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Výstava Obrázky z pouti 
 

je věnována fenoménu svatých obrázků, které kupovali věřící na svých náboženských 
poutích a nosívali na památku domů, buď pro sebe nebo jako dárek pro své blízké.  

Náboženská pouť byla cestou na místo spojené se životem Ježíše Krista, Panny Ma-
rie, světců nebo do míst s jejich vzácnými ostatky a zázračnými obrazy. Ve středověku 
bývala křesťanská pouť zážitkem víry, cesta na poutní místa byla dlouhá, namáhavá  
a často i nebezpečná. Náboženská pouť byla až do 19. století nedílnou součástí nábo-
ženského života věřících. 

V Jindřichově Hradci se podobně jako v dalších místech konávaly poutní slavnosti. 
Hlavním svátkem se zde stal svátek Porciunkule spojený s františkánským řádem. 

Pravidelně sem každý rok přicházely pro odpustky 
zástupy věřících. Tradice slavení svátku Porciunkule 
vydržela až do dnešních dnů. Slaví se vždy v neděli  
2. srpna nebo první srpnovou neděli po 2. srpnu. Právě 
výstava Obrázky z pouti a akce Turistický Top týden 
Jindřichova Hradce,  jejíž součástí je i vernisáž naší 
výstavy ve čtvrtek 2. srpna, jsou připraveny při příleži-
tosti konání tradiční jindřichohradecké Porciunkule.  

Zatímco se sám Jindřichův Hradec stal významným 
poutním místem, také Hradečané putovali do řady míst 
v bližším i vzdálenějším okolí. Nejstarší dochované zmínky 
o poutích z Jindřichova Hradce pocházejí z konce 15. století. 
Z Jindřichova Hradce se konala procesí do kostelů  
sv. Markéty a sv. Anny na Dubovici nedaleko vsi Lásenice. 

Barokní pouť v Jindřichově Hradci rozvíjely zdejší řády jezuitů a františkánů. Jindřichohra-
dečtí jezuité chodili pravidelně na sv. Barboru, ke sv. Markétě a sv. Anně a k Paulánům do 
Bystřice, františkáni ke sv. Janu do Deštné a k Panně Marii do Bechyně, společně pak oba 
řády vodily poutníky na Svatou Horu a do Mariazell. Obzvláště poutě na Svatou Horu a do 
Mariazell se těšily podpoře církve, zámeckých pánů i samotného města.  

Výstava veřejnosti předkládá fond svatých obrázků Muzea Jindřichohradecka, který 
čítá 1 300 inventárních čísel. Pod jedním z těchto inventárních čísel je uchována 
kolekce vytvořená štábním kapitánem Ludvíkem Albrechtem, který se oženil 30. října 
1922 v Jindřichově Hradci s místní Evženií Pouchovou a svou sbírku odkázal v závěti 
jindřichohradeckému muzeu. Obsahuje celkem 390 svatých obrázků a je zajímavým 
dokladem sběratelského zájmu. Sbírku doplňuje řada sběratelových rukopisných 
poznámek k jednotlivým obrázkům. Záznamy zachycují faktografické poznámky 
k tematice svatých obrázků - poutním místům a světcům a obsahují i řadu informací  
o sběratelově osobním a rodinném náboženském životě.  

Vystavené svaté obrázky dokumentují jednak zmíněná poutní místa na Jindřicho-
hradecku, v  Čechách a na Moravě i v zahraničí. Zvláštní pozornost je věnována 
regionálním souvislostem – tedy poutním místům, na něž se putovalo přímo 

z Jindřichova Hradce, mezi něž patří Bechyně, Svatá Hora u Příbrami a Mariazell. Dále 
jsou představena obecná devoční témata na svatých obrázcích se zvláštním důrazem na 
svaté obrázky z místní Landfrasovy tiskárny. Půvab těchto drobných malovaných nebo 
tištěných obrázků spočívá také v jejich zdobení. Oba druhy svatých obrázků byly často 
ručně a později strojově dozdobeny různými technikami – prořezáváním nebo vypicho-
váním (tzv. krajkové obrázky), vystřihováním, ražbou okrajů, výšivkou, dolepováním 
vystřižených papírových nebo látkových ozdob nebo dokonce původních přírodnin 
(sušených rostlin, motýlích křídel, peří a podobně) a dalších organických látek. Techni-
ky, které byly užívány k dozdobení malby nebo tisku se používaly i jako primární 
technika výroby obrázku. Ve sbírce se dochovaly obrázky vyšívané, nalepované nebo 
ražené. Sbírka obsahuje i několik půvabných sklapovacích obrázků, které obsahují dva 
motivy, jeden druhým překrytý, s možností otevření. Nejčastěji využívaný materiál 
k výrobě svatých obrázků byl samozřejmě papír, dále jsou zastoupeny též obrázky 
pergamenové, textilní - plátno, hedvábí, želatinové a některé přírodniny, například 
sušené listy.  

Při příležitosti konání výstavy vydalo Muzeum Jindřichohradecka stejnojmennou 
publikaci, jejíž textovou část doplňuje rozsáhlá barevná obrazová příloha zachycující 
průřez muzejní sbírkou. Publikace bude představena veřejnosti na vernisáži výstavy. 

 

Štěpánka Běhalová  

 
XIX. SETKÁNÍ ČS. VÁLEČNÝCH A POVÁLE ČNÝCH LETC Ů 

 
V sobotu 25. srpna se v Jindřichově Hradci uskuteční již „XIX. setkání čs. váleč-

ných a poválečných letců“ , jehož tradice vznikla v srpnu 1994. Bohužel vody řeky 
Nežárky již dávno odnesly časy, kdy se u nás scházely desítky mužů ve slušivých 
modrých uniformách, kteří před více než sedmi desítkami let bojovali proti rozpínavosti 
hitlerovců nad okupovanou Evropou, britskými ostrovy, ale i nad severní Afrikou. 
Přesto ti poslední z nich každoročně navštěvují naše krásné město nad Vajgarem a to 
v doprovodu svých manželek či přátel od letectva. Na letošní „Setkání“  nám tak svoji 
účast opět přislíbil generál Miroslav Štandera z Plzně, stíhací pilot z bojů nad Francií  
i Británií, dále nejmladší pilot 310. čs. stíhací perutě plk. Emil Boček z Brna či pilot – 
žák „třistajedenáctky“  plk. Alois Dubec z Luhačovic. Mezi ženami nebudou chybět 
manželky letců RAF Vlasta Šišková, Hana Fajtlová, Jiřina Úlehlová z Prahy, Marie 
Hrubá z Nové Paky. Jiřina Malá z Českých Budějovic či „domácí“  Věra Doležalová  
z Jindřichova Hradce. Svojí účast na akci rovněž přislíbil pilot – kosmonaut (náhradník) 
plk. Oldřich Palčák, špičkový stíhač na MiG 21 plk. František Hlavnička, rovněž  
i hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola.  

Program akce bude zahájen v 10 hodin přijetím starostou města Ing. Stanislavem 
Mrvkou v refektáři Jezuitské koleje. V 10.45 budou hosté přivítáni ředitelem Muzea 
Jindřichohradecka PhDr. Jaroslavem Pikalem v atriu muzea, kde pro ně je připravena 
hudební produkce hudebního seskupení Dixieland Jazz Band Telč a následně volná 
prohlídka expozice Bitva nad Jindřichohradeckem. Ve 12.00 se již tradičně uskuteční 
pietní akt u Památníku letců na Nábřeží Ladislava Stehny, který by měl být zakončen 
skupinovým průletem strojů místního Aeroklubu. V odpoledních hodinách pak účastní-
ci akce navštíví prostory zdejšího vojenského útvaru. Rok se s rokem sešel a stejně 
létům předcházejícím se uspořádání akce ujal Klub historie letectví J. Hradec, Město  
J. Hradec, Muzeum Jindřichohradecka, 44. lehký motorizovaný prapor gen. Ereta ve 
spolupráci s Aeroklubem J. Hradec. Těšíme se s Vámi na setkání! 

Vladislav Burian 



Zajímavosti z nových expozic 
 

V letošním roce připravili odborní pracovníci Muzea Jindřichohradecka pro čtenáře 
zpravodaje NOVUM seriál o nejzajímavějších exponátech, které budou od dubna 2012 
vystaveny v muzeu. V nové expozici Letecká bitva nad Jindřichohradeckem  to je: 
 

Dioráma torza vyhořelého domu čp. 46 v Číměři  
 

Tentokrát je exponát měsíce tak trochu netradiční. Nejedná se totiž o sbírkový před-
mět z fondu muzea, Klubu historie letectví J. Hradec či Ivo a Jiřího Šaška z Prahy, tedy 
hlavních aktérů vzniku expozice „Letecká bitva nad Jindřichohradeckem“ , ale o novo-
dobý „výrobek“  vytvořený na základě historických událostí z 24. srpna 1944.  

Již několikrát jsme vám v Novu přiblížili události související se zmíněným leteckým 
střetnutím mezi příslušníky 15. letecké americké armády a německé Luftwaffe , ke 
kterému došlo za krásného slunečného počasí krátce po poledni ve čtvrtek 24. srpna 
1944. Tehdy, po napadení chemické rafinerie v Kolíně a chemičky a letiště 
v Pardubicích, se americké bombardovací svazy otočily zpět na jih s cílem vrátit se co 
nejrychleji a především nejbezpečněji na své italské základny. Řadě z mužů v letících 
pevnostech B-24 Liberator se však tento den stal osudným. Překvapivý a především 
razantní útok německých stíhačů na Messerschmit Bf 109 a Focke Wulf Fw 190 jen nad 
Jindřichohradeckem srazil z oblohy čtyři americké bombardovací stroje. Místa dopadů 
tří z nich byly přesně lokalizovány. První poblíž obce Vlčice, druhý u Lomů a třetí 
v oblasti Číměře. Pouze čtvrtý z nich, který v prostoru Krvavého rybníka opustilo všech 
deset členů osádky na padácích, se stále pohřešuje. Odvetou amerických ztrát bylo 
sestřelení jedenácti německých stíhaček.  

Vraťme se však do Čímeře. Zde se v čase 12.41 hod. zřítily trosky stříbrného Libera-
toru B-24G (42-78376), který nesl název „Little Gismo II“ . Patřil do stavu 776. peruti, 
464. bombardovací skupiny. Desetičlenné osádce velel Capt. Virgil A. Leverett. 
Především vzpomínky zaznamenané v roce 1996 a 1999 během jeho návštěvy místa 
svého znovunarození, včetně výpovědí několika místních pamětníků, nám pomohly 
poměrně přesně zmapovat tuto událost. 

Liberator „Little Gismo II“  byl napaden německými stíhači Fw 190, které stroj nato-
lik vážně poškodily, že nezbylo než letící ohnivou rakev opustit na padácích. Ti co 
nebyli zabiti německými střelami, vyskočili, velitel Leverett a jeho druhý pilot 1/Lt 
Clinton W. Selby byli doslova vymrštěni z útrob Liberatoru explozí a následující 
tlakovou vlnou. Zachránilo se celkem sedm letců, těla tří byla později pohřbena 
v odlehlém koutě místního hřbitova.   

Trosky stroje dopadly v širokém okolí od návrší nad Čímeří až po náves. Zde byly 
dopadem hořícího motoru, části křídla s palivovou nádrží a dalších fragmentů 
z Liberatoru zapáleny domy a hospodářská stavení čp. 7, 8, a 46. Právě v čp. 46 nalezla 
smrt čtyřiačtyřicetiletá místní obyvatelka Sophie Böhmová, která namísto útěku do 
krytu v polích neuposlechla svoji rodinu a vracela se domů pro své doklady. Když se již 
chystala opustit objekt velkými vjezdovými vraty, právě ta jí zavalila a nejspíše omrá-
čená nárazem pod nimi uhořela. Její tělo bylo pietně uloženo na místním hřbitově. 
Jistým smutným paradoxem je, že v těsné blízkosti jejího hrobu byly až do své exhu-
mace v srpnu 1946 uloženy ostatky také tří amerických letců osádky Little Gismo II, 
nechtěných aktérů jejího tragického skonu.  

Pokud navštívíte muzejní expozici Bitva nad Jindřichohradeckem, zde vytvořené 
dioráma vás přenese do Číměře dne 24. 8. 1944 a do tragického příběhu Sophie Böh-
mové z čp. 46. Právě tehdy bylo v obci vypáleno nejen několik domů, ale došlo také 
k tragickému úmrtí jedné civilní osoby coby aktérky zmíněného leteckého střetnutí. 

Vladislav Burian  

Z p r á v y : 
 

MMMMuzeum Jindřichohradecka - 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 13.00 do 16.00 hodin. Výstavní prostory v minoritském 
klášteře jsou otevřeny denně od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Kostel  
sv. Jana Křtitele je otevřen 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 celoročně v pondělí a ve středu od 12.30 do 15.30 hodin. 
 
MMMMuzeum Jindřichohradecka zve srdečně širokou veřejnost na NOČNÍ PROHLÍDKY 

TAJEMNÝM KOSTELEM SV. JANA K ŘTITELE  s odborným výkladem muzejního 
archeologa Mgr. Vladislava Buriana. Komentované prohlídky se budou konat ve středu  
1. srpna a ve středu 22. srpna 2012 vždy od 21.30 hodin. Vstupné 60 Kč. 
    

JJJJindřichohradecké muzeum Vás srdečně zve do výstavní síně „V jezuitském semináři“  
na vernisáž výstavy OBRÁZKY Z POUTI , která se bude konat ve čtvrtek 2. srpna od 
16.00 hodin. Vernisáž výstavy je pořádána v rámci Turistického Top týdne Města J. Hradec 
a potrvá do 30. září 2012. Na vernisáži vystoupí flašinetář Milan Binder, úvodní slovo 
pronese PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. 
    

MMMMuzeum Jindřichohradecka srdečně zve na KONCERT RADIM HLADÍK A BLUE 
EFFECT ACOUSTIC, který se bude konat v pondělí 13. srpna 2012 od 19.00 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele. Účinkují: Radim Hladík a Blue Effect, host: Petr Přibyl. Koncert 
se koná v rámci VIII. ročníku festivalu Magická viola Petra Přibyla. Vstupné 190 Kč. 
    

KKKKlub historie letectví, Město Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka, 44. lehký 
motorizovaný prapor J. Hradec a Aeroklub J. Hradec Vás zvou na XIX. SETKÁNÍ  
VÁLE ČNÝCH  A POVÁLE ČNÝCH LETCŮ V JINDŘICHOVĚ HRADCI , které se 
koná v sobotu 25. srpna 2012. Program: od 10.00 do 10.30 hodin - slavnostní přijetí 
starostou Města J. Hradec Ing. Stanislavem Mrvkou v refektáři Národního muzea fotografie. 
Od 10.45 do 11.45 hodin - návštěva Muzea Jindřichohradecka na Balbínově náměstí: 
prohlídka expozice Letecká bitva nad Jindřichohradeckem, v atriu muzea vystoupí  hudební 
seskupení Dixieland Jazz Band Telč. Od 12.00 hodin - pietní akt  u Památníku letců na 
nábřeží Ladislava Stehny. 
    

VVVV    kostele sv. Jana Křtitele se bude ve středu 29. srpna 2012 od 18.00 hodin konat řím-
skokatolická MŠE u příležitosti svátku STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE.  

 
MMMMuzeum zve všechny zájemce do objektu minoritského kláštera, kde je umístěna výstava 

LESNÍ ZÁTIŠÍ – objekty Tomáše Hlavenky a obrazy Tomáše Lahody. Výstava potrvá 
do 31. srpna 2012. Dále do konferenčního sálu muzea na výstavu ZEMĚDĚLSTVÍ NA 
JINDŘICHOHRADECKU PO ROCE 1945 a na výstavu KROJAČKY MALÉ  
I VELKÉ , která je umístěna ve velkém výstavním sále „Ve Svatojánské“ .  Obě tyto výstavy 
budou trvat do 30. 12. 2012. 
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