družinou tradiční 
Česká beseda, na kterou naváže od 14.00 hodin vystoupení souborů. Po celou dobu festivalu 
bude pro návštěvníky zajištěno bohaté občerstvení. 
 Letošní jubilejní ročník festivalu jistě potěší lidovými písničkami, tanci i pestrými kroji  
a bude zajímavým zpestřením letního prázdninového odpoledne. V případě nepříznivého 
počasí se festival koná v sále Střelnice. Vstupné na akci je dobrovolné. Podrobný program 
festivalu naleznete na webových stránkách Muzea Jindřichohradecka.  
 

Alexandra Zvonařová 



Obranná koule 
  

 Před sto lety vyšel v populárním německém časopise Der 
gute Kamerad, známém zejména tím, že uveřejňoval na 
pokračování romány Karla Maye, článek nazvaný Eine 
Wehrkugel, tedy Obranná koule. To by samo o sobě nebylo 
nic pozoruhodného, kdyby se nejednalo o artefakt, jenž vznikl 
pro jindřichohradecký 75. pluk a který je součástí sbírky 
Muzea Jindřichohradecka. Zprávu převzal místní týdeník 
Ohlas od Nežárky, který ale bohužel neotiskl přiloženou 
fotografii (obr. 1).  
 Pisatel článku nejprve stručně informoval čtenáře o hrdin-
ských bojích jindřichohradeckého pluku na ruské frontě a pak 
už se věnoval zmíněné kouli. „O tom, jaký duch naplňuje 
důstojníky i mužstvo, svědčí mimo jiné zvláštní obranná kou-
le, kterou nechali v bitevní linii zhotovit důstojníci 11. polní 
setniny a která je pilně pobíjena hřeby. Čistý výnos je 
věnován fondu pro vdovy a sirotky po padlých vojínech 

a mužstvo i důstojníci „bijí“ 
statně do obranné koule jako do 
hlav ruských.“ Za každý hřeb, 
který byl do koule zabit, se platil 
obnos, jenž byl věnován na výše 
zmíněný fond. Koule, u které se 
nechali vyfotografovat důstojníci 
11. setniny (obr. 2) byla pak 
vystavena v expozici plukovního 

muzea, zřízeného v roce 1918 v sídle náhradního pra-
poru pěšího pluku č. 75 v Debrecíně, odkud se po válce 
dostala do sbírek jindřichohradeckého muzea. Po jejím 
restaurování a doplnění chybějících částí ji pak vystavilo 
na výstavě Inter arma silent musae? v rekonstruovaném 
interiéru někdejšího plukovního muzea (obr. 3).  
 Artefakt, který tvoří podstavec s nápisem, samotné 
těleso koule a dvouhlavý rakouský orel držící ve spárech 
svírající se hady, byl postaven na repliku původního 
stolku, zhotoveného podle dobových fotografií. Dílo 
podle návrhu praporčíka, později poručíka Karla Štěrby, 
vyznamenaného v roce 1916 bronzovou a o rok později též stříbrnou medailí za statečnost, 
vyrobil českobudějovický řezbář Karel Bauer. Podle zprávy z Ohlasu od Nežárky „jest to 
beze sporu umělecké dílo jak ve způsobu pojetí, tak provedení, a našemu pluku zůstane 
krásnou upomínkou...“ 

František Fürbach 



 

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 13.30 do 
18.00 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.  

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

 

* * * 
 Jindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve do kostela sv. Jana Křtitele na SVÁTEČNÍ 
KONCERT TRUMPET TUNE  v úterý 4. července od 20.00 hodin. Vstupné je 100 Kč 
na osobu, děti platí 50 Kč. Na programu: renesanční a barokní hudba pro žestě.  
 

 Muzeum pořádá v pátek 7. července od 18.00 hodin KONCERT vokálního souboru 
X-TET v rajském dvoru minoritského kláštera ve Štítného ulici. Na programu: černošské 
spirituály a skladby pro více hlasů. Vstupné 80 Kč dospělí, 40 Kč děti. 
 

Ve čtvrtek 13. července od 16.00 hodin se koná v křížové chodbě minoritského kláštera 
ve Štítného ulici vernisáž výstavy OBJEKTŮ KARLA HU ŇKA A FOTOGRAFIÍ JI ŘÍHO 
VŠETEČKY A MILOSLAVA ČEJKY. Na vernisáži vystoupí dr. Jan Paulík a Karel Fikerle 
s pásmem Poetická kytara. Výstava potrvá do 27. září 2017. 

 

Srdečně zveme na KONCERT K POCT Ě VIKTORA KALABISE  do kostela sv. Jana 
Křtitele v pátek 14. července od 17.00 hodin. Vystoupí Radim Kresta - housle, Kristina 
Fialová - viola a Petr Nouzovský - violoncello. Garantem koncertu je prof. Zuzana Růžičková. 

 

Jindřichohradecké muzeum pořádá v pátek 14. a 28. července od 20.00 hodin NOČNÍ 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA SV. JANA K ŘTITELE. Návštěvníky 
provede Bc. Petr Pokovba a tou druhou archeolog muzea Mgr. Vladislav Burian. Počet osob 
ve skupině je omezen. Vstupenky si můžete  zakoupit od 1. července na pokladně ve 
Štítného ulici. Vstupné 90 Kč. 
 

 V sobotu 22. července pořádá Muzeum Jindřichohradecka a Jarošovská krojová 
družina X. ročník FOLKLORNÍHO FESTIVALU JIHO ČESKÝCH NÁRODOPIS-
NÝCH SOUBORŮ. Průvod městem začíná ve 13.00, zahájení festivalu ve 14.00 hodin. 
Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí se bude konat v KD Střelnice.    

 Do výstavní síně "V jezuitském semináři" zveme na výstavu INTER ARMA SILENT 
MUSAE? Výstava potrvá do 23. července 2017.  Ve výstavním sále "Ve Svatojánské" je 
výstava AFRIKA HRAVÁ . V konferenčním sále je umístěna výstava MOMENTKY  
Z VÁLKY . Obě výstavy potrvají do 30. prosince. Interaktivní výstava ORBIS PICTUS: 
EUROPA je v křížové chodbě minoritského kláštera. Výstava potrvá do 9. července 2017. 
 

 

 


