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Jitka Velková

Dvě zastavení nad knížkami z Městského muzea a galerie ve Vodňanech

Jelena Holečková - Dolanská: O Josefu Holečkovi, mém tatínkovi. Výbor ze vzpomínek

Autorkou publikace je Jelena Holečková - Dolanská (1899 –
1980), dcera Josefa Holečka, pěvkyně, učitelka zpěvu, pře-
kladatelka a editorka otcových spisů. Celoživotní láska
k otcovu odkazu i zájem o rodinné záležitosti ji na počátku
70. let 20. století dovedl k psaní vzpomínek, které nebylo
nijak soustavné, zato však velmi podrobné – vždyť v původní
verzi má rukopis přes 270 stran. Jelena Holečková v něm
velmi důkladně zachytila vše, co si pamatovala z vlastního
dětství a mládí, stráveného na pražském Smíchově, a co se
dotýkalo Holečkovy rodiny. Psala vždy, když měla volnou
chvilku, do školních sešitů nebo na volné listy papíru.

Rukopis nabídla několika nakladatelstvím, ale o vydání neměl
nikdo zájem. Proto leželo toto cenné svědectví dlouho v ro-
dinném archivu Holečkových potomků, kteří je později na-
bídli Českému rozhlasu České Budějovice. Tato knížečka je
výborem z původního rukopisu, tak jak ho pro rozhlasové
vysílání připravila redaktorka Hana Soukupová. Vodňanské
muzeum za podpory svého zřizovatele se rozhodlo zpřístupnit
působivý a čtivý text čtenářům a na sklonku r. 2008 knížečku
vydalo díky svolení spisovatelovy vnučky paní Danice Bube-
níčkové. Nyní může potěšit i Vás, nahlédnout do ní či si ji
zakoupit můžete ve vodňanském infocentru (cena 50 Kč).

Paměť sbírky vodňanského městského muzea

Během doby svého trvání Městské muzeum a galerie se věnuje
soustavné vydavatelské činnosti. Především galerijní činnost
byla v minulosti hojně dokumentována v řadě monografických
katalogů jednotlivých výtvarníků, ale i kolektivních výstav.
Na konci března 2009 vyšel ve Vodňanech katalog, jaký dosud
v rozsáhlém výčtu této produkce zcela určitě chyběl.

Jedná se o publikaci, která se soustředí na obrazové postižení
nejen expozic muzea a galerie, jejich současný i historický
vzhled, ale především zachycení muzejních sbírkových před-
mětů a sbírkových souborů. Zájemci si v nové publikaci na
zdařilých fotografiích Pavla Hrdiny mohou prohlédnout část
pozůstalosti Františka Heritese a pozůstalosti Julia Zeyera,
ukázky ze souboru kreseb Čestmíra Johna a ze souboru akva-
relů Vojtěcha Kubašty. Zařazeny jsou také návrhy ex libris pro
Boženu Heritesovou od Jana Zrzavého či malířské náčiní Vác-
lav Štětky. Fotografie rychtářského práva, znaku a pečetidel
města dokumentují historii města. Nechybí zde pochopitelně
nález křepického zlata z roku 1927.

V katalogu je také uvedena archeologická a numismatická sbírka, soubor rukopisů a starých tisků, časopisy
a kroniky nedávné minulosti. Výrobky ze dřeva, kovu, keramiky, porcelánu, skla a textilu, ale i soubor zbraní
a přístrojů prezentují řemeslnou a technickou dovednost našich předků. Najde se tu i několik raritních před-
mětů – krokodýl nilský, divadelní buben či kočárek pro panenky. Katalog zahrnuje krátký text o historii mu-
zea a jeho sbírky. Seznámení se s vodňanským muzejním pokladem, zčásti ukrytém návštěvníkovu bystrému
oku v depozitáři, má přispět k vytváření našich vazeb ke kulturně historickému dědictví města Vodňan a Vod-
ňanska. Na základě této myšlenky bylo vydání uvedeného katalogu podpořeno finanční dotací ze zdrojů Jiho-
českého kraje. (Cena  pro zájemce je 99 Kč).

Obě publikace vydalo Muzeum a galerie ve Vodňanech.   Kontakt   mag@vodnany.net.


