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 �Starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák ocení  
významné osobnosti města

OSM STOLETÍ JINDŘICHOVA HRADCE

Město Jindřichův Hradec bylo vždy považo-
váno za významné historické město s množ-
stvím kvalitních památek. Když se proto 
po polovině 20. století začala formovat mo-
derní státní památková péče i na území čes-
kých zemí, byl Jindřichův Hradec v „prvních 
vlnách“ řešených lokalit. Městská památko-
vá rezervace na  jeho území byla vyhlášena 
výnosem Ministerstva školství a kultury dne 
31. srpna 1961. Ochrana památkových kvalit 
území města byla pak dále posílena vyhláše-
ním ochranného pásma městské památko-
vé rezervace rozhodnutím Okresního ná-
rodního výboru v Jindřichově Hradci ze dne 
10. prosince 1987.
Kromě památkově chráněného území se 
v Jindřichově Hradci nachází velmi význam-
né množství jednotlivých nemovitých kul-
turních památek. Na území městské památ-
kové rezervace je jich nyní 120 a  na  území 
mimo rezervaci dalších 85. Spolu s  16 pa-
mátkami v místních částech tak město Jind- 
řichův Hradec „obhospodařuje“ celkem 
221 kulturních památek. Tyto památky svým 
původem sahají od  13. století po  století 
20. Ty nejstarší zároveň patří k  těm nejmo-
numentálnějším – nejstarší románsko-gotic-
ká část zámku, kostel sv. Jana Křtitele, zbytky 
gotického městského opevnění. Gotického 
původu je rovněž většina měšťanských do-
mů v jádru města a podstatná část zámecké-
ho areálu a  farní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie. Renesance a baroko pak přidalo další 
významné monumentální památky – jezuit-
skou kolej se seminářem, areál františkánské-
ho kláštera, městský špitál, zámecký pivovar, 
v  renesanci byla dotvořena podoba měš-
ťanských domů. Historickou podobu středu 
města pak dotvořil velký požár v roce 1801, 
v  jehož důsledku většina goticko-renesanč-
ních památek dostala klasicistní tvář. Ob-

 � Péče o památky

dobí pozdější již nejsou tak plodná – město 
ekonomicky a populačně stagnovalo, což se 
projevilo i na stavebním rozvoji. Mělo to ov-
šem i svoji pozitivní stránku, neboť díky to-
muto procesu se dochovalo unikátní množ-
ství památek v celém městě.
Ke  zrychlení rozvoje Jindřichova Hradce 
pak došlo ve 20. století. Ovšem zhodnoce-
ní tohoto období z hlediska památkové pé-
če bude moci provést až další generace pa-
mátkářů.

V pátek 23. října se v sále Kulturního do-
mu Střelnice uskuteční slavnostní večer při 
příležitosti předávání Cen starosty města 
Jindřichův Hradec. Křišťálovou růží ocení 
starosta města Jan Mlčák významné obča-
ny,  kteří se svou celoživotní prací nebo mi-
mořádnými činy zasloužili o  rozvoj Jindři-
chova Hradce.  Kandidáty na  ocenění v  pěti 
kategoriích nominovali sami občané. Které 
osobnosti si ceny odnesou, se dozvíte bě-
hem slavnostního večera, který vyvrcholí 
koncertem Jindřichohradeckého symfonic-

kého orchestru. Protentokrát orchestr spojí 
své síly s českobudějovickou folkovou legen-
dou, s kapelou Nezmaři, která hraje již od ro-
ku 1978. Posledních 18 let kapela vystupuje 
ve složení Pavel Zajíc, Pavel Drengubák, Ton-
da Hlaváč a Šárka Benetková. V jejich reper-
toáru lze najít skladby světových folkových 
celebrit opatřených vlastními texty, jejich 
vlastní autorské písně a občas jsou zařazeny 
i písně od spřátelených hudebníků a textařů. 

Jana Říhová
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Památkový zákon z  roku 1987 je podobně 
konstruován jako obdobný zákon rakouský. 
Zákon vcelku odpovídající má, či měl, málo 
zřejmých slabin, jako zbytečné omezování 
vlastníků památkově nechráněných nemovi-
tostí a bezzubost sankčních ustanovení.
Jindřichův Hradec díky svému památkové-
mu bohatství je a zůstane lákavým cílem pro 
návštěvníky z celého světa.

Jaroslav Pikal
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
během září se ve městě uskutečnilo hned několik spo-
lečenských akcí. Na začátku měsíce jsme se s létem roz-
loučili spolu s  kapelou Jelen, která měla na  náměstí 
Míru velký úspěch a příjemný teplý večer si nenecha-
lo ujít velké množství lidí. Stejně tak cyklistickému 
výšlapu Přes kopec na  Hradec přálo počasí a  projíž-
ďku po okolí Jindřichova Hradce si užilo téměř 600 li-
dí. Město také hostilo 52. ročník Jihočeského festivalu 
Concertino Praga. Ti nejlepší mladí hudebníci a laure-
áti Concertino Praga se jindřichohradeckému publiku 
představili na závěrečném koncertu na zámku. Takové 
události jsou momenty, kdy se život vrací do normálu. 
Bohužel kulturu, společenský, profesní i soukromý život 
nás všech stále ovlivňuje pandemie nemoci COVID-19 
a opatření, která mají zmírnit její šíření. Pojďme si tak 
užít společnost alespoň v  bezpečném režimu v  rouš-
kách v divadle, kině nebo na koncertech. Na jeden ta-
kový bych vás chtěl pozvat, a to 23. října, kdy jako vyvr-
cholení slavnostního večera, na kterém budu předávat 
Křišťálové růže významným osobnostem našeho měs-
ta, zahraje Jindřichohradecký symfo-
nický orchestr v netradičním spojení 
s kapelou Nezmaři. Přeji vám všem 
pěkný podzim a příjemné chvíle při 
čtení říjnového Jindřichohra-
deckého zpravodaje.

Jan Mlčák 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Turistickou sezónu v sobotu 12. září symbolic-
ky uzavřel tradiční výšlap Přes kopec na Hradec 
aneb Jindřichohradecký pedál. Město pořá-
dá tuto akci vždy zjara a na podzim již od roku 
2007. Letos na jaře se ale závod kvůli epidemii 
koronaviru nekonal. Pro účastníky byly připra-
veny tři cyklistické a  jedna pěší trasa. Celkem 
se zaregistrovalo 589 lidí všech věkových ka-
tegorií. Během slunečného odpoledne byl pro 
všechny účastníky v  parku pod gymnáziem 
připraven také bohatý doprovodný program 
a tombola, kde byly hned dvě hlavní ceny – ko-
loběžka a jízdní kolo. Celým odpolednem pro-

 � Přes kopec na Hradec si vyšláplo téměř 600 lidí

V  sobotu 5. září uspořádala Dolní Radouň už 
sedmý ročník Her bez hranic místních částí. Cel-
kem se zábavného odpoledne zúčastnilo šest 
pětičlenných týmů. Organizátorům vyšlo poča-
sí, a tak bylo na multifunkčním hřišti v Dolní Ra-
douni nejen plno soutěžících, ale i velké množ-
ství diváků. Na prvním místě skončilo družstvo 
z Radouňky, druhou příčku vybojoval Děbolín, 
třetí byla domácí Dolní Radouň, čtvrtý Otín, 
pátý Horní Žďár a šestý Dolní Skrýchov. Orga-
nizátoři si pro týmy připravili šest netradičních 
disciplín, při kterých jde víc o to se pobavit než 
o samotný výsledek. 

Eliška Čermáková

 �Hry bez hranic vyhrál tým z Radouňky

 �Ocenění pro Jindřichův Hradec za živé přenosy ze zastupitelstva a za přístup k podnikání

vázel moderátor Michal Arnošt a o občerstvení 
se postaral Sbor dobrovolných hasičů Jindři-
chův Hradec.

Hned dvě ocenění pro město převzal během 
září starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák. 
V úterý 7. září město získalo Zlatý erb za dru-
hé místo v kategorii elektronické služby. Poro-
ta 22. ročníku krajského kola soutěže o nejlep-
ší webové stránky a  elektronické služby měst 
a obcí ocenila živá vysílání ze zasedání zastu-
pitelstva. S  živými přenosy začalo město loni 
na  jaře. Kdokoli tak může na  YouTube kanále 
města sledovat všechna zasedání zastupitel-
stva přímo ze svého počítače nebo mobilního 
telefonu. Každý přenos sledují desítky lidí, dal-
ší si pak zasedání pouští ze záznamu. Rekordní 
sledovanost mělo 18. zasedání zastupitelstva, 
na  kterém došlo k  odvolání bývalého vedení 
města a volbě nového. Tento záznam má přes 
dva tisíce zhlédnutí. 

Jindřichův Hradec se také umístil opět na stup-
ni vítězů v krajském kole srovnávacího výzku-
mu Město pro byznys. V letošním roce obsadi-
lo naše město třetí příčku za  druhou Blatnou 
a prvním Pískem. Vyhlašovatelem již dvanácté-
ho ročníku výzkumu byl týdeník Ekonom. Oce-
nění pro Jindřichův Hradec převzal starosta Jan 
Mlčák v úterý 15. září.

V pondělí 14. září skončila po víc než půl roce 
uzavírka Václavské ulice. Během rekonstruk-
ce byla v úseku od vjezdu na parkoviště u po-
likliniky až po  křižovatku s  ulicí U  Nemocnice, 
kromě nového povrchu vozovky, kompletně 

 � Václavská ulice byla po rekonstrukci otevřena v polovině září
vyměněna kanalizace, vodovod a veškeré sítě. 
Oprava zahrnovala i výměnu veřejného osvět-
lení, vybudování nových zastávek a kontejnero-
vých stání nebo také stavbu chodníku pro pěší 
na místě vyšlapané pěšiny ze zastávky k polikli-
nice. Rekonstrukce, která začala 1. března, stála 
20,3 mil. Kč. Slavnostní otevření Václavské ulice 
po rekonstrukci se uskutečnilo v pondělí 14. září 
před vjezdem do polikliniky. Pásku přestřihl sta-
rosta města Jan Mlčák, zástupce projektantské 
firmy Michal Šedivý a zástupce zhotovitele Ka-
rel Welzl.

 �28. října si připomeneme 102. výročí vzniku samostatného Československého státu
Oslavy 102. výročí vzniku Československé re-
publiky pořádá město Jindřichův Hradec 
ve středu 28. října dopoledne. Akce se uskuteč-

ní ve spolupráci s 44. lehkým motorizovaným 
praporem v  Jindřichově Hradci, Českosloven-
skou obcí legionářskou – Jednotou bratra Sta-
nislava Berana Jindřichův Hradec, Klubem his-
torie letectví v  Jindřichově Hradci a  Klubem 
výsadkových veteránů při 44. lehkém motori-
zovaném praporu v Jindřichově Hradci. 
Harmonogram vzpomínkových akcí:
9.15 hodin – kladení kytic u  Památníku letců 
na nábřeží, 9.45 hodin – shromáždění účastní-
ků u Gymnázia Vítězslava Nováka, 10.00 hodin 
– vzpomínkový akt v Mertových sadech.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

hodin. Ten, kdo se chce naladit do pracovního 
dne, nemá lepší příležitost než navštívit rela-
xační bazén s vířivkami nebo využít volné drá-
hy ve sportovním bazénu.
Nabídka pro nejmenší 
Oblíbené kurzy kojenců Plavecké školy Jindři-
chův Hradec pod hlavičkou Služeb města Jind-
řichův Hradec odstartovaly již v polovině září, 
ale vzhledem k aktivitám maminek a zvýšené 
nemocnosti se zájemci mohou hlásit a doplňo-
vat případně uvolněná místa. Ideální je projevit 
svůj zájem prostřednictvím e-mailu plavecké 
školy: plavskola@smjh.cz a v něm uvést kontakt 
na sebe a věk a jméno dítěte. Stejné instrukce 
platí i pro rodiče dětí od 3 do 6 měsíců věku, 
kteří navštěvují takzvané Vaničkové plavání. 
Pro veřejnost pak v neposlední řadě pokračuje 
Sobotní plavání pro děti do 1 roku s rodiči, 
na které není potřeba se objednávat. Děti s do-
spělým doprovodem si dětské bazény užívají 
od 9.00 do 10.00 hodin. 

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Od 1. října vládne v plaveckém bazénu provoz 
typický pro školní rok. Jelikož přípravu ve stán-
ku s modrou vodou již naplno rozjedou i jindři-
chohradečtí triatlonisté z klubu TCV a své kurzy 
zahájí také TJ Slovan, doplní se mozaika tradič-
ní obsazenosti drah na maximum. 
Pro rekreační plavání veřejnosti jsou stejně 
jako v uplynulém školním roce vyhrazeny dráhy 
v podvečerním čase, a to v úterý od 19.30 ho-
din a již od 19.00 hodin pak ve středu, čtvr-
tek, pátek a o víkendu. Stejně tak páteční čas 
od 16.00 hodin a o víkendech od 11.00 ho-
din je pro návštěvníky ideálním prostorem pro 
plavání ve sportovním bazénu bez omezení. 
Ranní plavání
Senioři a  lidé pracující na  směny mají v  říjnu 
a  listopadu možnost využívat i ranní plavání 
od 8.00 do 9.00 hodin, a to v pondělí, úterý 
a ve středu. I v tomto případě mají k dispozi-
ci minimálně 5 ze 6 drah. Bazén je ale ve všed-
ních dnech v plném rozsahu otevřen již od 6.30 

Svátek a prázdniny
Ve středu 28. října, v den státního svátku, kdy 
si připomínáme Den vzniku samostatného 
Československa, bude bazén otevřen od 13.00 
do  20.00 hodin. Ve  čtvrtek 29. října a  v  pá-
tek 30. října si školáci užijí podzimní prázdni-
ny, a bazény v těchto dnech zůstanou pro ve-
řejnost přístupné od  10.00 do  20.00 hodin 
a stejně pak i o navazujícím víkendu. 
Výtvarná soutěž
Také v  letošním roce se odehraje dějství Vý-
tvarné soutěže pro děti do  10 let, jež sym-
bolicky připomene již 11. výročí moderniza-
ce a  přístavby plaveckého bazénu. Přehled 
soutěžních témat 7. ročníku bude v  polovi-
ně října zveřejněn na: www.bazen.jh.cz nebo 
Facebooku „Bazén Jindřichův Hradec“. Ke slav-
nostnímu vyhlášení dojde jako tradičně v listo-
padu.

Marcela Kůrková

Bazén? Místo setkávání od kojenců po seniory

v Jindřichově Hradci a  také ty, které zde sice 
nemají trvalý pobyt, ale přitom tu vlastní ne-
movitost určenou k  individuální rekreaci, ro-
dinný dům nebo byt, ve  kterém není nikdo 
hlášen k trvalému pobytu. 
Poplatek za  „komunální odpad“ zůstává 
ve stejné výši 500 Kč jako loni. Poplatníci (fy-
zické osoby s  trvalým pobytem) mají po-
vinnost zaplatit celou částku do  31. května 
(do 30. 11. 2020 bez navýšení), vlastníci ne-
movitostí, v nichž není nikdo hlášen k trvalé-
mu pobytu, do 30. září (do 31. 3. 2021 bez na-
výšení). 
Poplatek ze psů zůstává také ve stejné výši ja-
ko loni a povinnost platit jej mají držitelé psů 

 �ODBOR FINANČNÍ

Finanční odbor městského úřadu připomí-
ná poplatníkům úhradu místních poplatků 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a  odstraňo-
vání komunálních odpadů a  ze psů. Splat-
nost obou poplatků byla 31. 5. 2020 s tím, že 
v  souvislosti s  vyhlášením nouzového stavu 
Městský úřad v  Jindřichově Hradci rozhodl, 
že v roce 2020 upustí od sankcí, tedy navýšení 
místních poplatků, nebudou-li zaplaceny po-
platníkem včas, a to v případě, že poplatek bu-
de uhrazen do 6 měsíců po datu splatnosti, te-
dy do 30. 11. 2020.
Poplatek za  „komunální odpad“ mají povin-
nost platit fyzické osoby s  trvalým pobytem 

trvale hlášení v Jindřichově Hradci do 31. květ-
na (do 30. 11. 2020 bez navýšení).
Poplatky je možné uhradit následujícími způ-
soby:
a) v hotovosti nebo platební kartou v úřed-

ních hodinách v pokladně finančního od-
boru Městského úřadu Jindřichův Hra-
dec v Klášterské ulici

b) bezhotovostním převodem na účet měs-
ta č. 19-0603140379/0800; podmínkou je 
uvedení variabilního symbolu (je uveden 
na pokladních dokladech z minulých let 
nebo jej na  požádání sdělí pracovnice 
oddělení místních poplatků).

Zdeňka Klímová

Upozornění k placení místního poplatku za „komunální odpad“ a ze psů
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 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Město Jindřichův Hradec informuje občany, že v  měsíci říjnu budou 
po  městě Jindřichův Hradec a  jeho místních částech přistavovány vel-
koobjemové kontejnery na  odpad. Přistaveny budou jak kontejnery 
na zeleň (tráva, listí, větve, květiny a jiný odpad ze zahrady), tak kontej-
nery na  velkoobjemový odpad jako např. koberce, nábytek, vyřazené 
elektrospotřebiče a jiný podobný odpad, který nelze ukládat do nádoby 
na směsný komunální odpad. Stanoviště kontejnerů, druh přistaveného 
kontejneru a čas přistavení jsou uvedeny v tabulce.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na odpad

Město Jindřichův Hradec obdrželo od  společnosti Asekol a.s., kte-
rá zajišťuje zpětný odběr použitých elektrospotřebičů, certifikát envi-
ronmentálního vyúčtová-
ní za rok 2019.
Z tohoto certifikátu je pa-
trné, že společnost Asekol 
odebrala od občanů Jind- 
řichova Hradce za  rok 
2019 celkem 78  070 kg 
spotřebičů, což je zhru-
ba o  25  000 kg více než 
v  roce předchozím. Dí-
ky zodpovědnému pří-
stupu tak občané města 
ušetřili přes 1  300 MWh 
elektrické energie, téměř  
120  000 l ropy či skoro 
4 000 m3 vody.
Děkujeme všem obča-
nům, kterým záleží na na-
šem životním prostředí.

Renata Severová

Certifikát environmentálního vyúčtování

dojde i k přeložení středotlakého plynovodu, 
silnoproudých a  sdělovacích kabelů v  délce 
28 m. Součástí stavebních úprav je také vy-
budování provizorní objízdné komunikace 
v délce cca 300 m. 
Stavební úpravy by dle smlouvy o dílo mě-
ly být dokončeny do 10. prosince letošní-
ho roku.

 �ODBOR ROZVOJE

14. září byly zahájeny stavební úpravy míst-
ní komunikace ulice Ke  Mlýnu v  celém ulič-
ním prostoru v délce 250,55 m. Součástí jsou 
i  stavební úpravy dešťového sběrače v  dél-
ce 188,45 m, rekonstrukce vodovodu v délce 
247,23 m a  vodovodních a  kanalizačních pří-
pojek. V  celém úseku bude provedena i  vý-
měna stávajícího veřejného osvětlení. Dále 

Projektant: Way project s.r.o., Jarošovská 
1126/II, Jindřichův Hradec 
Zhotovitel: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁ-
ŽE s.r.o., Vídeňská 168/III, 377  01 Jindřichův 
Hradec
Náklady dle smlouvy o dílo: 9 607 676,27 Kč 
včetně DPH.

Karel Hron

Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu, Radouňka, Jindřichův Hradec

látek a uhlovodíků a  jejich postupný rozklad 
působením mikroorganismů. 
Zahájení prací je plánované na  1. říj-
na 2020, jejich ukončení akce dle smlou-
vy o dílo na 30. listopadu letošního roku. 
Po  dobu trvání stavebních úprav bude 
parkoviště u městské knihovny vedle pro-
dejny Lidl uzavřeno.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy 
stávajícího parkoviště s asfaltovým povrchem 
u  objektu Městské knihovny v  Jindřichově 
Hradci – výměna nepropustného zpevněné-
ho povrchu za  vodopropustnou dlažbu se 
skladbou vrstev s  čisticí schopností, která je 
schopna absorbovat (neutralizovat) ropné 
látky – zabezpečí zachycení nerozpuštěných 

Projektant: Ing. Slavko Šudič, projekční čin-
nost, Masarykovo náměstí 70, Jindřichův Hra-
dec 
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Praž-
ská tř. 495/58, České Budějovice
Náklady dle smlouvy o dílo: 1 080 000 Kč 
včetně DPH.

Karel Hron

Úprava povrchu parkoviště U Knihovny, Jindřichův Hradec
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým

Od 14. 8. 2020 do 8. 9. 2020 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Bohumila KOSOVÁ Jindřichův Hradec 24. 2. 1945 14. 8. 2020
MVDr. František ZAJÍC Jindřichův Hradec 8. 4. 1956 14. 8. 2020
Marie HRONOVÁ Jindřichův Hradec 15. 10. 1949 16. 8. 2020
Hana KREJČOVÁ Hospříz 14. 7. 1940 16. 8. 2020
MUDr. Josef KOMÁREK Jindřichův Hradec 20. 2. 1929 17. 8. 2020
Vlasta ČERVENÁ Stříbřec 15. 11. 1931 17. 8. 2020
Jan PEŠKE Jindřichův Hradec 2. 2. 1933 17. 8. 2020
Božena BAŠTOVÁ Novosedly nad Nežárkou 13. 12. 1933 18. 8. 2020
Jiří BALO Jindřichův Hradec 28. 12. 1946 19. 8. 2020
Věra STARKOVÁ Stříbřec 5. 10. 1928 22. 8. 2020
Jindřich PRÁGR Lodhéřov 3. 11. 1950 24. 8. 2020
Mgr. Jaroslav KOZLOVSKÝ Jindřichův Hradec 6. 7. 1943 24. 8. 2020
Miroslav EMR Jindřichův Hradec 20. 2. 1949 24. 8. 2020
Marie ŠIRŮČKOVÁ Samosoly 25. 9. 1924 26. 8. 2020
Miroslav BALEK Oldřiš 13. 1. 1952 27. 8. 2020

Bohumil DAŇHEL Vlčetínec 2. 11. 1945 28. 8. 2020
Božena MARÝŠKOVÁ Otín 20. 12. 1927 28. 8. 2020
Josef BAŠTA Novosedly nad Nežárkou 9. 5. 1956 28. 8. 2020
Jana MÁSÍLKOVÁ Rodvínov 3. 6. 1949 28. 8. 2020
Jana ROZPORKOVÁ Otín 11. 1. 1953 29. 8. 2020
Darina MIHALKOVÁ Jindřichův Hradec 28. 4. 1993 30. 8. 2020
Věra WEINBERGEROVÁ Nová Včelnice 19. 8. 1935 31. 8. 2020
Marie GREGOROVÁ Jindřichův Hradec 29. 11. 1931 1. 9. 2020
Antonín FENCL Malíkov nad Nežárkou 1. 8. 1942 1. 9. 2020
Marta HAVLOVÁ Kardašova Řečice 8. 11. 1941 2. 9. 2020
Ing. Jiří DOHNAL Jindřichův Hradec 27. 9. 1952 2. 9. 2020
Josef SVOBODA Mnich u Kardašovy Řečice 30. 9. 1943 3. 9. 2020
Václav KUBÍN Jindřichův Hradec 10. 11. 1958 4. 9. 2020
Jakub ŠTEFL Jarošov nad Nežárkou 25. 1. 2016 4. 9. 2020
František DOSOUDIL Plavsko 8. 3. 1949 4. 9. 2020
Květuše ROŠKOVÁ Stráž nad Nežárkou 24. 8. 1944 6. 9. 2020
Jan JEŽEK Radouňka 12. 10. 1942 7. 9. 2020
Alois SPURNÝ Jindřichův Hradec 8. 6. 1934 7. 9. 2020
JUDr. Jiří FRANĚK Jindřichův Hradec 18. 5. 1949 8. 9. 2020

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých. Hana Palusková, Michal Žoudlík

V pátek 4. září se poprvé od 6. března konalo vítání občánků v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií. Místostarostka Magda Blížilová přivítala 
jménem města celkem 12 miminek narozených v lednu letošního roku. Slavnostní ceremonie se od března nekonala kvůli opatřením proti šíření nemoci COVID-19. 
Odbor sociálních věcí naplánoval náhradní termíny na každých čtrnáct dní. 15. září ale bylo vítání občánků po konzultaci s hygieniky opět odloženo.

Eliška Čermáková

 � Po půlroční přestávce město znovu vítalo občánky. Další vítání ale byla opět odložena

V 10.00 hodin byli přivítáni tito občánci: Albert Adam, Františka Adamcová, Ellen 
Hrůzová, Marek Kůrka, Bartoloměj Lamač a Sofie Navrátilová.

V 11.00 hodin byli přivítání tito občánci: Rozálie Nováková, Anežka Popelková, 
Aneta Rasochová, Štěpánka Slámová, Kuba Vacek a Vanesa Tierbergerová.

v 9.30 hodin to bude přednáška Zdeňka Ko-
krmenta „O  výživě“. Využije při ní promítá-
ní i diskusi o nových poznatcích z této oblasti. 
V úterý 27. října si od 9.00 hodin vyzkoušíme 
v  SENIOR centru výtvarnou techniku kresbu 
uhlem. Ve zdraví a dobré náladě prožitý pod-
zim všem přeje

Eliška Macurová

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Nastává období, kdy je už příjemnější zůstat 
v  útulné, příjemně vyhřáté společenské míst-
nosti, a tomu je přizpůsoben i náš říjnový pro-
gram. V úterý 13. října si v 9.30 hodin vyslech-
neme přednášku Mgr.  Lenky Dvořákové, 
historičky novodobých dějin z Muzea Jindřicho-
hradecka: „800 let hradu v Jindřichově Hrad-
ci“. O týden později, v úterý 20. října rovněž 

Činnost SENIOR centra je podpořena z rozpočtu 
Jihočeského kraje, dotačního programu Podpo-
ra služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách v rámci realizace pro-
jektu „SENIOR centrum“.

Podzim v SENIOR centru
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Bomba v budově soudu. Podezřelý kriminalisty dopaden 
za 8 dnů!
Jindřichohradečtí kriminalisté slaví úspěch. 
Během osmi dnů intenzivní práce a za vyu-
žití operativně pátracích prostředků se jim 
podařilo ustanovit muže z Českobudějovic-
ka, který měl 8. září v dopoledních hodinách 
telefonicky oznámit do  budovy okresního 
soudu v  J. Hradci, že v  11.00 hodin zde vy-
buchne bomba. Na místo ihned vyjely jed-
notky IZS. Uvedené složky provedly eva-
kuaci všech přítomných 75 osob v  objektu 
a  zajistily prostor proti vstupu jiných obča-
nů. Došlo k uzavření budovy soudu a přileh-
lého okolí. Do  akce bylo nasazeno 12 poli-
cistů, a to z obvodního oddělení a dopravní 
policie se služebními vozidly, tři psovodi se 
služebními psy – specialisty na vyhledávání 
výbušnin, dva strážníci městské policie a pět 
členů HZS s  výjezdovým vozidlem. Násled-

POLICIE ČR

Na Jindřichohradecku se první zářijový tý-
den dopravní policisté i policisté z obvod-
ních oddělení cíleně zaměřili na  přechody 
pro chodce a  střežili v  ranních i  odpoled-
ních hodinách přechody nejen u vybraných 
škol. V  Jindřichově Hradci se akce „ZEBRA“ 
uskutečnila také ve čtvrtek 3. září na křižo-
vatce U Trojice. Preventivní akce se zúčast-

Prevence:

 � Zebra se za Tebe nerozhlédne

ným prověřením a  fyzickou kontrolou celé-
ho objektu a  přilehlého okolí bylo zjištěno, 
že se informace o  uložení nástražného vý-
bušného systému v budově okresního sou-
du nezakládá na  pravdě. Nedošlo k  žádné 
újmě na zdraví. 
Podezřelý muž, který navíc, jak zjistili tře-
boňští policisté, usedl za volant i přes zákaz 
řízení motorových vozidel, byl nakonec jind- 
řichohradeckými kriminalisty 16. září za-
držen a  umístěn do  policejní cely při OOP 
J. Hradec. Na již obviněného muže policejní 
komisař vypracoval podnět k podání návrhu 
na vzetí do vazby. Vazba soudem akceptová-
na nebyla. Trestní stíhání probíhá na svobo-
dě. Muž je stíhán pro podezření z trestných 
činů šíření poplašné zprávy a maření výkonu 
úředního rozhodnutí a  vykázání. V  případě 
soudem uznané viny mu hrozí trest odnětí 
svobody na jeden rok až pět let.
Krádež šperků z výlohy prodejny
V neděli 13. září krátce před pátou hodinou 
ranní došlo v  Panské ulici v  centru J. Hrad-
ce ke krádeži vloupáním do prodejny My Ti-
me. Neznámý pachatel násilím vnikl do vý-

lohy prodejny, ze které odcizil vystavené 
zboží, zejména šperky, v  hodnotě nejméně 
500 000 Kč.
Prvotním šetřením policie se podařilo získat 
fotografie pachatele (web PČR). Tím by měl 
být muž štíhlé, přibližně 170–180 cm vysoké 
postavy. Oblečen byl do  tmavošedé bundy 
s kapucí a upnutých černých kalhot. Na no-
hou měl hnědé sportovní boty s bílým okra-
jem podrážky. Obličej měl maskován černou 
kuklou, ruce černými rukavicemi. Na  místo 
činu měl přijít ulicí Školní a  stejnou cestou 
pak opět odejít.
Po pachateli i po odcizeném zboží intenziv-
ně pátrají jindřichohradečtí kriminalisté se 
svými kolegy z obvodního oddělení.
Policie žádá občany o pomoc. Kdo by mohl 
přispět k objasnění tohoto skutku jakoukoliv 
informací, a  to zejména k  osobě pachatele, 
případně kdo by měl informace k podezřelé 
nabídce prodeje šperků, nechť své poznat-
ky předá jindřichohradeckým kriminalistům 
cestou tísňové linky policie. Děkujeme vám.
Informace jsou platné k termínu uzávěrky Jind- 
řichohradeckého zpravodaje (pozn. redakce).

Prodejna Lidl jako by přitahovala nenechav-
ce, skrblíky, či koumáky. Od  počátku měsíce 
řešili kolegové hned tři případy drobných krá-
deží v tomto supermarketu. 
9. srpna deset minut po  poledni Včelničák 
(28 let) strčil do  batohu půllitrovou láhev 
hruškového destilátu, která jej ve finále přišla 
na dva tisíce.
10. srpna krátce před jedenáctou dopoledne se 
rozzářily oči muže (23 let) z Deštné nad USB 
kabelem, který ukryl v  kapse kalhot. Zakrát-
ko oční třpyt zahalila šeď pokutového bloku 
na částku půldruhé tisícovky. 
24. srpna učarovaly čtyři sáčky sušených kvas-
nic muži (60 let) z Roseče. V jakém odvětví po-
travinářského kvašení pán hodlal experimen-
tovat, netušíme, ale jisté je, že každý sáček jej 
nakonec stál stokorunu. 
27. srpna
Obchodní kolegialitu a  odvážného ducha 
projevil ve  čtvrtek půl hodiny před poled-
nem majitel nedalekého obchodu  v  Panské 

 � Výpis z událostí

ulici, když si všiml místního muže (64 let), kte-
rý u protějšího obchůdku s oděvy sebral ven-
ku vystavenou červenou polokošili a se svým 
úlovkem hodlal odkráčet. V tom mu však vý-
še uvedený pozorný obchodník zabránil a ko-
šili vrátil do  rukou prodavačky. Pak už přišel 
na  řadu městský kamerový systém, osobní 
znalost a pokutový blok, který ve výši tří tisí-
covek skončil v kapse známého nenechavce. 
27. srpna
Místního, nicméně s trvalou adresou ve Šluk-
novském výběžku, a hlavně celostátně hleda-
ného recidivistu, zadržela patrolující hlídka 
strážníků ve čtvrtek odpoledne v Jarošovské 
ulici u  nákupního střediska Jednota. Než se 
muž (51 let) rozkoukal, přešlapoval v  zamří-
žované světničce místního obvodního oddě-
lení Policie ČR, kam byl předveden k dodání 
do výkonu trestu. 
15. září 
Vzhledem k množícím se případům nešvaru, 
kdy dochází převážně u kontejnerových stání 
k ukládání odpadu všeho druhu mimo nádo-
by k tomu určené, a tím k porušování městské 
vyhlášky a  zákona o  odpadech, přistoupila 
naše jednotka k opatření, kdy zvýšenou čin-
ností na  předem vybraných místech kontro-
luje nakládání s komunálním odpadem. V pří-
padech, kdy dojde již k zmiňovanému uložení 

odpadu mimo nádoby, s  velkou úspěšností 
odhaluje viníky, kteří si nakonec odnáší ne-
malá ponaučení v podobě pokutových bloků. 
Apelujeme proto na všechny, aby při likvida-
ci odpadu kromě jiného neznečisťovali a ne-
zhoršovali vzhled našeho města a  odkláda-
li ho tam, kam patří (obyvatelé Jindřichova 
Hradce a  místních částí mohou odpad bez-
platně předat do sběrného dvora, ostatní ma-
jí možnost odpad složit na skládce Fedrpuš).

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

nili dopravní policisté společně s  tiskovou 
mluvčí jindřichohradeckých policistů. Ná-
sledně policisté navštívili žáky dvou 1. tříd 
na  3. ZŠ v  Jarošovské ulici, kde s  nimi po-
besedovali na téma BESIPu. Školáci od poli-
cistů obdrželi též samolepky, reflexní pásky 
a zápisníčky se „zebrou“. 

Hana Millerová
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opravený kříž. Účast při průvodu byla obrovská, 
takže ve Václavské ulici zastavena na dobu, než 
průvod přešel, frekvence.
8. října 1920
Ochotnické divadlo na  Střelnici, premiéra „Vdavky Nanynky 
Kulichovy“. 
Divadelní ochotnická jednota „Jablonský“ 
v  J. Hradci pokračovala v  pátek 25. září 1920 
ve  svém divadelním cyklu a  po  zdařilé premi-
éře „Babičky“ uvedla na  scénu novou premié-
ru „Vdavky Nanynky Kulichovy“, obraz ze života 

pražského, jejž dle stejnojmenného románu na-
šeho oblíbeného spisovatele Ignáta Herrmana 
zdramatizovala opět naše neúnavně činná sleč-
na Růžena Pohorská, člen činohry národního di-
vadla v. v., která s obětavostí a láskou věnuje naší 
ochotnické jednotě své bohaté odborné zkuše-
nosti, radu, i pomoc.
Liebzeitův mlýn (bývalá „Papírna“) lehl popelem
Dne 4. t. m. po 4 hodině ranní oznamovaly sig-
nály hasičské trubky a údery na zvon požár mlý-
na v blízkosti města se nalézajícího, jehož majet-
níkem od  nedávné doby jest pan Jos. Liebzeit, 
mladší. Daleko viditelná, na obloze se odrážející 
rudá zář, věstila ze spánku vyrušenému obyva-
telstvu zkázonosnou moc zhoubného, strašlivě 
rozpoutaného živlu. Zničeno tak úplně veške-
ré mlýnské zařízení, veliké zásoby obili ze stát. 
obilního ústavu, a  všecky hospodářské stroje 

zde uložené, dále 20 vozů nevymláceného ovsa 
a 1 elektrické dynamo. V obytných místnostech 
zničen nový tvrdý nábytek do čtyř pokojů, 6 vel-
kých peřin, 9 polštářů, dva kufry s prádlem a vů-
bec vše, takže zde bydlící, kteří probudili se ze 
spánku, když už krovy byly v  jednom plameni, 
zachránili stěží holé životy. S  politováním maji-
tele vrací se diváci od místa zkázy ku svému do-
movu s nezodpověděnou otázkou v duši, kdo as 
z lidské společnosti podobného zločinu schopen 
býti mohl.

1. října 1920
Dr. Rašín 
Býv. ministr financí a poslanec N.S. pozván jest 
Čsl. Nár. Demokracií, by objasnil situaci nyněj-
ší na  veřejné schůzi, která konána bude zítra 
o 4. hod. odpol. na Wilsonově náměstí. V pádu 
nepohody na sále na Střelnici.

Posvícenská veselice
Večer „Posvícenské veselice“, pořádané vzdělá-
vacím odbor. Žen. Českosl. Social, zahájila sestra 
uč. Doležalová přednáškou o významu posvícení 
a o způsobu, jakým u nás bylo oslavováno. Všec-
ky přítomné pak po staročesku přivítal bratr Dvíř-
ka proslovem, jímž vyzval dovedné tanečnice 
a tanečníky k provedení národních tanců, které 
byly za zpěvů posvícenských nastoupeny. K do-
plnění posvícen. veselí byly též podávány posví-
censké koláče, o něž se jevil veliký zájem. 

V den sv. Václava 
Jako každoročně pořádán byl i  letos průvod 
ke  kostelu zasvěcenému témuž světci a  patro-
nu vlasti naší. Odpoledne ve 3 hodiny za hlaholu 
zvonů vyšel krásně seřazený průvod z probošt-
ského chrámu a  ubíral se přes náměstí, Havlíč-
kovou a Václavskou ulicí, v které posvěcen nově 

Říjnový Ohlas od Nežárky přinesl zprávy o důležitém dění ve městě. Tehdejšímu životu vévodily z pohledu re-
dakce týdeníku dvě významné akce. Prvního října Ohlas referoval o průvodu uspořádaného v den svátku sv. 
Václava a koncem měsíce pak o oslavách druhého výročí památného dne 28. října. Po začátku školního roku 
tehdy směřoval život místních do obvyklého podzimního a zimního provozu, kdy občané využívali ve volném 

čase nabídku divadel, koncertů a přednášek. Zvláště se činila místní divadelní ochotnická jednota Jablonský, která sehrála pod vedením Růženy 
Pohorské v září i v říjnu premiéry nových představení. 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

22. října 1920
Stavba nové budovy státního reálného gymnasia
Ministerstvo veřej. prací schválilo v  dohodě 
s ministerstvem školství a národní osvěty plány 
na stavbu budovy reálného gymnasia na stave-
ništi číslo parc. 37/II v Jablonského sadech. Prvot-
ní plány, vypracované r. 1915 známým odbor-
níkem pro stavbu škol, min. radou F. Havlíčkem, 
upraveny byly po stránce architektonické archi-
tektem zvučného jména Bedř. Bendelmayerem 
za souhlasu Umělecké komise v Praze. 

29. října 1920
II výročí památného dne 28. října
oslaveno bylo v městě našem důstojně. V před-
večer procházela hudba studentská a vojenská 
městem, načež sehrála zde meškající společnost 
pana div. ředitele J. O Martina Šamberkovu ná-
rodní hru Karel Havlíček Borovský. Včera ráno bu-

díček obou kapel, slavnostní proslovy pro muž-
stvo na  nádvoří kasáren, promenádní koncert 
v sadech, odpoledne sportovní slavnost na vo-
jenském cvičišti, večer slavnostní akademie. 
O  8. hodině celebrovány děkovné služby Boží 
v hlavním kostele, z veřejných budov a přečetných 
domů soukromých vlály po celý den prapory.
-------------------------------------------------------------------
Otevírací doba knihovny Muzea Jindřicho-
hradecka: 
Pondělí, středa 12.30–15.30 hodin; návštěvu lze 
objednat předem na e-mailu: behalova@mjh.cz 
nebo na tel. č.: 384 363 661. 
Digitální knihovna Kramerius:
https://www.mjh.cz/knihovna-badatelna/digi-
talni-knihovna.

Štěpánka Běhalová

8  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Slovácko není jen krajem pestrých krojů, cim-
bálových muzik, jízdy králů, vinohradů a  vin-
ných sklípků, ale má více než osmdesát let dlou-
hou tradici letecké výroby. V  Kunovicích sídlí 

 �Padesáté narozeniny Leteckého muzea v Kunovicích přiblíží přednáška v Muzeu Jindřichohradecka
firma Aircraft Industries, která navazuje na his-
torii předválečné Avie a poválečných Strojíren 
první pětiletky. Dlouhá léta byla známá jako 
LET Kunovice. Firemní logo se siluetou leta-

dla a  značkou LET se používá dodnes. Od  ro-
ku 1936 odletělo z Kunovic do celého světa ví-
ce než 8000 letadel. Na vyráběné kluzáky L-13 
Blaník, aerotaxi L-200 Morava, zemědělská leta-
dla Z-37 Čmelák a cvičná proudová L-29 Delfín 
navázalo v roce 1969 malé dvoumotorové do-
pravní letadlo L-410 Turbolet. Asi nikdo tehdy 
netušil, že jeho výroba překročí zlom tisíciletí 
a bude pokračovat i po padesáti letech. Od ro-
ku 1969 bylo vyrobeno více než 1200 „čtyřista-
desítek“, které byly postupně modernizovány 
tak, aby splnily požadavky zákazníků v nejtěž-
ších provozních podmínkách. Jejich uživatelé 
v šedesáti zemích na pěti kontinentech oceňují 
především schopnost vzletu a přistání na krát-
kých nezpevněných drahách, schopnost pro-
vozu v  extrémních klimatických podmínkách 
i prostornost a variabilitu kabiny. Současná vý-
roba firmy Aircraft Industries Kunovice vytváří 
předpoklad k tomu, aby historie legendárního 
Turboletu nekončila.
O historii letecké výroby v Kunovicích, ale pře-
devším o  kunovickém leteckém muzeu, které 
si připomíná padesát let své existence, bude 
přednášet renomovaný historik Ing. Otomar Ši-
mák z Uherského Brodu. Přednáška se bude 
konat, pokud pandemie nerozhodne jinak, 
v pátek 23. října 2020 od 18.00 hodin v kon-
ferenčním sále Muzea Jindřichohradecka 
ve Štítného ulici. Vstup je volný. 

Otomar Šimák  
Foto: Jana Burianová

Přátelské setkání Otomara Šimáka a Vladislava Buriana v srpnu 2020 v Leteckém muzeu v Kunovicích 
u letounu Z-37 TM, unikátního Turbo Čmeláka ve vojenské kamufláži. Jediný prototyp verze Turbo Milita-
ry byl vyroben v roce 1985, ale celý svůj letecký život sloužil pouze zemědělcům. Po záchraně z leteckého 
vrakoviště byl restaurován a je obdivovaným exponátem muzea.

Stromy ve hřbitovním parku na rozmezí uli-
ce Miřiovského a Jarošovské v Jindřichově 
Hradci se první říjnový týden stanou netradič-
ní galerií. Od 2. do 12. října se zde uskuteční 
první ročník Výstavy na stromech, která le-
tos u příležitosti Týdne důstojné práce přináší 
téma „Práce (bez) budoucnosti“ – tedy jak nové 
technologie promění práci a pracovní podmín-
ky nejen zaměstnankyň a zaměstnanců. Tech-
nologie tu mají být od toho, aby nám mnohé 
ulehčily – v zaměstnání, domácnosti či komu-
nikaci. První jarní měsíc plný zpřísněných ka-
ranténních opatření definitivně odhalil, jak 
moc na  nich naše každodenní životy závise-
jí. Pracovní schůzky v kancelářích se přesunu-
ly na online komunikační platformy, učební lát-
ku si žáci vyzvedli v online aplikaci. Ne vždy ale 
technologické změny znamenají pouze uleh-
čení práce. Výstava na  stromech na  10 pane-
lech odhaluje, jak se robotizace, automatizace 
a  digitalizace promítá do  pracovních podmí-
nek a  jaký dopad to má na  ty, kteří v  daných 
profesích pracují.

 � Výstava na stromech se letos zaměří na téma Práce (bez) budoucnosti

Farní charita Jindřichův Hradec se do této akce, 
realizované organizací NaZemi, zapojí poprvé. 
Vnímáme, že téma letošní Výstavy na stromech 
se dotýká i  našich klientů přicházející k  nám 
na pracoviště, často s prosbou o pomoc při hle-
dání zaměstnání. Najít zaměstnání bez znalosti 

technologií je téměř nemožné, zejména u star-
ší generace.  
Věříme, že Výstava na stromech bude pro oby-
vatele Jindřichova Hradce přínosná a ukáže jiný 
pohled na technologie v zaměstnání. 

Jitka Jedličková
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Když jsme před 3 lety zakládali web: ceskakana-
davypravuje.cz, bylo jen ve hvězdách, co všech-
no bude následovat. Zpočátku prázdný prostor 
stránek se stal jednou z  inspirací dalšího dění 
a vyslal Petra Pokovbu do krajiny, v níž přebývá 
ticho a  tajemství. Na  základě jeho cest vznikla 

kniha Česká Kanada vypravuje – Z Landštejna až 
na kraj světa za 365 dní. Ve filmu Česká Kanada 
vypravuje, který následoval, se filmový tým po-
kusil zachytit jedinečnou atmosféru kraje, jíž zná 
každý, kdo se kdy procházel podzimní samotou 

 � Podpořte vydání knihy Rok České Kanady
vesnic pod Vysokým kamenem. Obrazy, hudba 
a průvodní slovo Ondřeje Vetchého tomuto cíli 
napomohly. Českokanadská trilogie se nyní uza-
vírá v nové knize Rok České Kanady, jež je po-
děkováním a vyjádřením vděčnosti za vše, co dí-
ky této krajině mohlo vzniknout. Tvoří ji tři hlavní 

části.  První je pohledem do zákulisí natáčení fil-
mu, které trvalo po celý rok 2019 a jehož premié-
ra se uskutečnila 26. června 2020 na hradě Land- 
štejně. Druhá přinese rozhovory s lidmi, jimž se 
Česká Kanada stala osudem: s  kastelánkou Jiři-

nou Mládkovou, která po čtvrt století věrně slou-
žila Landštejnu a jeho odkazu; s Milanem Valko 
z mařížského muzea či s Michalem Kotyzou, znal-
cem jindřichohradeckých řek a rybníků. Petr Lu-
niaczek přiblíží architekturu místních lidových 
staveb a Petr Vermouzek život na Staroměstsku. 
Pozoruhodná vyprávění doplní všestranný tvůr-
ce, sochař a  restaurátor Vladimír Krninský a  ra-
kouský historik Niklas Perzi, který prožil význam-
nou část svého života v Kautzenu nacházejícího 
se jen pár kilometrů od Starého Města pod Land-
štejnem. Třetí část knihy pak naplní nové kapito-
ly z cest vrchovinou.
Vydání třetíto titulu můžete podpořit výběrem 
vám blízké odměny v právě probíhající kampa-
ni na: https://www.hithit.com/rokceskekanady
Další webové odkazy ČKV:
http://ceskakanadavypravuje.cz/
https://www.facebook.com/KrajinouCeskeKa-
nady/

Petr Pokovba

24. ročník Týdne knihoven se letos usku-
teční v  termínu 5.–11. října. Akci vyhlašuje 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 
na podporu a propagaci knihoven a zvýšení záj- 
mu o čtení. 
V Týdnu knihoven a následně v měsíci říjnu 
nabídneme:
• přednášku cestovatele a  spisovatele Jiřího 

Fišara TREK OKOLO ANNAPURNY, která při-
blíží atmosféru a  architekturu Káthmándú  
(6. října, 16.30 hodin, poslechový sál)

• přednášku Terezy Maříkové z  Hospicové 
péče sv. Kleofáše VÝZNAM SPOLEČNÉ-
HO ČASU NA SKLONKU ŽIVOTA (7. října, 
16.30 hodin, poslechový sál)

• přednášku Josefa Špidly STRÁŽCE MOD-
RÉHO TUNELU ANEB ŠEDESÁTILETÁ EX-
KURZE DO  NAŠÍ HISTORIE (1949–2009) 
zaměřenou na  jáchymovské lágry, šede-
sátá léta, srpnovou okupaci a  dění poté 
(8. října, 16.30 hodin, poslechový sál)

 �Městská knihovna zve na Týden knihoven a další akce
• přednášku Martiny Šulcové na téma investic 

a inflace OCHUTNÁVKA KOMODIT - inves-
tiční zlato a  další… (15. října, 16.30 hodin, 
poslechový sál)

• přednášku Petra Adameho JAN AMOS 
KOMENSKÝ o  odkazu největšího spiso-
vatele a  filozofa pobělohorské emigrace 
(21. října, 16.30 hodin, poslechový sál)

• přednášku Petra Drahoňovského ESTON-
SKO (29. října, 16.30 hodin, poslechový sál)

• registraci novým čtenářům zdarma 
na všech odděleních knihovny (od 5. říj-
na po celý týden)

• prodej vyřazených knih a časopisů za sym-
bolické ceny (od 5. října v suterénu knihovny)

• pro malé čtenáře dětského oddělení centrál-
ního pracoviště společné čtení se zaměře-
ním na knižní novinky (7. října), Scriptorium 
– Komenského výtvarnou dílnu s ukázka-
mi různých druhů písma (8. října) a  každý 
čtvrtek odpoledne oblíbené Tvořivé dílny

• výstavy DUŠEVNÍ ZDRAVÍ SKRZE OBRA-
ZY akademického malíře Jaroslava Hruš-
ky a  KVETOUCÍ ZLATÁ RŮŽE ANEB PÁ-
NI Z  HRADCE o  stavebním vývoji zámku 
v J. Hradci a dalších památkách

S ohledem na epidemiologickou situaci a na zá-
kladě doporučení pořádající ČZU Praha nebude 
městská knihovna v zimním semestru 2020 
otevírat kurzy Virtuální univerzity třetího 
věku ve  formě společných setkávání. Stávající 
studenti mohou využít volně dostupné kurzy 
pro samostudium. 
Upozorňujeme, že vzhledem k  vývoji  epi-
demiologické situace se termíny akcí mo-
hou změnit, může být omezena kapaci-
ta sálu a vstup na akce umožněn pouze se 
zakrytím dýchacích cest (rouška, respirá-
tor apod.). Aktuální informace o akcích na-
leznete na letáčcích, v knihovně a na webu: 
www.knihjh.cz. 

Miloš Dvořák

Současná literatura, netradiční místa, známé 
tváře: to je literární happening Noc literatu-
ry, který se uskuteční 7. října letos poprvé také 
v Jindřichově Hradci.
Noc literatury organizují Česká centra ve spolu-
práci s EUNIC (Sdružením národních kulturních 
institutů zemí EU), zahraničními zastupitelskými 
úřady a nakladatelstvím Labyrint. Cílem Noci li-
teratury je zvýšit zájem veřejnosti o současnou 
evropskou literaturu a  její myšlenkové a  tvůrčí 
proudy. Poukazuje také na  důležitost multilin-
gualismu a  význam překladů z  velkých i  men-
ších jazyků. Projekt se pravidelně koná v před-
večer knižního festivalu Svět knihy. Jedná se o již 
několikátý ročník a počet měst, která se do pro-

 �Město nad Vajgarem bude poprvé dějištěm Noci literatury
jektu zapojují, každoročně stoupá. Noci litera-
tury se účastní i řada evropských i mimoevrop-
ských měst. Projekt se postupně rozrůstá a stává 
se kulturní akcí s mezinárodním přesahem.

Diváci v Jindřichově Hradci se sejdou ve stře-
du 7. října v 19.00 hodin na prvním nádvo-
ří Státního hradu a  zámku v  Jindřichově 
Hradci. Dále je čeká putování po několika za-

jímavých místech Jindřichova Hradce. Na kaž-
dém z těchto míst návštěvníci vyslechnou jed-
nu z  připravených literárních ukázek. Formou 
scénického čtení je představí například ředitel 
místní ZUŠ J. Hradec Vojtěch Maděryč, archi-
tekt a jeden ze zakládajících členů iniciativy Je 
to i tvoje město Matěj Šebek nebo herci z míst-
ní Divadelní společnosti Jablonský a další. Uni-
kátní propojení neobvyklého místa, osobité in-
terpretace a  literárního textu nabízí nevšední 
kulturní zážitek a příležitost seznámit se s my-
šlením současných evropských autorů. 
Akce je určena široké veřejnosti a vstup na ni 
je zdarma.

Tereza Hejdová
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V sobotu 22. srpna 2020 připravil Klub historie 
letectví již „XXVII. setkání čs. válečných a pová-
lečných letců v Jindřichově Hradci“. Na této spo-
lečenské události se výrazně podílelo Muzeum 
Jindřichohradecka, dále město Jindřichův Hra-
dec, 44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův 
Hradec a  Aeroklub Jindřichův Hradec za  při-
spění místního Klubu výsadkových veteránů. 
„Setkání“ spojili členové Klubu historie letec-
tví s  oslavou třicetiletého jubilea své zájmové 
organizace. Je nejstarším a nepřetržitě nejdéle 
fungujícím klubem ve střední Evropě, který se 
zaměřuje na dokumentaci osudů českosloven-
ských a spojeneckých válečných letců z období 
2. světové války.   
„Setkání“ se zúčastnili pováleční letci, jejich ro-
dinní příslušníci a samozřejmě také fanoušci le-
tectví z celé České republiky. Čestným hostem 
akce byl jeden ze tří posledních žijících českých 
válečných letců RAF z 2. světové války F/Sgt To-
máš Lom (Löwenstein), příslušník slavné 311. čs. 
bombardovací perutě ve Velké Británii. Na akci 
jej doprovodila Hana Bergmannová-Klímová, 
která o něm napsala životopisnou knihu.   
Celodenní akce byla zahájena v  10.00 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele. Přítomné přivítal před-
seda klubu Vladislav Burian, dále ředitel Muzea 
Jindřichohradecka Jaroslav Pikal a  za  město 

 � Klub historie letectví oslavil třicet let od svého založení
Jindřichův Hradec starosta města Jan Mlčák, 
promluvil také náměstek hejtmanky Jihočeské-
ho kraje Pavel Hroch. Hudební vystoupení za-
jistili členové chrámového sboru v  kostele sv. 
Víta v  Kostelní Radouni varhaník Ladislav Ho-
lický, jenž doprovodil pěvkyni Michaelu Voráč-
kovou. Atmosféru Velké Británie navodily tóny 
skotských dud Miroslava Sehnala, naši domovi-
nu prezentovaly česky znějící dudy a zpěv Ra-
domíra Švece. Během této části programu bylo 
oceněno čtrnáct dlouholetých členů a  spolu-
pracovníků Klubu historie letectví medailemi 
ke 100 letům vzniku československého letectví, 
které má klub právo udělovat. Mezi oceněnými 
byl in memoriam František Šindler, před třiceti 
lety jeden z pěti zakladatelů klubu. 
Od  11.00 hodin program pokračoval v  konfe-
renčním sále Muzea Jindřichohradecka prohlíd-
kou autorské výstavy Vladislava Buriana „Čes-
koslovenští letci na  západní frontě 1939-1945“, 
na  níž navazoval půlhodinový dokument Vla-
dimíra Vondrky z poslední expedice Klubu his-
torie letectví na britské ostrovy. Závěrečná část 
oficiálního programu „Setkání“ se uskutečni-
la od  12.30 hodin u  Památníku letců. Květino-
vý obřad k uctění památky spojeneckých letců 
z 2. světové války byl spojen s krátkými pozdra-
vy Tomáše Loma a Oldřicha Pelčáka, předsedy 

Českého svazu letectví, pilota a  kosmonauta/
náhradníka. Mjr.  Jaroslav Morochovič, dlouho-
letý vojenský stíhací pilot ze základny v Čáslavi 
a  v  Náměšti nad Oslavou, spolu s  Vladislavem 
Burianem následně přečetli jména téměř sed-
mi desítek československých a  amerických vá-
lečných letců, kteří za  třicet let činnosti klubu 
navštívili město nad Vajgarem. Závěrem zazně-
la česká a slovenská státní hymna, dále večerka 
a byla držena minuta ticha. Akci zakončil průlet 
dvou strojů místního Aeroklubu, pilotovaných 
Alešem Ferrou mladším a  Petrem Mrázkem 
mladším.
Klub si v  pondělí 24. srpna 2020 připomněl 
76. výročí leteckého střetnutí mezi letci 15. USA-
AF a německé Luftwaffe, které se nad naším re-
gionem odehrálo ve čtvrtek 24. srpna 1944. Teh-
dy byly krátce po poledni sestřeleny tři americké 
bombardovací letouny B-24 Liberator a jedenáct 
německých stíhaček typu Messerschmitt B-109 
a  Focke Wulf Fw-190. V  bitvě zahynulo čtrnáct 
amerických letců. Ostatky devíti z nich byly ulo-
ženy 26. srpna 1944 na hřbitově sv. Ondřeje u Str-
milova, dvou v Člunku a tří v Číměři. Zde se ta-
ké 24. srpna 2020 uskutečnily malé pietní akty 
za spojenecké letce. Všem zúčastněným na obou 
výše uvedených akcích patří naše poděkování. 

Vladislav Burian

V pondělí 31. srpna letošního roku měli zájem-
ci o  historii mimořádnou příležitost vyslech-
nout přednášku na téma „Lidice – příběh jed-
né vsi“ našeho předního vojenského historika 
PhDr.  Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA, v  součas-
né době ředitele Památníku Lidice. Akci pořádal 
Klub výsadkových veteránů generála R. S. Kr-
záka v Jindřichově Hradci v kinosále KD Střelni-
ce. Po zajímavé přednášce připomínající tragic-
ké osudy Lidic v červnu roku 1942 následovala 
krátká beseda. Eduard Stehlík v závěru této akce 
přijal nabídku čestného členství v KVV a přislíbil 
za rok další setkání v našem městě.

Jana Burianová

 � Přednáška připomněla příběh Lidic

První čtveřice oceněných krátce před slavnostním 
předáváním pamětních medailí za účasti starosty 
města Jana Mlčáka, plk. Oldřicha Pelčáka a auto-
ra článku. 

Foto: Vladimír Vondrka, archiv KHL

U Památníku letců pozdravil přítomné devadesá-
tišestiletý Tomáš Lom za přítomnosti Hany Berg-
mannové-Klímové a autora článku. 

Foto: Vladimír Vondrka, archiv KHL

Památeční fotografie s  čs. válečným letcem To-
mášem Lomem na vojenském cvičišti. 

Foto: Jaromír Krutiš, archiv KHL

Eduard Stehlík s členy Klubu výsadkových veterá-
nů v Jindřichově Hradci.
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Borgina
kočička, 1,5 roku, kastrovaná

Jednooká kočička je velmi hodná, ale 
mazlení zatím nevyhledává, i když se mu 
úplně nebrání. Je hodně fixovaná na ko-
courka, velmi čistotná a s ostatními kočič-
kami nekonfliktní.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Koťátka
kočičky i kocourci, 2 měsíce až půl roku

Budoucí kastrace podmínkou adopce. 
Hodná, vymazlená koťátka různých barev. 
Zvyklá na  kočičí záchůdek. Celá nabídka 
na: www.cibela.cz
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Cibela z.s. – www.cibela.cz,
tel. č.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec
www.psi-jh.estranky.cz 

Klára Černá

Tobias
kříženec šarpeje, cca 8–9 let

Tobi je hodný pes, nekonfliktní, tichý, do-
ma čistotný a  s  ostatními pejsky vychá-
zí dobře. Miluje procházky, ale vzhledem 
ke  svému zdravotnímu stavu již zvládá 
jen kratší vycházky. Bohužel si z původní-
ho domova nese řadu zdravotních kom-
plikací. Ať už je to špatný stav kůže nebo 
očí, tak špatné srdíčko. Vše již řešíme s ve-
terináři.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Žolík
malý kříženec, pes, 8 let, kastrovaný 

Žolík je cca 9 kg vážící pejsek. Je to ma-
zel nejvyššího kalibru a  malý závisláček. 
S ostatními pejsky vychází dobře. Bohužel 
má několik zdravotních problémů. Pejsek 
má ochrnuté zadní končetiny, není proto 
schopen chůze, ale pohyblivý je až dost! 
Venku se krásně naučil na  psím vozíčku, 
doma se pohybuje tak, že zadní část tě-
la tahá pod nebo za sebou. S ochrnutím 
se bohužel také pojí inkontinence, ale vše 

se dá bez problémů vyřešit plenkou. Ač-
koli je péče o takového pejska náročnější, 
není nemožná a Žolíkův optimismus a ra-
dost ze života vám tuto péči tisíckrát vrátí. 
Hledáme pro něj tedy extra hodného a tr-
pělivého pečujícího majitele s domečkem 
se zahrádkou. Ostatní pejsci nejsou pře-
kážkou.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Bína
kříženka NO, cca 2–3 roky 

Podmínkou adopce je dodatečná kastra-
ce. Bína je hodná a mladá fenka, vše se te-
prve učí, ale je chytrá a učenlivá. S ostatní-
mi pejsky si zatím neví moc rady, tak na ně 
vrčí, ale to se časem srovná. Kočičky pro-
hání. K lidem je vstřícná a mazlivá, má rá-
da společnost. Nyní je zvyklá žít venku.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Borg
kocourek, 1,5 roku, kastrovaný 

Jednooký kocourek, který je hodný a maz-
livý. Jakmile ho začnete hladit, rozvrní se. 
Je čistotný a s ostatními kočičkami nekon-
fliktní.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

CHCETE NÁS?
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V  uplynulých týdnech nám udělaly radost 
dvě akce, které mají mnohaletou tradici, a my 
jsme rádi, že se i v současné nejisté době ode-
hrály. Nutno dodat, že se ani u jedné z akcí ne-
jedná o přežívání ze setrvačnosti, naopak se 
neustále rozvíjejí. 

První z  uvedených akcí byl letní prožitko-
vý pobyt pro děti i  dospělé se zdravotním 
postižením s  názvem Malý Princ – Putování 
po  hvězdách. Tento pobyt se uskutečnil již 
posedmé v Chlumu u Třeboně v druhém srp-
novém týdnu. Na setkání s hrdiny z cizích svě-
tů se vypravilo celkem 42 účastníků, kterým 
pomáhalo 25 dobrovolníků. 

 � Tradice pokračují 
Výpravy za pyšnou růží, namyšleným králem, 
mazanou liškou, prohnaným obchodníkem 
i  bojechtivým válečníkem byly plné zábav-
ných her, poznávání, tvoření či hudby. Ce-
lý program obohatili vzácní hosté. Tradičně 
to byli manželé Kukačkovi s  Vojtou Dubou, 
kteří nám postavili v  parku lanovou překáž-
ku či motorkáři z širokého okolí, nově (doufa-
je v zavedení tradice) tanečnice historických 
tanců Petra Pelešková či noví provozovatelé 
místního kinosálu. 
Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas i těm, 
kteří pobyt podpořili materiálně, včetně měs-
ta Jindřichův Hradec a těšíme se na pokračo-
vání tradice v příštím roce!
V pátek 11. září se uskutečnil již 19. ročník be-
nefiční přehlídky květinové vazby s  názvem 
Květinové odpoledne. Díky němu jsme pod 
záštitou starosty města Jana Mlčáka mohli za-
plnit prostor před Kulturním domem Střelni-
ce množstvím originálních květinových va-
zeb. Tyto vazby připravovaly studentky ze 
SOŠ, SOU a ZŠ Třešť, SOŠ veterinární, mecha-
nizační a zahradnická a JŠ s právem JSZ Čes-
ké Budějovice a  SŠ řemeslná a  ZŠ Soběslav, 

za což jim patří velký dík. Za podporu akce by-
chom rádi poděkovali i městu Jindřichův Hra-
dec, firmě Storge, s.r.o, Zahradnictví Mottlovi, 
s.r.o. a Jednotě SD J. Hradec.
V letošním roce byl bohatší i kulturní program. 
Na náměstí vystoupil náš hudebník Petr Mottl 
spolu se zpěvačkou Káťou, dále uskupení Par-
tisax, které přineslo swingové melodie zahrané 
na dechové nástroje a zpěvačka Julie Nosková 
s  kytarou. I  díky nim letošní Květinové odpo-
ledne přineslo výtěžek 49 626 Kč, kdy více než 
32 000 Kč bylo za květinové vazby a 17 000 Kč 
za prodané výrobky našich chráněných a soci-
álně terapeutických dílen.
Největší dík za  Květinové odpoledne patří 
Vladimíru Noskovi, který je hlavním organizá-
torem, a především díky němu již tato krásná 
akce přinesla za  19 let svého trvání více než 
půl miliónu korun.
Věříme, že všechny tradiční a  oblíbené udá-
losti nám budou dělat radost i  nadále. Nic-
méně rádi se necháme překvapit i novinkami 
a třeba vzniknou tradice nové. Budeme rádi, 
když na nich budete s námi!

Zdeněk Malý
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KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice a AV studio J. Hradec z. s. zvou nejširší veřejnost na unikátní „VZPOMÍNKOVÉ PROMÍTÁNÍ“ dne 12. října od 19.00 ho-
din do kinosálu. K vidění budou restaurované filmy jindřichohradeckých autorů „Vladimír Holub“, „Jindřichův Hradec 1975“, „Spartakiáda 1985“ a dal-
ší. Vstupné je 60 Kč. 

 �Kulturní dům Střelnice zve na vzpomínkové promítání, koncerty, do divadla a na diashow

Kulturní dům Střelnice vás zve v  rámci 
předplatného Kruhu přátel hudby na kon-
cert „MISTŘI VÍDEŇSKÉHO KLASICISMU“ 
dne 15. října od  19.00 hodin do  kaple sv. 
M. Magdaleny.
Účinkuje Kubelík kvartet a  hraje ve  složení: 
Jan Marek – 1. housle, Dana Truplová – 2. hou-
sle, Karolína Strašilová – viola, Tomáš Strašil – 
violoncello. Jako host na  koncertě vystoupí 
Robert Pacourek na klarinet.
Soubor Kubelík kvartet vznikl v  roce na  jaře 
roku 2001. Věnuje se především české tradiční 
kvartetní literatuře (Smetana, Dvořák, Janá-
ček), ale nevyhýbá se ani tvorbě moderních 
českých autorů (P. Trojan, J. Gemrot). 

Jan Marek studoval na Pražské konzervatoři 
ve třídě prof. F. Anděla a J. Hnyka. V součas-
né době působí například v souborech Český 
komorní orchestr, Talichův komorní orchestr, 
se kterými také natáčí a koncertuje v Čechách 
i  v  zahraničí. Je stálým koncertním mistrem 
komorního orchestru Camerata Bohemica 
a soustavně se věnuje nejen solové a komor-
ní hře, ale také pedagogické činnosti.
Dana Truplová vystudovala Pražskou Kon-
zervatoř a  Hudební fakultu AMU v  Praze. 
V roce 1994 získala 3. cenu a Cenu za nejlep-
ší provedení Beethovenovy sonáty v  soutě-
ži O  Beethovenův Hradec a  v  roce 1999 by-
la oceněna 3. cenou v 7. mezinárodní soutěži 

Yfraha Neamana pro mladé houslisty v Main-
zu. Od roku 2000 je členkou Sukova komorní-
ho orchestru a v současné době též členkou 
Pražského komorního orchestru.
Karolína Strašilová studovala hru violu 
na Pražské konzervatoři u prof. Jaroslava Rui- 
se, poté na HAMU u prof. Lubomíra Malého. 
Soustavně se věnuje komorní hře. Je členkou 
komorního orchestru Camerata Bohemica 
a komorního souboru Venti Diversi. Od roku 
2005 působí v  Symfonickém Orchestru Čes-
kého rozhlasu.
Tomáš Strašil hru na  violoncello studoval 
u  prof.  Pravoslava Sádla na  Pražské konzer-
vatoři a později u prof. Rudolfa Lojdy na Amu 
v Praze. Soustavně se věnuje sólové a komor-
ní hře a  své zkušenosti předává i  svým stu-
dentům na  Pražské konzervatoři. Je členem 
Tria Bergerettes a  koncertním mistrem ko-
morního orchestru Camerata Bohemica.
Program: Joseph Haydn – Fragment Smyč-
cového kvartetu d moll op. 103, Ludwig van 
Beethoven – Smyčcový kvartet č. 6 B dur op. 
18, Wolfgang Amadeus Mozart – Kvintet A dur 
KV 581 pro klarinet a smyčcové kvarteto. 

Kulturní dům Střelnice vás zve v  rámci 
předplatného Kruhu přátel hudby na kon-
cert „KALABISOVA TRIA“ dne 22. října 
od 19.00 hodin do kaple sv. M. Magdaleny.
Účinkují: Ondřej Lébl – housle, Lukáš Polák – 
violoncello, Miroslav Sekera – klavír
KALABISOVO TRIO, které nese ve  svém názvu 
jméno významného českého skladatele 20. sto-
letí Viktora Kalabise, vzniklo v roce 2012 spoje-
ním tří sólových i komorních hráčů.
Během své krátké doby trvání trio vystoupi-
lo na  několika prestižních koncertních pódi-
ích a navázalo úspěšnou spolupráci s Českým 
rozhlasem. Trio se zaměřuje na  dílo Viktora 
Kalabise, Bohuslava Martinů, českou i  světo-
vou tvorbu 20. století, ale také samozřejmě 
na  klasicistní a  romantická díla pro klavírní 
trio. 
Ondřej Lébr kromě absolutoria Pražské kon-
zervatoře a HAMU v Praze dokončil postgra-
duální a prestižní mistrovské studium na Vy-
soké hudební škole Carla Maria von Webera 
v  Drážďanech ve  třídě I. Ženatého. Koncer-
tuje v tuzemsku i v zahraničí, pro vydavatel-
ské společnosti v  USA pravidelně natáčí CD 
s  houslovými koncerty a  komorní tvorbou 
soudobých amerických autorů. Tyto nahráv-
ky jsou vysoce hodnoceny odbornou kritikou 
v  USA a  distribuovány prestižní společností 
Naxos.

Lukáš Polák, rodák z  Jindřichova Hradce, 
studoval hru na  violoncello nejprve na  Br-
něnské konzervatoři a poté na HAMU. Během 
studií se účastnil mnoha soutěží. Na  sou-
těži konzervatoří získal 1. cenu a  zároveň ti-

tul absolutního vítěze, na  mezinárodní sou-
těži Beethovenův Hradec mu byla udělena 
3. cena, stejně jako na soutěži Leoše Janáčka 
v Brně a na soutěži B. Martinů v Praze. Cenné 
zkušenosti získal Lukáš Polák na četných kur-
zech, jichž se zúčastnil pod vedením předních 
osobností české i světové violoncellové školy.
Miroslav Sekera  se v  dětství věnoval hře 
na  klavír i  na  housle. Díky tomu byl vybrán 
do  role malého Mozarta v  oskarovém filmu 
„Amadeus“ režiséra Miloše Formana. Pak se 
rozhodl pouze pro studium klavíru, který vy-
studoval na  Pražské konzervatoři ve  třídě 
prof. Evy Boguniové. Dále pokračoval na Hu-
dební fakultě AMU v  Praze u  docenta Miro-
slava Langera. Je laureátem mnoha význam-
ných mezinárodních klavírních soutěží. V roce 
2006 mu bylo vydáno sólové CD firmou Mul-
tisonic za  podpory Nadace Českého hudeb-
ního fondu s  díly J. Brahmse, D. Scarlattiho, 
M. Moszkovského. Pro soudobého boston-
ského hudebního skladatele Josepha Sum- 
mera nahrál v  USA dvě CD,  které vydala na-
hrávací společnost Albany records. Pravidel-
ně spolupracuje s  Českým rozhlasem a  vý-
znamnými orchestry i  dirigenty. Koncertuje 
v České republice i v zahraničí.
Program: Ludwig van Beethoven: Klavírní trio 
B dur, op.11, Viktor Kalabis: Klavírní trio, op. 39, 
Antonín Dvořák: Dumky op. 90 (výběr).
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Kulturní dům Střelnice vás zve na  diva-
delní hru Vlasty Žehrové „ZAVŘETE OČI, 
SWING PŘICHÁZÍ“ dne 27. října od  19.00 
hodin do divadelního sálu. Divadlo v Řez-
nické. Divadelní předplatné skupiny A.
V  režii Vlasty Žehrové hrají: Kateřina Kráľov-
ská Steinerová, Vlasta Žehrová, Ondřej Kavan, 

Zbyněk Fric. Klavírní doprovod Jiří Toufar. 
V prostorách Divadla v Řeznické sídlila na za-
čátku 20. století věhlasná vinárna „V chaloup-
ce“, kam čas od  času zavítal i  charismatický 
Oldřich Nový. Touto inscenací, kombinující 
fakta s  fikcí, se k  nám vrací, aby zavzpomí-
nal na  dobu největší slávy filmových atelié-

rů na Barrandově. Je láska jen Fata morgána? 
Sex, drogy a swing. Módní salon Rosenbaum 
a reklamy Baťa. Lesk a bída filmových legend 
a hvězd Barrandova. Adina – Lída – Miloš Ha-
vel - R. A. Dvorský. To vše za doprovodu swin-
gových písní, které podtrhují atmosféru teh-
dejší rozporuplné doby.

Kulturní dům Střelnice vás zve na diashow 
Martina Loewa „DUBAJ“ dne 2. listopadu 
od 19.00 hodin do kinosálu.
Hypermoderní až megalomanské velkoměs-
to je jako oslňující zjevení v poušti na břehu 
smaragdového moře. Bohatství a luxus tu rá-
mují rušné ulice a  skleněné mrakodrapy, ale 
v jejich stínu objevíme i autentické trhy exo-
tického zboží či letité dřevěné bárky arab-

ských obchodníků. „Provedu vás městem, 
které si lidé často nejasně představují jako fu-
turistickou vizi odkudsi ze ságy Hvězdných vá-
lek. Fakt je, že Dubaj představuje snad všechno, 
co jsme si dosud neuměli představit. Jeho vlád-
ce, šejch Muhammad bin Rašíd Al Maktúm to-
tiž k  rozvoji Dubaje přistupuje podle hesla: My 
na budoucnost nečekáme, my ji budujeme! Po-
odhalím vám mnohá tajemství Dubaje. Pozná-

me krytou sjezdovku uprostřed pouště, nejvyšší 
budovu světa, nejluxusnější hotel i  největší ná-
kupní centrum či metro, které nepotřebuje ani 
jednoho řidiče. Vypravíme se ale také obdivovat 
krásu okolní písečné pouště či nedalekých di-
vokých hor.“ Více informací najdete na: www.
promitani.cz.

Ivana Bačáková

Pod hlavičkou projektu Otevřená věda III vznik-
la výstava karikatur českých vědců a jejich nej-
slavnějších objevů, jejíž snahou je především 
mladší generaci představit české vědce, vyná-
lezce a  objevitele. V  galerii Výstavního do-
mu Stará radnice můžete od 1. do 31. října 
zhlédnout výstavu s  názvem Čeští vědci 
a jejich vynálezy. Portréty nejznámějších čes-
kých badatelů nejsou v žádném případě přes-
nou kopií originálů, stejně tak tomu je i s jejich 
vynálezy. Hlavním cílem výstavy je přimět po-
zorného návštěvníka, aby nalezl správnou dvo-
jici – vědce a jeho vynález.

 � Stará radnice představí české vědce a jejich vynálezy
Podívali jste se někdy na věci kolem sebe a za-
mysleli se, jak vznikly? Pamatujete si, kdo první 
objevil všechny čtyři krevní skupiny? Uhádnete, 
v čem spočívají zákony dědičnosti? Víte, k če-
mu slouží lodní šroub? Znáte toho, kdo se skrý-
vá za  objevem měkkých kontaktních čoček? 
Za všemi těmito objevy a vynálezy stojí právě 
čeští vědci, o kterých jste možná ještě v životě 
neslyšeli. Přitom většinu jejich skvělých obje-
vů a vynálezů používáme dodnes. Kolik z nich 
znáte vy? 

Martin Jedlička

STARÁ RADNICE
JINDØICHÙV HRADEC

Výstavní dùm    Galerie

STARÁ RADNICE
Výstavní dùm / Galerie

Výstavní dùm Stará radnice
1. 10. - 31. 10. 2020

úterý a�  nedìle
10.00 -12.00   13.00 - 17.00

Námìstí Míru 88/I, Jindøichùv Hradec, 377 01
tel.: +420 384 390 977 - e-mail: stararadnice@jh.cz

stararadnice.jh.cz

ŘÍJEN 2020 |  15www.jh.cz



kové považují tyto exponáty za jedny nejza-
jímavějších a  nejhodnotnějších ve  sbírkách 
Muzea Jindřichohradecka. Vystaveny jsou 
jednostranné i  oboustranné kamenné des-
ky se smírčími kříži, dále tympanony církev-
ních vchodů, střílny, votivní kamenné des-
ky s českými a německými nápisy, ozdobná 
kostelní i  domovní ostění oken a  dveří, zá-
važí s  kovovými oky, kostelní pokladnička, 
náhrobky a jejich části, novogotické kříže či 
torza kamenných profilovaných ploten z Ur-
banova mostu ve Zbuzanech a mnohé další. 
Návštěvníci se v  expozici seznámí s  pra-
cí a  uměním kameníků od  2. poloviny 
14. do konce 19. století. Každý z vystavených 
předmětů má svoji vypovídací historickou 
hodnotu, svou uměleckou hodnotu, kouz-
lo i  duši. U  některých artefaktů se autorům 
expozice podařilo ve starých muzejních a ar-
chivních záznamech dopátrat také původ-
ní lokality a způsob nabytí, případně i jejich 
příběh a vztah k našemu regionu. Bezespo-
ru unikátními jsou dva vystavené exponáty. 
Gotický tympanon z  2. poloviny 14. století, 
představující anděly vytahující hřeby z  ru-
kou Krista na  kříži, a  také kamenný kruho-
vý středověký svícen z 15. století tzv. „Scha-
lenstein“ se čtyřmi otvory, který patří mezi 
dva prozatím známé exponáty svého druhu 
v  České republice! V  expozici se rovněž se-
známíte s  historií bývalého kostela sv. Alž-
běty, smírčích a  hraničních kamenů, desek 
s  nápisy či s  tragickým osudem Urbanova 
mostu, který byl 19. května 1801 vážně poni-
čen největším požárem v Jindřichově Hradci. 
Autory expozice jsou Vladislav Burian, kurá-
tor muzejních sbírek kamenných artefaktů, 
a Jan Svobodný, který zabezpečoval expozi-
ci po technické stránce. Srdečně vás zveme 
na prohlídku nové expozice v Muzeu Jindři-
chohradecka na Balbínově náměstí. 

Text a foto: Vladislav Burian 
archiv: Muzeum Jindřichohradecka

V roce 2020 si město Jindřichův Hradec při-
pomíná první písemnou zmínku o  existen-
ci Nového hradu (Nova castrum), nejstarší 
písemné zprávy vztahující se k  budoucímu 
osídlení Jindřichova Hradce. Držitelem hra-
du byl Jindřich Vítkovec, nejstarší syn Vítka 
z  Prčice, představitel nejvyšší české šlechty 
a zakladatel rodu pánů z Hradce. V jejich ro-
dovém erbu je vyobrazena zlatá růže v mod-
rém poli. Tento významný rod vymřel roku 
1604 po meči po 384 letech Jindřichem Old-
řichem z Hradce. 

 �Nová muzejní expozice vás provede historií vytesanou do kamene
Muzeum Jindřichohradecka se připoji-
lo k  oslavám 800. výročí vytvořením nové 
expozice s  názvem „Historie vytesaná 
do  kamene“. Ta byla veřejnosti slavnost-
ně otevřena vernisáží 10. září 2020 za účas-
ti bezmála šedesáti lidí, které neodradilo ani 
znovu zavedení nošení roušek v uzavřených 
prostorách. 
Expozice je umístěna do dvou nově zrekon-
struovaných a  zpřístupněných sklepních 
prostor muzea a představuje bezmála čtyři-
cet kamenných artefaktů. Badatelé a histori-

Druhý sklepní prostor muzea s exponáty expozice „Historie vytesaná do kamene“.

V pátek 16. října se uskuteční již třetí ročník 
setkání přátel dobrého jazzu s titulem Večer 
s jazzem a vínem. Akce, která si již za krát-
kou dobu svého trvání vysloužila značnou 
oblibu, se bude konat v tradičním prostře-
dí Divadelního sálu Španělského křídla 
(vstup ze III. nádvoří jindřichohradeckého 
zámku). O dokonalý hudební zážitek se bu-
de starat kapela Hamm jazz se zpěvačkou 
Darjou Kuncovou a  požitek z  dobrého vína 
zprostředkuje vinotéka u  Střapaté Bohun-
ky. Letošní ročník bude věnován zakladate-
li těchto setkání Jiřímu Langrovi. Vstupenky 
lze zakoupit v kanceláři zámku v rámci běžné 
otevírací doby.

Jan Mikeš

 � Jindřichohradecký zámek zve na jazzový večer
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 � VYBRANÉ PREMIÉRY  
V KINĚ STŘELNICE ŘÍJEN 2020

LÉTO PATŘÍ REBELŮM
Dobrodružný, Rodinný / Slovensko / CinemArt
Film vypráví příběh pohodového jedenáctiletého kluka 
Jonáše. Jízdy v dodávce s dědečkem, sjíždění průzračných 
horských řek, dobrodružství, zábava. Asi tak by chtěl pro-
žít letní prázdniny. Jonášova rodina se ale po smrti tatín-
ka odcizila a jeho matka Beata se rozhodla, že místo aby 
strávil léto na Slovensku s dědou Bernardem, jako to dě-
lali s tátou, pojedou k tetě vychutnat si zdravé přímořské 
podnebí. To se Jonášovi vůbec nezamlouvá. Zabalí si svo-
je saky paky a naplánuje dokonalý a zpočátku skvěle uta-
jený útěk za svým milovaným dědečkem. Po setkání s ním 
však velmi rychle pochopí, že smrtí táty se změnil i děda 
a že tenhle starý železničář v penzi teď neprožívá zrovna 
nejlepší období. Jonáše to ale neodradí, neztrácí naději 
a rozhodne se dát věci do pořádku. Brzy se k němu přidá-
vá nová kamarádka Alex, se kterou provedou řadu lumpá-
ren, občas i na hranici zákona. A jéje! Následky na sebe ne-
nechají dlouho čekat, mají v patách policii a také se musí 
vyrovnat s prvním podnikatelským neúspěchem. Zdá se, 
že už nic nebude tak jako dřív, ale záhy se ukáže, že přes 
všechny útrapy může být všechno ještě lepší.
Hrají: Eliáš Vyskočil, Pavel Nový, Liana Pavlíková, Kaya Ma-
rie Möller, Szidi Tobias, Jana Oľhová, Michal Kubovčík
Režie: Martina Saková
Hrajeme: 15.–18. října  od 17.30 hodin 

s českým dabingem

SMEČKA
Drama, Sportovní / Česko, Slovensko / Bontonfilm
Holky, právo silnějšího a  hokej. V  partě dnešních teen-
agerů se žije podle zákonů vlčí smečky. Ve škole i v ho-
kejové kabině, kam přichází nováček David. Autorita do-
spělých sem nedosáhne, platí tu tvrdá pravidla a rivalita. 
Pokud chce někdo přežít, musí se podvolit – nebo se vze-
přít a o svoje místo bojovat.
Davidovi je šestnáct, má krásnou přítelkyni, rodiče ho 
podporují ve všem, do čeho se pustí, a vytvářejí mu pat-
řičné finanční zázemí. Právě se přestěhoval, má nastoupit 
do nového hokejového týmu Vlků a zabojovat o místo 
brankářské jedničky. Jenže nováček v  pevně semknu-
tém kolektivu, to bohužel nevěstí nic dobrého. Co dělat, 
když tě spoluhráči nevezmou mezi sebe, a opustí tě hol-
ka? Spirála šikany, odvety a vzájemných bojů se roztáčí. 
Pro většinu hráčů je to zpočátku asi jenom zábava, ale 
kapitán Jerry tlak neustále stupňuje. Někteří s tím mož-
ná nesouhlasí, ale nikdo nic neudělá. A šikana se z kabiny 
následně přesune i na internet. Podaří se Davidovi vybo-
jovat své místo v týmu, ve škole, v životě, a Vlky porazit?
Hrají: Tomáš Dalecký, Tomáš Mrvík, Anastasia Chocho-
latá, Denisa Biskupová
Režie: Tomáš Polenský
Hrajeme: 23., 25. a 28. října  od 20:00 hodin

Zdroj: ČSFD.cz; CinemArt, Bontonfilm

29.–30. 9.  20:00
1. 10.  17:00
KRAJINA VE STÍNU
Drama, Historický / Česko
1.–2. 10.  20:00
TENET
Akční, Sci-Fi / USA, V. Británie
2.–4. 10. 17:30
PINOCCHIO
Dobrodružný, Rodinný / Itálie, V. Británie
3.–4. 10.  20:00
VYŠINUTÝ
Akční, Thriller / USA
6. 10.  17:30
8.–9. 10. 20:00
BÁBOVKY
Komedie, Drama / Česko
6.–7. 10.  20:00
AFTER: PŘIZNÁNÍ
Romantický / USA
7. 10.  17:30
9. 10.  17:30
11. 10.  17:30
MULAN
Dobrodružný, Akční / USA
8. 10.  17:30
10. 10.  17:30
DĚDA POSTRACH RODINY
Komedie, Rodinný / USA
10.–11. 10.  20:00
PRO BALÍK PRACHŮ
Akční, Krimi, Thriller/ USA
12.10. 19:00
VZPOMÍNKOVÉ PROMÍTÁNÍ
Restaurované filmy autorů z J. Hradce
13.–14. 10. 17:30
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Fantasy pohádka / Česko
13.–14. 10.  20:00
ŽENSKÁ POMSTA
Komedie / Česko
15.–18. 10. 17:30
LÉTO PATŘÍ REBELŮM
Dobrodružný, Rodinný / Slovensko
15. 10.
17. 10.   20:00
NOVÍ MUTANTI
Akční, Sci-Fi, Horor / USA
16. 10.
18. 10.   20:00
GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT
Akční, Thriller, Katastrofický / USA
20. 10.  17:30
21. 10.   20:00
KAREL
Dokumentární / Česko
20. 10.   20:00
21. 10.  17:30
BÁBOVKY
Komedie, Drama / Česko
22.–25. 10. 17:30
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
Animovaný / J. Korea
22. 10.   20:00
24. 10.   20:00
NIGHTLIFE: NA TAHU
Komedie / Německo
23. 10.   20:00
25. 10.   20:00
SMEČKA
Drama, Sportovní / Česko
27. 10.  17:30
KRÁLOVÉ VIDEA
Dokument / Česko
27. 10.   20:00
28. 10.  17:30
NIGHTLIFE: NA TAHU
Komedie / Německo

 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
6.–10. 10. 2020
Jazz jde městem / Jazz Goes to Town 
Mezinárodní jazzový festival představuje 
tuzemské i  zahraniční umělce, nové jazzo-
vé projekty i začínající hudebníky. Hudební 
sály, kluby, bary, kavárny, ale i netradiční in-
dustriální či sakrální prostory.

CHEB
15. 10. 2020
Jarek Nohavica
Kulturní centrum Svoboda od  19.00 hodin. 
Sólový recitál jednoho z  našich nejznáměj-
ších písničkářů s kytarou a heligonkou.

KUTNÁ HORA
18. 10. 2020
Běh pro zvon
V. ročník terénního běžeckého závodu. Tra-
sy pro dospělé budou připraveny v délce 3,5 
a 10 km, součástí programu bude i dětský zá-
vod. Koná se v okolí kostela sv. Jakuba

LITOMYŠL
2.–4. 10. 2020
ArchiMyšl
Program při příležitosti Světového dne ar-
chitektury. Výstavy, komentované prohlídky 
a projížďky a besedy nejen s architekty.

POLIČKA
do 31. 10. 2020
73. Umělecký salon: 13 v Poličce
Výstavní sály Městské galerie, Palackého ná-
městí. Letošní salon je zaměřen na díla auto-
rů, kteří se na Poličsku narodili nebo zde žijí 
a jejichž tvorba překračuje regionální hrani-
ce. Název odkazuje na počet umělců, jejichž 
díla jsou v Poličce vystavena. 

TELČ
31. 10. 2020
Výlov Štěpnického rybníka 
Výlov rybníka z  hráze Na  Baště před vstu-
pem do  historického centra, prodej živých 
ryb a rybích specialit, občerstvení. Začínáme 
od 8.00 hodin. Zároveň na náměstí Zachariá-
še z Hradce probíhá farmářský a řemeslný trh.

TŘEBOŇ
4. 10.2020–3. 1. 2021
Vitorazsko
Výstava, která se koná v Domě Štěpánka Ne-
tolického, připomene 100. výročí od změny 
státních hranic v okolí Českých Velenic. 

Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na  našich webových strán-
kách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)

4. 10.
KAMARÁDI Z TELEVIZE 7
Dětské pásmo / ČSR

11. 10.
DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY 1
Dětské pásmo / ČSR

18. 10.
ČARODĚJNÉ POHÁDKY 2
Dětské pásmo / ČSR

25. 10.
PARAPLÍČKO
Dětské pásmo / ČSR

Předprodej vstupenek na www.kino.jh.cz, 
prostřednictvím mobilní aplikace BudíCheck 

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

28. 10.   20:00
SMEČKA
Drama, Sportovní / Česko
29. 10.–1. 11. 17:30
100% VLK
Animovaný, Komedie / Austrálie
29. 10.   20:00
31. 10.   20:00
SMRT NA NILU
Krimi. Drama / USA
30. 10.   20:00
1. 11.   20:00
ŽÁBY BEZ JAZYKA
Drama / Česko, Slovensko
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od 19.00 hodin, vstupné činí 180 Kč. Ke konci 
měsíce chystáme zajímavé výstavy nazvané 
Křížky a Krajinou Vysočiny.
Na Hvězdárně a planetáriu prof. Františka 
Nušla se konají pravidelné pořady pro veřej-
nost i pozorování denní i noční oblohy v ko-
puli. V  sobotu 10. října se uskuteční Pro-
jektový den, který zahrnuje přírodovědné 
přednášky a experimenty, z nichž si každý ná-
vštěvník něco odnese s sebou. Všichni jste sr-
dečně zváni.
Další informace najdete na: www.vkcjh.cz.

Hana Miglová

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

V Domě gobelínů, kulturních tradic a řeme-
sel zůstávají obě výstavy – až do června 2021 
výstava tkaných výrobků a  tapiserií účast-
níků kurzů a  do  6. prosince 2020 bude dál 
probíhat výstava k poctě 
Marie Hoppe Teinitzero-
vé, poté originály tapise-
rií zapůjčených ze sbírek 
Uměleckoprůmyslové-
ho muzea v  Praze opustí 
místo svého vzniku, tedy 
město Jindřichův Hradec.
Nově se ve dnech 3.–4. října bude konat kurz 
Barvení textilu přírodními barvivy pod ve-

 �Na své si v říjnu přijdou milovníci populární hudby i ručních prací
dením lektorky Ing. Aleny Samohýlové. O ná-
sledujícím víkendu 10.–11. října se uskuteč-
ní kurz Základy tkaní na stavu pod vedením 
lektora Zdeňka Kubáka a  v  tyto dny se Dům 
gobelínů i Muzeum fotografie a moderních ob-
razových médií zapojí také do Dnů otevřených 
ateliérů. Páteční tvořivé odpoledne v  Do-
mě gobelínů se uskuteční 16. října od  13.00 
do 18.00 hodin, dětští účastníci se mohou tě-
šit na malou odměnu.
Muzeum fotografie a  moderních obrazo-
vých médií zve všechny své příznivce na hu-
dební vystoupení skupiny Organum, kte-
ré se uskuteční v  neděli 4. října v  atriu 

LISTÁRNA

V  uplynulých dnech obdržela redakce Jind-
řichohradeckého zpravodaje dopis od  po-
zorné návštěvnice Jindřichova Hradce, která 
nenechala bez povšimnutí poničení jedné ze 
soch na Sousoší Nejsvětější Trojice na náměs-
tí Míru. Níže zveřejňujeme její vyjádření.

„Vracím se s  poděkováním a  láskou k  veliká-
nům naší historie. Byli to oni, co nám všem pře-
dali dary velkých hodnot. Historie nás učí Světlu 

 �Poničení jedné ze soch na Sousoší Nejsvětější Trojice
bdělosti a  lidskosti, a  to k  těmto svěřeným da-
rům předků, darům trvalých hodnot.
Jsou pro nás zde i v této době spojovacím mos-
tem s  mnohými generacemi, cestou, po  které 
můžeme jít i my všichni dál, a také psát svou his-
torii a obohacovat dál své město.
Proto nemůžeme opomenout poničení sochy sv. 
Josefa na Mariánském sloupu na náměstí Míru 
v Jindřichově Hradci“.

Marie Balounová, České Budějovice 25. 8. 2020

Od 5. října se Muzeum Jindřichohradecka zapojí do Týdne knihoven, letos 
již po čtyřiadvacáté. Tentokrát bude Týden knihoven věnován 350. výročí úmr-
tí Jana Amose Komenského. V konferenčním sále ve Štítného ulici budete moci 
zhlédnout unikátní původní Komenského tisky ze sbírek jindřichohradeckého 
muzea, např. dvě cenná vydání Janua lingvarum reserata (Dvéře jazyků otev- 
řené) tištěné v Praze v roce 1667 a 1669, vídeňské vydání díla Orbis sensuali-
um pictus (Svět vnímatelných věcí v obrazech) z roku 1778 a z dalších vydání 
z 19. století nebo Komenského dílo Centrum Securitatis (Hlubina bezpečnosti) 
v kutnohorském vydání z konce 18. století.
Při této příležitosti připravuje knihovna Muzea Jindřichohradecka již od roku 
2010 program pro žáky základních a středních škol. I  letos vás zveme na zají-
mavý edukační program určený pro 4.–9. ročník základních škol a střední školy.  
Hodinový program nabídne předem objednaným skupinám komentovanou 
prohlídku zmíněné výstavy, seznámí účastníky s knihovnou Muzea Jindřicho-
hradecka, s postupem restaurování a ochrany tisků, s možnostmi digitálního 
přístupu k dílu Jana Amose Komenského. Program bude obohacen o pracov-
ní listy pro samostatnou práci žáků a studentů s nově nabytými informacemi 
a o výtvarný koutek, kde si žáci a studenti budou moci vyzkoušet tehdejší psa-
cí pomůcky (husí brk, břidlicovou tabulku…). Na  závěr studenty čeká i  malé 
překvapení. 
Na  program v  Muzeu Jindřichohradecka se objednejte u  Martiny Machartové 
(tel. č.: 384 363 661, 702 208 639, e-mail: machartova@mjh.cz). 

Martina Machartová

 �Výstava Jan Amos Komenský ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka a edukační program pro školy
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Odpovědi zasílejte nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středisko město 
Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní číslo, na kte-
rých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: SOUČÁSTÍ OPEVNĚNÍ BYLY TŘI BRÁNY: NEŽÁRECKÁ, NOVOMĚSTSKÁ, RYBNICKÁ
Výherkyní se stává: Veronika Bulová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. října, odpoledne
TVOŘIVÉ DÍLNY
Další Tvořivé dílny se konají 8., 15., 22. 
a 29. 10. Městská knihovna, dětské od.

1. října, 19:00 hod.
„NEMOCNICE NA POKRAJI ZKÁZY“
Travesti show Techtle Mechtle a Kočky
KD Střelnice

2. - 12. října
PRÁCE (BEZ) BUDOUCNOSTI
Výstava na stromech
Hřbitovní park, Miřiovského ulice

3.-4. října
KURZ BARVENÍ TEXTILU PŘÍRODNÍMI BARVIVY
Lektorka Ing. Alena Samohýlová
Dům gobelínů

4. října, 19:00 hod.
ORGANUM
Koncert, Atrium MF a MOM

5. - 9. října
TÝDEN KNIHOVEN
S edukačními programy pro školy 
Jan Amos Komenský ve sbírkách Muzea 
Jindřichohradecka
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

5. října, 19:00 hod.
ČERNOBYL - SPÍCÍ PEKLO
KD Střelnice - kinosál

5. - 10. října
TÝDEN PRO HOSPIC
Hospicová péče sv. Kleofáše

5. - 11. října
TÝDEN KNIHOVEN
Městská knihovna

6. října, 16:30 hod.
TREK OKOLO ANNAPURNY
Přednáška Ing. Jiřího Fišara, Ph.D.
Městská knihovna, poslechový sál

7. října, 16:30 hod.
VÝZNAM SPOLEČNÉHO ČASU 
NA SKLONKU ŽIVOTA
Přednáška PhDr. Terezy Maříkové 
Městská knihovna, poslechový sál

7. října, odpoledne
ČTENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA KNIŽNÍ NOVINKY
Městská knihovna, dětské oddělení

7. října, 19:00 hod.
NOC LITERATURY
Literární happening
Státní hrad a zámek J. Hradec - I. nádvoří

   2. 11. DUBAJ – CESTOVATELSKÁ DIASHOW
   5. 11. „LADY OSKAR“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
10. 11. KONCERT PRO CITERU A HLAS – KONCERT KPH
15. 11. SENIOR KLUB
22. 11. „ČERTŮV ŠVAGR“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
23. 11. ŽIDOVSKÁ HUDBA A KLEZMER PRO VIOLONCELLO – KONCERT KPH
24. 11. „GIN GAME“ – DIVADELNÍ PŘEPLATNÉ SKUPINY B
29. 11. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

              3. 11. OSM EURO NA HODINU – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
             7. 11. KOLLÁROVCI – KONCERT
             8. 11. DĚTSKÁ HUDEBNÍ SHOW KÁJA A BAMBULÁČEK
             8. 11. KRÁL KAREL – POHÁDKY NA ZUŠ
           11. 11. SVATOMARTINSKÉ HODOVÁNÍ
          23. 11. NORSKO – CESTOPIS
          26. 11. HALINA PAWLOWSKÁ – MANUÁL ZRALÉ ŽENY
27.–29. 11. JINDŘICHOHRADECKÉ JINOHRÁTKY

ŘÍJEN 2020
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

8. října, 16:30 hod.
STRÁŽCE MODRÉHO TUNELU 
ANEB ŠEDESÁTILETÁ EXKURZE 
DO NAŠÍ HISTORIE (1949–2009)
Přednáška Josefa Špidly
Městská knihovna, poslechový sál

8. října, odpoledne
SCRIPTORIUM – KOMENSKÉHO VÝTVARNÁ 
DÍLNA S UKÁZKAMI RŮZNÝCH DRUHŮ PÍSMA
Městská knihovna, dětské oddělení

10. října
PROJEKTOVÝ DEN
Hvězdárna prof. F. Nušla

10.-11. října
KURZ ZÁKLADY TKANÍ NA STAVU
Lektor Zdeněk Kubák, Dům gobelínů

10.-11. října
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
Muzeum fotografie a MOM, 
Dům gobelínů

11. října, 16:00 hod.
„O BUDULÍNKOVI“
Divadlo Kapsa Andělská Hora. 
Divadelní pohádka v cyklu „Děti s rodi-
či do divadla“, KD Střelnice

12. října, 19:00 hod.
VZPOMÍNKOVÉ PROMÍTÁNÍ
Restaurované filmy jindřichohradec-
kých autorů, KD Střelnice - kinosál

12. října 19:00 hod.
ZAPOMENUTÉ POKLADY 
JINDŘICHOHRADECKÉHO ZÁMKU
Přednáška Mgr. Jana Mikeše
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

13. října, 19:00 hod.
ETIKETA NENÍ VĚDA
One man show Ladislava Špačka
KD Střelnice

15. října, 16:30 hod.
OCHUTNÁVKA KOMODIT – INVESTIČNÍ ZLATO 
A DALŠÍ DRAHÉ KOVY, ŠPERKY, INVESTIČNÍ 
MINCE, DRAHÉ KAMENY
Přednáška Ing. Martiny Šulcové
Městská knihovna, poslechový sál

15. října, 19:00 hod.
MISTŘI VÍDEŇSKÉHO KLASICISMU 
- KUBELÍK KVARTET
Koncert KPH. Jan Marek - 1. housle, Da-
na Trumplová - 2. housle, Karolína Stra-
šilová - viola, Tomáš Strašil - violoncello 
a Robert Pacourek j.h. - klarinet
Kaple sv. M. Magdaleny

16. října, 13:00 - 18:00 hod.
TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
Dům gobelínů

16. října
VEČER S JAZZEM A VÍNEM
Státní hrad a zámek J. Hradec

18. října, 15:00 hod.
„KYKLOPCI“
Pohádka, ZUŠ V. Nováka

18. října, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední 
a starší generaci, KD Střelnice

21. října, 16:30 hod.
JAN AMOS KOMENSKÝ
Přednáška Petra Adameho
Městská knihovna, poslechový sál

22. října, 16:00 hod.
ROK V KUCHYNI MAGDALÉNY DOBROMILY 
ANEB CO PRADĚDEČKŮM CHUTNALO
Vernisáž výstavy, Muzeum Jindřicho-
hradecka, Balbínovo náměstí

22. října, 19:00 hod.
KALABISOVO TRIO
Koncert KPH. 
Lukáš Polák - violoncello, 
Ondřej Lébr - housle, 
Miroslav Sekera - klavír, 
Kaple sv. Maří Magdaleny

23. října, 18:00 hod.
50 LET LETECKÉHO MUZEA V KUNOVICÍCH
Přednáška Ing. Otomara Šimáka
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

23. října, 19:00 hod.
KONCERT NEZMAŘI A JHSO, 
OCENĚNÍ VÝZNAMNÝCH OBČANŮ MĚSTA
KD Střelnice

24. října, 17:00 hod.
KONCERT PS SMETANA
Host PS Buštěhrad a PS Kamínek
z Kamenice nad Lipou
Kaple sv. M. Magdaleny

27. října, 19:00 hod.
VLASTA ŽEHROVÁ 
„ZAVŘETE OČI, SWING PŘICHÁZÍ“
Divadlo v Řeznické. 
V  režii Vlasty Žehrové hrají Kateřina 
Kráľovská Steinerová, Vlasta Žehrová, 
Ondřej Kavan, Zbyněk Fric, klavírní do-
provod Jiří Toufar
KD Střelnice

28. řífjna, 9:15 hod.
OSLAVY 102. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Památník letců, Mertovy sady

29. října, 16:30 hod.
ESTONSKO
Přednáška Mgr. Libora Drahoňovského
Městská knihovna, poslechový sál

Probíhající výstavy:

ČEŠTÍ VĚDCI A JEJICH VYNÁLEZY 
- Výstavní dům Stará radnice 
- Výstava potrvá do 31.10. 2020

NA HLADINĚ ZRCADLÍ SE - JINDŘICHOHRADEC-
KÝ HRAD A ZÁMEK VE SBÍRKÁCH MUZEA  
- Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí 
- Výstava potrvá do 11. 10. 2020

TRADICE JEDNÉ HRANICE 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2021

ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI NA ZÁPADNÍ FRONTĚ 
1940 - 1945 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2021

HISTORIE VYTESANÁ DO KAMENE 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Stálá expozice

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ SKRZE OBRAZY 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2020

KVETOUCÍ ZLATÁ RŮŽE ANEB PÁNI Z HRADCE 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10.  2020

VÝSTAVA TKANÝCH VÝROBKŮ A TAPISERIÍ 
ÚČASTNÍKŮ KURZU V DOMĚ GOBELÍNŮ
- Dům gobelínů
- Výstava potrvá do června 2021

VÝSTAVA K POCTĚ  
MARIE HOPPE TEINITZEROVÉ
- Dům gobelínů
- Výstava potrvá do 6. 12. 2020

POZVÁNKY na listopad


