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 �Při tradičním rozsvícení vánočního stromu zazpívá Kamila Nývltová

OSM STOLETÍ JINDŘICHOVA HRADCE

Život i bohatství každé společnosti tvoří nejen 
aktuální materiální a  společenské podmínky, 
ale také historické památky a tradice jako od-
kaz jejích předků. Péče o hmotné i nehmotné 
kulturní dědictví se stala od 19. století předmě-
tem cíleného zájmu společnosti i v Jindřicho-
vě Hradci. Psala se zde kronika města a kroniky 
jindřichohradeckých škol, svou činnost písem-
ně zaznamenávaly také nově zakládané spolky. 
Značná pozornost byla věnována historiografii 
a vlastivědě města a regionu, jejichž výsledkem 
byla řada drobnějších odborných prací i  děl 
monografických. Důležitou roli na  tomto poli 
plnila jindřichohradecká Landfrasova tiskárna.
Písemnosti spojené s činností zámeckého pan-
ství a  pozdějšího velkostatku uchovával zá-
mecký archiv, který dodnes disponuje vzácný-
mi rodinnými archivy pánů z Hradce, Slavatů 
z Chlumu a Košumberka a Černínů z Chudenic. 
Významné postavení těchto rodů v  českých 
dějinách předurčuje také jedinečnost archi-
vu, který sídlí v  prostorách starobylého jind-
řichohradeckého hradu a  zámku. Státní hrad 
a  zámek dnes patří spolu s  Krýzovými jeslič-
kami v  Muzeu Jindřichohradecka k  zdejším 
nejatraktivnějším turistickým cílům. Právě za-
ložení městského muzea v roce 1882 bylo zá-
sadním počinem v  oblasti péče o  památky. 
V  současnosti Muzeum Jindřichohradecka 

 � Za památkami města do depozitářů
uchovává a doplňuje kvalitní, rozsáhlou a pes-
trou sbírku místních památek, která obsahuje 
více než sto tisíc sbírkových předmětů mimo-
řádné historické, umělecké a  dokumentační 
hodnoty. Významným zdrojem literatury pro 
historiografická a vlastivědná bádání o regio-
nu je Knihovna Muzea Jindřichohradecka, kte-
rá uchovává 30 tisíc knihovních jednotek.
V roce 1954 byl zřízen Státní okresní archiv Jind- 
řichův Hradec, který sídlí na  rohu Václavské 
a  Vídeňské ulice. Jeho hlavní součástí se stal 
pro dějiny města zásadní jindřichohradecký 
městský archiv, který obsahuje 138 běžných 
metrů archiválií z let 1372–1945. Významná je 
též Sbírka dokumentace, kterou pod názvem 
Kulturně historický archiv založil Jan Muk. Čítá 
388 archivních kartonů a  obsahuje množství 
dokumentárního materiálu k historii samotné-
ho města i dalších obcí okresu.
Důraz na význam Jindřichova Hradce jako his-
torického a kulturního střediska kladou též no-
vě vzniklé instituce – Muzeum fotografie a mo-
derních obrazových médií, Dům gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel a nejnověji také Vý-
stavní dům Stará radnice. O místní tradice pe-
čuje také městská knihovna, založená již v roce 
1892, místní spolky a sdružení, především jind- 
řichohradecká obec baráčníků Kunifer a Spo-
lek přátel starého Jindřichova Hradce. 

Tradiční Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu na jindřichohradeckém náměstí Mí-
ru se v letošním roce chystá v neděli 29. listo-
padu v 18.00 hodin. Právě toto datum letos 

patří první adventní neděli. Před samotným 
rozsvícením vánočního stromu zazní slova sta-
rosty města Jana Mlčáka a jindřichohradecké-
ho probošta P. Ivo Prokopa, který vánočnímu 
stromu požehná. Slavnostní program vyvr-
cholí koncertním vystoupením Kamily Ný-
vltové.
Kamila Nývltová je mladá česká zpěvačka 
s  nezaměnitelným hlasem. Na  svém kontě 
má tři sólová CD a 7 videoklipů. Působí jako 
sólistka Hudebního divadla Karlín, Divadla 
Broadway a Divadla Hybernia. Zahrála si hlav-
ní role v muzikálech Aida, Kleopatra, Dracu-

Současná doba přináší řadu nových možnos-
tí ve  zpřístupnění obsahu archivu a  muzeí. 
Od studia v badatelnách obou archivů a Mu-
zea Jindřichohradecka se jejich práce pře-
souvá do online prostředí, a to především dí-
ky péči, která je v těchto institucích věnována 
digitalizaci. V  Digitálním archivu SOA v  Tře-
boni jsou zpřístupněny nejdůležitější archivá-
lie z obou zdejších archivních pracovišť. Jedná 
se především o matriky, sčítací operáty, obec-
ní, školní a spolkové kroniky. V digitální podo-
bě zde zájemci naleznou například kroniku 
zdejší jezuitské koleje a  katalog osob jezuit-
ského gymnázia, unikátní Graduál literátské-
ho bratrstva nebo deníky Evžena Karla Černí-
na. Také Muzeum Jindřichohradecka na svých 
webových stránkách zpřístupňuje prostřed-
nictvím digitální knihovny Kramerius desítky 
titulů regionálních periodik a prostřednictvím 
evropské digitální knihovny Manuscriptorium 
předkládá zájemcům online téměř sto svých 
nejvýznamnějších rukopisů a starých tisků.

Štěpánka BěhalováPůvodní instalace expozice muzea.
Třetí nádvoří jindřichohradeckého zámku, kde 
sídlil zámecký archiv.

Titulní strana sedmisvazkových Dějin města Jind- 
řichova Hradce.

la, Angelika a v pohádkové hudební komedii 
Sněhurka a  sedm závodníků. Dále ztvárnila 
vedlejší role v muzikálu Quasimodo, Kat My-
dlář a Mata Hari. Účinkovala rovněž v multi-
žánrovém představení Lidoskop.
Akci pořádá Kulturní dům Střelnice ve spolu-
práci se společností Služby města Jindřichův 
Hradec.
Uskutečnění akce závisí na aktuální situaci 
v souvislosti s epidemií COVID-19. Aktuál- 
ní informace je možné sledovat na  webu: 
www.kultura.jh.cz a na plakátech.

Adéla Blažková
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
bohužel COVID-19 je hlavním tématem mého úvodní-
ho slova i v měsíci listopadu. Současná epidemická si-
tuace není dobrá. Jsme opět v situaci, kdy se kulturní, 
společenský, a také školní život úplně zastavil. Věřím, že 
je to opravdu dočasná záležitost. My jako město dělá-
me všechno pro to, abychom občanům zajistili vše, co 
je potřeba. Na rozdíl od první, jarní vlny koronaviru nás 
netrápí nedostatek ochranných pomůcek, ale neukáz-
něnost některých lidí. Prosím proto všechny, aby dodr-
žovali platná opatření, byli opatrní a zbytečně sebe ani 
ostatní nevystavovali rizikům. Od 14. října, kdy se za-
vřely všechny školy, jsme pro děti pracovníků ve zdra-
votnictví a  sociálních službách zřídili krizovou školu, 
kterou je 5. základní škola na  sídlišti Vajgar. Zajistili 
jsme také donášku nákupů pro seniory nebo psycho-
logickou poradnu. Největší díl práce je teď na nemoc-
nici, proto s  jindřichohradeckou nemocnicí úzce spo-
lupracujeme a  pomáháme například 
prostřednictvím městské policie. 
Přeji všem čtenářům Jindřichohra-
deckého zpravodaje hodně zdraví 
a štěstí, ať tuto nelehkou dobu 
všichni přečkáme s  dob-
rou náladou.

Jan Mlčák 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

V  polovině září se město Jindřichův Hradec 
opět stalo hostitelem festivalu Concertino Pra-
ga. Laureáty letošního ročníku přivítal v  kapli 
sv. Maří Magdaleny starosta města Jan Mlčák. 
V rámci koncertu Ozvěny Concertino Praga by-
la představena také nová expozice pamětních 
medailí cembalistky prof.  Zuzany Růžičkové 

 � Jindřichův Hradec hostil jihočeskou část festivalu Concertino Praga

Za pár týdnů je tu advent a Služby města Jind- 
řichův Hradec tak finišují s  instalací vánočního 
osvětlení. Do  konce listopadu musí zvládnout 
osadit světelnými dekoracemi přes 150 slou-
pů veřejného osvětlení, městské budovy a uli-
ce v centru Jindřichova Hradce. Chybět nebu-
de ani tradiční světelná fontána na Masarykově 
náměstí a vybraný už je i letošní vánoční strom. 
Vzrostlá jedle ještě stojí v jedné ze zahrad v Dol-
ní Lhotě, 23. listopadu se ale stane jindřicho-
hradeckým vánočním stromem 2020 a  bude 
po  celý advent zdobit náměstí Míru. Letos se 
počet míst s vánočním osvětlením rozrostl o Já-
chymovu ulici a sídliště Vajgar.

Eliška Čermáková

 �Služby města instalují vánoční osvětlení

 � Jindřichův Hradec hledá městského architekta

v prostorách kaple. V Rytířském sále jindřicho-
hradeckého hradu a zámku se 18. září odehrál 
závěrečný koncert 52. ročníku Jihočeského fes-
tivalu Concertino Praga. Při slavnostním veče-
ru se představili vítězové a další nejúspěšnější 
účastníci prestižní rozhlasové soutěže mladých 
hudebníků.

Do konce října se mohli hlásit zájemci do výbě-
rového řízení na  pozici městského architekta. 
Architekt bude externím odborným konzul-
tantem města. Konkrétně bude mít na staros-
ti  konzultační, poradenskou a  informační čin-
nost v  oblastech architektury, urbanismu, 
územního plánování, životního prostředí, pa-
mátkové péče a  rozvoje města v  samostatné 
a přenesené působnosti. Kritický náhled a ne-
otřelé podněty budou vítány při přípravě stra-
tegických dokumentů města, to vše za účelem 
naplnění základní vize města Jindřichův Hra-

dec. Předpokládáme, že městský architekt by 
měl začít pro Jindřichův Hradec pracovat v prv-
ním čtvrtletí příštího roku.

Spustili jsme oficiální instagramový účet města. 
Najdete nás pod názvem @jindrichuv_hradec_
oficialni. K  webovým stránkám, 
FB profilu města  a  Mobilnímu 
Rozhlasu tak přibyla další mož-
nost, jak sledovat zajímavosti 
a dění ve městě, tentokrát s dů-

 � Jindřichův Hradec je nově i na Instagramu
razem na vizuální dojem. Instagram města na-
bídne fotografie z významných událostí, spor-
tovních a kulturně společenských akcí, snímky 
památek nebo detailů z  našeho města a  oko-
lí. Instagram je nejrychleji rostoucí sociální síť 
na světe i v České republice, tak nechceme zů-
stat pozadu.

 �Město nabízí k prodeji stavební parcely v Otíně
Až do 6. listopadu se mohou lidé ucházet o sta-
vební pozemky v Otíně. Město Jindřichův Hra-
dec nabízí zájemcům z řad veřejnosti k prodeji 
čtyři pozemky v této místní části. Jde o pozem-
ky s parcelním číslem 788 ve staré části Otína 
na kraji obce u rybníka. Stavební parcely o plo-

še 750–970 m2  nabízíme k  prodeji obálkovou 
metodou za minimální cenu 1 100 Kč/m². O po-
zemky se může ucházet kdokoli. Jeden zájem-
ce ale může získat jen jeden pozemek. Chceme 
tak předejít tomu, aby pozemky koupil develo-
per a přeprodával je dál. Parcely jsou zasíťova-
né, budoucí majitelé si ale budou muset k do-
mům vybudovat vlastní přípojky. Podrobnosti 
jsou uvedeny na webu města: www.jh.cz. 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Fotografie stejného místa na sídlišti U Nádraží před a po realizaci v roce 2018.

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Na  přelomu října a  listopadu bude pokračo-
vat realizace záhonů na sídlišti U Nádraží, kte-
rá byla započata v  roce 2018. Tehdy se pro-
měnil prostor před domy mezi ul. Třebického 
a budovou bývalé České pojišťovny. Na přelo-
mu října a  listopadu jsou realizovány záhony 
před osmi dvojvchody (čp. 785–786, 811–812, 
810–809, 807–808, 805–806, 803–804, 801–802 
a 797–798). Záhony jsou navrženy tak, aby byly 
celoročně esteticky zajímavé a vyžadovaly mi-
nimální péči, proto je navržena výsadba sucho-
milných rostlin a  mulčování kačírkem. Záhony 
bude realizovat Ing. Markéta Roubíková, která 
je současně autorkou návrhu výsadeb. 

Ivana Nováková

Realizace záhonů na sídlišti U Nádraží

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

kontakt:
Mgr.  Eliška Macurová, telefon: 702  293  088, 
email: seniorcentrum.jh@seznam.cz
Po  uvolnění opatření proti šíření koronaviru 
bude další program konkrétně specifikován 
formou plakátů. Kromě obvyklých aktivit pak 
bude k  dispozici v  domluvených termínech 
i  výuka základů práce na  počítači (konkrét-
ně zasílání e-mailů, získávání informací na in-
ternetu apod.) Zájemci mohou nové znalosti 
prakticky využít třeba k  bezplatnému zasílá-
ní své elektronické pošty, vyhledávání aktu-
álních znalostí např. z  oblasti zdravotnictví, 

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Od pondělí 12. října 2020 došlo ke zrušení veš-
kerých volnočasových aktivit pro seniory, kte-
ré pravidelně probíhají v SENIOR centru v Do-
mě s pečovatelskou službou, ul. Růžová 30/II, 
Jindřichův Hradec.
Pracovnice SENIOR centra Mgr. Eliška Macuro-
vá je připravena seniorům poskytnout základ-
ní sociální poradenství v rámci individuální te-
lefonické intervence. Provozní doba SENIOR 
centra zůstává zachována:
• pondělí 7.00–15.30 hodin
• úterý      7.00–11.00 hodin
• středa    7.00–15.30 hodin

sportu, kuchařských receptů, zkrátka každý 
podle svých potřeb a zájmů.
S přáním udržení dobrého zdraví a optimismu 
i v tomto podzimním měsíci

Eliška Macurová

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“.

SENIOR centrum v listopadu
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 �ODBOR ROZVOJE

Od  března do  konce října letošního roku byly realizovány stavební 
úpravy objektů na pozemku p. č. 2364/17 a p. č. 2364/18. Na objektu 
p. č. 2364/17 bylo provedeno nové dispoziční řešení sociálního záze-
mí, nové dispoziční řešení místností, úprava vstupu do objektu, osaze-
ní nových kazetových podhledů, podlah z dlažby a výmalba v celém 
objektu. Dále byla provedena výměna oken a  dveří, očištění fasády, 
lokální opravy a nový nátěr fasádní barvou. Objekt na pozemku p. č. 
2364/18 byl upraven pro potřeby parkování požární techniky, osazena 

byla dvoje sekční vrata, okna a umístěno sušící zařízení. V obou objek-
tech byla provedena rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanaliza-
ce a  silnoproudých rozvodů, úprava rozvodu vytápění a  plynu. Byla 
provedena nová dešťová přípojka. Dále byla provedena úprava vjezdu 
do areálu a osazena nová automatická brána.
Zhotovitel: ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 37701 Jindřichův Hradec
Náklady dle smlouvy o dílo: 7 500 000 Kč včetně DPH

Karel Hron

Rekonstrukce objektu pro Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec

Termín realizace: zahájení říjen 2020, ukon-
čení konec listopadu 2020
Projektant: Way project s.r.o., Jarošovská 
1126/II, Jindřichův Hradec      

Projekt řeší výstavbu kanalizační sítě – stoky E 
v délce 57 metrů v místní části Otín v lokalitě 
Jitka v  nové trase se zaústěním do  jednotné 
kanalizace. 

Zhotovitel: JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE 
s.r.o., Vídeňská 168, Jindřichův Hradec
Náklady dle smlouvy o  dílo: 1  380  000 Kč 
včetně DPH

Rekonstrukce kanalizační sítě, stoka E Otín – Jitka

jemného odpadu (např. nábytek, koberce, jiný 
rozměrný odpad), směsného odpadu a  ne-
bezpečného odpadu vedle kontejnerů je po-
važováno za  zakládání černé skládky, za  což 
pachateli ve  správním řízení hrozí pokuta až 
do výše 30 000 Kč. 
V  rámci efektivního nakládání s komunálním 
odpadem apelujeme na občany, aby max. vy-
užívali kapacitu kontejnerů na tříděný odpad. 
Prosíme, sešlapávejte kartonové krabice a ne-
pohazujte je vedle kontejnerů, zmáčkněte PET 
lahve, nápojové kartóny, nevhazujte do  da-
ných kontejnerů jiný odpad, než pro který je 
určený a udržujte v okolí kontejnerů pořádek. 
V  případě, že nedojde k  sešlápnutí kartóno-
vé krabice či PET lahví, kapacita kontejneru 
se velmi rychle zaplní, a  to i  přesto, že kon-
tejner je v  podstatě prázdný. V  tomto přípa-
dě pak schází místo pro ostatní občany, kte-
ří chtějí svůj odpad do  kontejnerů odhodit. 
Navíc se kontejnery poté musí častěji vyvá-
žet, což samozřejmě stojí nemalé finance, a to 
i přesto, že následně svozové vozidlo vozí tzv. 
„vzduch“. Častější vyvážení kontejnerů, které 
nemají ani zdaleka zaplněnou celou svoji ka-
pacitu, a  především úklid nepořádku v  okolí 
kontejnerů, se samozřejmě promítá i do stále 

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

V  současné době mají občané Jindřichova 
Hradce a místních částí k dispozici kromě ná-
dob na směsný odpad rovněž i celkem 711 ná-
dob na tříděný odpad na více než 230 stanovi-
štích, přičemž počet jednotlivých kontejnerů 
se stále zvyšuje. Do těchto kontejnerů mohou 
občané odhodit veškerý tříděný odpad z do-
mácnosti – papír, plast a  nápojové kartony, 
sklo, kovy, oleje, bioodpady rostlinného pů-
vodu. Po  městě je zároveň rozmístěno i  více 
než 60 kontejnerů určených na textil a drobný 
elektroodpad, jejichž obsluha je v režimu ex-
terních firem. Jakýkoliv jiný odpad, např. ob-
jemný, nebezpečný či velké množství odpadu 
najednou např. z  vyklízení domácnosti, patří 
na  sběrný dvůr! Občané Jindřichova Hradce 
a místních částí či vlastníci rekreačních objek-
tů, kteří prokáží zaplacení místního poplatku, 
odkládají odpad ve sběrném dvoře BEZPLAT-
NĚ. Sběrný dvůr se nachází v ulici U Cihelny – 
VYUŽÍVEJTE HO.
Důrazně upozorňujeme občany, že je zaká-
záno odkládat odpad mimo nádoby k  to-
mu určené. Odkládání odpadu vedle kontej-
nerů je porušování obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2015, za  což městská policie ukládá pří-
mo na místě pokuty. Především odložení ob-

zvyšujících se nákladů, které město Jindřichův 
Hradec za nakládání s komunálním odpadem 
platí, což by se v  budoucnu mohlo projevit 
i zvýšením místního poplatku za odpad. Pro-
to apelujeme na občany, aby se zamysleli nad 
tím, jak se svým odpadem nakládají a děkuje-
me všem, kteří se společně s námi snaží naše 
město udržovat čisté.
Potřebné informace o  nakládání s  odpady či 
mapu rozmístění sběrných nádob najdete 
na stránkách města: www.jh.cz.

Renata Severová

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA  
ulice U Cihelny.

Den 1. 4.–30. 11. 1. 12.–31. 3.
Pondělí 10.00–18.00 hodin zavřeno 
Úterý 10.00–18.00 hodin 10.00–16.00 hodin 
Středa 10.00–18.00 hodin 10.00–16.00 hodin
Čtvrtek 10.00–18.00 hodin 10.00–16.00 hodin
Pátek 10.00–18.00 hodin 10.00–16.00 hodin
Sobota 8.00–16.00 hodin 8.00–16.00 hodin
Neděle 8.00–12.00 hodin 8.00–12.00 hodin
Státní
svátky zavřeno zavřeno 

Jak správně nakládat s vyprodukovaným odpadem?
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22. září
Příkladnou činností v terénu odhalil službu ko-
nající kolega úkryt ženy (48 let) z Jindřichova 
Hradce, na  kterou vydal okresní soud příkaz 
k dodání do výkonu trestu. Vzhledem k tomu, 
že žena nereagovala na výzvy k otevření jed-
noho z  pokojů v  Hotelu Grand a  do  procesu 
počal aktivně zasahovat manžel odsouzené, 
byla na  pomoc přivolána hlídka obvodního 
oddělení Policie ČR. Po půlhodině nepřetržité-
ho vyjednávání žena pokoj opustila a vzápětí 
byla předána do rukou spravedlnosti. 
26. září
Aktivní kontrolou občerstvovacích zaříze-
ní zaměřenou na  dodržování mimořádné-
ho opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, 
kterou naše jednotka dennodenně prová-
dí, zjistila noční hlídka v sobotu před půl je-
denáctou v  Kebabu v  Rybniční ulici značné 
porušení tohoto nařízení. Kromě toho, že se 
v  provozovně po  zavírací hodině zdržovalo 
větší množství osob, z nichž některým chybě-
ly roušky, resp. zakryté dýchací cesty, neměl 

 � Výpis z událostí

roušky ani obsluhující personál. Po nastolení 
stanoveného pořádku a poučení, že občerst-
vení lze po 22.00 hodině prodávat pouze přes 
výdejové okénko, obdržel personál na  pa-
mětnou dvoutisícovou pokutu.
27. září
Vytrvalost, pevně podepřenou více jak dvě-
ma promile, předvedl v neděli před sedmou 
navečer muž (42 let) v  Nušlově ulici, kde se 
obhroublým způsobem domáhal vstupu 
do bytu své tchýně, u které přebývá jeho bý-
valá partnerka. A protože na první mírnou no-
tu přivolané hlídky nijak nereagoval, skončil 
vyzdoben policejními náramky na  naší slu-
žebně, kde už byl scénář nastolen bez kom-
promisů, přesně podle zákonných pravi-
del. Po poučení, že při dalším pokusu by mohl 
skončit v policejní cele, byl seznámen s pře-
stupkem proti občanskému soužití a odkráčel 
s pokutovým blokem na několik stovek.   
30. září
Zhrzený milenec (20 let) s  trvalým pobytem 
na úřadě v Nové Bystřici, kterému v krvi kloko-
talo více jak 1,7 ‰, neudržel ve středu nave-
čer na uzdě svou nervovou soustavu a bez va-
rování vystartoval v Jáchymově ulici na svého 
údajného soka jako býk na toreadorskou mu-
letu. Když neuspěl v souboji muže proti mu-
ži, vyhrožoval alespoň dalším útokem, a  tak 
skončil na naší služebně, kde mu po umravně-

ní přistál do kapsy lísteček na tisícovku pokuty 
za přestupek proti občanskému soužití. 
1. října
Jako královští rádci „X“ a „Y“ z pohádky Šíle-
ně smutná princezna žily dlouhodobě pro 
válečný svár sousedky z domu 672 na sídliš-
ti Vajgar, až přišel osudný čtvrteční podvečer, 
kdy odhodily pouta válečné taktiky a vjely si 
do  vlasů. Bojovnice (65 let) obdržela údajně 
facku a odnesla si drobné škrábance a mlad-
ší soupeřka (42 let) zase kopanec do kotníku, 
když nebudeme počítat nadávky a vzájemné 
pošťuchování, které celou peripetii prováze-
lo. Když se podařilo poskládat nitky daleko-
sáhlého spiknutí, byly obě znesvářené strany 
obeznámeny s tím, že boj se bude dále ode-
hrávat před „válečným soudem“, tedy v kan-
celáři právního oddělení Městského úřadu 
Jindřichův Hradec, a to za přestupky proti ob-
čanskému soužití.
3. října
Holub domácí předvedl skutečný majstrštyk, 
když se v  Panské ulici v  sobotu odpoledne 
ocitl na samém dnu kanálové vpusti. A proto-
že mříž, přes kterou se opravdu nemohl pro-
cedit, držela skutečně pevně, byla na  místo 
přivolána patřičně vyzbrojená jednotka hasič-
ského záchranného sboru, která opeřeného 
iluzionistu z nechtěného arestu vysvobodila.

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým

Od 8. 9. 2020 do 13. 10. 2020 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Štefan TÖRÖK Jindřichův Hradec 23. 8. 1976 8. 9. 2020
Zdeňka POPELKOVÁ Horní Radouň 12. 6. 1941 12. 9. 2020
Zdeněk HÁJEK Nová Bystřice 11. 10. 1945 13. 9. 2020
Stanislava SMRŽOVÁ Kardašova Řečice 24. 4. 1947 15. 9. 2020
Karel PŘIBYL Jindřichův Hradec 13. 3. 1932 15. 9. 2020
Věra ŠEVČÍKOVÁ Praha 20. 3. 1946 16. 9. 2020
Jaroslav PUDIL Mosty 19. 8. 1939 17. 9. 2020
Jaroslav PECÍN Jindřichův Hradec 22. 4. 1941 18. 9. 2020
Hans LUFT Kunžak 6. 8. 1938 18. 9. 2020
Marie BECHYŇOVÁ Jindřichův Hradec 18. 1. 1946 19. 9. 2020
Marie NECHVÁTALOVÁ Jindřichův Hradec 4. 3. 1926 20. 9. 2020
Zdeněk ŠTAIGER Kardašova Řečice 13. 2. 1939 20. 9. 2020
Ivan ŠKODA Jindřichův Hradec 21. 11. 1955 20. 9. 2020
Jindřiška VESECKÁ Jindřichův Hradec 28. 5. 1938 20. 9. 2020
Dana HRYZÁKOVÁ Jindřichův Hradec 18. 11. 1960 21. 9. 2020
Marta RANDLOVÁ Kardašova Řečice 9. 7. 1930 22. 9. 2020
Věra NEUBAUEROVÁ Jindřichův Hradec 27. 10. 1943 25. 9. 2020
Božena Alma JINDŘICHOVÁ Jindřichův Hradec 20. 7. 1927 25. 9. 2020
Marie REITROVÁ Jindřichův Hradec 15. 5. 1930 25. 9. 2020
Hana VESELÁ Jindřichův Hradec 1. 6. 1970 25. 9. 2020
Vladimír KOMÁREK Kardašova Řečice 10. 2. 1935 25. 9. 2020
František BERÁNEK Dobrá Voda u N. Bystřice 23. 9. 1932 26. 9. 2020

Augustin BANĎŮREK Jindřichův Hradec 30. 8. 1928 26. 9. 2020
Miroslava BUBENÍKOVÁ Plasná 4. 4. 1954 27. 9. 2020
Marie CHARVÁTOVÁ Kardašova Řečice 10. 3. 1932 28. 9. 2020
Václav BUKOVSKÝ Stráž nad Nežárkou 18. 10. 1942 30. 9. 2020
Pavel DVOŘÁK Kamenice nad Lipou 12. 4. 1971 1. 10. 2020
Jan PECHA Lodhéřov 4. 7. 1951 1. 10. 2020
Oldřich JANTAČ Horní Pěna 31. 7. 1932 2. 10. 2020
Ladislav ZAHRADNÍK Pístina 23. 12. 1932 3. 10. 2020
Jiří KICL Jindřichův Hradec 14. 6. 1947 3. 10. 2020
Josef DVOŘÁK Horní Pěna 9. 6. 1949 4. 10. 2020
Blanka MACÁKOVÁ Jindřichův Hradec 29. 11. 1924 5. 10. 2020
Jan PETRÁK Jindřichův Hradec 13. 9. 1935 6. 10. 2020
Květoslava DYTRICHOVÁ Roseč 14. 1. 1943 7. 10. 2020
Zdeňka KRÁLOVÁ Jindřichův Hradec 18. 5. 1928 8. 10. 2020
Františka HERYNKOVÁ Staré město pod Landštejnem 10. 8. 1926 9. 10. 2020
Jaroslava ŠANDALÍKOVÁ Stráž nad Nežárkou 26. 10. 1954 10. 10. 2020
Václav PAKOSTA Číměř 29. 2. 1948 10. 10. 2020
Josef VONDRÁK Jindřichův Hradec 25. 2. 1941 10. 10. 2020
Jiří TRÁVNÍČEK Dolní Lhota 23. 2. 1957 11. 10. 2020
Václav JAROŠ Jindřichův Hradec 16. 9. 1939 11. 10. 2020
Vlasta HÁVOVÁ Jindřichův Hradec 26. 11. 1946 11. 10. 2020
Jiří ŠANDA Kostelní Radouň 4. 5. 1954 11. 10. 2020
Marie KNAPÍKOVÁ Jindřichův Hradec 11. 9. 1940 12. 10. 2020
Václav SLÁMA Okrouhlá Radouň 1. 9. 1955 12. 10. 2020
Božena KUBÁTOVÁ Nová Bystřice 4. 10. 1948 13. 10. 2020

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých. Hana Palusková, Michal Žoudlík
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Na  den s  datem 7. července 2020 zřejmě 
dlouho nezapomene senior, který jako řidič 
osobního vozidla Fiat Brava vyjížděl od své-
ho domu v  Budíškovicích na  Jindřichohra-
decku. Nejspíše z  nepozornosti nacouval 
autem do  návesního rybníku, který se na-
chází v  těsné blízkosti jeho domu. Vozidlo 
velmi rychle zaplnila voda a  dvaaosmdesá-
tiletý muž, ohrožen na  životě, zůstal ve  vo-
zidle uvězněn (o této dopravní nehodě PČR 
již informovala). Na pomoc pohotově přispě-
chal Jan Svoboda, kterému se povedlo ho 
z potápějícího se auta vyprostit a stal se tak 
201. Gentlemanem silnic.
„Díky statečnosti pana Svobody se celá zá-
chranná akce zdařila a senior svůj boj o život 
pod hladinou rybníka vyhrál,“ říká tisková 
mluvčí jindřichohradecké policie Hana Mille- 
rová.
Jan Svoboda byl za  svůj obětavý čin oce-
něn titulem Gentleman silnic. „Záchrana ži-
vota byla v tomto případě opět ukázkou toho, 
že mezi námi opravdu žijí stateční lidé, kteří se 
nebojí na úkor svého zdraví pomoci ostatním. 
Ocenění je ve  správných rukách,“ dodává ře-
ditelka projektu Gentleman silnic Ivana Bu-
riánková. 

POLICIE ČR

Jindřichohradecké sdružení sociálních ak-
tivit každoročně pořádá rekondiční po-
byt pro seniory v Lomech u Kunžaku. Díky 
bývalé ředitelce Českého červeného kříže 
Zdeňce Hanzalové prožili senioři již patnác-
tý pobyt plný zajímavých činností a  před-
nášek.
Součástí pobytu seniorů byla mimo jiné 

Prevence:

 �Preventivní beseda pro seniory v Lomech

Ocenění panu Janu Svobodovi předali v Jind- 
řichově Hradci zástupci projektu i Policie ČR. 
„Jsme pyšní na každého takto odvážného člo-
věka z našeho regionu,“ říká Josef Heš, ředitel 
PČR, Územního odboru J. Hradec. Oceněné-
mu přišel poděkovat také Václav Kovář, kraj-
ský koordinátor BESIPu. 

Gentleman silnic je společným projektem 
Generali České pojišťovny a Policie ČR, který 
vznikl v roce 2004 s cílem motivovat účast-
níky silničního provozu k  tomu, aby si po-
máhali a nebyli k sobě lhostejní. Od té doby 
ocenění převzalo již 200 statečných hrdinů 
po celé České republice. 

i  beseda s  jindřichohradeckou  tiskovou 
mluvčí PČR Hanou Millerovou a  krajským 
koordinátorem Besipu Václavem  Ková-
řem.  Policistka pohovořila o  bezpečnostní 
situaci i  o  vývoji kriminality na  Jindřicho-
hradecku. Zdůraznila, že právě senioři se 
stávají čím dál víc terčem zájmu  zlodějů, 
podvodníků i  násilníků. Doporučila, jak se 

 � Jan Svoboda převzal ocenění za záchranu života

chovat preventivně, aby k  rizikové situaci, 
pokud možno, vůbec nedošlo. A pokud se 
tak stane, jak se co nejbezpečněji zachovat.
Senioři se aktivně zapojili do  přednáš-
ky a  rovněž pohovořili o  svých zkušenos-
tech  a  setkáních  s  nečestnými spoluobča-
ny. Kladli zajímavé dotazy a bylo vidět, že je 
přítomnost ženy v  policejní  uniformě  sku-
tečně těší. 
Krajský koordinátor Besipu Václav Ko-
vář navázal na  přednášku tiskové mluv-
čí PČR a  podrobně pohovořil o  tom, jak 
se mají  starší spoluobčané  správně cho-
vat v  silničním provozu, jak bezpečně jez-
dit v silniční dopravě na kole či elektrokole 
a odpovídal na dotazy, které vzešly z oprav-
du zajímavé přednášky.
V  závěru besedy společně rozdali účast-
níkům rekondičního pobytu drobné upo-
mínkové předměty s logem BESIPu, reflexní 
pásky či samolepky na  dveře od  PČR. Jeli-
kož se beseda členům Jindřichohradecké-
ho sdružení sociálních aktivit velmi líbila, 
přislíbili krajský koordinátor Besipu i  poli-
cejní tisková mluvčí, že se společně za seni-
ory v příštím roce opět vypraví.

Hana Millerová
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absolventem našeho gymnásia, kde vždy vynikal 
předními vědomostmi a při jeho mládí necelých 
29 let může hleděti nejlepší budoucnosti vstříc. 

Ve středu odpoledne o 3. hod. zemřel zde náh-
le pan Fr. Steinocher, majitel strojnického závo-
du ve Štítného ulici, ve věku 61 let. Úplně zdráv, 
vracel se tou dobou z Lišného Dvora, kde cos 
na práci měl, přes Sv. Václav ku svému domo-

vu. Blíže isr. hřbitova pocítil náhle nevolno a než 
mohl uchýliti se do nejbližšího stavení, skácel se 
na zem, raněn byl mrtvicí.
Organisované učitelstvo okresu zdejšího
oslavilo v neděli dne 7. t. m. památku 250. výro-
čí smrti velikého pobělohorského exulanta Jana 
Amosa Komenského slavnostní akademií v sále 
Střelnice, ozdobeném poprsím oslavencovým. 

Něžný manžel
45 letý dělník Josef Inč z  Bořetína, ženatý, ale 
s  manželkou svou už 7 let domácnost nesdí-
lící, přišel k této dne 10. m. m. do bytu na ná-
vštěvu a dožadoval se, by jej u sebe ponechala, 
než si práci vyhledá. Přání tomu bylo vyhověno 
a Inč dal se po 3 týdny zde živiti a líbilo se mu 
nic nedělat a dobře se mít, jak náleží. Dne 10. t. 
m. odešla Inčová do města, a té doby využil ne-
vděčník k tomu, že jí odcizil zimník, mužský ob-
lek, nějaké prádlo a více jak 3 metry šedivé látky, 
vše v ceně as 2000 K a nevyčkav návratu své že-
ny, uprchl. Krádež oznámena četnictvu. 
19. listopadu 1920
K stříbrné svatbě manželům Pickovým!
Nehlučným, ale srdečným způsobem vzpome-
nuto v  neděli 14. list. 1920 v  loutkovém diva-

5. listopadu 1920
Pozor na váhy 
Při nedávném trhu zjištěn byl policií jeden 
z prodavačů zelí, který měl váhu a závaží necej-
chované, a proto bylo mu vše zabaveno.

Despoti sovětové republiky
H. Renner v brožuře tohoto názvu dokumentár-
ně odhaluje osobnost diplomatů a státníků bol-
ševických, uváděje podrobnosti z  jejich života 
minulého. Jest to jasné zrcadlo přistavené apo-
štolům nového ráje. Její vydání přichází v nej-
vhodnější době, a  doporučujeme všem, jimž 
budoucnost naše není lhostejná.

12. listopadu 1920
Zprávy domácí a z venkova
Pan Vladimír Khek, zdejší rodák, syn průmyslní-
ka p. M. Kheka, který po dobytých studiích na ex-
portní akademii, t. č. působící v Rotterdamě, jme-
nován vládou čs. republiky místokonsulem. Týž 
jest majitelem importního a exportního nejlépe 
prosperujícího závodu. Nový místokonsul jest 

Ačkoliv zprávy v Ohlase od Nežárky byly věnovány spíše osobním oznámením, a také především v oblasti krádeží 
stoupající kriminální činnosti, podle zprávy ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 6. listopadu se ve městě ře-
šila řada drobnějších záležitostí. Zeměbranecká kasárna byla pojmenována jako Kasárna Žižkova, řešila se konce-
se pro biograf a koupě vojenských baráků, probíhala debata ohledně kanalizace k novostavbám družstva Domov 

a probíral se požár Liebzeitova mlýna. Na mnoha místech si Jindřichohradečané veřejně připomněli 250. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. No-
vinkou pro zimní období bylo vyhlášení velkoryse pojaté nabídky kurzů Lidové školy pro široké obecenstvo, jejichž začátek byl ohlášen na 6. prosince.

POHLEDY DO HISTORIE

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

dle Nár. jednoty Pošumavské stříbrné svatby 
p.  vrch. off. Antonína Picky a  jeho choti Anny, 
kteří oba po dlouhou řadu let skromně sice, ale 

obětavě pracují pro naše účele národní a  pro 
naše děti. Pracovat pro dítě, pro jeho radost 
a štěstí, toť opravdu krásným cílem manž. Picko-
vých, kteří svou radost a nejčistší štěstí vidí prá-
vě ve svých snahách „vše pro vlast a naše děti!“

26. listopadu 1920
Lidová škola v J. Hradci
pořádá za obětavé účasti členů sboru učitelské-
ho obec. a měšťanských škol chlapeckých, do-
plněných členy sboru dívčích škol a profesorů 
gymnasia a měšt. obchodní školy, elementární 
kurzy pravopisné, literárně historické, historic-
ké, početní a měřické, filozofické, psychologické 

a pedagogické vždy dvakráte v témže dni vždy 
v pondělí a v pátek o 7-9 hodině več. v přízemní 
místnosti chlapecké školy. Začne se 6. prosince 
1920, přihlášky přijímá Dr.  F. Hoffmeister jmé-
nem místní osvětové komise buď předem nebo 
při zahájení školy, a to buď pro všechny obory 
nebo jen některé dle níže uvedeného přehledu. 
-------------------------------------------------------------------
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
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

V  pátek 18. září mohli obyvatelé Jindřichova 
Hradce zahlédnout v centru města malíře, kte-
ří malovali Obrazy s Duší. Akce se konala v rám-
ci celorepublikové kampaně Týdny pro dušev-
ní zdraví. 
„Prostřednictvím této akce jsme chtěli zvýšit duševní 
pohodu obyvatel J. Hradce, umožnit malířům pre-
zentovat svou tvorbu a zároveň veřejnost seznámit 
se službami organizace FOKUS Tábor, z. s., která po-
skytuje terénní i  ambulantní sociální služby lidem 
s  duševním onemocněním na  Jindřichohradecku, 

 �Výtěžek z prodeje obrazů pomůže lidem s duševním onemocněním
Třeboňsku a Dačicku,“ sděluje sociální pracovnice 
a koordinátorka akce Jaroslava Paštiková.
V letošním prvním ročníku se přihlásilo celkem 
13 aktivních malířů všech věkových kategorií, 
kteří se rozhodli veřejnosti ukázat svou tvorbu 
a  zároveň podpořit darováním obrazu provoz 
komunitních služeb pro lidi s  duševním one-
mocněním. Dva darované obrazy se prodaly ješ-
tě téhož dne při večerní dražbě obrazů v JR Baru, 
a to za celkovou částku 6 855 Kč. Ostatní daro-
vané obrazy si můžete prohlédnout a zakoupit 

v interiéru kavárny U Doskočilů na náměstí Míru.
První ročník této akce se velmi vydařil, a tak se 
obyvatelé Jindřichova Hradce mohou těšit zase 
za rok na druhý ročník. „Kdyby nějakého čtenáře 
tato akce zaujala natolik, že by se chtěl účastnit ja-
ko malíř dalšího ročníku, ať se nám určitě ozve, pro-
tože malířů v ulicích není nikdy dost. Kontakt na na-
ší organizaci najdete na: www.fokustabor.cz,“ 
sděluje za FOKUS Tábor, z. s. koordinátorka akce 
Jaroslava Paštiková.

Jaroslava Paštiková

Členové Klubu historie letectví Jindřichův Hradec Michal Zeman a Vladislav Burian uctili památku 
dvanácti čs. válečných letců z Novopacka položením kytice u odhaleného pomníku. Řada rodinných 
příslušníků těchto aviatiků pravidelně navštěvuje srpnová Setkání čs. válečných a poválečných letců 
v Jindřichově Hradci.

V sobotu 12. září 2020 byli členové Klubu his-
torie letectví Jindřichův Hradec přizváni me-
zi četné hosty odhalení pomníku letců 1939–
1945 z  Novopacka. Slavnost pořádalo město 
Nová Paka ve spolupráci s Krajským vojenským 
velitelstvím v  Hradci Králové u  příležitosti 
80. výročí letecké bitvy o Británii. Akci předchá-
zelo páteční setkání žáků, studentů a veřejnosti 
se členy Spitfire Clubu Jihlava, kteří již řadu let 
představují po celé České republice svoji repli-
ku stíhacího letounu Spitfire Mk.V. 
Celodenní sobotní program byl zahájen ver-
nisáží výstavy „Pačtí rytíři nebes“ v městském 
muzeu v  Suchardově domě v  Nové Pace. Ku-
rátorem expozice a  hlavní duší celé akce byl 
letecký badatel Radim Karel, mimo jiné pra-
videlný účastník „Setkání čs. válečných a pová-
lečných letců v Jindřichově Hradci“. 
Ve 13.00 hodin bylo zahájeno slavnostní odha-
lení pomníku letců Novopacka 1939–1945 v Jí-
rových sadech. Odhalení se za  jindřichohra-
decký klub zúčastnil Michal Zeman a Vladislav 
Burian s manželkou. Za poslední žijící čs. váleč-
né letce přítomné pozdravil devadesátišestile-
tý F/Sgt Tomáš Lom, letec slavné 311. čs. bom-
bardovací perutě RAF, který byl rovněž hostem 
srpnového setkání letců v  Jindřichově Hradci. 
Období 2. světové války dokreslil průlet dvou 
cvičných válečných dvouplošníků Tiger Moth 
z  letiště Podhořany, za  současné armádní le-
tectvo přítomné pozdravily dva stíhací stroje 
JAS-39 Gripen z 21. základny taktického letec-
tva v Čáslavi. 

 � Váleční letci z Novopacka mají svůj pomník

Pomník je zcela atypický. Je umístěn na zemi, 
fotoportréty na kovových deskách představu-
jí tři z  dvanácti místních válečných letců: Sta-
nislava Fejfara, Otakara Hrubého, DFC a Adol-
fa Vránu. Další kovové desky mají znázorňovat 
neklidné vlny kanálu La Manche, zároveň vy-

sunuté klapky spojeneckých stíhacích letounů 
Hurricane a Spitfire, ale také těžké životní osu-
dy našich válečných letců po  komunistickém 
převratu v únoru 1948.  

Vladislav Burian
Foto: Jana Burianová
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Studentka Gymnázia V. Nováka v  Jindřichově Hradci Nela Vašková se 
svou oceněnou prací.

Jedinečného ocenění v  celostátní výtvarné 
soutěži „Nezapomeneme“ obdržela studentka 
Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hrad-
ci Nela Vašková ze 6. A. Ve středu 16. září převza-
la z rukou rabína Davida Maxy z Federace obcí 
ČR a prorektorky pro koncepci a kvalitu vzdělá-
vací činnosti UK Radky Wildové cenu za své dílo 
Bezmoc. Součástí ceny je pozvánka na oslavu ži-
dovského svátku Chanuka, která se bude konat 
v prosinci ve Winternitzově vile v Praze. Slavnost-
ní vyhlášení se konalo v nádherných gotických 
prostorách pražského Karolina za účasti rektora 
UK Tomáše Zimy a dalších význačných osobnos-
tí. K tomuto úspěchu se gratulací připojila také 
ředitelka gymnázia Mgr.  Lenka Vetýšková: „Rá-
da bych vyjádřila velké poděkování Nele za  velký 
úspěch, kterého se jí podařilo dosáhnout. Zároveň 
děkuji i ostatním účastníkům soutěže, jste skvělí už 
jenom tím, že jste se zapojili a vyjádřili svoje před-
stavy umělecky. Děkuji Spolku pro rozvoj GVN, 

 � Studentka jindřichohradeckého gymnázia získala významné ocenění
který umožnil předání poukazu vítězce  na  nákup 
malířských potřeb dle vlastního výběru.“ K proce-
su vzniku oceněného díla se vyjádřila i samotná 
studentka těmito slovy: „Na  začátek bych chtě-
la zmínit, že jsem neskutečně ráda, že jsem mohla 
být součástí této akce. Je totiž důležité nejenom pro 
moji generaci, ale i pro budoucí generace, aby se té-
ma holocaustu připomínalo, a tudíž nemohlo dojít 
k opakování takových hrůz. Vytváření díla pro mě 
nebylo moc jednoduché, nemohla jsem totiž na-
jít nejlepší techniku, kterou dílo ztvárnit. Nakonec 
jsem našla inspiraci v dílech Henryho Moora a roz-
hodla jsem se pro perokresbu. Moje vize byla zpra-
covat jednu z cel a klíčové pro mě bylo porovnání 
světla, které prostupuje oknem tmavé cely. Okno 
má symbolizovat svobodu a naději, kterou by vězni 
získali při opuštění koncentračního tábora, je to ale 
skoro nemožné, proto se obraz jmenuje Bezmoc. 
Nakonec jsem se snažila vystihnout i několik vězňů, 
jejich pocity a soudržnost mezi nimi.“

Bližší informace o této kulturní akci naleznete na: 
https://gvn.cz/a-559-uspech-v-celostatni-
soutezi.html, a  na: https://cuni.cz/UK-6311.
html?news=10738&locale=cz.

Pavel Vavřík

V neděli 20. září uspořádala již po dvanácté jind- 
řichohradecká Československá obec legionář-
ská – Jednota br. Stanislava Berana ve spoluprá-
ci s Obecním úřadem Plavsko a za účasti členů 
jindřichohradeckého Klubu výsadkových vete-
ránů, Klubu historie letectví a  Klubu vojenské 
historie 29. pěšího pluku „plk. J.  J. Švece“ v do-
bových uniformách pietní akty u pamětní des-
ky a  památníku generálmajora in memoriam 
Josefa Kholla k připomenutí výročí jeho tragic-
ké smrti.
Josef Kholl, rodák z Plavska, jeden z nejschop-
nějších polních velitelů československých zahra-
ničních jednotek bojujících v průběhu 2. světové 
války na Středním Východě, Africe a na východ-
ní frontě, padl dne 22. září 1944 v průběhu Kar-
patsko – dukelské operace. 

Petr Pokovba st.
Foto: Jarmila Veselá

 � Pocta válečnému veliteli Josefu Khollovi

Slavnostní akt předávání ocenění v pražském Karolinu.

Diplom pro úspěšnou Nelu Vaškovou.
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Jsem rodilý Hradečák a  své rodné město mi-
luji, i když mě osud zavál do Prahy. Jindřichův 
Hradec je v současnosti moderní kulturní měs-
to, kde se obyvatelům dobře žije. Hudební 
škola, později LŠU a dnes ZUŠ V. Nováka slaví 
80 let od svého vzniku. Jsme stejně staří. Vě-
noval jsem se hudebně pedagogické činnos-
ti jako učitel a ředitel ZUŠ. Patřím ke generaci, 
kdy rodiče měli stále strach z politického vývo-
je v našem státě. Hudba byla pěstována v rodi-
nách a udržovala se tradice sborového zpěvu. 
A  právě smíšený pěvecký sbor byl základem 
Jindřichohradecké opery, ryze amatérského 
souboru, kde v  operách hlavní role byly ob-
sazovány předními zpěváky Opery ND Praha 
i dalších významných operních divadel. Mnozí 
žáci hudebky, jak jsme tuto školu nazývali, za-
čínali v tomto souboru jako zpěváci nebo v or-
chestru jako instrumentalisté.
Zpěv vyučoval Dr. Jiří Hobza a z jeho třídy vze-
šli např. Vratislav Kadlec – významný sólista 
Hudebního divadla v Karlíně, absolvent praž-
ské konzervatoře (bohužel se výročí nedočkal) 
nebo Jan Bajer – absolvent pražské konzerva-
toře působící v liberecké opeře.
Učiteli klavíru byli Blažena Krninská, Dr.  Josef 
Challupper, Drahuše Hofbauerová, Jiřina Han-
cová, Rela Danešová, Libuše Fiedlerová, Emil 
Snížek, učiteli smyčcových nástrojů pak Mar-

 � 80. výročí ZUŠ V. Nováka očima pamětníka
tin Charvát, Leopold Janů, JUDr.  Jaroslav Šet- 
ka a  Ferdinand Cízl. Leopold Janů vychoval 
dlouholetého člena Slovenského komorního 
orchestru a  České filharmonie violistu Petra 
Ždárka a violista Petr Přibyl, který vzešel ze tří-
dy p. Cízla, je členem a vedoucím viol Orchest-
ru ND Praha.
Harmoniky a  dechové nástroje vyučoval Ro-
bert Grausam. Měl i  svoji kapelu, pro kterou 
skladby upravoval, ale i komponoval. Jeho pol-
ku Nežárecká jsme hráli v harmonikovém sou-
boru s velkým úspěchem.
Později z  Posádkové hudby J. Hradce oboha-
tili učitelský sbor další učitelé Josef Pokorný, 
kapelník Posádkové hudby J. Hradce a  Karel 
Tůma – vynikající barytonista a  pozounista. 
Pan učitel Pokorný vychoval vynikající horni-
stku Vlaďku Bouchalovou-Klánskou, která by-
la dlouholetou členkou orchestru FOK Praha 
i  dechových komorních souborů, se kterými 
procestovala mnoho států světa a  šířila slávu 
české i světové hudby.
Nová Bystřice na  podnět Jindřichova Hradce 
měla také svoji „hudebku‘‘ s ředitelem Františ-
kem Havlíčkem – houslistou a hráčem na du-
dy. Ty uměl postavit tak dobře, že o  jeho ná-
stroje byl zájem i v Anglii. Dále v Nové Bystřici 
vyučovali JUDr.  Jaroslav Šetka (housle), Dra-
huše Hofbauerová a Dr. Josef Challupper (kla-

vír), František Hron (trubku) a Bohumír Bednář 
(harmoniku). Později zde vyučoval klavír Miloš 
Paul, který byl dirigentem orchestru Jindřicho-
hradecké opery.
Za  80 let to byly stovky vděčných žáků, kteří 
hudební školu v J. Hradci navštěvovali.
V  šedesátých letech se hudební školy změni-
ly na Lidové školy umění (LŠU) a přibraly další 
umělecké obory: výtvarný, taneční a literárně 
dramatický. V  letech 1990–1995 se školy sta-
ly samostatně vystupujícími právními subjek-
ty. Samy hospodařily a samy zodpovídaly. Byly 
vytvořeny školské vzdělávací plány.
Základní umělecké školy (ZUŠ) a jejich organi-
zovanost v  České republice jsou obdivovány 
v celé Evropě.
Na závěr: hudebnost českého národa je tradič-
ní. Nejstarší hudební škola Pražská konzerva-
toř je v provozu od roku 1811 a od roku 1838 je 
činná ZUŠ Slaný.
Hudba je páteří našich uměleckých škol. Žád-
ný z uměleckých oborů se bez hudby neobe-
jde.
Jindřichohradecké ZUŠce pod vedením ředite-
le MgA. Vojtěcha Maděryče přeji výborné žáky, 
výborné učitele a stálou podporu od veřejnos-
ti a zřizovatele.

Bohumír Bednář, bývalý absolvent a později učitel školy

Rok 2020 je pro Spolek přátel starého Jindřicho-
va Hradce v historii nejhorším za celá desetiletí.
V tomto roce vzhledem ke koronavirové pan-
demii se uskutečnila pouze tři setkání na  za-
čátku roku. V průběhu prázdnin a začínajícího 
podzimu nás navždy opustil nejen náš vážený 
předseda Jiří Langer, ale i člen revizní komise 
Jaroslav Kozlovský. Čest jejich památce! Ani si-
tuace v Pražském kroužku nevypadá utěšeně.

 � Spolek přátel starého Jindřichova Hradce oznamuje, že také listopadové setkání je zrušeno
Přes snahu předsedy spolku Jiřího Langera, 
který dělal vše proto, aby se plánované výle-
ty uskutečnily alespoň v  odsunutém termínu 
na podzim, se tyto výlety vůbec nekonaly. Žá-
dáme proto členy spolku, kteří dosud nevrátili 
vstupenky a nevyzvedli si peníze, aby tak učini-
li po telefonické domluvě v kanceláři pokladní-
ka spolku Pavly Míchalové v Muzeu Jindřicho-
hradecka ve Štítného ulici. Tel. č.: 728 976 004, 

e-mail: michalova@mjh.cz. Pro přehlednost 
v  účetnictví, prosím, vyzvedněte své peníze 
do konce roku. Lístky nebudou platné pro dal-
ší zájezdy.
O konání prosincové přednášky budeme včas 
informovat prostřednictvím Jindřichohradec-
kého zpravodaje, plakátů a webových stránek 
Muzea Jindřichohradecka: www.mjh.cz. 

Pavla Míchalová
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Motto: „Vedle uvědomění si, kdy se chopit příležitosti, je v životě nej-
důležitější vědět, kdy se zříci výhody.“    (Benjamin Disraeli, 1804–1881)

Během krátících se dnů, zatížených obavami o zdraví lidí, které máme rá-
di, se člověka zmocňují myšlenky velmi různorodé. V Otevřených Oknech 
jsme vloni touto dobou připravovali blešák, adventní trhy, koncerty, vý-
lety či dny otevřených dveří. Vlastně 
velká část naší činnosti je zaměřená 
na setkávání a prohlubování kontak-
tů mezi lidmi. Ač doba těmto aktivi-
tám nenahrává, leccos nám pomáhá 
překonat technika, skrze kterou se 
můžeme potkávat alespoň virtuál-
ně. Dobrovolnické aktivity v letošním 
roce probíhají minimálně. Neuskuteční se ani výcvik nových dobrovolní-
ků, možná i příští rok proto budeme dobrovolnické programy trochu kří-
sit z mrtvých. Přesto tato úvaha není stížností. Je spíše poděkováním za to 
krásné, co bylo, a  ve  chvílích úzkosti dává možnost obnovení krásných 
vzpomínek. Je zde i stokrát kritizovaný Facebook, Messenger a jiná média, 
která nám umožňují vzájemné „doteky“. Vím o tobě, víš o mně. V době, kte-
rá dokáže vyvolávat úzkost, je pak nejdůležitější ten naprostý základ, a to je 
domov. Místo, kde je teplo, kde si mohu odpočinout, kde jsou lidé, se kte-
rými můžu sledovat film, vařit či uklízet. Ano, zdálo by se, že ony „údržbo-
vé činnosti“ jsou otravné. A ony jsou. Když máme spoustu vnějších lákadel, 
tak nás i zdržují. Nicméně v době zpomalení nám i tyto zdánlivě úmorné 
věci dávají strukturu a smysl času. A tak dnešní „otevřené okénko“ do na-
ší činnosti dává nahlédnout do Chráněného bydlení. Nyní provozujeme 
v Jindřichově Hradci plně obsazené bydlení pro dvanáct klientů s mentál-
ním, zdravotním a kombinovaným postižením. V Dačicích jsme v loňském 
roce rovněž otevřeli bydlení pro dvanáct klientů, které je v současné době 
rovněž obsazené. Pro některé z našich klientů přišla tato situace v hodině 
dvanácté. Dosáhli plnoletosti a končil jim pobyt v dětském domově. Kam 
dál, když možnost obstát sám v běžném světě není příliš reálná? Chráněné 
bydlení se ukázalo jako velmi dobrá volba. Spolupráce asistentů a opatrov-
níků, podpora mladého člověka s mentálním omezením, pevný řád, mís-
to, kam patřím, kde mám svůj stůl, postel a kamarády. Během času se řa-
dě klientů podařilo najít zaměstnání, jiní chodí do sociálně terapeutických 
dílen. Snažíme se i o zapojení do různých volnočasových a komunitních 
aktivit. Leč nyní, v době ohrožení, se stahujeme do svého soukromí a čas 
naplňujeme těmi zdánlivě obyčejnými domácími činnostmi. Od údržby až 
po různé hry. A jsme rádi, že máme kde být, tvořit, máme s kým komuniko-
vat, máme lidi, kterým na sobě vzájemně záleží. To podstatné si opatruje-
me s nadějí, že zase přijde čas širokého sdílení s běžným světem. Poselství 
krize: „Je fajn, že mám někoho, pro koho můžu žehlit, vařit, komu mohu tele-
fonovat, posílat fotky. Kéž nám zůstanou zachováni ti, na které rádi myslíme! 
A pokud již v době dušičkové zapalujeme svíčky, kéž je plamen plný dobrých 
vzpomínek! Krize jednou přejde. Zůstanou vzpomínky na to, jak jsme zacháze-
li se vztahy, s lidmi, s těmi, na kterých nám záleží...“

Drahomíra Blažková

 � Čas zpomalení, čas přemýšlení CHCETE NÁS?
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. Ačkoli je péče o takového pejska náročnější, není nemožná 
a Žolíkův optimismus a radost ze života vám tuto péči tisíckrát vrátí. 
Hledáme pro něj tedy extra hodného a trpělivého pečujícího majitele 
s domečkem se zahrádkou. Ostatní pejsci nejsou překážkou.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Bína
kříženka NO, cca 2–3 roky 
Podmínkou adopce je dodatečná kastra-
ce. Bína je hodná, mladá fenka, vše se tepr-
ve učí, ale je chytrá a učenlivá. S ostatními 
pejsky si zatím neví moc rady, tak na ně vr-
čí, ale to se časem srovná. Kočičky prohání. 
K lidem je vstřícná a mazlivá, má ráda spo-
lečnost. Nyní je zvyklá žít venku.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Sašenka
kocourek, cca půl roku 
Budoucí kastrace podmínkou adopce.
Sašenka je opravdu bojínek, přijde jen 
když si myslí, že spíme a nevidíme ho. Ne-
se si s sebou nějakou bolístku. Na milost 
nás vezme také když slyší, že se připravu-
je jídlo, ale to se spíše nechá strhnout sou-
rozenci Micinkou a Jackem. Na mazlení asi 
nebude, ale jako kočičí parťák pro své sou-
rozence je skvělý. Je čistotný, zvyklý na psa.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Cony
kočička, cca půl roku
Budoucí kastrace podmínkou adopce.
Cony je hodná kočička, ráda se pomazlí, ale 
raději má hru na honěnou a různé dovádě-
cí kousky s ostatními kočičáky. Na záchů-
dek chodí, je zvyklá na kočičí společnost. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Leia
kočička, cca půl roku
Budoucí kastrace podmínkou adopce.
Leia je hodná, mazlivá a  hravá kočička. 
S ostatními kočičkami nemá nejmenší pro-
blém a  je zvyklá i  na  pejsky. Je čistotná, 
v jídle nevybíravá.
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
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KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice zve na koncerty a do divadla
Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci před-
platného Kruhu přátel hudby na „KONCERT 
PRO CITERU A  HLAS“ dne 10. listopadu 
od 19.00 hodin do kaple sv. M. Magdaleny.
Účinkuje Michal Müller – citera. Vystudoval Ví-
deňskou konzervatoř v oboru Koncertní citera 
a v Čechách je v současnosti jediným graduova-
ným hráčem na tento nástroj. U nás i v zahrani-
čí, kde koncertuje a vyučuje, je znám především 
svým osobitým výrazem, jedinečnou technikou 
a také spojením hry a zpěvu. Žánrově se pohy-
buje někde na pomezí jazzu, blues, klasiky, lido-

vých motivů a volné improvizace. Jeho hudba 
vtahuje do  příjemných energických i  melan-
cholických nálad a rytmů, které vás osloví veli-
ce niterně a zpříma. Ve svém repertoáru má ale 
i skladby různých žánrů a období, od renesan-
ce až po současnost. Na svém posledním albu 
KOMMOK se věnuje místním tradičním moti-
vům Lužických hor a Českého Švýcarska.
Uskutečnění akce závisí na  aktuální situa-
ci v souvislosti s epidemií COVID-19. Aktu-
ální informace je možné sledovat na webu: 
www.kultura.jh.cz a na plakátech.

Letos je výroční rok, kdy si připomínáme osm 
set let od první zmínky o panském sídle v Jind- 
řichově Hradci.
Na prodejní smlouvě mezi Vítkem III. z Prčice, 
von Blankenberg a klášterem v Milevsku se to-
tiž roku 1220 poprvé objevuje jako svědek Hen- 
rici de Nova castro, tedy Jindřich z  Nového 
hradu. To totiž bylo původní latinské a  české 
označení pro panské sídlo v Jindřichově Hradci 
na počátku třináctého století.
Městská knihovna Jindřichův Hradec se roz-
hodla toto významné výročí pro místní hra-
dozámecké sídlo připomenout a  oslavit dů-
stojným způsobem. Využila k  tomu nabídku 
Petra Oupora k  uspořádání výstavy pod ná-
zvem Kvetoucí zlatá růže, která by počátky 
panského sídla v Jindřichově Hradci a rodu pá-
nů z Hradce připomněla.
Během měsíců září a říjen 2020 se tak na chod-
bě u  Hudebního oddělení Městské knihovny 
Jindřichův Hradec konala výstava, která po-
drobně mapovala zrození české šlechty, roz-
rodí Vítkovců, založení a vývoj hradu a později 
zámku v Jindřichově Hradci, ale i zajímavé in-
formace ohledně památek v našem městě. 

 � V Jindřichově Hradci opět kvetla zlatá růže
Informace končí rokem 1631. Smrtí Lucie Otý-
lie z  Hradce (rok 1633) vymírá definitivně 
šlechtický rod pánů z  Hradce. Pánů, kterým 

město Jindřichův Hradec vděčí za vznik a roz-
voj v  nejpřednější poddanské město v  Čes-
kém království poloviny 17. století, za  před-
ní místo i  mezi všemi městy země po  Praze 

a Kutné Hoře, a také za řadu památek, maje-
tek měšťanů, privilegií a podpory.
Opět jsme tak všichni měli možnost vzpo-
menout si na časy, kdy nad rybníkem Vajga-
rem kvetla zlatá pětilistá růže a formovalo se 
de facto i dnešní vymezení podoby místního 
hradu a  zámku či Starého a  Nového města. 
Celá akce byla navíc podpořena i přednáškou 
autora výstavy o  rozrodí Vítkovců, legendě 
o Dělení růží a jejímu výtvarnému zpracování 
nebo předních šlechticích rodu pánů z Hrad-
ce, která se za dodržení hygienických opatře-
ní uskutečnila v  poslechovém sále knihovny 
24. září 2020.
Věříme, že se tak podařilo všem zájemcům 
o historii Jindřichova Hradce důstojným způ-
sobem přiblížit to, díky čemuž tu dnes může-
me žít a navázat svou prací, hrdostí i řádným 
vedením města na  jeho majitele, obyvatele 
a  rozkvět ve  středověku. Snad budou moci 
příští generace na počínání dnešní reprezen-
tace a obyvatel města jednou vzpomínat stej-
ně hrdě.

Petr Oupor  
Foto: Městská knihovna Jindřichův Hradec

Výstava Kvetoucí zlatá růže v  Městské knihovně 
Jindřichův Hradec.

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii C. Magniera, M. Guillaumeho, 
J. Franca „LADY OSKAR“ dne 15. listopadu 
od  19.00 hodin do  divadelního sálu. Diva-
dlo Kalich. Divadelní předplatné skupiny A.

V režii Jany Paulové hrají: Jana Paulová, David 
Suchařípa, Ladislav Hampl, Jan Kříž, Vendula Fia- 
lová, Barbora Vyskočilová, Denisa Pfauserová / 
Leontina Hromádková. 
Kdo by neznal Oskara, kultovní filmovou ko-

medii, jeden ze skvostů ve  filmografii Louise 
de Funése! Současná komedie Lady Oskar dává 
velkou hereckou příležitost v hlavní roli ženě – 
komičce. Po podnikateli Bertrandovi tedy nyní 
přichází Clara Barnier, stejně rázná podnikatel-
ka, matka, šéfová i manželka, jíž nic na světě ne-
zlomí, kromě její vlastní rodiny!
Vděčné výzvy, kterou nabízí hlavní role, se cho-
pí jedna z nejpopulárnějších komediálních he-
reček u nás Jana Paulová, pro níž se Lady Oskar 
stane režijním debutem.
Uskutečnění akce závisí na  aktuální situa-
ci v souvislosti s epidemií COVID-19. Aktu-
ální informace je možné sledovat na webu: 
www.kultura.jh.cz a na plakátech.
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O  letošním adventu se již popáté uskuteční 
v Jindřichově Hradci festival betlémů s ná-
zvem JINoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí. 
Stejně jako v  předešlých letech přináší festi-
val, který se bude konat již v pátek 27. a v so-
botu 28. listopadu, výstavu betlémů, tvůrčí 
dílny nebo unikátní instalaci světoznámého 
pražského výtvarníka Patrika Proška. Ten vy-
tvoří portrét Tomáše Krýzy, tvůrce největší-
ho mechanického betlému na  světě. Insta-
lace bude vytvořena z  předmětů, majících 
vztah ke Krýzovi a jeho tvorbě. Zajímavostí je, 
že portrét Krýzy bude možné spatřit pouze 
z jednoho místa. Z jiných pohledů bude mož-
né vidět jen zdánlivě nahodilý shluk předmě-
tů. Dílo bude k  vidění v  prostoru kostela sv. 
Jana Křtitele. V průběhu festivalu vznikne ta-
ké další socha do  velkého dřevěného řeza-
ného betlému  v  životní velikosti, jehož au-
torem je jindřichohradecký řezbář Roman 
Galek. K postavě sv. Josefa, Panny Marie s Je-
žíškem, králům Kašparovi a  Baltazarovi při-

 � Již popáté bude Jindřichův Hradec hostit festival betlémů 
byde král Melichar. V  sobotu 28. listopadu 
ve  14.00 hodin bude zahájena tradiční au-
torská výstava z  cyklu „Vánoce u  svatého 
Jána“. V  letošním roce se návštěvníci sezná-
mí s díly řezbáře Karla Pavlíkovského z Říčan 
u Brna, který se vedle řezání betlémů zabývá 
výrobou portrétů významných historických 
postav. Výstava bude otevřena až do 6. ledna. 
Celý festival doplní i  doprovodný program, 
adventní dílny a malý řemeslný trh, kde mo-
hou návštěvníci ochutnat rozličné dobroty 
nebo potěšit své blízké malým dárkem. Jako 
každý rok bude nedílnou součástí festivalová 
hra, která je připravena pro malé návštěvníky 
i jejich doprovod. 
Konání festivalu betlémů bude závislé 
na aktuální epidemické situaci. My se kaž-
dopádně těšíme na vaši návštěvu a doufáme, 
že se nařízená omezení zmírní a muzeum i je-
ho akce bude možné v závěru roku bez pro-
blémů navštívit. 

Alexandra Zvonařová

Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci před-
platného Kruhu přátel hudby na  koncert 
„ŽIDOVSKÁ HUDBA A  KLEZMER PRO VIO-
LONCELLO“ dne 23. listopadu od 19.00 ho-
din do kaple sv. M. Magdaleny.
Violoncellové kompozice židovských skladate-
lů 19.–20. století představí přední čeští violon-
cellisté Dominika Weiss Hošková a její otec Jiří 
Hošek.
Dominika Weiss Hošková pokračovala 
po studiích na Pražské konzervatoři a soukro-

mých lekcích u  prof.  Miloše Sádla na  HAMU, 
kde absolvovala magisterské studium ve třídě 
svého otce doc.  Jiřího Hoška. Později studo-
vala v  Izraeli na Jerusalem Academy of Music. 
Získala mnohá ocenění v České republice i za-
hraničí – v roce 2009 se stala absolutní vítězkou 
ve  smyčcové soutěži The competition in me-
mory of David Gritz, v roce 2010 byly její aktivi-
ty oceněny udělením Stříbrné medaile Senátu 
Parlamentu České republiky za šíření dobrého 
jména a tradic České republiky ve Státě Izrael.

Jiří Hošek studoval hru na violoncello na praž-
ské AMU u  prof.  Miloše Sádla. Zúčastnil se 
úspěšně celé řady mezinárodních interpre-
tačních soutěží, ve  hře se zdokonaloval v  mi-
strovských kurzech v  Paříži, Nice a  Budapešti. 
V  letech 1991–1996 byl koncertním mistrem 
violoncellové sekce Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu a  od  roku 1988 je jeho só-
listou. Stal se laureátem Mezinárodní violon-
cellové soutěže Pražského jara 1980 a v letech 
1994–2014 pedagogicky působil jako docent 
na pražské HAMU.
Program: Ernst Bloch: From Jewish Live (Sui-
ta)/Modlitba – Prosba – Židovská píseň, Jiří Ho-
šek: Židovské a klezmerové melodie, v úpravě 
pro dvě violoncella 1. část /výběr z cyklu/, Max 
Christian Friedrich Bruch: Kol Nidrei Adagio pro 
violoncello a  varhany op. 47, J. S. Bach: Air ze 
Suity č. 3 D-Dur BWV 1068, David Popper: Suita 
for two Cellos op. 16.
Uskutečnění akce závisí na  aktuální situa-
ci v souvislosti s epidemií COVID-19. Aktu-
ální informace je možné sledovat na webu: 
www.kultura.jh.cz a na plakátech.

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní hru Donalda L. Coburna „GIN GAME“ dne 
24. listopadu od 19.00 hodin do divadelní-
ho sálu. Vršovické divadlo Mana. Divadelní 
předplatné skupiny B.
V režii Ondřeje Zajíce hrají: Zuzana Kronerová 
a Dušan Sitek.
Je to příběh dvou nemladých lidí, které svede 
náhoda a  potřeba najít partnera pro karetní 
hru. Fakt, že se partička ginu promění v partii 
mnohem závažnější, vypovídá o tom, že part-
nerské problémy nejsou rozhodně jen výsadou 
mladých lidí. Autor poskytuje nečekaný pohled 
na nejstarší generaci – nesentimentální, nikte-
rak shovívavý, ale velmi reálný. Dokáže star-

ší lidi vnímat jako plnohodnotné hráče ve hře 
života, který i na samém konci může skýtat ne-
čekané zákruty a překvapení.
Uskutečnění akce závisí na  aktuální situa-

ci v souvislosti s epidemií COVID-19. Aktu-
ální informace je možné sledovat na webu: 
www.kultura.jh.cz a na plakátech.

Ivana Bačáková
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Uskutečnění koncertu je závislé na aktuál-
ní situaci týkající se onemocnění COVID-19 
a přijatých protiepidemických opatření.
Aktuální informace je možné sledovat na 
webu: www.kultura.jh.cz a na plakátech.

Jiří Kubát

Kulturní dům Střelnice zve všechny příznivce 
Jindřichohradeckého Big Bandu do  diva-
delního sálu Kulturního domu Střelnice. 
V  pátek 4. prosince 2020 se zde od  19.00 
hodin uskuteční vánoční koncert tradič-
ně okořeněný vystoupením známé osob-
nosti z  hudební branže. Letos přijal pozvání 
orchestru známý bavič, imitátor a zpěvák Vla-
dimír Hron. S orchestrem vystoupí také stálé 
sólistky orchestru Kristýna Vacková a An-
drea Kaňková.

Jindřichohradecký Big Band hraje v  plném 
bigbandovém obsazení. Členové orchest-
ru jsou amatérští i  profesionální muzikan-
ti převážně z Jindřichova Hradce a okolí. Or-
chestr se snaží o kvalitní moderní interpretaci 
swingové hudby. Bigband spolupracuje s řa-
dou známých zpěváků a  zpěvaček, napří-

 � Pozvání na vánoční koncert Jindřichohradeckého Big Bandu přijal Vladimír Hron  
klad Tomášem Savkou, Janem Smigmatorem, 
Dashou či Václavem Noidem Bártou.
Umělecké začátky Vladimíra Hrona jsou spo-
jeny se zpěvem v tanečním orchestru, sedmi-
letou praxí loutkoherce a stejnou dobu se ta-
ké věnoval dráze moderátora v  soukromých 
rádiích.
Na  začátku milénia představil na  obrazov-
ce veřejnoprávní televize svoji imitátorskou 
show ABECEDA HVĚZD, při které imitoval ši-
rokou škálu zpěváků české i světové hudební 
scény v abecedním pořadí a odstartoval svoji 
hvězdnou kariéru.
V  současné době se svými imitacemi hostu-
je v  nejrůznějších televizních i  rozhlasových 
pořadech, a  to především v  Čechách nebo 
na Slovensku.
Živě vystupuje se svojí kapelou nebo jako 
host mnoha hudebních těles (od  filharmo-
nie, přes bigband nebo taneční orchestry, až 
po rockové projekty).
V profesi entertainera těží ze znalosti anglič-
tiny, ve které je schopen nejenom zpívat, ale 
i  pobavit publikum mluveným slovem. Čás-
tečně je schopen mluvit i  italsky nebo ně-
mecky.
Informace o  prodeji vstupenek najdete na: 
www.kultura.jh.cz

ší“ byla hlavně v neděli a o svátcích. Zlom nastal 
v období první republiky, kdy se často na sto-
lech objevovalo vepřové a  telecí maso, ryby 
a zvěřina, zákusky z křehkého a listového těsta 
a exotické ovoce. Pilo se pivo, víno a pravá káva. 
Důležitým pomocníkem při přípravě jídel byly 
kuchařské knihy, které se mnohdy v rodinách 
předávají z generace na generaci, a to jak ruč-
ně psané, tak tištěné. Návštěvníci na výstavě 
zhlédnou rukopisnou německou kuchařku 
z  let 1744–1746, nejstarší tištěnou jindřicho-
hradeckou kuchařku z roku 1821 a několik vy-
dání Domácí kuchařky Magdaleny Dobromily 
Rettigové. Nahlédnou také do  znění původ-
ních receptů ze zmíněných kuchařek.
Výstava bude instalována ve  výstavní sí-
ni Muzea Jindřichohradecka na  Balbíno-
vě náměstí a  přístupna návštěvníkům 
od úterý 3. listopadu 2020. 
Upozorňujeme veřejnost, že otevření mu-
zea je závislé na  nařízeních souvisejících 
s aktuální epidemiologickou situací.

Štěpánka Běhalová a Alexandra Zvonařová

Výstava je věnována lidové i měšťanské stra- 
vě, kuchařským knihám, stolování a  dalším 
zajímavostem z  kuchyně z  našeho regionu 
v 19. a v první polovině 20. století. Výstava bu-
de doplněna i o kuchařky uchovávané v míst-
ních rodinách a  zajímavé rodinné recepty, 
které do  muzea přinesli na  základě výzvy 
ve  sdělovacích prostředcích kuchařští nad-
šenci, rodiny vyhlášených místních kuchařek 
a  pokračovatelé rodinných kuchařských tra-
dic z regionu.
Pro návštěvníky muzea jsou připraveny neje-
nom tradiční předměty spojené se stolováním 
a vařením, ale i oblíbené místní recepty z Jind-
řichova Hradce a rukopisné a tištěné kuchařské 
knihy. Připomenut bude tradiční každodenní 
stravovací režim v  zemědělských usedlostech 
města, který se skládal nejčastěji z polévky, kte-
rá se podávala k snídani, obědu i k večeři ob-
vykle spolu s  moučnými či bramborovými jí-
dly. Pozornost bude zaměřena i  na  městskou 
kuchyni všedního dne, kdy se ještě koncem 
19. století podávala jednoduchá jídla a ta „lep-

 � Výstava Rok v kuchyni Magdalény Dobromily aneb co pradědečkům chutnalo 

Kulturní dům Střelnice ve spolupráci s divadelní 
společností Chůdadlo a Sborem dobrovolných 
hasičů Jindřichův Hradec chystá Čertovské 
odpoledne. To vypukne přesně na  den pe-
kelníků v sobotu 5. prosince od 15.00 hodin 
v divadelním sále KD Střelnice. Na děti čeká 

 �Děti se mohou těšit na Čertovské odpoledne v KD Střelnice  
zábavné odpoledne s Mikulášem, anděly a čer-
ty. Uskutečnění akce závisí na aktuální situ-
aci v souvislosti s epidemií COVID-19. Aktu-
ální informace je možné sledovat na webu: 
www.kultura.jh.cz a na plakátech.

Adéla Blažková
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World, případě budou ceny zaslány poštou.  
Na  webové stránce: www.ceskainspirace.cz 
najdete také spoustu tipů na výlet. Tak proč 
v této době alespoň nezahájit plánování vý-
letů, prodloužených víkendů či dovolených? 
Své zážitky z  cest, případně doporučení 
i  nedoporučení můžete sdílet v  rámci face-
bookové skupiny České inspirace. 
Pod poetickým názvem Česká inspirace se 
představuje osm historických měst: Hradec 
Králové, Cheb, Jindřichův Hradec, Kutná Ho-
ra, Litomyšl, Polička, Telč a  Třeboň, která si 
vytkla za cíl ukázat návštěvníkům nejen ne-
smírné architektonické a umělecké dědictví, 
ale také bohatý kulturní život jednotlivých 
měst. Zajímá vás, co se kdy a v kterém z měst 
České inspirace děje? Nebo se chcete podělit 
o své zážitky z cestování? Případně můžete 
doporučit nebo naopak nedoporučit určité 
místo či službu? Pokud ano, je tato skupina 
určena právě vám! Buďte vítáni!

Michaela Severová

Nemůžete ven? Tak si s námi alespoň on-line 
zasoutěžte a  plánujte výlety či dovolenou! 
Zkusit svoje štěstí můžete v  našem on-line 
kvízu, který naleznete na: www.ceskainspi-
race.cz. Tématem druhého kola letošní neko-
nečné soutěže je „TOP osm inspirací z měst 
České inspirace“. 
Stačí zodpovědět osm jednoduchých kvízo-
vých otázek a  mít trošku štěstí. A  o  co hra-
jeme tentokrát? Výherci se podívají do Vlaš-
ského dvora v  Kutné Hoře, prohlédnou si 
telčské podzemí a věž sv. Ducha s multime-
diální expozicí, městské hradby v  Poličce, 
Dům přírody, Dům Štěpánka Netolického či 
věž a  divadlo v  Třeboni. Vystoupat budou 
moci na  revitalizovanou Bílou věž v  Hrad-
ci Králové. Vynechat nedoporučujeme ani 
návštěvu Muzea východních Čech a  kostel 
sv. Mikuláše v  této východočeské metropo-
li. Jindřichův Hradec věnuje kromě VIP taš-
ky města s knihou a upomínkovými předmě-
ty také rodinné vstupné do Domu gobelínů, 
Muzea fotografie a  moderních obrazových 

 � Soutěžte s Českou inspirací z pohodlí domova! 
médií a Výstavního domu Stará radnice. His-
torické krovy v Chebu si výherce bude mo-
ci prohlédnout nejen v překrásné knize, ale 
také naživo v  rámci komentované prohlíd-

ky této technické spe-
ciality. V  Litomyšli není 
možné vynechat pro-
hlídku zámku – památ-
ky UNESCO. Za  vidění 
stojí i  zámecké sklepe-

ní, kde vedle soch Olbrama Zoubka zraje 
v lahvích víno Chateau Litomyšl. Výherce se 
s  celou rodinou podívá i  do  Regionálního 
muzea v Litomyšli, do Rodného bytu Bedři-
cha Smetany a na Andělskou vyhlídku chrá-
mu Nalezení sv. Kříže. A  jako bonus obdrží 
i rodinnou hru Kouzelné putování Českomo-
ravským pomezím.      
Bojíte se, že na vás budou otázky těžké? Žád-
né strachy, napovídat vám budou i fotogra-
fie. Toto kolo soutěže potrvá až do 31. ledna 
2021. Předání cen se uskuteční v rámci úno-
rového veletrhu cestovního ruchu Holiday 

demičnosti. Můj svět je barevný, stejně jako jsou 
významně barevné téměř celé výtvarné dějiny. 
Představme si barvami hýřící, životaplný korálo-
vý útes. Barva tam znamená prosperitu, radost, 
neutuchající životní sílu. Na  druhou stranu tam 
ale žijí živočichové, kteří svou výraznou barevnos-
tí demonstrují chladný dotek smrti. Barva je tedy 
pravdou mezi životem a smrtí!!!
Nikdo a nic mne nepřinutí, abych se tak silných vý-
razových prostředků vzdal.“
Výstavu můžete navštívit o  prodlouže-
ných adventních víkendech 27.–29. listopa-
du a 3.–6., 10.– 13. a 17.–20. prosince 2020. 
O  těchto víkendech budou zpřístupněny veš-
keré expozice včetně modelového kolejiště.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Upozorňujeme veřejnost, že otevření Vý-
stavního domu Stará radnice a  pořádání 
výstavy je závislé na  nařízeních souvisejí-
cích s aktuální epidemiologickou situací.

Martin Jedlička

Galerie Výstavního domu Stará radnice 
představí o  adventních víkendech výsta-
vu fotografií jindřichohradeckého rodáka 
Petra Kubeše. Výstava tak zahájí tradici před-
stavovat o  adventu v  galerii místní jindřicho-
hradecké umělce, ta letošní ponese název Me-
zi světy. Vernisáž se uskuteční ve  čtvrtek 
26. listopadu od  17.00 hodin v  Galerii Vý-
stavního domu.
Autor o své práci říká:
„Umění má povinnost zobrazovat to, co není roz-
poznatelné našimi nedokonalými smysly, popiso-
vat to, co není uchopitelné naší racionalitou, vy-
šlapávat chodníčky k  světům, kde nespoutaně 
vládnou představy, touhy a fantazie. 
Vnímám fotografii jako krátký příběh, který mů-
že trvat třeba jen tisícinu sekundy, ale třeba i deset 
sekund. Většina fotografů se snaží tento kratinký 
záchvěv reality v co možná nejlepší kvalitě zachy-
tit a předložit obecenstvu. Je to tak, ti nejlepší fo-
tografové jsou také skvělými vypravěči mini pří-

 � Barva je pravdou mezi životem a smrtí 
běhů, jimiž je protkána jejich životní pouť.
Pro mne jsou ale tyto události pouhou inspirací. 
Nesnažím se předložit svůj vlastní, originální po-
hled na  dnešní roztěkanou skutečnost. Chci vy-
právět své vlastní prchavé příběhy. Příběhy, které 

se odehrávají podél cesty, po  které kráčím mezi 
tím naším a světem touhy a fantazie jenom já.
Své příběhy koloruji výraznými barvami. Nepod-
léhám piktorialistické touze po  černobílé aka-

Vážení návštěvníci jindřichohradeckého kina 
Střelnice.
S  ohledem na  opatření vyhlášená v  souvis-
losti s šířením nemoci Covid-19 nebylo mož-
né v  době uzávěrky Jindřichohradeckého 
zpravodaje upřesnit jednotlivá filmová před-
stavení v měsíci listopadu. Aktuální informa-
ce o tom, kdy bude kino Střelnice znovu pro-
mítat a jaké filmy pro vás chystá, najdete na: 
www.kino.jh.cz nebo na www.kultura.jh.cz.
Děkujeme za pochopení.

Čestmír Frühauf

 � Kino Střelnice informuje
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V Národním poháru ČSKe v Olomouci zvítězil Vít 
Masař v kategorii Kata junioři.

SPORT

V sobotu 26. září letošního roku se v Olomou-
ci konalo 1. kolo Národního poháru ČSKe všech 
stylů karate ve  věkových kategoriích od  do-
rostu až po seniory. Akce se zúčastnil i člen Ka-
rate J. Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo Vít Masař 
(17 let), který zde vybojoval 2 medaile – zlato 
ve  své věkové kategorii Kata juniorů a  bronz 
v nejstarší věkové kategorii v Kata seniorů. 
V neděli 4. října pak Vít Masař svůj úspěch zo-
pakoval, a dokonce ještě vylepšil na 2. kole NP 
ČSKe dorostu až seniorů v Praze, když zde vy-
bojoval opět 2 medaile – stříbro v Kata seniorů 
a zlato v Kata juniorů.

 � Jindřichohradecký karatista Vít Masař skvěle zabodoval v Olomouci a v Praze

těže Concentino Praga. Při této příležitosti byl 
kolektivem lektorů planetária připraven speci-
ální program, zaměřený na astronomii a astro-
nomickou vědu v mezinárodním měřítku. Celý 
pořad byl připraven a prezentován zcela v an-
glickém jazyce a bezpochyby významně rozší-
lí portfolio pořadů pro návštěvníky a  zájemce 
o astronomii z celého světa.
Možnosti STEAM vzdělávání v planetáriu v ob-
lasti přírodních věd (např. biologie, somatolo-
gie, chemie, fyzika, zeměpis) byly představeny 
v rámci několika seminářů i ředitelům, pedago-
gům a výchovným poradcům ze základních škol 
ze spádové oblasti Jindřichohradecka i pedago-
gům ze Střední zdravotnické školy Jindřichův 
Hradec.
Program s astronomickou tematikou v planetá-
riu navštívili rovněž členové Sdružení sociálních 
aktivit, kteří, jak věříme, se budou na další pořa-
dy vracet. 
Nabídku vzdělávacích pořadů v  období začát-
ku školního roku již využily i mateřské a základ-
ní školy.
Vzhledem k současné situaci a již druhému 
přerušení provozu kulturních a  vzděláva-
cích zařízení v letošním roce včetně uzavře-
ní škol zatím, bohužel, nemůžeme realizo-
vat nabídku vzdělávacích pořadů pro školy 
v plném rozsahu na žádném z našich praco-
višť, v Muzeu fotografie a moderních obra-
zových médií jsme museli přerušit návštěvy 
fotografických kursů, v  planetáriu návště-
vy vzdělávacích pořadů i projektových dnů 
a nabídka programu je připravená i v Domě 
gobelínů. Po  uvolnění opatření opět oslo-
víme školy i  veřejnost s  pestrou nabídkou 
od výstav a workshopů až po odborné vzdě-
lávací pořady včetně projektových dnů.

Hana Miglová

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

V Muzeu fotografie a moderních obrazových 
médií se v září uskutečnila vernisáž výstavy Len-
ka Vilhelmová / Prostor onoho místa, která 
potrvá do 30. prosince, a současně i druhé výsta-
vy nazvané Spolek Fokus 
/ Retrospektiva 1963–
2020, jejíž zakončení se 
plánuje 29. listopadu a kte-
rá do muzea přivedla celou 
řadu zájemců o tvorbu re-
gionálních autorů. Rovněž 
v září byla ukončena jedna 
z  nejvýznamnějších výstav letošní sezóny, a  to 
Salvador Dalí / Grafické dílo a drobná plas-
tika, Václav Chochola / Salvador Dalí. Nadále 
je k vidění výstava Czech Pes Photo, trvající do 
30. prosince tohoto roku.

V Domě gobelínů, kulturních tradic a řeme-
sel zatím stále trvá Výstava tkaných výrobků 
a tapiserií, a to až do června příštího roku. Dá-
le se uskutečnily workshopy pro veřejnost, jed-
nalo se o Barvení textilu přírodními barvivy 
a  Základy tkaní na  stavu vedené zkušenými 
lektory.
Velmi dobrá návštěvnost byla i  v  prostorách 
Hvězdárny a  planetária prof.  Františka 
Nušla. Začátkem září se tu uskutečnila vernisáž 
výstavy vítězných prací výtvarné soutěže SOP-
KOMÁNIE. Soutěž vyhlásil Geofyzikální ústav 
Akademie věd ČR v rámci projektu Otevřená vě-
da a z celkových 84 výtvarných prací bylo vybrá-

 � Podzim byl ve Vzdělávacím a kulturním centru Jindřichův Hradec velmi pestrý
no deset, které jsou k vidění v Jindřichově Hrad-
ci. Vernisáž uvedl vědecký pracovník Akademie 
věd ČR Petr Brož, který svou vědeckou činnost 
zaměřuje na  výzkum sopečné činnosti napříč 
Sluneční soustavou. Specializuje se na  projevy 
sopečné činnosti na povrchu Marsu. Lektoři jind- 
řichohradeckého planetária u  této příležitosti 
připravili pořad zaměřený právě na téma sopeč-
né činnosti na Zemi i na planetách ve Sluneční 
soustavě. Pořad rozšíří nabídku planetária pro 
školy i veřejnost. Kromě toho byla s Geofyzikál-
ním ústavem navázána spolupráce na vědecké 
bázi, kterou budou pracovníci planetária dále 
prohlubovat. 
V  polovině září se na  Hvězdárně a  planetáriu 
prof. Františka Nušla uskutečnila prezentace čin-
nosti pro představitele samosprávy MAS Želez-

nohorský region, z.s. Akce se konala ve  spolu-
práci s MAS Česká Kanada, o. p. s. a zúčastnění 
se zde seznámili s kompletní nabídkou progra-
mů pro širokou i odbornou veřejnost a prostřed-
nictvím tematicky zaměřené přednášky lektorů 
planetária i s  technikou a technologiemi, které 
jsou využívány k tvorbě programů a prezenta-
cí. V rámci otevřené diskuze byly účastníkům též 
zodpovězeny mnohé otázky, týkající se vzniku, 
chodu a vize nově vzniklé příspěvkové organiza-
ce Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův 
Hradec.
Hvězdárna a  planetárium prof.  Františka Nušla 
přivítala i laureáty Mezinárodní rozhlasové sou-

Jeho trenér Jaroslav Valenta k tomu řekl: „Tyto 
skvělé úspěchy na  Národních pohárech upevni-
ly Vítkovu pozici v  reprezentaci a  též jsou důka-
zem kvality výuky v  našem klubu. V  každé kate-
gorii měl proti sobě 20 vyzyvatelů, které porazit 
není snadné, dnes jsou všichni dobří, ale povedlo 
se. Věřím, že na listopadovém MČR ČSKGr v Brně 
a na prosincovém MČR v Pardubicích Vítek opět 
uspěje, neboť má natrénováno. Jen se mnou cvičí 
4x týdně, je zdráv, má silnou motivaci, skvělé zá-
zemí v klubu i v rodině, tak uvidíme“. 

Radim Lukeš
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Za  krásného, slunného, pozdně letního, so-
botního dne 19. září 2020 se na střelnici Spol-
ku Břeskáč z. s. v Dolním Skrýchově uskuteč-
nil již VI. ročník střelecké soutěže z krátkých, 
velkorážných zbraní, pojmenovaný po kama-
rádech, kteří odešli předčasně do „střelecké-
ho nebe“. Soutěže s  názvem „Jindřichohra-
decká mířenka – Memoriál Jiřího Mrkvičky 

 �Na „Břeskáči“ se střílelo
a Jaroslava Štíchy“ se zúčastnilo celkem 36 zá-
vodníků, kteří soutěžili ve  třech disciplínách 
střelby na přesnost a jedné disciplíně střelby 
na rychlost.
Celkovým vítězem se stal Josef Rendl z Klubu 
vojáků v  záloze Týn nad Vltavou, který sou-
časně z další zbraně obsadil i třetí místo. Čest 
jindřichohradeckých střelců pak zachránil 

druhým místem Vladimír Vejslík z Klubu vojá-
ků v záloze Fruko Jindřichův Hradec.
Organizátor soutěže – Klub vojáků v  záloze 
při ÚVS Jindřichův Hradec tímto děkuje měs-
tu Jindřichův Hradec za poskytnutý finanční 
příspěvek na konání této soutěže.

Petr Pokovba st.
Foto: Pavel Hándl

Pomyslný prstenec vytvořil Covid-19 ko-
lem letošní sezóny zdravě ambiciózního klu-
bu TCV Jindřichův Hradec (TCV), který pat-
ří k  nejlepším v  České republice. Koronavir 
na  začátku své ataky přerušil jarní tréninky, 
následně přeskládal kalendář závodů a na zá-
věr předčasně uťal právě zahájenou přípravu 
na novou sezónu.
Navzdory nepříznivému vývoji se České tri-
atlonové asociaci podařilo zajistit celou letní 
soutěžní sezónu. Seriál závodů Českého po-
háru vystavil klubu s  osmadvacetiletou his-
torií lichotivé hodnocení. „V posledním závodě 
Českého poháru ve  Zlíně vybojoval náš žákov-
ským tým i přes věkový handicap 2. místo, kte-
ré v konkurenci vnímám jako významný příslib 
do budoucnosti. Naši závodníci si navzdory co-
vidové aféře řekli o zařazení mezi sportovní na-
děje, které český triatlon tolik potřebuje,“ uvedl 
hlavní kouč TCV Jan Vaněk (na snímku Tomá-
še Vaňka se svěřenci na závodě v Příbrami).
V  celkovém žebříčku Českého poháru me-
zi žáky zaznamenal největší úspěch v podo-
bě 3. místa skvělý Vojtěch Gröschl (13 let), ná-
sledovaný Karolínou Kůrkovou (13 let), jež si 
ve své premiérové sezóně připsala titul Mist-
ryně Jihočeského kraje a v Českém poháru se 
dokázala prodrat až na  5. místo. Do  nejlepší 
dvacítky závodníků se prosadili ještě i Jan Ko-
vář (11. místo), Václav Gröschl (16. místo) a Cy-
ril Blažek (18. místo). Mladší reprezentanti klu-
bu bodovali v  krajském mistrovství ve  Zlivi: 
titul vicemistrů si připsali Antonín Kovář (8–9 
let) a Antonín Valda (10–11 let) a 3. místo Lin-
da Tischlerová (10–11 let). 

 � Závodní sezóna se TCV JH navzdory koronaviru vydařila
Mezi dospělými v  kategorii žen triumfova-
la v závodě Českého poháru Nikola Musilová 
(1. místo v kategorii 30–39 let) a 7. místo obsa-
dila Zuzana Pičmanová (kategorie do 29 let). 
Mezi muži potvrdili skvělou formu bratři Fen-
clovi: mladší Jiří se v celkovém hodnocení po-
háru prosadil na pěkné 7. místo před Markem, 
jenž k 8. místu přidal i titul Mistra Jihočeské-
ho kraje. 
Nejlepší reprezentant TCV JH František Lin-
duška se blýsknul na  zářijovém Světovém 
poháru v  Karlových Varech, kam se vlivem 
koronavirového závodního deficitu sjela 
kompletní světová špička. Linduška byl vy-
hlášen nejlepším českým závodníkem a  cel-
kově se zapsal mezi TOP 30 účastníků svě-
tového mítinku. Další elitní reprezentantka 

TCV JH Iveta Fairaislová se, bohužel, vypořá-
dávala se zraněním, a tak na startovní listině 
většiny závodů chyběla. 
Příslibem slibné budoucnosti klubu TCV JH 
a všestranného sportování jsou nejen věkem 
předškolní triatlonisté, kteří tvoří početnou 
skupinu benjamínků, ale hlavně sehraný tre-
nérský tým, který pod vedením Jana Vaňka, 
držitele nejvyšší triatlonové licence, působí 
ve složení Tomáš Vaněk, Stanislav Tripes a Lu-
cie Tischlerová. Díky městu J. Hradec nemusí 
klub ani ve  složité době, kdy je nucen ome-
zovat tréninky, řešit existenční potíže. „Naše 
město je naším nejvýznamnějším podporovate-
lem a za to mu patří naše poděkování,“ uzavírá 
Jan Vaněk.

Marcela Kůrková
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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.
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V PRVNÍ POLOVINĚ ČTRNÁCTÉHO
STOLETÍ DOBUDOVAL OLDŘICH III.
Z HRADCE ROMANTICKO-GOTICKÝ

PALÁC. OLDŘICHŮV HRAD BYL
MÍSTEM PRODCHNUTÝM ZPŮSOBEM
ŽIVOTA, ZVANÝM RYTÍŘSKÁ KULTURA.

JEDNÍM Z JEJÍCH PROJEVŮ JE
UNIKÁTNÍ VÝMALBA SÍNĚ

OLDŘICHOVA HRADU...
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STRAKONICE NÁPOVĚDA: 

LARISA, OM, AOM, ANT,
YETTI, EILE, EA, ŠÉM,

IBIDEM, SKY

SNĚŽNÝ
MŮŽ

ZEMĚDĚL.
USEDLOST

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

OZN. PRO
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CHEM. ZN.
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1. ČÁST
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SOLMIZ.
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici • Městská knihovna Jindřichův Hradec 
• KD Střelnice • Čerpací stanice FRUKOIL • Langrův dům • Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta) 
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

8. listopadu, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší ge-
neraci
KD Střelnice

10. listopadu, 19:00 hod.
KONCERT PRO CITERU A HLAS
Michal Müller - citera
Předplatné KPH
Kaple sv. M. Magdaleny

15. listopadu, 19:00 hod.
C. MAGNIER, M. GUILLAUME, J. FRANCO 
„LADY OSKAR“
Divadlo Kalich
Divadelní předplatné skupiny A
KD Střelnice

22. listopadu, 16:00 hod.
ČERTŮV ŠVAGR
Divadelní společnost Julie Jurištové 

    4.–6. 12.  ADVENTNÍ VÝSTAVA VÝSTAVNÍHO DOMU STARÁ RADNICE
             4. 12. VÁNOČNÍ KONCERT – KD STŘELNICE
    5.–6. 12.  VÁNOČNÍ TRHY – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, NÁM. MÍRU
             5. 12. ČERTOVSKÉ ODPOLEDNE – KD STŘELNICE
             6. 12. SENIOR KLUB
             6. 12. ADVENTNÍ KONCERTY JHSO – KAPLE SV. M. MAGDALENY
             9. 12. „ZNOVU A LÍP“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
11.–13. 12.  ADVENTNÍ VÝSTAVA VÝSTAVNÍHO DOMU STARÁ RADNICE
          13. 12. „SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
          13. 12.   ADVENTNÍ KONCERT TRUMPET TUNE – KAPLE SV. M. MAGDALENY 
          18. 12.  ZAVŘETE OČI, SWING PŘICHÁZÍ
18.–20. 12. ADVENTNÍ VÝSTAVA VÝSTAVNÍHO DOMU STARÁ RADNICE
          26. 12.  VÁNOČNÍ KONCERTY YMCA PS JAKOUBEK

5.–6. 12. ADVENTNÍ DNY V DOMĚ GOBELÍNŮ
5.–6. 12. ADVENTNÍ DNY V MUZEU FOTOGRAFIE A MOM
         5. 12. ADVENTNÍ KONCERT X-TETU – MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA
         8. 12.  ADVENTNÍ KONCERT DPS – CHVÁLA ZPĚVU – KOSTEL SV. JANA KŘTITELE  
      12. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT JH SWING BANDU – MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA
       17. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT PS SMETANA
     20. 12.  VÁNOČNÍ KONCERT TRUMPET TUNE – MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA

LISTOPAD 2020
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice

23. listopadu, 19:00 hod.
ŽIDOVSKÁ HUDBA A KLEZEMER 
PRO VIOLONCELLO
Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek 
- violoncello. Předplatné KPH
Kaple sv. M. Magdaleny

24. listopadu, 19:00 hod.
D. COBURN „GIN GAME“
Vršovické divadlo Mana
Divadelní předplatné skupiny B
KD Střelnice

25. listopadu, 17:00 hod.
MEZI SVĚTY
Vernisáž výstavy fotografií 
Petra Kubeše
Výstavní dům Stará radnice

29. listopadu, 18:00 hod.
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
Koncertní vystoupení 
Kamily Nývltové
náměstí Míru

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:

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

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

LENKA VILHELMOVÁ / 
PROSTOR ONOHO MÍSTA 
- Muzeum fotografie a MOM 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2020

SPOLEK FOKUS / RETROSPEKTIVA 
1963–2020 
- Muzeum fotografie a MOM 
- Výstava potrvá do 29. 11. 2020 

CZECH PES PHOTO 
- Muzeum fotografie a MOM 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2020

POZVÁNKY na prosinec

Uskutečnění akce závisí na aktuální situaci v souvislosti s epidemií COVID-19. Aktuální informace je možné sledovat na webu: www.kultura.jh.cz a na plakátech.


