
 

 
SVĚT DÁMY 

 

 Závěr muzejní sezóny bude ozvláštněn speciální výstavou určenou především ženám 
všeho věku, neboť každá žena chce být občas za dámu. Na výstavě se přeneseme o několik 
desetiletí zpátky v čase. Většina vystavených módních do-
plňků zažila krásné období první republiky, kdy se módní iko-
ny jako třeba Adina Mandlová nebo Oldřich Nový oblékali ve 
vyhlášených pražských módních salónech. “Šiju u Podolské“. 
Tuto magickou větu musela za první republiky vyslovit každá 
žena, která chtěla být skutečně „in“. Dva pražské salóny 
Podolská a Rosenbaum udávaly tehdy tón světu české módy. 
Hana Podolská, majitelka proslulého modelového domu stej-
ného jména, oblékala manželky prezidentů, ministrů i slavné 
české herečky. Prostě –  kdo nešil u Podolské, jako by nebyl. 
 Pokochat se bude možné nejenom šaty Podolské, ale také 
dalšími dobovými obleky, klobouky, kabelkami, botami, 

punčochami, korzety, šálami, rukavi-
cemi, slunečníky, vějíři a dalšími 
módními drobnostmi. Základ výstavy 
tvoří kabelky, módní doplňky a za-
jímavé modely šatů Magdy Růžičko-
vé, která je nejen nadšenou sběratelkou, ale také vášnivou prezen-
tátorkou svých šatů a doplňků. Při různých příležitostech si své 
kousky obléká a stává se dámou z minulosti. 
 Sbírku paní Růžičkové doplní exponáty Muzea Jindřichohra-
decka, které představí jak období první republiky, tak i módu druhé 
poloviny 19. a počátku 20. století. Vystaveny budou hlavně nově 
zrestaurované unikátní oděvy z období biedermeieru. K vidění 
budou i muzejní deštníčky, kabelky, vějíře a další módní doplňky, 
které potěší každou dámu. Snění se mohou všechny návštěvnice 
samozřejmě oddávat i v doprovodu pánů. 
 Na vernisáži, která se koná 13. října v 16.00 hodin, pronese 
úvodní slovo spoluautorka výstavy PhDr. Ludmila Růženecká 

z Brna. Zájemci, kteří se o módě tohoto období budou chtít dovědět více, mohou týž den 
navštívit v 18.00 hodin její přednášku v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka ve 
Štítného ulici.  

Alexandra Zvonařová 



BRAŇTE KNIHU! 
Digitalizace a restaurování knih v muzeu 

  

 V rámci letošního jubilejního 20. ročníku celostátní akce Týden knihoven, kterou 
vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků na 3.– 9. října 2016, připravilo Muze-
um Jindřichohradecka pro žáky druhých stupňů základních škol a studenty středních škol 
přednáškový cyklus BRAŇTE KNIHU!  Digitalizace a restaurování knih v muzeu. Na 
každý den je pro zájemce připraven šedesátiminutový přednáškový blok, v jehož průběhu se 
zájemci seznámí s digitální knihovnou Muzea Jindřichohradecka, praktickými možnostmi 
využívání digitálních kopií periodik a výstavou První světová válka - Jindřichův Hradec na 
stránkách Ohlasu od Nežárky, která byla připravena právě na základě informací 
z digitalizovaného týdeníku Ohlas od Nežárky. Na přednášky se objednejte u paní Marie 
Hazukové (tel.: 384 363661, e-mail: hazukova@mjh.cz).  

 Štěpánka Běhalová 
 

 XXIII. setkání čs. válečných a poválečných letců v J. Hradci 
      

 V sobotu 27. srpna 2016 připravil Klub historie letectví Jindřichův Hradec v pořadí již 
„XXIII. setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci“. Akce proběhla  
za významné podpory ze strany Města Jindřichův Hradec, Muzea Jindřichohradecka,  
44. lehkého motorizovaného praporu a Aeroklubu Jindřichův Hradec.  
 Na Setkání dorazili čs. váleční a poválení letci, včetně jejich rodinných příslušníků a fa-
noušků letectví z celé České republiky i řady míst Slovenska. Mezi bezmála sty hosty byla 
také Hana Ludikarová, manželka čs. válečného letce RAF (Královské letectvo) generála 
Marcela Ludikara, příslušníka legendární čs. 311. bombardovací perutě, která přiletěla  
z Velké Británie, a její syn Petr, jenž přiletěl z Kanady. 
 Akce byla zahájena v 10.00 hodin v kostele sv. Jana  Křtitele, kde hosty přivítal místosta-
rosta Jindřichova Hradce Bohumil Komínek, ředitel Muzea Jindřichohradecka Jaroslav Pikal 

a předseda Klubu Vladislav Burian. Následně zazněla 
hudba v podání JH Swing bandu, včetně asi nejslavněj-
ší písně z období II. světové války, Vejvodovy „Škoda 
lásky“. Krátce před polednem se uskutečnila autogra-
miáda letců, kdy k nejvzácnějším úlovkům patřily 
podpisy válečných letců generála Emila Bočka,  
plukovníka Aloise Dubce a pilota - kosmonauta plu-
kovníka Oldřicha Pelčáka. Od 12.00 hodin proběhl 
pietní akt u Památníku letců na nábřeží Ladislava 
Stehny, kde mimo položení květin, minuty ticha a české 

státní hymny, zazněly z úst vojenského kaplana nadporučíka Drahomíra Frübauera  
a Vladislava Buriana jména bezmála sedmi desítek československých a amerických váleč-
ných letců, kteří v letech 1994 až 2016 navštívili akce pořádané Klubem historie letectví 
Jindřichův Hradec. Pietní akt byl zakončen průletem dvou letounů hradeckého Aeroklubu. 
 Členové Aeroklubu a Klubu historie letectví pozvali generála Bočka, plukovníka Dubce 
a plukovníka Pelčáka na letiště, aby jim ukázali město nad Vajgarem a zámek Červenou 
Lhotu z ptačí perspektivy. Poté hosté přijali pozvání ppl. Igora Jaška, velitele 44. lehkého 
motorizovaného praporu Jindřichův Hradec, k návštěvě vojenského cvičiště. Zde probíhalo 
neformální setkání, včetně pořízení společné fotografie. V letošním roce si Klub historie 
letectví připravil na vojenském cvičišti pro své hosty překvapení v podobě vystoupení Krojové 
družiny z Jarošova nad Nežárkou. Celodenní akce byla zakončena v podvečer. 
 

Vladislav Burian 



VELKÁ VÁLKA  
ve sbírce Muzea Jindřichohradecka 

 
 Nejbohatším zdrojem týkajícím se období první světové války je bezesporu fond histo-
rických fotografií, který obsahuje stovky záběrů z válečných bojů, ale také z období váleč-
ného klidu. 
 K nejzajímavějším soubo-
rům patří fotografická alba, 
která jsou věnovaná význam-
ným místům, kde za války bo-
joval 75. pěší pluk. Jedná se  
o alba s fotografiemi Hodova, 
Jezerné a Hučiska. Unikátem je 
fotografické album Jana Zema-
na, kapelníka jindřichohradec-
kého 75. pěšího pluku, který do 
alba vložil svůj deník psaný od 
14. března 1917 a doplnil jej 
fotografiemi i s pečlivými po-
pisy. Album mapuje cestu Zemana i jeho plukovní hudby z Debrecína do Haliče a poté po 
bitvě u Zborova do jižního Tyrolska a posléze zpět do Debrecína.  
 Vedle těchto známých alb existuje ještě několik souborů válečných fotografií, které 
nejsou umístěny v albech a byly vytvořeny především zapálenými amatérskými fotografy. 
Unikátním souborem jsou bezesporu téměř dvě stovky černobílých dokumentárních fotogra-
fií zapsaných pod inventárním číslem Fo 100. Fotografie jsou zhotoveny ve dvou rozmě-
rech. První část fotografií je v průměrné velikosti 6x6 cm a druhá část ve velikosti 6x12 cm. 
Tyto poměrně malé fotografie od neznámého fotografa zobrazují dlouhou a strastiplnou 

cestu vojáků 75. pěšího pluku od 
počátku války až do roku 1917. Autor 
fotografií s vojáky prošel dlouhou 
válečnou pouť ze Srbska přes Halič až 
do Itálie. Po dobu strastiplné cesty se 
snažil zachycovat především obyčejné 
vojáky v době mimo válečnou vřavu. 
Nahlédnout je tak možné do zákopů 
v době, kdy se odpočívá, jí, kouří, 
provádí hygiena, píší dopisy manželkám, 
milenkám, matkám a dětem. Hledáček 
fotoaparátu zaměřil autor také důstojnic-
kou jídelnu, kantýnu, polní kuchyni 
nebo udírnu. Opomenuta nebyla ani 
populární plukovní kapela pod vedením 

Jana Zemana. Další záběry přibližují navštívené lokality s jejich obyvateli, městy, vesnice-
mi, kostely a hřbitovy, na nichž naposledy spočinuli i mnozí čeští vojáci. I přesto, že se na 
fotografiích neválčí, přibližuje autor válečnou techniku. K vidění jsou děla, pontonové 
mosty, auta, zbraně. Vše ve fázi údržby, opravy nebo přesunu. Fond Fotografie Muzea 
Jindřichohradecka je již kompletně zdigitalizován a stal se tím bohatým zdrojem informací 
pro badatele zabývajícími se událostmi první světové války. 

Alexandra Zvonařová 



 
 
 

Expozice v jezuitském semináři - otevřeno denně mimo pondělí od 8.30 do 12.00 a od 
13.00 do 17.00 hodin. Výstavní prostory v minoritském klášteře - otevřeno denně mimo 
pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Městská vyhlídková věž  
a kostel sv. Jana Křtitele jsou pro veřejnost uzavřeny. 

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

 

 V pondělí 10. října od 18.30 hodin se koná MIMO ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 
spolku Přátelé starého Jindřichova Hradce, po které následuje přednáška Ing. Jiřího Dluhoše 
PROMĚNA JINDŘICHOVA HRADCE PO POŽÁRU V ROCE 1801. Vstup volný. 
 

 Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve ve čtvrtek 13. října od 16.00 hodin na 
vernisáž výstavy SVĚT DÁMY , na které budou vystaveny šaty, doplňky, a drobnosti  
z dámského šatníku konce 19. a začátku 20. století. Výstava potrvá ve výstavní síni  
"V jezuitském semináři" do 6. ledna 2017.     

 Ve čtvrtek 13. října v 18.00 hodin (po vernisáži výstavy Svět dámy) se koná v konfe-
renčním sále muzea ve Štítného ulici přednáška PhDr. Ludmily R ůženecké O MÓD-
NÍCH DOPLŇCÍCH A HISTORII POKRÝVEK HLAVY. Vstup volný. 
 

 BENEFIČNÍ KONCERT PRO o. s. OKNA se koná v neděli 30. října od 19.00 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele. V podání Jindřichohradeckého symfonického orchestru a jin-
dřichohradeckých pěveckých sborů zazní MOZARTOVO REQUIEM . Vstupné: 100 Kč.  
 

 Jindřichohradecké muzeum uspořádalo výstavu 2 + 1 JUBILANT , na které jsou vysta-
veny plastiky Jana V. Duška (1891-1966) a Jana Nušla (1901-1986) a obrazy Františka 
M. J. Strnada (1865-1916). Výstava ve výstavní síni "V jezuitském semináři" na Balbínově 
náměstí potrvá do 2. října 2016. 
 

 Zveme na výstavu OPERACE ANTHROPOID  o atentátu na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha, která je umístěna v křížové chodbě minoritského kláštera 
ve Štítného ulici. Potrvá do 26. října 2016. K výstavě jsou pořádány komentované 
prohlídky pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Objednávejte u pplk. v. v. Petra Čejky 
na tel. 723 453 211 nebo na e-mailové adrese: cejen.petr@seznam.cz.  
 

 Do minoritského kláštera ve Štítného ulici zveme také na výstavu PRVNÍ SVĚTOVÁ 
VÁLKA, kde je prezentován život v Jindřichově Hradci ze stránek týdeníku Ohlas od 
Nežárky a která se nalézá v konferenčním sále muzea. Výstava NEZRANITELNÁ 
ARMÁDA ZNA ČKY BAŤA představuje vojenské hračky z 30. a 40. let 20. století a je 
umístěna ve výstavním sále "Ve Svatojánské". Obě výstavy potrvají do 30. prosince 2016. 

 

 


