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Z muzejní knihovny
V to mto roce je pro Vás knihovna přístupna jako obvykle každé pondělí a středu

v době od 12.30 do 15.30 hodin v hlavní budově muzea na Balbínově náměstí. Její
bohaté fondy jsou zaměřeny na historii, archeologii, národopis, ochranu a restaurování
předmětů se zvláštním zřetelem na jejich vztah k Jindřichohradecku a jižním Čechám.
Využívají je badatelé z odborných institucí, jako jsou archivy, vysoké školy, památkové
ústavy, studenti středních a vysokých škol i zájemci o zdejší historii, vlastivědu
a místopis. Uživatelům knihovny je k dispozici počítač s přístupem k internetu
a elektronickému katalogu knihovny, který obsahuje téměř 8 000 záznamů. Zároveň
slouží také k prohlížení digitální podoby místního týdeníku Ohlas od Nežárky. Uživa-

telem knihovny se může stát každý, kdo
potřebuje informace a dokumenty nabízené
knihovnou. Všechny základní služby včetně
přístupu k internetu jsou zdarma, účtovány jsou
pouze služby reprografické a fotografické.

Knihovna pravidelně pořádá dny otevře-
ných dveří (obvykle v březnu při příležitosti
Měsíce internetu a v říjnu v rámci tzv. ce-
lostátně vyhlášeného Týdne knihoven), při
nichž seznamuje zájemce se svými fondy

a službami. V letošním roce pokračovala spolupráce muzejní knihovny s Městskou
knihovnou v J. Hradci na přípravě programu Informatika do škol, tentokrát se konkrét-
ně jednalo o seznámení žáků posledních ročníků základních škol s knihovnou. Setkání
se uskutečnilo celkem pětkrát a žáci se svými učiteli zároveň navštívili expozici knižní
kultury v muzeu.

Kromě odborných knih má muzeum také bohaté sbírkové fondy knih. Právě ty byly
v průběhu loňského a letošního roku přestěhovány do nových depozitárních prostor
vybavených moderními kompaktními posuvnými regály. Díky nim je možno knihy
uchovat v relativně menším prostoru, v němž je lépe možno regulovat teplotu i vlhkost
a tak poskytnout sbírce potřebné parametry uložení. Ze sbírkových knih jsou také
vybírány zajímavé exponáty pro výstavy. V zi mě letošního roku muzeum zapůjčilo
svou nejstarší knihu - prvotisk Bible kutnohorské z roku 1489. Tento cenný výtisk byl
vystaven spolu s dalšími ručně psanými i tištěnými biblemi na výstavě Kniha knih -
podoby české bible v jižních Čechách pořádané Jihočeskou vědeckou knihovnou
v nových prostorách českobudějovického archivu. Výstava se setkala s velkým úspě-
chem a byl k ní vydán katalog, v němž byla věnována pozornost i naší bibli.

Zaplněný konferenční sál při
přednášce spolku

Informace o knihovně mohou zájemci získat i na webových stránkách jindřichohra-
deckého muzea. Své plány i nejzajímavější počiny každoročně prezentuje knihovna
také na samostatném výstavním panelu v atriu našeho muzea.

Štěpánka Běhalová

Knihovna Muzea Jindřichohradecka
Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pořádaný v rámci celostátní akce Týden Knihoven
úterý 4. října 9 - 11 a 12 -15 hodin

badatelna knihovny v hlavní budově muzea
na Balbínově náměstí

Letos se přijďte se seznámit s osobnostmi místních
historiků a vlastivědných pracovníků!

Konferenční sál
Po vybavení nábytkem a audiovideo technikou v roce 2002 slouží konfereční sál

v minoritském klášteře jindřichohradecké veřejnosti již třetím rokem. Po této době se
dá odpovědně posoudit správnost rozhodnutí sál vybudovat.

Okamžitě po otevření konferečního sálu pro veřejnost na podzim roku 2002 se
v něm rozběhla schůzovní a přednášková činnost spolku Přátelé starého Jindřichova
Hradce. Po spolku Přátel rychle následoval Klub
historie letectví v Jindřichově Hradci. Tyto pra-
videlné měsíční přednášky a schůze doplnily
v letošním roce přednášky pořádané Trvalkovou
školkou Florianus pro zahrádkáře.

Vedle těchto přednášek organizuje v sále
muzeum řadu dalších příležitostných přednášek,
a to obvykle jako doprovodné akce svých výs-
tav. Muzeu sál dále slouží jako zázemí pro
konání vernisáží v sousedním výstavním sále.

Muzeum prostory sálu a přilehlého tech-
nického zázemí rovněž pronajímá dalším veřej-
ným i soukromým subjektům. V sále tak pro-
běhla řada přednášek, besed, seminářů, kurzů
a podobných akcí. Posledními takovými akcemi byly v uplynulém měsíci září kurz pro
nezaměstnané středoškoláky a seminář na téma hospodaření s energiemi pro pracovníky
obecních samospráv z Jindřichohradecka.

V průměru se uskuteční v konferenčním sále muzea 30 až 40 různých kulturních,
vzdělávacích, společenských a dalších akcí za rok. Vzhledem k tomu, že muzeum nemá
jako svou hlavní činnost pořádání takovýchto akcí, nýbrž je to pro něj pouze vedlejší
činnost, lze konstatovat, že vybudování konferenčního sálu splnilo očekávání muzej-
ních pracovníků.

PhDr. Jaroslav Pikal



   Plk. Lubomír Úlehla
 při slavnostním proslovu

Fragmenty motoru B-17 Flying
Fortress v muzeu v Kovářské

Ohlédnutí za akcí v Kovářské v Krušných horách

V sobotu 11. září se v obci Kovářská v Krušných horách uskutečnilo 12. setkání
válečných letců, do jehož příprav a samotné realizace se aktivně zapojilo také Muzeum
Jindřichohradecka a Klub historie letectví z J. Hradce. Akce byla uspořádána u příleži-
tosti 61. výročí leteckého střetnutí mezi piloty 8. americké armády a příslušníky němec-
ké Luftwaffe, ke kterému došlo 11. září roku 1944.

Celodenní program byl zahájen v 9 hodin a pokračoval až do pozdního odpoledne.
I když se oslav měli zúčastnit aktéři obou stran, zdravotní důvody a náročnost cesty
zabránily v příjezdu amerických letců. O své zážitky se však s fandy aviatiky podělili

němečtí veteráni, mezi kterými nechyběli ani piloti
legendárních Messerschmittů Me-262 „Schwalbe“ ,
Messerschmittů Me-163 „Comet“  či příslušníci proti-
vzdušné obrany. Setkání se jako každoročně zúčastnili
také čeští váleční letci v čele s plukovníkem Lubomí-
rem Úlehlou, který měl hlavní proslov u památníků
obětí bitvy nad Kovářskou, umístěného před místní
základní školou.

Hlavním bodem odpoledního programu byla
vernisáž výstavy „Bitva nad Jindřichohradeckem -
24. srpen 1944 aneb: Drama nad Krvavým rybníkem“ ,
která byla obohacena odbornou dvouhodinovou před-
náškou Mgr. Vladislava Buriana z Muzea Jindřichohra-
decka. Výstava představuje průřez patnáctiletou terénní
činností letecko-historického klubu z J. Hradce, který
dlouhodobě spolupracuje s naším muzeem. Během
tohoto období se jeho členům podařilo lokalizovat

a v terénu dohledat téměř dvacet sestřelených válečných strojů z Bitvy nad Jindřicho-
hradeckem. Exponáty reprezentují fragmenty například z letounů B-24 Liberátor
z lokality Vlčice, Číměř, Krvavý rybník
a Lomy, dále Focke Wulfů Fw-190
a Messrschnmittů Me-109 ze Senotína,
Kunžaku, Stříbce a Jižné. Expozice výsta-
vy zároveň představuje nejnovější sbírkové
předměty klubu, které mu během uplynu-
lého roku věnoval Václav Štok z Počátek.

Během návštěvy Kovářské došlo k pra-
covnímu setkání členů KHL a našeho
muzea s panem Davidem Smithem z Vel-
ké Británie, který se specializuje na arche-
ologické výzkumy sestřelených válečných
letounů v oblasti severní Anglie a ve Skot-
sku. Právě tato informace otevřela kon-
frontaci poznatků pana Smitha a členů
leteckého klubu z J. Hradce. Ti během letošní „Expedice Tain“  prozkoumali místa
dopadů několika československých válečných stíhacích a bombardovacích strojů na
území Skotska. Výsledkem jednání je příslib navázání spolupráce mezi KHL, muzeem
a D. Smithem týkající se především tématiky čs. válečných letců.

Vladislav Burian

Z p r á v y :

Muzeum Jindřichohradecka je v měsíci říjnu otevřeno denně (mimo pondělí) od
8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin. Ve státní svátek 28. října 2005 bude muzeum
otevřeno! Městská vyhlídková věž je uzavřena. Kostel sv. Jana Křtitele je uzavřen
(skupiny si mohou prohlídku předem objednat).

Knihovna Muzea Jindřichohradecka je pro veřejnost otevřena vždy v pondělí a ve
středu od 12.30 - 15.30 hodin (návštěvu je možné také předem telefonicky objednat
u PhDr. Štěpánky Běhalové, PhD.)

Spolek Přátelé starého Jindřichova Hradce všechny srdečně zve na přednášku
PaedDr. Františka Fürbacha nazvanou „120 let jindřichohradeckého Sokola“.
Přednáška se koná tradičně druhé pondělí v měsíci tj. 10. října 2005 od 19 hodin
v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka.

K lub historie letectví J. Hradec pořádá přednášku vojenského stíhacího pilota
a kosmonauta plk. Ing. Oldřicha Pelčáka nazvanou „Pilot - rebel z Kyjova“.
Přednáška se koná v pátek 21. října od 18 hodin v konferenčním sále jindřichohradec-
kého muzea a bude doplněna promítáním videodokumentu a fotografií z osobního
archivu pilota.

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na fotografickou výstavu Bohuslavy
Maříkové „Ztracené obrazy krajiny“ . Náplní fotografií, kterými se na výstavě
autorka prezentuje, je příroda, krajina a její proměny v běhu času. Výstava, která je
přístupna v kapli sv. Víta, potrvá do 30. října 2005.

Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s Klubem historie letectví Vás zvou na
výstavu věnovanou 60. výročí osvobození Československa a ukončení II. světové války
„Jind řichův Hradec - květen 1945“. Fotografická výstava je vytvořena z reprodukcí
dobových černobílých snímků zachycujících květnové události roku 1945 v J. Hradci
a jeho nejbližším okolí. Doplněna je dobovými písemnými materiály a řadou trojroz-
měrných exponátů. Výstava je přístupna denně (mimo pondělí) od 9 - 12 a 13 - 16
hodin až do 30. prosince 2005 v konferenčním sále.

Jindřichohradecké muzeum Vás zve na výstavu „Tužme se! “ uspořádanou u příle-
žitosti 120. výročí založení T. J. Sokol Jindřichův Hradec. Představena je zde historie
a činnost Sokola. Součástí výstavy je také přehled historie a současnosti sportovních
odvětví města a významných sportovců a organizací. Výstava byla uspořádána pod
záštitou starosty města J. Hradce Ing. Karla Matouška a starosty České obce sokolské
Doc. Ing. Jaroslava Bernarda, CSc. Výstava je přístupna denně (mimo pondělí) od
9 - 12 a 13 - 16 hodin až do 30. prosince 2005 ve výstavním sále „Ve Svatojánské“ .
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