
Kulturní komise  
 Rady Jihočeského kraje 

        Vyřizuje: Bc. Zuzana Zavázalová, tel.386 720 459, e-mail.: zavazalova@kraj-jihocesky.cz 
              

 

              Jindřichův Hradec, dne 1. 2. 2023 

 

 

Zápis č. 19 

z jednání Kulturní komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo  

1. února 2023 od 10:00 hodin v Muzeu Jindřichohradecka 

(MJH, ul. Štítného, 377 01 Jindřichův Hradec) 

 

 

 

Přítomni: Ing. Štěpán Pavlík, Bc. Daniel Turek, Bc. Josef Vochoska, Ing. Arch. Veronika Kovářová, Ing. 

Petr Holický, Bc. Ladislava Krejčová, Ing. Lenka Horejsková, Jan Michl; 

 

Omluveni: MgA. Zuzana Benešová, Ing. Barbora Šiftová, Ing. Jaromír Talíř; 

 

Přizváni: Mgr. Alexandra Zvonařová (vedoucí odborného úseku MJH), Věra Křížová (vedoucí 

ekonomicko-provozního úseku MJH), Mgr. František Chrastina (OKPP); 

           

Návrh programu: 

 

1. Koncepce rozvoje Muzeum Jindřichohradecka, příspěvková organizace Jihočeského kraje 

2. Různé 

 

Pan předseda přivítal všechny přítomné členy a informoval o změně složení Kulturní komise. 

Usnesením č. 36/2023/RK-58 byli nově zvoleni do funkce člena/nky Ing. arch. Veronika Kovářová a Ing. 

Petr Holický. Přítomno 7 členů Kulturní komise Rady Jihočeského kraje (KK).  Komise je 

usnášeníschopná.  

 

Podklady pro jednání členové KK elektronicky obdrželi. S návrhem programu všichni přítomní členové 

KK souhlasili.  

 

K bodu 1 programu jednání 

Koncepce rozvoje Muzeum Jindřichohradecka, příspěvková organizace Jihočeského kraje    

 

Pan předseda uvedl bod č. 1 a předal slovo Fr. Chrastinovi, který (zvláště) novým členům KK představil  

činnost odboru OKPP i činnost 12 příspěvkových organizací Jihočeského kraje (dále jen PO), které se   

dělí na sbírkotvorné a nesbírkotvorné. V rozpravě např. informoval o regionálních funkcích knihoven a   

naplnění I. koncepce rozvoje PO. 

 

V 10:30 hod. se dostavila Ing. Lenka Horejsková, přítomno 8 členů KK. 

 

Na rozpravu navázaly Věra Křížová a Mgr. Alexandra Zvonařová představením nové II. koncepce  

rozvoje MJH. V. Křížová uvedla př. stavebních úprav, které proběhly, údržba fasády aj., nárůst cen  

materiálů díky energetické krizi. Plusově vidí, že většina oprav je hotova a nyní se jedná převážně o  

údržbu stávajícího stavu.  

Primární jsou Krýzovy jesličky, které se restaurují 5. rokem a náklady i díky správné logistice rozvržení  
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a zadání prací odborníkům dosáhly krásných cca. 2,5 mil. Kč. Jedná se o 12 m dlouhý betlém. Největší  

lidový mechanický betlém na světě, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů a patří k  

nejnavštěvovanějším expozicím muzea. Jeho tvůrcem je, jindřichohradecký punčochářský mistr Tomáš  

Krýza, který ho vytvářel více než šedesát let. Jesličky obsahují 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133  

pohybuje. Figurky jsou vyrobeny z kašírovací hmoty a ze dřeva. Původní mechanismus, který byl  

zpočátku poháněn ručně, rozvádí pohyb z jediného elektromotoru. Nyní je ¾ části Krýzových jesliček  

zrestaurována. Při konkrétních pracích se postupně odkryla mnohá překvapení. Např. skutečná  

barevnost figurek, zdobnost jejich krojů, znázornění krajky, zlatých výšivek apod. Některé figurky jsou  

dokonce datované a podepsané autorem. Jiné se tvářily jako nepohyblivé, ač pohyblivé jsou.   

S dokončením restaurování K. J. vč. zvukového záznamu se počítá na 1. advent 2023.  

 

Dále A. Zvonařová informovala o konání mezinárodních konferencích.  

Jednou z největších bude „Mezinárodní setkání betlémářů“, jedná se o prezentaci cca. 100 betlémů,  

které budou hodnoceny a 3 nejlepší z nich pak obdrží ocenění Tomáše Krýzy v podobě bronzové,  

stříbrné a zlaté medaile.  

 

Jedním z prvních betlémů, který nejspíš roku 1223 zkonstruoval svatý František z Assisi vznikl ve  

střední Itálii městě Greccia současném regionu Lazio. K němu se tento rok váže výstava 800 let  

výročí _ Italské betlémy s názvem: „Grazie Greccia“.   

 

Dále „Jinohrádky“ festival betlémů, výstavní akce spojená s prodejem tvůrců, edukace pro děti,  

představení sbírek, odborná činnost. 

 

Padl dotaz na termíny výstav a roční návštěvnost, které A. Zvonařová zodpověděla: 

 

                                                ITALSKÉ BETLÉMY od 16. 11. 2023 – 6. 1. 2024 

                                                MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA od 25. 11. 2023 – 6. 1. 2024 

                                                JINOHRÁDKY od 1. adventu... 3. 12. 2023 – 6. 1. 2024 

 

Návštěvnost MJH činí 70 000 návštěvníků.  

 

Před pozváním členů KK ke Krýzovým jesličkám ještě A. Zvonařová upozornila na Almanach s recepty  

a kuchařku, který vznikl v rámci přeshraničního projektu Kulinářské dědictví a byl financován  

z programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika ve spolupráci  

s vědeckým týmem, jehož členkou byla i Mgr. Alexandra Zvonařová. 

Jedná se o kulinářské dědictví Čechy – Morava – Vídeň, Kulturní dějiny stravování v 19. století vč.  

pracovních listů pro předškoláky a malé školáky; pro školáky i pro náctileté v obou jazycích. Krásné je  

zjištění, že se mnohé receptury od r. 1920 po současnost nezměnily, navíc většinu do Rakouska  

přinesly právě české hospodyně, které tam šly za prací. Dodala paní magistra Zvonařová. 

 

Proběhlo hlasování o návrhu usnesení: 

 

Kulturní komise Rady Jihočeského kraje 

bere na vědomí 

Koncepci rozvoje Muzea Jindřichohradecka, příspěvkové organizace Jihočeského kraje.  

 

Hlasování 8/0/0  

Usnesení přijato v navrhovaném znění  

 

Různé 

 

Žádný bod do různého. 
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Následovala návštěva Krýzových jesliček a dalších expozic MJH. 

Jednání bylo ukončeno ve 12:40 hod. 

20. jednání kulturní komise se bude konat dne 1. března 2023 v DON v Táboře.  

 

Zapsala: Bc. Zuzana Zavázalová 

 

Ověřovatel: Ing. Štěpán Pavlík  


