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Známá nebo neznámá? 
 

Když se řekne Ema Destinnová, někdo si vybaví krásnou českou dvoutisícikorunu, filate-
lista možná poukáže na známky s jejím portrétem, astronom poznamená, že toto jméno nese 
planetka č. 6583, a snad každý kulturní Čech si připomene nejslavnější českou operní 
pěvkyni, která na počátku 20. století svým uměním dobyla svět. Má tedy otázka z titulu 
tohoto příspěvku vůbec smysl? 

Ema Destinnová jako fenomenální pěvkyně jistě zůstává v povědomí veřejnosti i po 
oněch osmdesáti letech, která letos uplynula od její smrti. Zejména starší generace o ní 

leccos ví, ať už z populárního filmu Božská Ema, z četby či 
vyprávění. Na jedné straně tedy Destinnová známá je, koluje 
o ní však nejedna legenda, někdy dost vzdálená skutečnosti, 
některé momenty jejího života však naopak dodnes zůstávají 
zahaleny rouškou tajemství, tedy částečně či zcela neznámé. 
V zahraničí však znalosti o Destinnové, před sto lety nej-
věhlasnější umělkyni planety, patří spíše k výjimečným 
vědomostem kulturní elity. I proto vznikla výstava nazvaná 
„Emmy Destinn - cognita et incognita“ , kterou Muzeum 
Jindřichohradecka vytvořilo v loňském roce při příležitosti 
ukončení českého předsednictví Evropské unii. Byla 
otevřena 23. června 2009 v Pražském domě v Bruselu a mě-
la za úkol představit v „hlavním městě“  Evropské unie jednu 
z nejvýznamnějších představitelek české kultury a umění 
počátku 20. století nejen jako onu známou a svého času 
nejuznávanější sopranistku světa, ale také ukázat méně 

známé, či ve světě dosud neznámé stránky jejího života a umělecké tvorby. Nyní ji mají 
možnost shlédnou i obyvatelé a návštěvníci Jindřichohradecka, které si Destinnové zvolila 
za svůj domov, když se v roce 1914 usídlila v zámku ve Stráži nad Nežárkou. 

Z těch známých aspektů života a působení Emy Destinnové klade výstava důraz přede-
vším na zmapování její závratné pěvecké kariéry od debutu v létě 1898 v Berlíně, berlín-
ských začátků a prvních ocenění přes skvělé úspěchy, které sklízela na scéně londýnské 
Královské opery Covent Garden, až po triumfy jejích vystoupení na nejprestižnější scéně 
světa, v Metropolitní opeře v New Yorku. Zvláštní pozornost je na výstavě věnována 
nahrávkám jejího jedinečného pěveckého umění v evropských i amerických gramofonových 
studiích a vztahu Emy Destinnové k takovým světovým umělcům, jakým byl tenorista 
Enrico Caruso či hudební skladatel Giaccomo Puccini.  

Jako méně známý, ale neméně zajímavý odkaz slavné české pěvkyně, je představena její 
další umělecká činnost. Sama Destinnová si cenila své práce spisovatelské, zejména rozsáh-
lé románové kroniky Ve stínu modré růže (1924-5), její první vydanou knihou však byla 

Antonín Šulák (vpravo) 
 a Vladimír Kos.  

básnická sbírka Sturm und Ruhe (1902), umělecky však debutovala již v roce 1896 jako 
autorka hned tří divadelních her, jejichž tvorbě se věnovala i nadále. Pro mnohé pak mohou 
být překvapením výtvarné pokusy pěvkyně, reprezentované na výstavě jejími karikaturami  
a portréty. Výstava věnuje pozornost také dalším dvěma koníčkům Emy Destinnové, ryba-
řině a sběratelství,  i jejímu podnikání na hospodářství ve Stráži nad Nežárkou. Připomíná 
rovněž její partnery Dinh Gillyho a Josefa Halsbacha a málo známý vztah rodiny prvního 
československého prezidenta T. G. Masaryka k vlastenecky založené Destinnové. Součástí 
odkazu osobnosti nejslavnější české operní pěvkyně jsou i výtvarné návrhy na českosloven-
ské a české ceniny, tj. dvoutisícovou bankovku s portrétem umělkyně od Oldřicha Kulhánka 
a dvě známky,  jejichž grafickou podobu navrhli Karel Svolinský a Petra Oriešková.  

Vzhledem k tomu, že výstava vznikla především jako mezinárodní projekt, obrazové 
dokumenty doplňují popisky v angličtině. Pro české návštěvníky proto muzeum připravilo 
doprovodné texty v jazyce českém. 

 

František Fürbach 
 

Beseda s válečným tankistou rtm. Antonínem Šulákem  
      
     V pátek 14. května se v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka uskutečnila další  
z besed pořádaných Klubem historie letectví, tentokrát na téma: "Válečný tankista Svobo-
dovy armády". Pozvání přijal frontový voják z karpatsko- 
dukelské a ostravské operace z období 1944 - 1945 rotmistr 
Antonín Šulák z Třeboně, který vzpomínal na svůj život z let 
dávno minulých.    
     Narodil se 17. prosince 1921 v Lanžhotě u Břeclavi. Učil 
se strojním zámečníkem, ale kvůli totálnímu nasazení školu 
nedokončil. Od roku 1942 pracoval v Linci, ve Štýrském 
Hradci a Vídni, následně se dostal se stavební firmou 
k ukrajinskému Charkovu, kde opravovali letiště Luftwaffe. 
V roce 1943 byl za sabotáž odsouzen na dva měsíce do vě-
zení. Poté se mu podařilo utéct a dostat se k partyzánům.  
Po osvobození oblasti Rudou armádou byl zatčen NKVD, 
umístněn v německém zajateckém táboře a posléze prošel 
řadou výslechů. Roku 1944 byl zařazen do čs. zahraniční 
armády pod velením plukovníka Ludvíka Svobody. Byl 
vycvičen jako řidič samohybného děla SU 85. Se svojí samochodkou „Kapitán Otakar 
Jaroš“  byl A. Šulák na přelomu září a října 1944 neoficiálně, prozatím historicky neproká-
zaně, prvním čs. vojákem na území Československa.  
     Počátkem roku 1945 byl zařazen k tankové brigádě jako řidič T 34. Jeho velitelem byl 
slavný Richard Tesařík. Během Ostravské operace byl při bojích 25. března ještě na pol-
ském území poblíž vesnice Gogolowa jeho tank zničen pancéřovou pěstí. Dva členové 
posádky zahynuli, vojín Šulák byl těžce raněný dopraven do nemocnice v polském Krakově. 
V lékařské péči byl šest měsíců, přesto se nepodařilo zachránit jeho levé oko. Díky vážnému 
zranění a smrti téměř celé posádky byl A. Šulák u brigády veden dlouhou dobu jako mrtvý.      
     V roce 1946 absolvoval lesnickou školu v Táboře, poté v lednu 1947 nastoupil jako hajný 
u Státních lesů Třeboň, kde pracoval 33 let. U příležitosti 65. výročí oslav Dne vítězství byl 
Antonín Šulák v březnu 2010 vyznamenán na Ruské ambasádě v Praze pamětní medailí. 
 

Vladimír Kos a Vladislav Burian 



 
 

 
 

Pro rok 2010 jsme pro Vás připravili výběr zajímavostí a zpráv z jindřichohradeckého 
týdeníku Ohlas od Nežárky, který v našem městě vycházel v letech 1871 – 1942 a do něhož 
se můžete začíst v nové badatelně Muzea Jindřichohradecka. 

 

1880 
 

Slavnost národní na sv. Barboře dne 
29. května vydařila se jak náleží, to dosvědčí 
každý z těch čtyř tisíc účastníků. Příznivé 
počasí vyvábilo již dopoledne mnoho hostí, 
kteří ze vzdálenějších obcí vlakem sem 
přibyli. Brzy po poledni putovaly řady 
občanstva ze všech stran k útulnému místu, 
k myslivně u starobylého kostelíka sv. Bar-
bory, mnozí povozem nebo vlakem sem 
přijeli. Množství stolů s připravenými lavi-
cemi byly obsazeny a ještě zástupy procháze-
ly, ba tísnily se na místech nejfrekventova-
nějších, na dvoře a poblíž myslivny. Tako-
vého obležení sv. Barbora nepamatuje. 
Byla to pouť k sv. Barboře opravdu národní. 
Ratibořské švarné dívčiny v národních kro-
jích činily se seč mohly, aby nevynechaly 
žádného poutníka, jehož by nevítaly a neo-
zdobily trikolorou. 
 
 

Smrtelně poraněn byl v neděli dne  
30. m. m. dopoledne při skládání vína 
v hostinci ve Svatojánské ulici zaměstnaný 
27 letý Josef Kočí sudem pětivěderným, 
z něhož provaz se smekl. Sud porazil jej 

dole stojícího a hlavu mu ke zdi přirazil, 
tak, že bez vědomí ležeti zůstal. Nebez-
pečně poraněný byl ihned dopraven do 
nemocnice, kdež po třídenním trápení 
zemřel. Zesnulý byl ženat a otcem jednoho 
dítka. 
 

1910 
 

Splašili se koně. Večer po 4. hod. od-
poledne splašili se na předměstí Nežárec-
kém koně do lehčího vozu zapřaženi  
a v divém letu pádili přes Balbínovo ná-
městí, kolem probošt. kostela za kostelek, 
kdež chyceni byli. K úrazu nepřišel nikdo. 
 

1930  
 

Masarykova Letecká Liga vybudová-
na v r. 1926 z popudu Masarykova letec-
kého fondu jest největší naše všenárodní 
nepolitická organisace letecká. Získává 
členy ve všech vrstvách národa a zakládá 
místní skupiny, jež jsou pobočnými spolky 
ústředí s vlastní správou. Podpořte proto 
Místní skupinu M. L. L. v Jindř. Hradci  
a navštivte letecký den pořádaný dne 8. t.  
m. pod protektorátem městské rady. 
Snahou Místní skupiny M. L. L. jest zří-
zení pomocného letiště v našem městě  
a proto nechť není u nás jediného občana, 
který by neměl zájmu o uskutečnění 
postavení pomocné letecké stanice. 
Členové M. L. L. dostavte se dne 8. t. m. 
k uvítání letců v 10 hodin na letiště. 

Z p r á v y : 
  
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka je v červnu 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 mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Kostel sv. Jana 
Křtitele je pro veřejnost uzavřen. 

 
KKKKnihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje 

služby pro veřejnost v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. 
 

 
 

SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a jindřichohradecké muzeum Vás zvou 
na přednášku Mgr. Libora Svobody, Ph.D., nazvanou „HISTORIE A ČINNOST 
ČETNICTVA V JIHOVÝCHODNÍCH ČECHÁCH“, která se bude konat tradičně 
druhé pondělí v měsíci 14. června  od 19 hodin v konferenčním sále muzea. 
    
    

MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na KONCERT CHVÁLA ZP ĚVU , 
který se koná  ve čtvrtek 17. června od 17 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Účinkují:  
PS Lyra, Koťata, Novadomus, Novadomáček, Fuertes a Martina Kučerová. Vstupné 
dobrovolné. 
 

 

KKKK lub historie letectví Jindřichův Hradec přednášku nepořádá – tento měsíc se jeho 
členové účastní dokumentační cesty do Itálie, oblasti základen 15. USAAF v okolí Bari. 

 
 

MMMMuzeum Vás zve na výstavu „KAMENNÉ FONTÁNY A KOLÁŽE z dílny rodi-
ny SVÁTKOVÝCH“. Kinetické vodní platiky pana Františka Svátka a tvorba paní 
Barbory Blahutové a jejich dcer Alessandry a Francescy Svátek z Vlastiboře u Soběsla-
vi jsou vystaveny v prostorách bývalého minoritského kláštera – v křížové chodbě, 
Soukenické kapli a rajském dvoře. Výstava potrvá do 11. července 2010. 
 

 

MMMMuzeum Vás zve na výstavu historických kočárků ze soukromé sbírky paní Milo-
slavy Šormové nazvanou „HAJEJ, DADEJ, BROU ČKU MALEJ“, která je umístěna 
ve výstavním sále v minoritském klášteře. Výstava potrvá do do 30. prosince 2010. 

 
 

MMMMuzeum Vás zve na výstavu „EMMY DESTINN – COGNITA ET INCOGNITA 
(Ema Destinnová – známá a neznámá)“, která byla vloni prezentována v Bruselu  
u příležitosti představení Jihočeského kraje v rámci předsednictví České Republiky 
Evropské Unii. Výstavu si lze prohlédnout v konferenčním sále muzea.  
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