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MADAME GALI 
Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880-1951) 

 

Pod tímto názvem se skrývá putovní výstava místní 
rodačky zahájená 24. 5. tohoto roku v Západočeské galerii 
v Plzni. Výstava, kterou bude otevřena nová výstavní síň 
našeho muzea v bývalém jezuitském semináři na Balbínově 
náměstí, by tedy měla předložit veřejnosti ucelený výběr 
vytvořený z reprezentativní kolekce jejích děl, jež se 
nacházejí ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka. Obrazy 
bude možno shlédnout od 11. 8., kdy bude jejich vernisáž 
s prezentací stejnojmenné publikace slavnostně zahájena 
šansonovými tóny sladké Francie.  

Madame Gali se tak vrací do svého rodného města po několika desetiletích. Napo-
sledy zde bylo její dílo prezentováno v r. 1975. Co do velikosti a významu však zatím 
žádná z posmrtných výstav nepřekonala expozici z r. 1942, přičemž samotné slavnostní 
zahájení tehdy proběhlo 20. 9. 1942 v Mertově sále. 
Během výstavy bylo veřejnosti představeno na 30 
obrazů. Ta letošní ji svým rozsahem ještě překonává. 
Vystaveno bude celkem přes 40 olejů, kreseb a grafik. 
Do J. Hradce se malířka za svého života sice vracela, 
ale nikdy v něm vzhledem k životním peripetiím 
trvale nezakotvila. O svém vztahu k němu se 
výslovně zmínila jen jednou, a to už jí od její poslední 
návštěvy jejího rodiště dělilo celých 21 let. Tuto 
vzpomínku zveřejnila Jihočeská jednota a později 
byla odcitována nad malířčiným hrobem na Bradle 
v Kamenici n. Lipou. Celý text byl zakončen těmito 
slovy: „…Těším se, že má letošní krátká červencová návštěva v Jindřichově Hradci 
nebude poslední a že se opět brzy vrátím.“  

Doufáme tedy, že se její přání ke spokojenosti všech vyplní, a letošní dlouhá  
„návštěva“ , která potrvá až do konce října, bude opět patřit k jejím nejvýznamnějším. 
Výstavní program „návštěvy“  bude navíc doplněn odbornou přednáškou v rámci spolku 
Přátelé starého J. Hradce konanou výjimečně již v pondělí 12. 9. od 19:00 hodin.  
I na tuto akci jste všichni srdečně zváni. 

Jakub Valášek 

Váleční letci v Jindřichově Hradci již poosmnácté 
      

     Tradice „Setkání čs. válečných (a poválečných) letců v Jindřichově Hradci“  vznikla 
v srpnu 1994, kdy místní Klub historie letectví poprvé pozval hosty do našeho města 
nad Vajgarem. Akce se uskutečnila u příležitosti 50. výročí bitvy nad Jindřichohradec-
kem z 24. srpna 1944 a od té doby je každoročně konec srpna termínem těchto přátel-
ských setkání. Letos již poosmnácté.  
     Během předešlých let navštívilo J. Hradec více než šedesát osobností ve slušivých 
modrých uniformách ze všech koutů naší vlasti, ale také z několika evropských zemí  
a Spojených států amerických. Každé setkání bylo něčím nové, zajímavé a specifické.  
Z akce se časem stala významná společenská událost, které se opakovaně zúčastnila 
řada čelních politiků České republiky a známých osobností filmu, jako jsou Zdeněk  
a Jan Svěrákovi či Ondřej Vetchý, hlavní aktéři filmu Tmavomodrý svět.   
     Letošní „XVIII. setkání“  se uskuteční v sobotu 27. srpna u příležitosti 67. výročí 
bitvy nad Jindřichohradeckem. Na poslední schůzi Sdružení čs. zahraničních letců 1939 
- 1945, která se každý měsíc koná v Leteckém klubu v Praze, jsme dostali opakovaný 
příslib účasti našich vzácných hostů na akci 
v J. Hradci. Pražská skupina přijede opět 
pod vedením Ing. Vlasty Šiškové, manželky 
legendárního pilota 311. bombardovací 
perutě Aloise Šišky. Věříme, že v čele 
Plzeňáků přijede téměř devadesátitříletý 
generál Miroslav Štandera, válečný stíhací 
pilot z bitvy o Francii a bojů nad Velkou 
Británií, z Brna pak přátelé pod „velením“ 
plukovníka Emila Bočka, dalšího skutečné-
ho vzdušného válečníka. Skupinu pováleč-
ných letců, kteří však celý svůj život 
vycházeli z tradic svých starších kolegů, jsou aviatici z bývalého vojenského letiště 
v Plané u Českých Budějovic. V čele nich přijede generál Jiří Zábranský, příslib účasti 
máme také od pilota – kosmonauta (náhradníka) plukovníka Oldřicha Pelčáka z Prahy. 
     Již léty stmelený tým pořadatelů, který tvoří Klub historie letectví, Město Jindřichův 
Hradec, Muzeum Jindřichohradecka a 44. lehký motorizovaný prapor v J. Hradci, pro 
hosty akce, ale i nejširší veřejnost, připravil téměř celodenní program pouze ve městě 
nad Vajgarem. Důvod je jediný. Ač je Klub historie letectví autorem expozice Letecké-
ho muzea v Deštné, které je v roce letošním opět obohaceno o řadu zajímavých a často 
až unikátních exponátů, pořadatelé akce respektují náročnost cesty z různým míst 
České republiky do J. Hradce, především však věk hlavních aktérů „Setkání“ .  
     Akce bude zahájena v 10 hodin v kostele sv. Jana Křtitele přivítáním hostů starostou 
města Ing. Stanislavem Mrvkou a ředitelem muzea PhDr. Jaroslavem Pikalem. Násle-
dující produkce hudebního seskupení „Dixieland jazzband Telč“  nás přenese do dob 
dávno minulých. V 11 hodin se účastníci přesunou do dvora minoritského kláštera, kde 
jim bude představen největší „úlovek“  Muzea Jindřichohradecka připravovaný do právě 
vznikající expozice „Bitva nad Jindřichohradeckem“ , a to fragmenty z německého stí-
hacího letounu Focke Wulf Fw-190. Jedná se o stroj, ve kterém byl v památném 
vzdušném boji americkými letci Liberatoru B-24 nedaleko Otína sestřelen německý 
pilot Hubert Engst od JG 300. Krátce před 12 hodinou se pak jako každoročně uskuteč-
ní pietní akt u Památníku letců na nábřeží Ladislava Stehny, kde by se v případě pří-
znivého počasí měli průletem několika svých letounů představit naši přátelé z místního 
Aeroklubu. Setkání bude zakončeno návštěvou vojenského cvičiště hosty akce.  

 

Vladislav Burian   



Nové expozice muzea 
 

Díl VIII.  Nová výstavní síň 
 

Pro návštěvníky muzea bude v rámci budování nových expozic připravena  
i nová výstavní síň v budově bývalého jezuitského semináře na Balbínově náměstí. 
Stávající, již vžitá pod názvem „13“ , totiž díky celému konceptu úprav zanikla. Nová 
výstavní síň se tedy pře-
sunula do bývalé knihov-
ny a jejích depozitářů, 
přičemž prostory byly 
stavebně upraveny a vy-
bouráním novodobé příč-
ky i spojeny do dvou 
celků. Větší část síně  
(viz. horní foto) vznikla 
již zmiňovaným zrušením 
příčky a menší (viz. dolní 
foto) zůstala beze vel-
kých stavebních změn. 
Obě vzájemně propojené 
místnosti byly navíc srov-
nány do jedné roviny vytápěnou podlahou. Muzeum, jako vystavující, může představit 
veřejnosti dvě výstavy zároveň a to díky oné stavební úpravě, jelikož má nyní síň dva 
vchody. Vzhledem k požadavkům investora se do náplně a programu tohoto nově 
vzniklého výstavního prostoru dostaly, kromě uměleckých, i výstavy věnované různým 
řemeslům a jejich produktům. Můžeme se tak těšit na prezentace tématických okruhů 
zaměřených na tradiční jihočeská a hlavně na typická jindřichohradecká řemesla. Svou 

náplní a připravovaným 
programem tak bude 
výstavní síň doplňovat 
nově vzniklé i stávající 
expozice.  

Co se týče samotného 
vybavení, bude v ní umí-
stěn nový světelný závěs-
ný systém s variabilními 
reflektory. Ty se budou 
moci různě přesunovat  
a přizpůsobovat požadav-
kům té či oné výstavy. 
Celá síň bude vymalová-
na neutrální šedou barvou 

a bude vybavena variabilním výstavními panely bílé barvy. Vzniklým kontrastem bude, 
jak doufáme, umocněn estetický zážitek z těchto prostor a výstav v nich. Zároveň bude 
co největší plocha osazena závěsným systémem, který umožní zavěšení obrazů a jiných 
předmětů až do váhy 50 kg/m. 

Výstavní síň bude slavnostně otevřena a její provoz zahájen již výše zmiňovanou 
srpnovou vernisáží výstavy obrazů Madame Gali - jindřichohradecké rodačky, malířky 
Marie Galimberti-Provázkové.  

Jakub Valášek 

Z p r á v y : 
 
MMMMuzeum Jindřichohradecka je v srpnu otevřeno denně od 8.30 do 12.00 hodin  
a od 13.00 do 17.00 hodin. Městská vyhlídková věž je otevřena denně od 10.00  
do 12.30 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin. Výstavní prostory v minoritském klášteře 
a kostel sv. Jana Křtitele jsou otevřeny denně od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00  
do 16.00 hodin.  
Knihovna Muzea Jindřichohradecka s badatelnou ve Štítného ulici poskytuje služby 
pro veřejnost v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. 
 

 
MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na zahájení výstavy expresionistického 
díla Marie Galimberti – Provázkové (1880 – 1951) nazvané „MADAME GALI“ . 
Vernisáž výstavy s prezentací stejnojmenné publikace se uskuteční ve čtvrtek  
11. srpna 2011 od 16. 00 hodin v nových výstavních prostorách v jezuitském semi-
náři na Balbínově náměstí. Při vernisáži vystoupí Tomáš Křivánek se hrou na akordeon. 
Výstava potrvá do 30. října tohoto roku. 
 
KKKK lub historie letectví, město J. Hradec, Muzeum Jindřichohradecka a 44. lehký mecha-
nizovaný prapor za podpory Aeroklubu v J. Hradci pořádají „XVIII. SETKÁNÍ  
ČS. VÁLEČNÝCH A POVÁLE ČNÝCH LETCŮ V JINDŘICHOVĚ HRADCI“ , 
které se koná v sobotu 27. srpna 2011 od 10 do 17 hodin. Zahájení se koná v kostele 
sv. Jana Křtitele. 
    

VVVV kostele sv. Jana Křtitele se v pondělí 29. srpna 2010 od 18.00 hodin bude konat 
ŘÍMSKOKATOLICKÁ MŠE  při příležitosti svátku STĚTÍ SV. JANA K ŘTITELE . 
    

AAAAž do 7. srpna 2011 potrvá v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka výstavka 
nově restaurovaných starých tisků z muzejních sbírek pod názvem „STARÉ TISKY  
V NOVÉM KABÁT Ě“ . 
 
VVVV  křížové chodbě minoritského kláštera u kostela sv. Jana Křtitele pokračuje výstava 
barevných linorytů grafika Pavla Piekara nazvaná „DUCHOVNÍ PROSTORY“ . 
Výstava potrvá do 31. srpna tohoto roku. 
 
VVVVýstava o archeologických výzkumech nazvaná „Z KRYPTY AŽ NA DNO SV ĚTA“  
je k vidění v konferenčním sálu muzea ve Štítného ulici. Výstava archeologických  
nálezů potrvá do 30. prosince 2011. 
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve do výstavního sálu muzea v minoritském 
klášteře u kostela sv. Jana Křtitele na výstavu „HRA ČKY, OBRÁZKY  
A FOTOGRAFIE JANY MASA ŘÍKOVÉ, DANY DOKLÁDALOVÉ A LENKY 
MALINOVÉ“ . Výstava potrvá do 30. prosince  2011. 
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