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Sedmý ročník Folklorního festivalu jiho českých souborů  
v Jindřichově Hradci 

 
Sobotním odpolednem, 19. červencem 2014, se do Jindřichova Hradce po roce vrací 

Folklorní festival jihočeských souborů. Letošní ročník, který se pyšní číslem sedm, 
přivítá v Jindřichově Hradci Mladou 
dudáckou muziku ze Strakonic, Folk-
lorní soubor Bystřina ze Zlivi, Folk-
lorní soubor Radost z Kamenného 
Újezdu a Krojovou družinu z Jarošo-
va nad Nežárkou. Zpestřením progra-
mu bude vystoupení moravských 
souborů Salajka a Salajenka z Dam-
bořic. Hlavními organizátory projek-
tu jsou Muzeum Jindřichohradecka  
a Jarošovská krojová družina, kteří 
festival připravují za finanční účasti 
Jihočeského kraje, Města Jindřichův Hradec, Obce Jarošov nad Nežárkou a firem 
Waldviertler Sparkasse, Fruko Schulz a Vlastimil Kostka z Jarošova nad Nežárkou. 
Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas České Budějovice.   

Na programu festivalu jsou nejenom samotná vystoupení, ale také tanec Moravské 
besedy, jenž bude předveden na slavnostním zahájení festivalu, které proběhne ve  
13.00 hodin na Masarykově náměstí. Zde u Střelnice pronesou své zdravice nejenom 
starosta Města Jindřichův Hradec ing. Stanislav Mrvka, ale také ředitel Muzea Jindři-
chohradecka PhDr. Jaroslav Pikal a starosta Obce Jarošov nad Nežárkou Bohumil Rod. 

Po Moravské besedě a zdravicích vyjde od 
Střelnice krojovaný průvod účastníků 
festivalu, který projde Panskou ulicí na 
náměstí Míru, kde bude krátká zastávka se 
zpěvy a tanci. Pak se průvod přesune do 
zahrad a dvorů Muzea Jindřichohradecka, 
kde budou od 14.00 hodin soubory tančit  
a zpívat. Festivalem bude návštěvníky 
provádět a samotná vystoupení představovat 
šéfredaktor Jihočeského rozhlasu a zkušený 
moderátor pan Libor Soukup. V případě 

nepříznivého počasí se festival koná na Střelnici. Po celou dobu festivalu bude pro 
návštěvníky zajištěno bohaté občerstvení. 

Věříme, že i letošní ročník festivalu, stejně jako ty předešlé, potěší všechny zájemce 
mnoha lidovými písničkami a tanci i pestrými kroji a všichni si společně užijeme 
bohatý program národopisného festivalu, který bude jistě zpestřením letního prázdnino-
vého odpoledne. Vstupné na akci je dobrovolné. 

Podrobný program festivalu naleznete na webových stránkách Muzea Jindřichohra-
decka - na adrese www.mjh.cz.  

Zvonařová Alexandra 
 

Prázdninové koncerty v muzeu 
 

 

Letos se poprvé bude konat koncert v rajském dvoře minoritského kláštera ve Štít-
ného ulici. Tento prostor si pro své vystoupení vybral vokální soubor X-TET, který pod 
vedením Štěpána Štrupla zpívá černošské spirituály. Tento koncert se uskuteční 
v sobotu 5. července od 18.00 hodin. V případě, že by počasí nepřálo, se koncert 
přesune v rámci objektu minoritského kláštera do kaple Nanebevzetí Panny Marie. 

Dalším koncertem v pořadí je již tradiční Sváteční koncert žesťového souboru 
Trumpet Tune, který se bude konat hned následující den v neděli 6. července od 19.00 

hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Na pro-
gramu budou skladby Händela, Speera, 
Linka, Ellingtona, Armstronga a Davise 

V pondělí 14. července od 21.00 hodin 
přivítáme v kostele sv. Jana Křtitele Petra 
Přibyla na jeho Nočním koncertě při svíč-
kách. Tentokrát vystoupí s Hanou Hrachovi-
novou, která jeho violu doprovodí hrou na 
harfu. 

V srpnu budeme mít možnost slyšet Vác-
lava Neckáře v koncertu nazvaném Písně a balady, na tomto koncertu bude hostem Petr 
Přibyl. Koncert se uskuteční v pondělí 11. srpna od 19.30 hodin v kostele sv. Jana 
K řtitele. Vstupenky na koncerty Petra Přibyla a Václava Neckáře bude možno zakoupit 
v předprodeji na recepci hotelu Vajgar od 30. června. (Vstupenky si lze objednat též na 
tel. 607 853 976 a 384 361 271). 

V pátek 22. srpna se od 19.00 hodin bude v kostele sv. Jana Křtitele konat Koncert 
Jindřichohradeckého symfonického orchestru věnovaný památce amerických letců 
z bitvy nad Jindřichohradeckem. Koncert bude uspořádán u příležitosti sobotního  
XXI. Setkání válečných letců v J. Hradci. 

 
Noční prohlídky kostela sv. Jana Křitele 

 

 

 I o letošních prázdninách se zájemci mohou zúčastnit komentovaných prohlídek 
kostela a minoritského kláštera. Kostel tímto způsobem představíme o prázdninách  
třikrát, vždy v pátek od 20.30 hodin. První prohlídku 11. července povede průvodce  
Bc. Petr Pokovba, který zná do detailů nástěnné malby v kostele. Druhá prohlídka bude 
vedená muzejním archeologem Mgr. Vladislavem Burianem a bude se konat 25. čer-
vence. Poslední prohlídka bude lákadlem pro návštěvníky, kteří navštíví naše město 
v Turistickém Top Týdnu v pátek 1. srpna. Prohlídku bude mít na starosti opět Bc. Petr 
Pokovba. Vstupenky jsou v předprodeji na pokladně muzea ve Štítného ulici od 1. čer-
vence a vstupné je 80 Kč. Počet účastníků ve skupině je omezen.  

Můžete se těšit na poutavý výklad i na to, že se jako v minulém roce můžete dostat 
na jinak nepřístupnou půdu nad kostelem.  

Pavla Míchalová 



Pohledy do zákulisí 
 

V listopadu 2013 byla v Muzeu Jindřichohradecka otevřena nová Síň Emy Destinnové. 
Letošní ročník zpravodaje NOVUM přináší několik zajímavostí a detailů o exponátech 
dokumentujících umělecký odkaz a životní osudy nejslavnější české pěvkyně. 

 

7. Nadšená sběratelka 
 

V nové expozici jsou prezentovány také sběratelské zájmy 
Emy Destinnové. Už za pobytu v Německu si mladá pěvkyně 
své berlínské byty, jichž během let vystřídala několik, 
zařizovala historickým nábytkem, nakupovala obrazy, 
porcelán, knihy, starožitnosti i kuriozity. Zvláštní pozornost 
pak věnovala památkám na císaře Napoleona Bonaparta. 
Stále vzrůstající příjmy dovolovaly Destinnové rozhojňovat 
své sbírky bez výraznějších ohledů na finanční stránku věci. 
Za více než půldruhého desetiletí své skvělé pěvecké kariéry 
nashromáždila stovky nejrůznějších předmětů, od cenných 
obrazů a tapisérií přes nábytek, porcelán, šperky a knihy až 
po bizardní starožitnosti a morbidní kuriozity. Všechny tyto 

sbírky soustředila na zámku ve Stráži nad Nežárkou, kam se 
nastěhovala v první polovině roku 1914.  

V jindřichohradeckém muzeu se dochovalo několik inven-
tářů zařízení strážského zámku a sbírek slavné pěvkyně.  
V jednom z nich, který má název Zařízení zámku Stráže jsou 
sbírky roztříděny do několika skupin. Na prvním místě je to 
nábytek, v nové expozici je např. vystaven i předmět zapsaný 
v seznamu jako první: „Velká postel vyřezávaná se sloupy, 
vyřezávaným záhlavím a zánožím. Skotská renaissance. 
Patřila biskupu Cantersbarry-skému. Z Londýna 1910.“  
Návštěvníci si mohou prohlédnout i originální nábytek 
z paroží, jímž pěvkyně zařídila svůj lovecký salón či některé 

hudební nástroje vystavené v náznaku hudebního salónu 
Emy Destinnové. V nedávné době muzeum rozmnožilo 
destinnovskou sbírku o bustu císaře Napoleona a model jeho 
sargofágu z pozůstalosti pěvkyně, jež jsou vystaveny v části 
vitríny s titulkem „Nadšená sběratelka“ . Kromě kopie výše 
zmíněného zámeckého inventáře jsou zde představeny také 
ukázky jejích bohatých sbírek porcelánu, grafiky a jako 
doklad jejího svérázného sběratelského vkusu i dřevěná 
rakvička s kostrou nebožtíka. Zajímavým exponátem je pak 
malovaný vějí ř s podpisy a kresbami několika významných 
osobností české kultury, který Ema Destinnová nejspíš 
koupila od některého z jindřichohradeckých měšťanů. 
Z bohaté sbírky obrazů se jich uchovalo jen několik, některé 
zdobí část expozice s hudebním salonem, u postele biskupa 
z Canterbury pak autoři expozice umístily kopii obrazu Strážské Černé paní, na němž se 
pěvkyně nechala namalovat v kostýmu své nejoblíbenější operní postavy, Milady ze 
Smetanovy opery Dalibor. 

František Fürbach  

Z p r á v y : 
 

Expozice v jezuitském semináři  - 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 13.30 do 18.00 hodin. Výstavní prostory v minoritském klášteře jsou ote- 
vřeny denně od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin stejně jako kostel sv. Jana 
Křtitele.  

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 sobotu 5. července od 18.00 hodin se koná v rajském dvoře minoritského klášte-
ra ve Štítného ul. KONCERT vokálního souboru X-TET. Vstupné 80 Kč/os. 

 
Sváteční koncert TRUMPET TUNE se koná v neděli 6. července od 19.00 hodin  

v kostele sv. Jana Křtitele. Vstupné 80 Kč/os., děti 40 Kč/os. 

 
Jindřichohradecké muzeum pořádá vždy v pátek 11. července a 25. července od 

20.30 hodin NOČNÍ KOMENTOVANOU PROHLÍDKU KOSTELA SV. JANA 
KŘTITELE. Návštěvníky provede Bc. Petr Pokovba nebo archeolog muzea  
Mgr. Vladislav Burian. Počet osob ve skupině je omezen. Vstupenky bude možné si 
zakoupit na pokladně ve Štítného ulici od 1. července. Vstupné 80 Kč/os. 

 
Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na VII. ročník FOLKLORNÍHO 

FESTIVALU JIHO ČESKÝCH NÁRODOPISNÝCH SOUBORŮ, který se koná 
v sobotu 19. července. Průvod městem začíná ve 13.00 hodin a tancem moravské 
besedy před KD Střelnice, zahájení festivalu na zadních dvorech minoritského kláštera 
ve Štítného ulici ve 14.00 hodin. Vstupné dobrovolné. V případě nepříznivého počasí 
se festival bude konat v KD Střelnice. 

 
Jindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve do jezuitského semináře na výstavu 

výtvarníka české avantgardy nazvanou VLASTISLAV HOFMAN – UM ĚLEC 
MNOHA TVÁ ŘÍ, která byla uspořádána k autorově 130. výročí narození a 50. výročí 
úmrtí. Výstava potrvá do 10. srpna 2014. 

 
Srdečně Vás zveme do křížové chodby minoritského kláštera na výstavu IVA 

MRÁZKOVÁ – IMAGINÁRNÍ PROSTOR, která potrvá do 31. srpna 2014. Dále do 
výstavního sálu „Ve Svatojánské“ , který je také v minoritském klášteře, na výstavu 
STAVEBNICE MERKUR ze soukromé sbírky Jiřího Mládka, jejíž součástí je herna 
pro děti a merkurová stavebnicová dílna, a do konferenčního sálu na výstavu 
POZDRAV Z CIRKU  o historii cirkusů na Jindřichohradecku. Obě výstavy potrvají 
do 30. prosince 2014.  
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