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Výstava plastikových modelů  
Válečná křídla 

 
Ve čtvrtek 21. srpna 2014 se v 16 hodin uskuteční v Muzeu Jindřichohraecka slav-

nostní vernisáž výstavy plastikových modelů, nazvaná Válečná křídla. Akce zahájí 
pietní oslavy u příležitosti 70. výročí letecké bitvy nad Jindřichohradeckem, které 
budou následně pokračovat až do neděle 24. srpna.   

Výstavu připravují členové Klubu plastikových modelářů Jindř ichův Hradec ve spo-
lupráci s Muzeem Jindřichohradecka a Klubem historie letectví Jindřichův Hradec. Oba 
subjekty tak navazují na úspěšnou spolupráci z roku 2011, kdy přispěli hradečtí mode-
léři svými výtvory amerických a německých letounů k obohacení stálé expozice 
Letecká bitva nad Jindř ichohradeckem v muzeu na Balbínově náměstí.  

Více než sto padesát modelů představí letouny spojenců i jejich protivníků 
z průběhu celé II. světové války, a to z evropských bojišť i ze zámoří. Doplňkem pak 

budou modely pozemní bojové 
techniky, která byla nedílnou 
součástí všech válečných operací. 
Jindřichohradečtí modelář i jsou 
skutečnými mistry svého řemesla, 
mnozí z nich byli oceněni na řadě 
celorepublikových soutěží. Na 
výstavě tak budete mít možnost 
poznat náročnost modelářského 
koníčka, který je založen na 
milimetrové práci plné technických 
detailů, včetně patinování strojů  
a vytvoření imatrikulace stroje ke 

konkrétním osobám válečného nebe, o nichž modeláři čerpají informace z archivů  
a odborné literatury.      

Druhou část výstavy Válečná křídla pak obstarají dobové černobílé a barevné foto-
grafie spojené s dalším významným výročím II. světové války a to vyloděním spojenců 
na evropský kontinent během Dne D 6. června 1944. I když se tato událost bezprostřed-
ně nedotýká našeho regionu, jednalo se o významný zlom v období války, jehož 
součástí byly následné boje o pohonné hmoty, tedy bombardování chemických rafinérií, 
mimo jiné na území Protektorátu Čechy a Morava. Oslav 70. výročí Dne D, které se 
odehrály během začátku letošního června ve francouzské Normandii, se zúčastnili také 
členové místního Klubu historie letectví a Klubu plastikových modelářů. Právě fotogra-
fie z jejich archivů představí tuto významnou historickou událost, o které před pár 
týdny hovořil celý svět. 

Vladislav Burian a František Čeloud 
 

Pietní oslavy 70. výročí bitvy nad Jindřichohradeckem 
 

V neděli 24. srpna letošního roku uplyne přesně sedmdesát let od vzdušného střet-
nutí mezi americkými letci 15. USAAF a německé Luftwaffe, které se odehrálo nad 
naším regionem. K výročí této události připravily jindřichohradecký Klub historie 
letectví, Muzeum Jindřichohradecka, Město Jindřichův Hradec a 44. lehký motorizova-
ný prapor Jindřichův Hradec, dále Jindřichohradecký symfonický orchestr, Čs. obec 
legionářská bratra St. Berana Jindřichův Hradec, Klub plastikových modelářů Jindři-
chův Hradec a Aeroklub Jindřichův Hradec pietní oslavy, nad nimiž záštitu převzali 
hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiř í Zimola a starosta města Jindřichův Hradec  
Ing. Stanislav Mrvka.  

Ve čtvrtek 21. 8. se uskuteční vernisáž výstavy plastikových modelů Válečná kříd-
la, v pátek večer proběhne slavnostní koncert Komorního souboru JHSO. V sobotu 
bude v 10 hodin odhalena na kostele v obci Lomy u Kunžaku pamětní deska osádce  
B-24 Liberator, která bude připomínat jedenáct amerických letců, jejichž stroj se po 
sestřelu zřítil 24. 8. 1944 v těsné blízkosti Lomů. Po pietním aktu se hosté přesunou do 
Muzea Jindřichohradecka, kde navštíví expozici Bitva nad Jindřichohradeckem a vý-
stavu Válečná kř ídla. Od 12 hodin se pak uskuteční pietní akt u památníku letců na 
Nábřeží Ladislava Stehny. Odtud se přítomní hosté přesunou na letiště, kde členové 
Aeroklubu připravili od 14 hodin zajímavý letecký den. V neděli 24. 8., v památný den 
70. výročí bitvy, proběhnou dva malé pietní akty v obcích, kde byly doposud odhaleny 
pamětní desky sestřeleným americkým letcům. V 17 se tak stane na hřbitově sv. On-
dřeje u Strmilova, o hodinu později pak u kostela v Číměř i. 

Vladislav Burian 
 

Nad Vajgarem se zpívalo a tančilo 
 

Sobotní slunečné odpoledne 19. července přivítalo v Jindřichově Hradci folklorní 
soubory z jižních Čech a Moravy. V tento den se uskutečnil již sedmý ročník Jihočes-
kého folklorního festivalu. Zahájení proběhlo za přítomnosti starosty města Ing. Sta-
nislava Mrvky a starosty Jarošova nad Nežárkou Bohumila Roda na Masarykově 
náměstí. Po slavnostních projevech soubor Salajka z Dambořic zatančil Moravskou 
besedu. Poté se všechny vystupující soubory seřadily do průvodu a procházely přes 
Masarykovo náměstí a Panskou ulici na náměstí Míru, kde na pódiu každý soubor 

zatančil a zazpíval. Po skončení upoutávek se 
soubory i jejich příznivci odebrali přes Svatoján-
skou a Štítného ulici do dvorů Muzea Jindřicho-
hradecka, kde festival zahájil ředitel muzea PhDr. 
Jaroslav Pikal. Pak následovala vystoupení 
jednotlivých souborů. Moderátor Libor Soukup 
tak postupně přivítal Jarošovskou krojovou 
družinu, soubor Radost z Kamenného Újezda, 
cimbálovou muziku Salajka z Dambořic, dětský 

soubor Bystřinka ze Zlivi, Mladou dudáckou muziku ze Strakonic a soubor Bystřina ze 
Zlivi. Odpolední blok uzavřel druhým pásmem z Hanáckého Slovácka soubor Salajka. 
Téměř čtyřista účastníku festivalu si na úplný závěr společně zazpívalo píseň „Na 
rozloučení mý potěšení“ a členové Jarošovské družiny, jako jeden z organizátorů, pak 
předali všem zúčastněným souborům děkovné listy a drobné dárečky. Pro největší 
vytrvalce ještě na úplný závěr zahrála pěkně od podlahy „cimbálka“ Salajka, která 
inspirovala některé diváky i k tanci.  

Alexandra Zvonařová 



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. 

 
8. Kočár Emy Destinnové 

 
Velkou pozornost návštěvníků Síně 

Emy Destinnové budí vystavený kočár 
slavné pěvkyně. Je známo, že Ema 
Destinnová procestovala svět. Po Evropě  
i Americe jezdila obvykle vlakem, do 
Londýna a New Yorku se plavila lodí  
a ráda se nechala vozit v automobilu, 
sama jich ostatně v průběhu let několik 
vlastnila. K dopravě na kratší vzdálenosti 
však nejčastěji využívala tehdy oblíbe- 
né kočáry tažené koňským spřežením. Tak 
jezdila ze svého pražského bytu na vy-

stupování v pražském Národním divadle, tak poprvé přijela v roce 1908 z Jindřichova 
Hradce do Stráže nad Nežárkou, kterou si zvolila pak za svůj domov, tak často vyjíždě-
la ze svého zámku do okolí, tak přijížděla na koncerty.  

V Jindřichově Hradci poprvé zpívala 29. června 1918 v zámecké rotundě. Pamětníci 
vzpomínali, že Ema Destinnová „měla takový úspěch, že hradečtí studenti jí tehdy – jak 
bývalo zvykem – vypřáhli koně z kočáru a dovezli ji do hotelu“.  

Muzeum Jindřichohradecka uchovává ve svých sbírkách jeden z kočárů slavné pěv-
kyně. Není zcela jisté, zda je to právě ten, v němž ji vozili studenti jindřichohradeckého 
gymnázia, přesto mu muzeum věnuje náležitou 
péči. Do sbírek se ho podařilo získat darem od 
pana Špuláka z Plavska v ř íjnu roku 1973, pak 
dlouhou dobu čekal na své uplatnění. Protože 
jeho stav byl velmi neuspokojivý, nechalo ho 
Muzeum Jindřichohradecka restaurovat. Poměr-
ně nákladnou opravu a restaurátorské práce 
provedla v roce 2009 firma Exnar z Havlíčkova 
Brodu, poprvé byl veřejnosti představen při 
vernisáži výstavy Ema Destinnová známá i ne-
známá v květnu následujícího roku.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o zajímavý  
a atraktivní exponát, rozhodli se autoři Síně Emy 
Destinnové vystavit ho i v nové expozici. Jako 
pozadí mu byl vybrán obrázek z pohlednice, 
kterou na počátku kariéry poslala Ema Destinno-
vá a její sestra Jetty z Berlína. Pozorný návštěv-
ník ji najde vystavenou ve vitríně. Zachycuje 
večerní náladu na známém „Alexanderplatzu“ v Berlíně. A protože kočár nemůže stát 
na parketách výstavní síně, autoři expozice nechali její část pokrýt kamennou dlažbou. 
 

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 otevřeny 
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. 

 
J indřichohradecké muzeum pořádá v pátek 1. srpna od 20.30 hodin NOČNÍ 

KOMENTOVANOU PROHLÍDKU KOSTELA SV. JANA K ŘTITELE. Návštěv-
níky provede Bc. Petr Pokovba. Počet osob ve skupině je omezen. Vstupenky si můžete  
zakoupit předem na pokladně ve Štítného ulici. Vstupné 80 Kč/os. 

 

V pondělí 11. srpna od 19.30 hodin se koná v kostele sv. Jana Křtitele ve Štítného 
ul. KONCERT - VÁCLAV NECKÁ Ř ACOUSTIC – „PÍSNĚ A BALADY“ . 
Jako host vystoupí Petr Přibyl s violou. Vstupenky si lze zakoupit v předprodeji na 
recepci hotelu Vajgar nebo také zamluvit na telefonech 384 361 271 a 607 853 976. 
Vstupné 240 Kč/os. 

 

Muzeum Jindřichohradecka Vás srdečně zve na vernisáž výstavy leteckých mode-
lů VÁLEČNÁ KŘÍDLA  do výstavní síně „V jezuitském seminář i“, která se uskuteční 
ve čtvrtek 21. srpna od 16.00 hodin. Výstava potrvá do 28. září 2014. 

 

V pátek 22. srpna od 19.00 hodin srdečně zveme na KONCERT K UCT ĚNÍ 
PAMÁTKY AMERICKÝCH LETC Ů. V kostele sv. Jana Křtitele vystoupí 
KOMORNÍ SOUBOR JHSO , zazní také varhany a zpěv. Na programu díla českých 
skladatelů. Vstupné dobrovolné. 

 

J iž XXI. SETKÁNÍ VÁLE ČNÝCH LETC Ů se koná v Jindřichově Hradci v sobotu 
23. srpna u příležitosti oslav 70. výročí letecké bitvy nad Jindřichohradeckem. Zahájení 
se uskuteční v 10.00 hodin v obci Lomy a v 11.30 bude přivítání v Muzeu Jindřichohradec-
ka, po kterém bude následovat pietní akt na Nábřeží Ladislava Stehny. Program pokračuje 
také v neděli 24. srpna pietními akty v obcích Strmilov a Číměř.  

 

J indřichohradecké muzeum Vás srdečně zve do jezuitského semináře na výstavu 
výtvarníka české avantgardy nazvanou VLASTISLAV HOFMAN – UM ĚLEC MNO-
HA TVÁŘÍ. 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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