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NABLÍZKU JE ČLOVĚK 
Výstava fotografií Antonína Špáta 

k životnímu jubileu 
 

„ Člověk je tématem pro fotografa, jako pro člověka chleba - nepřejí se.“  
 

Antonín Špát se narodil 11. března 1933 v Třebíči, 
do svých 33 let žil v Moravských Budějovicích. 
Většinu svého života však strávil v Lodhéřově u Jin-
dřichova Hradce. Absolvent Školy výtvarné fotografie 
Svazu českých fotografů v Brně má za sebou dlouhou 
řadu účastí a úspěchů v regionálních, národních  
i mezinárodních soutěžích a výstavách. Svými snímky 
je zastoupen ve sbírkách SČF Praha, Moravské galerie 
Brno, Muzea hlavního města Prahy, Muzea umění  
a designu Benešov a Muzea fotografií a MOM v Jin-
dřichově Hradci.  

Fotografovat začal již v mládí a od roku 1963 vy-
stavuje. Již padesát let se věnuje výhradně černobílé 
fotografii, s níž se zúčastnil mnoha kolektivních  
a v poslední době také autorských výstav. Vedle své 
fotografické a výstavní činnosti se věnuje také publi-
kování v různých novinách a odborném fotografickém tisku. Je členem Svazu českých 
fotografů a dvacet let byl členem jindřichohradecké skupiny FOKUS.  

V jindřichohradeckém muzeu nevystavuje Antonín Špát 
poprvé – před 10 lety zde proběhla výstava k autorovým 
sedmdesátinám. Na výstavě letošní, uspořádané k osm-
desátým narozeninám, bude ve výstavní síni v jezuitském 
semináři na Balbínově náměstí prezentováno téměř padesát 
fotografií, jejichž  tématem je člověk a jeho stopa v krajině. 
Připravovaná výstava nebude hýřit humorem, bude trochu 
v souladu se současným klimatem ve společnosti. Vernisáž 
proběhne ve čtvrtek 15. srpna od 16.00 hodin ve výstavní 
síni na Balbínově náměstí. Výstava, která je uspořádána 
pod záštitou Svazu českých fotografů, potrvá do 30. září 
2013. Souběžně probíhá výstava fotografií Antonína Špá- 
ta v Obecní galerii Beseda na Malostranském náměstí  
v Praze. 

red. 

Jubilejní „XX. setkání čs. válečných a poválečných letců 
v Jindřichově Hradci“ 

      

     V sobotu 24. srpna 2013 se ve městě nad Vajgarem uskuteční jubilejní „XX. setkání 
čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci“ . Těchto báječných mužů ve 
slušivých modrých uniformách se bohužel dnešních dnů dožilo již málo, jsme proto 
nesmírně rádi, že i přes svůj pokročilý v ěk si k nám opět chtějí najít cestu. Očekáváme 
příjezd plk. Emila Bočka z Brna, plk. Aloise Dubce z Luhačovic, pplk. Karla Zeleného 
z Prahy, účast dalších bude ovlivňovat především jejich momentální zdravotní stav. 
Mezi hosty budou rovněž čs. váleční parašutisté z Velké Británie, gen. Jaroslav Klemeš 
žijící v Praze a plk. Ján Bačík z Třeboně. Akce se zúčastní také několik manželek 

válečných letců a celá řada pová-
lečných letců zvučných jmen, jako 
pilot kosmonaut - náhradník plk. 
Oldřich Pelčák, stíhací legenda na 
MiG 21 plk. František Hlavnička, 
vojenští stíhači a letečtí mechanici 
z P lzně, Bechyně, Prahy, Náměště 
nad Oslavou, Přerova a dalších 
míst. Máme rovněž příslib účasti 
od několika herců a aktérů filmů 
Tmavomodrý svět, Nebeští jezdci 
či Zdivočelá země, s ohledem na 
letní filmové natáčecí období však 
musíme počkat na to, kdo se sku-

tečně dostaví, až do zmíněné srp-
nové soboty.   
     Připravovaný program je rozdě-
len do několika částí. Celá akce 
bude zahájena v 10 hodin v kostele 
sv. Jana Křtitele přivítáním hostů 
starostou města Jindřichův Hradec 

panem Stanislavem Mrvkou, poté si zúčastnění poslechnou vystoupení hudebního 
seskupení „Dixieland Jazz Band Telč“ , které je přenese do dob již minulých. Od  
11. hodiny bude v konferenčním sále Muzea představen zhruba dvacetiminutový 
dokument natočený našimi přáteli z Jindřichohradecké televize. Ohlédneme se v něm za 
uplynulými dvaceti ročníky našich Setkání. Opět tak uvidíme v Jindřichově Hradci 
tváře legend vzdušných bojů, generálů Františka Fajtla, Františka Peřiny, Aloise Šišky  
a mnoha dalších. Ve 12 hodin proběhne jako každoročně pietní akt u Památníku letců 
na nábřeží Ladislava Stehny, zakončený skupinovým průletem několika strojů 
z místního Aeroklubu. Setkání bude pokračovat návštěvou našich hostů na vojenském 
cvičišti. Po celý den bude na akci v prodeji I. a II. díl knihy Za hroby se lvy, a to za 
výrazně zvýhodněné akční ceny. 
     Celodenní program pro veřejnost připravuje skupina pořadatelů – tým jindřichohra-
deckého Klubu historie letectví, dále Město Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohra-
decka a 44. lehký motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci za podpory místního 
Aeroklubu. Všechny Vás srdečně zveme na „XX. setkání čs. válečných a poválečných 
letců“ . Neváhejte a přijďte se v sobotu 24. srpna 2013 sejít a seznámit s našimi hosty 
z celé České republiky. 
                            

Vladislav Burian 

 

Vzpomínka na „XIX. setkání“ z roku 2012.  
Zleva: Starosta Jindřichova Hradce  

Ing. Stanislav Mrvka, pplk. Alois Dubec, 
 plk. Emil Boček a gen. Miroslav Štandera. 

(Foto: Josef Böhm) 



Jihočeští betlémáři od A do Z 
 
PELIKÁN MIROSLAV Betlémář , 
perníkář a cukrář z Českých Budějo-
vic vytvořil několik betlémů. Zají-
mavý je polychromovaný „Třeboň-
ský betlém“  vyřezaný z lipového 
dřeva. Vedle dalších řezaných bet-
lémů patří k nejzajímavějším betlémy 
z drůbeřky, zvláštní chlebové hmoty, 
která nebyla určena ke spotřebě. 
Drůbeřkové betlémy jsou složeny 
z řady drobných figurek, kde nechybí 
svatá rodina, tři králové, pastýři ani darovníci. Betlém byl oceněn řadou ocenění  
a prezentován na mnoha výstavách doma i v zahraničí. 
PLUHAŘ BOHUMÍR Tvůrce z Českých Budějovic je autorem řady betlémů vyrábě-
ných z papírových vystřihovacích archů. Řadu let sbíral vystřihovací betlémy, pro 
jejichž postavy vyřezával překližkové podklady a podstavce. Se svými pracemi se 
zúčastňoval řady výstav především v jihočeském kraji. 

POKORNÝ LUDĚK Všestranný 
výtvarník z Hvožďan u Bechyně 
vytvořil řadu betlémů z mnoha 
materiálů. K netradičním patří betlém 
z vaječných skořápek nebo velký 
papírový betlém, který obsahuje více 
jak dvě stě ručně malovaných 
figurek. Vedle betlémské scény je 
jeho součástí množství postav 
znázorňujících zmizelá a mizející 
řemesla. Zajímavý je také „Jihočeský 
betlém“  obsahující na 60 figurek 

z lipového polychromovaného dřeva. Tvůrce založil ve Hvožďanech spolu se svou 
manželkou Janou tradici vánočních betlémských výstav vyhlášených po celém kraji.  
PULCOVÁ JANA Amatérská tvůrkyně z Hluboké nad Vltavou již více jak dvacet let 
vytváří  betlémy zhotovované různými technikami z tradičních i netradičních materiálů. 
V její dílně vznikají větší i miniaturní 
betlémy ze šustí, rybích šupin, drátu, textilu, 
krajky nebo těsta. K unikátním patří betlémy 
z rybích šupin, které autorka vyrábí 
v různých variantách. V plošné podobě jsou 
to betlémské motivy se svatou rodinou, třemi 
králi a pastýři, které jsou rybími šupinami 
vyšívány na látkový podklad. V prostorové 
variantě to jsou opět látkové figurky vyšíva-
né rybími šupinami a umístěné na společné 
základně. Populární jsou také šustěné 
minibetlémky umístěné v tykvi, makovici nebo ve slupce vlašského či lískového 
ořechu. S jejími pracemi je možné každoročně se potkat na řadě výstav v Čechách  
i v zahraničí. 

Alexandra Zvonařová 

Z p r á v y : 
 

EEEExpozice 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. 
 

OOOOd čtvrtka 1. srpna 2013 od 15 hodin bude zpřístupněna v konferenčním sále ve Štítné-
ho ulici výstavka NOUZOVKY aneb KDYŽ JSME M ĚLI HLUBOKO DO KAPSY   
o nouzových "městských a vesnických" papírových platidlech z 20. let 20. století, která 
nahrazovala řádnou státní měnu v období hospodářské krize po I. světové válce, kdy 
lidé v Rakousku měli hluboko do kapsy a naopak díky čs. ministru Rašínovi a jeho 
finančním reformám jsme udrželi v Československu plnohodnotnou měnu.  

    

MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na NOČNÍ KOMENTOVANÉ 
PROHLÍDKY KOSTELEM SV. JANA K ŘTITELE v pátek 2. a 23. srpna  
od 21.00 hodin. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji na pokladně minoritského 
kláštera, počet návštěvníků ve skupině je omezen na 25 osob. Děti mohou jít 
v doprovodu rodičů až od 5 let věku. Vstupné 80 Kč. 

 

JJJJindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve ve čtvrtek 15. srpna 2013 od 16.00 
hodin do výstavní síně „V jezuitském semináři“  na Balbínově nám. na vernisáž 
výstavy NABLÍZKU JE ČLOVĚK  uspořádané k osmdesátinám fotografa Antonína 
Špáta. Výstava potrvá do  30. září 2013. 

 

KKKKlub historie letectví, Město J. Hradec, Muzeum Jindřichohradecka, 44. lehký moto-
rizovaný prapor Jindřichův Hradec a Aeroklub Jindřichův Hradec pořádají v sobotu  
24. srpna od 10.00 hodin XX. SETKÁNÍ ČS. VÁLEČNÝCH A POVÁLE ČNÝCH 
LETC Ů V JINDŘICHOVĚ HRADCI.  

 

MMMMuzeum Vás zve na výstavu TEXTIL 2013, která představuje tvorbu předních čes-
kých výtvarníků. Výstava je umístěna v kostele sv. Jana Křtitele a v přilehlém minorit-
ském klášteře ve Štítného ulici a částečně pokračuje v Domě gobelínů v Dobrovského 
ulici. Výstava je prodloužena do 15. září 2013. Do téhož objektu minoritského kláštera 
Vás srdečně zveme na výstavy LETEM HRA ČKÁŘSKÝM SVĚTEM a NA 
SKLONKU MONARCHIE, které naleznete ve výstavním a konferenčním sále. 
Výstavy potrvají do 30. prosince 2013. 

    

JJJJindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve do jezuitského semináře na Balbínovo 
náměstí na výstavu ANTONÍN MÁLEK. K p ětasedmdesátinám. Výstava je prodlou-
žena do 4. srpna 2013.  
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