
 
 
 

 
 

Slavnostní přehlídka čs. válečných letců 
v Praze – Ruzyni po návratu z V. Británie  

20. 8. 1945. (Archiv autora) 

MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA                      srpen 2010  
 

Nebeští jezdci navštíví Jindřichův Hradec již posedmnácté 
 

Když v roce 1994 poprvé pozval jindřichohradecký Klub historie letectví (dále jen Klub) 
čs. válečné letce z celé České republiky do města nad Vajgarem, nikdo tehdy netušil, že se  
z akce časem stane významná společenská událost s ohlasem u nás i v zahraničí. Během 
předcházejících šestnácti let se zde představilo ve slušivých modrých uniformách téměř  
šedesát osobností, mezi nimiž byla celá ředa legend válečného a poválečného nebe, a to 
nejen z Čech a Moravy, ale i z Velké Británie, Švýcarska a Spojených států amerických.   

Vše vlastně začalo již na podzim roku 1986, kdy jsme se ještě za tzv. starého režimu 
potkávali každou první středu v měsíci na neoficiálních „setkáních“  čs. válečných letců  
v Praze v Plzeňském dvoře na Letné. Po 17. listopadu 1989 a po vzniku Klubu v červenci 
1990 jsme v J. Hradci uspořádali nejprve několik výstav a besed s válečnými aviatiky. 

Přitom vznikl nápad nezvat k nám letce a jejich 
manželky jednotlivě, ale všechny najednou. 
První příležitostí bylo připomenutí 50. výročí 
letecké  bitvy nad Jindřichohradeckem z 24. srp-
na 1944, toto Setkání se letos uskuteční již po 
sedmnácté. Rozdíl bude jediný. Bohužel mezi 
nás již nepřijedou osobnosti, které byly po 
mnoho let hosty této akce, jako byli například 
generálové František Fajtl, František Peřina, 
Alois Šiška, Marcel Ludikar, plukovníci La-
dislav Sitenský, Lubomír Úlehla, Jan Říha, 
Jaroslav Taudy, Antonín Vendl, Joy Kadečko-
vá, Petr Uruba, Alois Konopický a mnozí další, 
včetně pěti Američanů, sestřelených 24. srpna 
1944 nad Číměří. Naše pozvání opakovaně 

přijali také hlavní aktéři filmu „Tmavomodrý svět“  pánové Zdeněk a Jan Svěrákovi  
s hercem Ondřejem Vetchým či pilot - kosmonaut (náhradník) plukovník Oldřich Pelčák.   

Letošní „XVII. setkání čs. válečných (a poválečných) letců“  se uskuteční v sobotu  
28. srpna u příležitosti 66. výročí bitvy nad Jindřichohradeckem a je součástí akcí, uspořá-
daných ke 20. výročí založení Klubu historie letectví v Jindřichově Hradci. Jsme velice rádi, 
že naše pozvání opět přijali aviatici z celé České republiky. Skutečnou legendou mezi nimi 
je devadesátitříletý generál Miroslav Štandera z Plzně, účastník bitvy o Francii, bojů nad 
Velkou Británií a Němci okupovanu západní Evropou, rovněž tak i nejmladší pilot  
310. čs. stíhací perutě RAF plukovník Emil Boček z Brna a řada dalších. Nerad bych 
zapomněl na manželky letců, které vždy pevně stály po boku svých bývalých, politickým 
režimem perzekvovaných manželů. Svou návštěvu přislíbily paní Vlasta Šišková, Hana 
Fajtlová, Věra Doležalová, Marie Černá, Jiřina Úlehlová, Anna Husmannová a další.  

I letos se pořadatelé snaží jako každoročně vytvořit program Setkání alespoň v něčem 
jiný, nežli byl ten předcházející. Akce bude zahájena v 10 hodin slavnostním odhalením 
pamětní desky na rodném domě plukovníka Rudolfa Zimy na náměstí Míru 7/I. Je jediným 
válečným letcem z J. Hradce. Narodil se 6. března 1904, od roku 1926 byl vojenským 
pilotem. Jako stíhač bojoval nad Francií a Anglií, roku 1942 se jako vynikající aviatik stal 
instrukotorem našich mladých budoucích válečných letců RAF v Kanadě. Po válce byl pi-
lotním vojenským instruktorem v Prostějově a Olomouci, v roce 1950 byl díky politické 
perzekuci vyhozen z armády a umístěn na práci do železáren. Dne 24. srpna 1968 vrátil 
sovětskou válečnou medaili „Za vítězství nad Německem“  na protest proti okupaci naší 
vlasti vojsky Varšavské smlouvy. Zemřel 11. června 1972 v Prostějově, jeho ostatky jsou 
však uloženy v rodinném hrobě na městském hřbitově v jeho milovaném J. Hradci. V roce 
1991 byl plně rehabilitován a in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka letectva. Odhalení 
pamětní desky se zúčastní pan Ladislav Zima z Kroměříže, syn plk. R. Zimy. 

Program Setkání bude od 11 hodin pokračovat v kostele sv. Jana Křitele, kde se uskuteč-
ní slavnostní koncert. V podání žesťového souboru Trumpet Tune zazní mimo jiné řada 
evergreenů, které doprovázely naše letece na bojištích 2. světové války. V 11.45 hodin se 
uskuteční pietní akt za zesnulé čs. a spojenecké válečné aviatiky u Památníku letců na 
nábřeží Ladislava Stehny, včetně skupinového průletu letounů. Na závěr Setkání navštíví 
hosté této akce vojenské cvičiště.  

Na Setkání s čs. legendami válečného nebe v J. Hradci Vás za město J. Hradec, Muzeum 
Jindřichohradecka, 44. lehký mechanizovaný prapor v J. Hradci a místní Aeroklub srdečně 
zve hlavní pořadatel jindřichohradecký Klub historie letectví.                          

Vladislav Burian 
 

Z muzejní knihovny 
 

Knihovna Muzea Jindřichohradecka sídlí od února 2009 v budově bývalého minoritského 
kláštera u kostela sv. Jana Křtitele. Zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti jsou 
k dispozici dvě počítačová pracoviště s přístupem k on-line katalogu knihovny, na veřejný 
internet a k elektronickým zdrojům knihovny (např. digitální podoba týdeníku Ohlasu od 
Nežárky). Od roku 2009 můžete kdekoliv na internetu vyhledávat v on-line katalogu kni-
hovny, který je umístěn na stránkách muzea www.mjh.cz v záložce Knihovna a badatelna.  

Nové prostory navíc umožňují i další práci s veřej-
ností. Patří mezi ně především pořádání exkurzí, výuko-
vých hodin a dnů otevřených dveří. V letošním roce to 
byla například exkurze pro studenty Ústavu informačních 
studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kterou 
doplnila přednáška o historii knihovny v konferenčním 
sále muzea a procházka po památkách tiskařské rodiny 
Landfrasů. Úspěch celé akce dotvrzuje i skutečnost, že 
vedení ústavu projevilo zájem o přednášku k tomuto 
tématu v Praze na půdě univerzity. Tematickou exkurzi  
o vývoji rukopisné a tištěné knihy jsme připravili ve spo-

lupráci s pedagožkou 1. ZŠ v J. Hradci Mgr. Helenou Dalíkovou. Díky pečlivé přípravě 
obsahu exkurze se uskutečnila mimořádně zdařilá hodina. V závěru si žáci odnesli xerokopii 
stránky z představeného rukopisu a v hodině výtvarné výchovy se pokusili namalovat ini-
ciálu D. Deset nejpovedenějších prací je v současné době vystaveno v prostorách badatelny. 

 

Štěpánka Běhalová 



 
 

 
 

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 
 

Neštěstí. V neděli dne 1. t. m. vyjel si 
zdejší rodák c. k. komisař pan Antonín Janko 
z Kolína s okresním zvěrolékařem panem 
Honzíkem do Kouřimi. Na zpáteční cestě 
splašil se náhle bujný mladý koník, kteréhož 
sám pan Janko řídil, a v trysku letěl sráznou 
ulicí. Zde vylítlo přední kolo z nápravy a oba 
svrženi byli nesmírnou prudkostí na zem. 
Pan komisař Janko narazil hlavou o silniční 
kámen a zlomiv si vaz – byl ihned mrtev. 

 

1910 
 

Dnem 14. ledna t. r. byl schválen zákon 
týkající se obchodního pomocnictva a úřed-
nictva, které je zaměstnáno v živnostech po 
obchodnicku provozovaných. Tímto záko-
nem stanoví se přesná hodina práce a odpo-
činku. Zákon ten nabude platnosti dnem  
15. srpna t. r. Práce stanovena je od 7 hodin 
ráno do 8 hodin večer s polední přestávkou 
půl 2. hodiny. 
 

Včerejší osvětlení města za příčinou  
80. narozenin Jeho Veličenstva bylo všeo-
becné. Mimo radnici nejokázaleji ozdoben 
byl celý zámek a budova Střelnice. Regatta 
vydařila se, dík nejpříznivější pohodě, co 
nejlépe. 

 

Mertův pochod zove se nová skladba 
zdejšího vojenského kapelníka pana Zema-
na. Pochod je věnován starostovi našeho 
města p. K. Mertovi. Pochod proveden byl 

poprvé při zastaveníčku v předvečer 80. na-
rozenin J.V. císaře a již tehdy zamlouval se 
obecenstvu svižnou svojí a zpěvnou melodií. 

 

 
 

1930  
 

Mladistvá taneční umělkyně Jetta Jady-
la, solová tanečnice, člen baletu státní Opery 
v Praze, neteř zesnulé slavné operní pěvkyně 
Emy Destinnové, pořádá dne 9. srpna v sále 
„na Střelnici“  svůj samostatný taneční večer. 
 

Pro rušení nočního klidu oznámeno 
několik návštěvníků jisté restaurace, kteří po 
12 hod. povykovali. Budou se zodpovídati 
nejen pro rušení nočního klidu, ale i pro slova 
oproti stráži pronešená. 
 

Kraj v okolí Jind řichova Hradce má 
mnoho rybníků. Hojnost vody skýtá 
dalekosáhlé pole působnosti pěstovati vod-
ní sporty, zejména plování. V Jindřichově 
Hradci jest mnoho plavců, ale vhodné 
podmínky vyžadují ještě větší okruh 
zájemců pro tento druh sportu. S nad-
šením, chutí a vytrvalostí vydejte se vždy 
na plovárnu. 

Z p r á v y : 
  

 

MMMMuzeum Jindřichohradecka je v srpnu 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 s kostelem  
sv. Jana Křtitele jsou otevřeny denně od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.  
KKKKnihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje 

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

KKKK lub historie letectví, město J. Hradec, Muzeum Jindřichohradecka a 44. lehký me-
chanizovaný prapor za podpory Aeroklubu v J. Hradci pořádají „XVII. SETKÁNÍ  
ČS. VÁLEČNÝCH A POVÁLE ČNÝCH LETCŮ V JINDŘICHOVĚ HRADCI“ , 
které se koná v sobotu 28. srpna 2010 od 10 hodin.  
Program: 10.00 hodin - odhalení pamětní desky válečnému stíhači plk. Rudolfu Zimovi 
na rodném domě, nám Míru čp. 7/I, J. Hradec, 11.00 hodin - slavnostní koncert 
v kostele sv. Jana Křtitele, hudba 30. - 40. let 20. století v podání souboru Trumpet 
Tune, autogramiáda letců, 11.45 hodin – pietní akt u Památníku letců na nábřeží 
Ladislava Stehny, skupinový průlet letounů nad památníkem. 
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na koncert POUTNÍCI STŘEDOVĚKU - 
STŘEDOVĚKÉ PÍSNĚ NA CESTĚ Z ČECH DO SANTIAGA DE COMPOSTELA  
v rámci 2. Poutnického festivalu "CESTA HVĚZDY" na svatojakubské moravsko-
slovensko-české pouti z Opavy, Žiliny do Českého Krumlova a do Rakouska) ve čtvrtek 
19. srpna 2010 od 20 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Vstupné 70 Kč. 
 

VVVV kostele sv. Jana Křtitele se v neděli 29. srpna 2010 od 18.30 hodin bude konat 
ŘÍMSKOKATOLICKÁ MŠE  při příležitosti svátku STĚTÍ SV. JANA K ŘTITELE . 

 

SSSSpolek Přátelé starého Jindřichova Hradce a Klub historie letectví Jindřichův Hra-
dec v letních měsících nepořádají žádnou přednášku.  

 

MMMMuzeum Vás zve na výstavu obrazů akademického malíře Vladimíra Merty 
„MALBY V ĚTREM“, která je umístěna v křížové chodbě bývalého minoritského 
kláštera u kostela sv. Jana Křtitele. Výstava potrvá do 5. září 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 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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