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Toto moderní řemeslo má v  našem měs-
tě dlouhou tradici. Původní ateliéry však 
již nenajdeme; většinou to byly jen pro-
sklené dřevěné boudy v  zahradách. Prv-
ní známá fotografka, Františka Baumruko-
vá, umístila roku 1871 svou fotografickou 
dílnu do  Jarošovské ulice čp. 48/II.  V  ro-
ce 1882 převzal její ateliér F. Kohout, kte-
rý ho později přestěhoval do Mlýnské uli-
ce. Dalšími známými fotografy byli Teodor 
Šantrůček, Rudolf Preis (Václavská čp. 49/
III) a Jan František Langhans, který, s urči-
tými přestávkami, měl ateliér v Klášterské 
ulici čp. 78/II až do roku 1880, kdy se odstě-
hoval do Prahy.  V metropoli založil jednu 
z nejslavnějších fotografických firem s po-
bočkami v mnoha městech. Do Jindřicho-
va Hradce se vrátil roku 1885 a  pracoval 
zde ještě pět let. Dalším známým hradec-
kým fotografem byl Bohdan Václav Liška, 
který si v roce 1883 otevřel vlastní podnik 
v Kmentově ulici čp. 88/II.

Sabina Langerová

 � FOTOGRAFICKÉ ATELIÉRY

Adam Václav Michna, „rytíř z Ottradovic Jind-
řicho-Hradecký“, je nepochybně nejvýznam-
nějším jindřichohradeckým rodákem, který 
navíc nese ve svém jménu i přídomek svého 
města. Patří mezi naše nejvýznamnější básní-
ky a hudební skladatele zároveň, sluší se te-
dy jeho odkaz samozřejmě šířit a předávat dál 
jako významnou komoditu. Michnovské slav-
nosti po pětadvacáté, tedy „Čtvrt Věku“ (čtvrt 
století), jak by asi Michna sám napsal, jsou sa-
my důkazem nosnosti tohoto dědictví.
Rok 2019 má pro nás svými kulatými výročími 
zvláštní půvab. V roce 1619 se narodila krásná 
a ve všech směrech vynikající benátská hereč-
ka, zpěvačka, básnířka - textařka, skladatel-
ka, hráčka na řadu nástrojů, diletující malířka 
a  milující kurtizána, kráska se všemi skandá-
ly, „Virtuosissima Cantatrice“ – „nejvirtuóz-
nější zpěvačka“ Barbara Strozzi (1619-1677). 
Ve  stejném roce jako ona se narodil básník 
a  muzikant, misionář - redaktor, překladatel, 
kněz, vlastně světec, P. Fridrich Bridel SJ, který 
se s Michnou znal a vydával i jeho písně. Na-
konec zemřel na mor v Kutné Hoře při ošet-
řování nemocných. A o sto let později se „na-
rodil“ veliký český barokní kancionál Slaviček 
Rájský faráře Jana Jozeffa Božana (1644-1716) 
obsahující nejméně 833 českých písní s jene-
rálbasem - varhanním doprovodem, skuteč-
ných duchovních „hitů“, často cizího původu, 
u nás zdomácnělých, zlidovělých, a také ved-
le nich mnoho jiných Michnových písní. Jind-
řichohradecký jesuita, známý hudebník, misi-
onář v Paraguaji Florian Pauke, si stejně jako 
řada dalších muzikou otevíral cestu k srdcím 
svých indiánských „oveček“; kdoví zda to ne-
byla vlastně i muzika Adama Michny?
Tato všechna jubilea nás provokují k až horeč-
nému hledání odkazu našich předků, našeho 
poslání, naší lidské i národní identity. K potě-
šení našemu, našich přátel i  našich Michno-
vých „oveček“. 

 �Michnovy slavnosti se konají po pětadvacáté 
Program:
Pátek 20. září
18.00 hodin
Adam Michna z Ottradovic: REQUIEM za Ada-
ma Michnu,
:II:RITORNELLO:II: & MELCELIUS CONSORTIUM 
- Ladislav Horký & Michael Pospíšil
Proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie, bo-
hoslužba, vstup volný
20.00 hodin
KONCERT - JUBILANTI 2019 
(Barbara Strozzi (*1619) - Fridrich Bridel 
(*1619) - Florian Pauke (*1719) a kancionál Sla-
viček Rájský, 1719)
:II:RITORNELLO:II: a hosté Letních hudebních 
dílen 2019
kaple sv. Maří Magdaleny, vstupné 60 Kč

Sobota 21. září
15.30 hodin
MICHNOVSKÝ JARMARK 19 aneb Co Nový 
Dům dal
Chrámový sbor Adama Michny J. Hradec, dě-
ti z  Jindřichohradecké farnosti, CAPPELLA 
ORNAMENTA - Dětský soubor z  Dačic (ve-
de Richard Šeda), F. S. Barunka Česká Skalice, 
MUSICA PER GAUDIUM, :II:RITORNELLO:II:, žá-
ci a hosté, živé i loutkové divadlo, muzika, ta-
nec, mumraj… 
Museum – Minorité, vstup volný
18.00 hodin
VESPERAE DOMINICALES CURSORII - (Z) Běž-
né nedělní Nešpory (1657) Bartoloměj Bulov-
ský SJ, Adam Michna & spol. - světová pre-
miéra neobyčejných Jindřichohradeckých 
Nešpor
CAPPELLA ORNAMENTA - Richard Šeda,
& :II:RITORNELLO:II: - Michael Pospíšil
Kostel sv. Jana Křtitele, vstupné 60 Kč
20:00
CONVIVIUM – Michnovský dýchánek CHUTĚ 
BAROKA– přednáška a presentace Olgy Kade-
rové s ochutnávkami, písně o víně, pivu a jíd-
le, s dobovými recepty, stolovací kultura. Zpí-
vá a  hraje soubor :II:RITORNELLO:II:, Michael 
Pospíšil, hosté a vůbec všichni
Museum – Minorité, vstup volný

Neděle 22. září
9.15 hodin
PROCESSÍ a MISSA SANCTI WENCESLAI - Sva-
to-Václavská mše Adama Michny
Procesí z náměstí Míru do Proboštského kos-
tela Nanebevzetí P. Marie, kde od 9:30 mše sv.    
CONSORTIO MELCELII – Ladislav Horký, Ka-
mil Remeš, :II:RITORNELLO:II: Praha, Chrámo-
vý sbor Adama Michny J. Hradec, „LITERÁCY“ 
Jitčín, aj.
bohoslužba, vstup volný
11.00 hodin
MICHNOVSKÁ HUDEBNÍ PROCHÁZKA 
vede, zpívá, hraje Michael Pospíšil, & hosté
Sraz v 11.00 hodin ve farní kavárničce, vstup volný

Michael Pospíšil   
Foto: Josef Böhm

HISTORIE PRŮMYSLU 
v Jindřichově Hradci
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Vážení spoluobčané,

zdravím vás na samotném konci prázdnin a počátku 
podzimu. Začíná nový školní rok a  budoucí prvňáčci 
se už nemohli dočkat. A tak jim přeji mnoho úspěchu 
na právě započaté dráze dalšího vzdělávání. Ostatním 
žákům přeji, aby se po příchodu z prázdninového in-
termezza setkali ve svých kolektivech nejenom s pou-
hými spolužáky, ale aby mezi nimi měli mnoho přátel.  

Co nového přibylo v  průběhu letních měsíců 
v našem městě?

Na sídlišti Vajgar byla dokončena v těsném sousedství 
tamní knihovny venkovní posilovna neboli workouto-
vé hřiště. Věřím, že si rychle najde své příznivce a bude 
vhodným doplňkem pro pohybové aktivity nejen nác-
tiletých. A třeba právě venkovní tělocvična se stane tím 
místem, kde nebudou posíleny pouze svaly cvičenců, 
ale i stará přátelství, a nová se zde utvoří. Při dalším 
ohlédnutí, tentokrát do centra Jindřichova Hradce, je 
vidět blížící se konec rekonstrukce Pravdovy ulice. Zre-
konstruované zastávky a nové členění přestupního uz-
lu městských a regionálních autobusových linek zvýší 
komfort všech cestujících. Celému terminálu se dosta-
lo rovněž patřičného vybavení pro každodenní potřeby 
cestujících: bezbariérové nástupní hrany, moderní za-
stávkové označníky a WC modul. 

Léto plné zážitků

Pestrost a  četnost kulturně společenských i  sportov-
ních akcí právě uplynulého léta si v Jindřichově Hrad-
ci v ničem nezadala s programem v násobně větších 
městech krajského formátu. K tomu přispěly nejenom 
vrchovatě nabitý TOP týden nebo dlouhá šňůra letních 
koncertů, ale také akce kulturních nebo zájmových 
spolků. Takřka každý den se něco dělo, a  to doslova 
na  nebi (Mistrovství ČR v  balónovém létání, Letecký 
den s Martinem Šonkou), na vodě (Vajgarská Saň, zá-
vody ve vodním lyžování) i na zemi. Na Staré radnici 
zahájili výstavu Josef Lada – Obrazy, která nás pro-
vede druhou polovinou sezóny. Známé i méně známé 
motivy potěší domácího i  přespolního návštěvníka. 
Pozadu nezůstaly ani místní části. V Děbolíně zorga-
nizovali již 4. ročník divadelního festivalu. Všem, kteří 
stáli v zákulisí letních podniků, patří bezesporu velké 
poděkování.

Co nás čeká? Buďte přitom!

V  uplynulých čtyřech měsících jste se mohli přihlásit 
do soutěže „Hradec kvete – díky Vám.“ Fotografie při-
hlášených květinových výzdob nyní můžete zhlédnout 
na webu města a v průběhu září hlasovat pro vašeho 
favorita. Vaší volbou tak přispějete ke  zvolení vítěze. 
Vyhlášení se uskuteční 17. října.

Vážení čtenáři, přeji vám klidné chvíle 
při listování aktuálním vydání Jind-
řichohradeckého zpravodaje.

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Během léta byla kompletně zrekonstruována 
ulice Pravdova, a to v úseku mezi ulicemi Nád- 
ražní a  Miřiovského, kde se nachází celkem 
sedm autobusových zastávek. Ty tvoří přes- 
tupní terminál mezi městskou hromadnou 
dopravou a veřejnou linkovou dopravou (tzn. 
regionálními autobusovými spoji). V  rámci 
přestavby byly provedeny stavební úpravy 
komunikace, tj. celková rekonstrukce vozov-
ky, která obnášela mj. položení nového as-
faltového koberce nebo rozvodů nového ve-
řejného osvětlení. Také došlo na modernizaci 
nástupišť autobusových zastávek a navazují-

 � Rekonstrukce přestupního terminálu v Pravdově ulici byla dokončena

Na sídlišti Vajgar byla vybudována venkovní po-
silovna neboli street workoutové hřiště. Celé dí-
lo tvoří sestava 23 stanovišť, která je zapuště-
na do  bezpečnostní dopadové plochy (90 m2) 
z  EPDM granulátu. Svou barevnou kompozicí 
přirozeně navazuje na objekt pobočky městské 
knihovny, jenž se nachází v  bezprostřední blíz-
kosti. Jedná se druhé workoutové hřiště ve měs-
tě, podobné naleznou zájemci také v parku pod 
Gymnáziem Vítězslava Nováka. Není vhodné za-

 �Nová venkovní posilovna předána k užívání
měňovat tato zařízení s  dětskými hřišti. Všech-
ny konstrukce workoutového hřiště jsou určené 
k  posilování jednotlivých svalových skupin, při 
nevhodném používání může dojít k  fyzickým 
problémům. Základní pravidla správného cvi-
čení nabízí návštěvní řád, který je umístěn na ta-
bulce při okraji hřiště. Investice dosáhla částky 
628  770 Kč bez DPH, společnost COLMEX s.r.o. 
z Prahy realizovala dílo během sedmi týdnů.

Petr Kolář

cích chodníků. Jejich povrch se dočkal nové 
zámkové dlažby. 
Celá investiční akce zahrnovala dále instalaci 
nového veřejného osvětlení a osazení nových 
zastávkových přístřešků i  dalšího městského 
mobiliáře (zastávkové označníky, informač-
ní panel, odpadkové koše). Nejen cestujícím 
v dotčené lokalitě začnou nově sloužit veřejné 
toalety. Plánovaný termín realizace byl stano-
ven mezi 15. červnem a 31. srpnem, aby klíčo-
vý přestupní dopravní uzel mohl začít sloužit 
s  příchodem nového školního roku. Celkové 
náklady činily 8 051 425,86 Kč včetně DPH.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �Odbor životního prostředí
Město Jindřichův Hradec si vás dovoluje pozvat na  „Veřejné projednání Územní studie systému sídelní zeleně” v  pondělí 9. září 2019 
od 16.00 hodin v kinosále KD Střelnice. Územní studii systému sídelní zeleně budou prezentovat zástupci zpracovatelské firmy Cimburk s.r.o. 

Ivana Nováková

 �Odbor správy majetku města

Mnozí z  nás považují pojmy jako ekologie, 
společenská odpovědnost nebo ochrana ži-
votního prostředí za  něco moderního a  líbi-
vého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posled-
ních letech. Jde však o velký omyl. Ochranou 
přírody se lidé začali zabývat už v  průběhu 
19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ 
a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si 
uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu 
staletí hodně změnila a v důsledku lidské čin-
nosti na mnoha místech i značně poškodila. 
Osvícení šlechtici proto začali na svých pan-
stvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo 
zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nej-
starším chráněným územím v  Česku a  záro-
veň i  nejstarší přírodní rezervací v  Evropě je 
Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 
1838 na panství Buquoyů. 
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašo-
váním chráněných území, je potřeba dělat víc. 
Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit 
energie, nejen z důvodu ekonomických, ale ta-

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to!

ké proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. 
V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, bu-
dovy dostaly zateplení, řada firemních materiá-
lů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme 
jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. 
Rekultivují zanedbané plochy, ze svých roz-
počtů přispívají na  zachování linkových au-
tobusů a  vlaků, nahradily veřejné osvětlení 
za  úspornější světla, podporují místní firmy, 
motivují spoluobčany k  důslednému třídění 
odpadů. Recyklace může pro obce znamenat 
důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad 
musí obec předat specializované firmě, která 
si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpět-
ný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní 
systémy zcela zdarma. 
Zpětný odběr vysloužilých elektrozaříze-
ní a  jejich následná recyklace se vyplácejí 
hned dvakrát: umožňují totiž opětovně vyu-
žít materiály a  šetří přírodní zdroje. Druhot-
né suroviny získané z  recyklace jsou levnější 

než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úni-
ku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) 
do přírody.
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elek-
trozařízení pro naše město zajišťuje kolektiv-
ní systém EKOLAMP, který v  České republi-
ce vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá 
na provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu 
sběrných nádob do recyklační firmy i samot-
nou recyklaci. Díky tomu ušetří město Jind- 
řichův Hradec finanční prostředky, které 
bychom jinak museli utratit za  likvidaci 
nebezpečných odpadů. 
Ročně se prostřednictvím kolektivního systé-
mu EKOLAMP podaří recyklovat kolem 5 mi-
liónů kusů zářivek a dalších světelných zdro-
jů. To představuje až 25 kg rtuti, která by jinak 
mohla znečistit vodu o  objemu téměř dvou 
Lipenských přehrad. 
Mapu sběrných míst naleznete na: 
www.ekolamp.cz.

Blanka Slavíková

 � Služby města Jindřichův Hradec

V pondělí 5. srpna 2019 byla zahájena generál-
ní oprava kremační pece v  krematoriu Jindři-
chův Hradec. Pracovníci firmy TABO-CS s.r.o. 
Olomouc provedou během předpokládaných 
6 týdnů rozsáhlou výměnu celé vyzdívky, izola-
cí, včetně jednotlivých konstrukcí pece. Součás-
tí generální opravy je zároveň výměna řídícího 
systému. Nový řídící systém Cre-COS nahradí 
stávající zastaralý systém. Rada města schválila 
na svém zasedání v červnu letošního roku spo-
lečnosti Služby města Jindřichův Hradec zadání 
veřejné zakázky výše uvedené společnosti TA-
BO-CS s.r.o. Olomouc. Celková cena generální 
opravy činí 2 650 000 Kč a bude plně financová-
na z prostředků společnosti Služby města Jindři-
chův Hradec. Po dobu opravy bude kremace ze-
mřelých provádět na základě smlouvy kremační 
ústav Tábor. Předpokládaný termín ukončení 
generální opravy je do 15. září 2019.

Hana Palusková
Foto: Kamila Simandlová

Generální oprava kremační pece zahájena

Pracovníci firmy TABO-CS Olomouc s.r.o. při demontáži jednotlivých prvků na kremační lince.
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Velmi profesionální práci odvedli 5. srpna 
policisté z  obvodního oddělení J. Hradec 
prap. Antonín Grunt a  prap. Radim Koutný, 
když společně s  policejním vyjednavačem 
nprap. Mgr.  Bc.  Petrem Maryškou rozmluvi-
li muži sebevraždu, a  tím mu zachránili ži-
vot. Operační důstojník na tísňové lince 158 
přijal v  19.40 hodin oznámení, že na  silnič-
ním mostu pozemní komunikace ze směru 
J. Hradec na  Novou Včelnici, stojí muž, a  to 
právě nad železničním koridorem a  patrně 
se chystá ukončit svůj život skokem pod je-
doucí vlak.
Na  místo ihned vyrazila dvoučlenná hlídka 
jindřichohradeckých policistů. Když policisté 
v  19.44 hodin přijížděli, viděli, že muž právě 
přelezl zábradlí a usedá na stříšku, jež chrání 
železniční troleje, a zde klátí nohama ve vzdu-
chu v místě nad koridorem. Oba policisté ne-
váhali ani minutu a přelezli zábradlí směrem 
nad železniční koridor. Zde si jeden z nich le-
hl a sunul se blíže k poškozenému, druhý stál 
nahoře a  zajišťoval kolegovu bezpečnost. 
Snažili se s  poškozeným zahájit komunikaci, 
což se jim podařilo. Muž projevil zájem o ci-
garetu. Tu však policisté neměli, neboť jsou 
oba nekuřáci, přesto neváhali a  jeden z nich 
zastavoval vozidla se žádostí o  cigaretu pro 
poškozeného, zatímco druhý policista stále 

 � Záchrana lidského života!

udržoval komunikaci. Cigaretu policista pro 
poškozeného získal od jedné z posádek pro-
jíždějících vozidel a tuto mu předal.
Kolem 20. hodiny se na místo dostavil poli-
cejní vyjednavač, jenž je proškolen na  jed-
nání s  lidmi v  krizových situacích. Za  jeho 
přispění se všem třem policistům po dalších 
20 minutách podařilo s mužem navázat užší 
slovní kontakt a přesvědčit jej, aby od svého 
úmyslu spáchat sebevraždu skokem pod je-
doucí vlak upustil. V  tu dobu již seděl muž 
na  stříšce velmi blízko trolejového vedení 
a  riziko tak pro něj bylo značné. I  z  tohoto 
důvodu byl zastaven průjezd vlakových sou-
prav a vypnuto traťové vedení. 
Poškozenému muži policisté pomohli, když 
dva z ochránců zákona jej drželi za ruce, jisti-

li ho a pomohli mu dostat se zpátky ze stříš-
ky nad železničním koridorem dál až zpět 
k vysokému zábradlí, kde ho společně všich-
ni překonali a muže vytáhli na silniční most, 
zatímco třetí policista svým kolegům z mos-
tu pomáhal. Záchranná akce tak ve 20.30 ho-
din šťastně skončila. Lidský život nebyl zby-
tečně zmařen. Poškozený muž byl převezen 
k dalším úkonům na služebnu OOP J. Hradec.
Co bylo příčinou mužova rozhodnutí ukončit 
vlastní život, je v dalším šetření jindřichohra-
decké policie. 
Velký dík patří zasahujícím policistům, 
kteří riskovali svůj život a  zdraví nad 
elektrickou trolejí, kde je velmi vysoké 
napětí 25 000 V!

Hana Millerová

2. srpna 
Za  asistence pracovnic odboru sociálních věcí 
vyjížděla hlídka strážníků v  páteční dopoledne 
na sídliště Vajgar do bytu v 1. patře, ze kterého, 
dle přijatého oznámení od  bezradných souse-
dů, paní (81 let) zdaleka ne poprvé vyhazuje vě-
ci z  okna, nějakou tyčí bouchá do  zábradlí bal-
kónu a nikomu dlouhodobě nejen že neotevírá, 
ale sama také nevychází. Paní však k překvapení 
všech milou společnost uniformovaných kolegů 
přivítala, s pracovnicemi sociálního odboru vlíd-
ně pohovořila, a když bylo shledáno, že je zcela 
nesoběstačná a nemá doma pranic k  jídlu, byla 
přivolanou osádkou záchranné služby převezena 
do příslušného zdravotnického zařízení.
Úlevu s  hořkým koncem zažila v  půl desáté 
dopoledne na  veřejných záchodcích v  Huso-
vých sadech paní z  Dunajovic. Když totiž zaří-
zení opustila, a po několika minutách se vrátila 
zpět, její peněženka s více jak 2000 Kč, kterou za-
pomněla uvnitř záchodků, byla pryč. A byť by-
ly bez prodlení provedeny naší jednotkou úko-
ny vedoucí k nalezení ztracené portmonky, tato 

 � Výpis z událostí

se již nenašla. Objevila se až o čtyři dny později 
na náměstí Míru, ovšem bez peněz. O jejím ob-
jevení byla majitelka vyrozuměna s  informací, 
kde si jí vyzvednout. 
K létu patří zelená! Barvu trefili správně, jen po-
pletli, že se nesmí jednat o peprmintový destilát 
z likérky Božkov. Když si dva chlapci (15 a 17 let) 
ještě přikoupili dvoulitrovou PET láhev Velkopo-
povického Kozla a  začali v  altánku Mertových 
sadů popíjet, záhy zjistili, že něco není v pořád-
ku. Načapala je totiž patrola kolegů, kluci si dý-
chli, přičemž o výsledku byli informováni rodiče. 
Těm se dostalo poučení, že hoši pili tam, kde se 
to nesmí. Kromě přestupku, ze kterého se bu-
dou zpovídat, dostane, vzhledem k jejich věku, 
vyrozumění i odbor sociálních věcí. A prodavač-
ka vietnamské národnosti z Maxíka v Nežárecké 
ulici navštíví právní oddělení městského úřadu, 
kde se bude zpovídat z porušení Zákona o opat-
řeních k ochraně před škodami působenými ta-
bákovými výrobky, alkoholem a jinými návyko-
vými látkami. 
3. srpna
S  dalším pokutovým bločkem za  přestupek 
proti občanskému soužití odkráčel pár dnů 
po  svém úřadování z  našeho „nápravné-
ho zařízení“ bajker (19 let) z  Blažejova. Ten-
to bájný Fénix, bez pochyb posilněn něčím 
na povzbuzení, v sobotu (čtvrt hodiny po pá-
té odpoledne) v bytě na náměstí Míru chytil 

v  návalu své časté neovladatelnosti o  14 let 
starší partnerku pod krkem. Od ní se mu do-
stalo sebeobranného usměrnění, které mu 
způsobilo lehké krvácení z nosu a chvilku jej 
vyvedlo z koncentrace, což stačilo, aby se vy-
manila ze sevření a  vyšoupla ho na  chodbu 
domu, kde si ho po chvilce převzali do péče 
kolegové. A co na to mladý „hrdina“? Prý měl 
špatný den. Kdy bude mít dny lepší, už ale 
neprozradil.
8. srpna
Promáčklé dveře a  odřený lak u  svého za-
parkovaného Passatu nalezla na náměstí Mí-
ru ve čtvrtek hodinu před polednem řidička 
z  okresu České Budějovice, a  tak se obrátila 
s  prosbou o  pomoc k  naší jednotce. Prově-
řením záznamu na několika kamerových bo-
dech neušly pozornosti obsluze kamerové-
ho systému dvě ženy, parkující se Škodou 
Octavia se středočeskou registrační značkou 
hned vedle poškozeného Passatu. Ze zad-
ní části škodovky vystoupil nekontrolovaně 
malý capart. Dámy, když zjistily, že prcek při 
vystupování prudce otevřel dveře a  poško-
dil dveře sousedního Passatu, několikrát po-
škozený vůz prohlédly, proměřily dráhu dveří 
při otvírání, a  když se přesvědčily, že vina je 
bez pochyb na jejich straně, urychleně hupsly 
do Octavie a z parkoviště zbaběle odjely. 

Petr Čermák
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ní přinášejí noviny zprávy, že krej-
čí a obuvníci budou nuceni poža-
davky své zvýšiti přinuceni byvše 
zdražením všech potřeb. Daří se 
nám stále hůře a s obavou pohlí-
žíme na blížící se zimu.

Stavební družstvo
Kolik činí státní záruka na stavbu? 
Stát zaručuje zápůjčky poskytnu-
té na  novostavby až do  90 pro-
cent celého stavebního nákladu. 
Je možno tedy počíti se stavbou 
rodin. domku, jehož stavební ná-
klad rozpočten jest např. obno-
sem 50.000 K, složením hotovosti 
5.000 K. Zbývajících 45.000 K ob-
drží stavební zápůjčkou, jež poží-
vá pod zárukou sirotčí jistoty.

12. září 1919
Přednáška dr. Vl. Slavíka
na  Střelnici, pořádná místní org. 
Čs. nár. demokracie v pátek minu-
lý týden, přivábila tolik poslucha-
čů, že sál stěží stačil. Krásná slova 
přednášejícího nadchla všecky, 
poučila, posílila. Mluvil svým jem-
ně kritisujícím způsobem o  po-
litic. situaci zahraniční i  vnitř-
ní, varoval před upřílišňovaným 
stranictvím a dokazoval, že všec-
ka politika konec konců má cíliti 

5. září 1919
Z ředitelství městské opatrovny
Při zápise do  městské opatrovny 
přijato bylo 122 dítek, a to 54 hochů 
a  68 dívek. Pí ředitelka Marie Hil-
gartnerová darovala pro knihovnu 
ústavu 6 ročníků Časopisu učitelek 
škol mateřských a Příručku pro ško-
ly mateřské od J. Jarníkové. Za dar 
ten vyslovuje sbor učitelek vážené 
dárkyni uctivý dík. 

Slavnost zrušení roboty 
pořádá v pondělí dne 8. září Sdru-
žení republikánského dorostu 
československého venkova s tím-
to pořadem: Od 11-12 hodin do-
poledne promenádní koncert 
posádkové hudby č. 75 v sadech, 
od 1. hodiny odpoledne seřazení 
průvodu na Vídeňské silnici u ze-
měbran. kasáren, o 2. hodině prů-
vod městem do  Eckovy zahrady, 
o  3. hodině přednáška o  zruše-

ní roboty, po  té koncert spojený 
s národní veselicí; národní tanec, 
odevzdání dožínkového věnce, 
povidlový koláč, rohlík a  volná 
zábava. Výtěžek buffetu ve  pro-
spěch Českého srdce. Večer věne-
ček v Měšť. besedě.
Našim rybářům!
Dnem 1. září t. r. zahájil činnost 
nově ustavivší se Rybářský klub 
v  J. Hradci, který čítá až dosud 
125 členů a  získal téměř veškeré 
tekoucí vody v majetku velkostat-

ku a  probošství v  Jindř. Hrad-
ci jsoucí. Klub tento má za  účel 
hospodařiti v  tekutých vodách; 
pěstovati přirozený i  umělý chov 
ryb racionálním hospodařením 
na  rybnících, pěstovati rybářský 
sport, šířiti porozumění pro chov 
ryb, pořádati kočovné schůze, po-
učné přednášky a rybářské kursy, 

po  případě rybářské výstavy, při-
stupovati ke spolkům a sdružením 
s  podobnými tendencemi. Roční 
příspěvek členský činí 15 a 5 K zá-
pisné jednou provždy.
Málo potěšitelné vyhlídky 
na  blížící se zimu. Uhlí jest vel-
ký nedostatek a jen málo je těch 
šťastných, jimž se poštěstilo ja-
kous zásobu na  zimu si opatřiti. 
Ceny uhlí stále stoupají, palivo-
vého dřeva možno sice zakou-

piti, ale ceny jeho nejsou kaž-
dému přístupné, a  tak s  hrůzou 
klademe si otázku, jak bude v zi-
mě. Drahota všeho, na  místo, co 
by měla poleviti, stoupá u všech 
životních potřeb, brambory pro-
ti loňsku jsou mnohem dražší 
a masa jest velice málo, a když se 
na  trhu objeví, požadovány zaň 
ceny horentní. S  jistotou počítali 
jsme, že letos na zimu bude oděv 
a  obuv levnější, ale zdá se, že 
jsme se přepočetli, neb právě ny-

S koncem léta si obyvatelé města, stejně jako všichni ostatní v mladé samostatné republice, uvědomili novou si-
tuaci a z ní vyplývající povinnosti. Končící léto přineslo začátek nového školního roku v mateřských, základních 
i odborných školách. Při zápisu dětí do škol už všichni nad bilancí zemědělské úrody pomysleli na dlouhou zimu, 
ošacení a topivo. Také ze stránek Ohlasu od Nežárky je zřejmé, že Jindřichohradečané se zamýšleli nad podobný-

mi otázkami. A tak se objevilo v tisku i mírné povzdechnutí nad neutuchající drahotou jídla i oblečení a řada místních vyslechla přednášku místního 
uznávaného advokáta a diplomata, přednosty úřadu pro přípravu mírové konference a sekretáře československé delegace na Pařížské konferenci Vla-
dimíra Slavíka. Ohlas z jeho řeči vytkl myšlenku, „… že všecka politika konec konců má cíliti ku prospěchu národního a státního celku a nikoli sloužiti 
sobeckému zájmu jednotlivých tříd společenských a stran.“

POHLEDY DO HISTORIE

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

ku prospěchu národního a státní-
ho celku a nikoli sloužiti sobecké-
mu zájmu jednotlivých tříd spo-
lečenských a stran. 
Na hospodářské škole zimní v J. Hradci
započne vyučování v  úterý dne 
4. listopadu pro rolnické synky 
z  okresů: Jindř. Hradec, Kameni-
ce n. L., Počátky, Třeboň, Veselí 
nad Lužnicí. Dobré spojení ranní-
mi i odpoled. vlaky s J. Hradcem 
umožňuje chovancům i  ze vzdá-
lenějších obcí do  školy za  po-
loviční jízdné dojížděti. Zápis-
né a  školné činí 50 K; nemajetní 
platí polovinu. Pro méně majet-
né chovance zřízena jsou stipen-
dia od okres. zastupitelstev shora 
jmenovaných. Přihlášky o  přije-
tí, které mohou se díti i písemně, 
přijímá ředitelství školy během 
měsíce září i  října ve  všední dny 
i v neděli a ve svátek vždy dopo-
ledne. 
Zpívání národní hymny
Úředně se sděluje: Jak bylo zjiš-
těno, hraje a  zpívá se „Kde do-
mov můj“ při takových příležitos-
tech a  v  takových místnostech, 
jež profanují tuto hymnu našeho 
národního probuzení i  státního 
vzkříšení. V  základě výnosu pre-
sidia ministerstva vnitra upozor-
ňuje se proto, že hymnu tuto ve-
řejně hráti a zpívati jest dovoleno 
pouze při slavnostních příležitos-
tech vážného rázu spolu se slo-
venskou hymnou „Nad tatrou se 
blýská“ a  že obecenstvo jest sa-
mozřejmě povinno vyslechnouti 
tyto hymny stojíc. Hráti a  zpíva-
ti tyto hymny v  restauracích, ka-
várnách, tanečních místnostech 
apod. není přípustno.
--------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v  budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondě-
lí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým Od 8. 7. 2019 do 13. 8. 2019 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Miloslav Volf Nová Bystřice 25. 8. 1959 8. 7. 2019
Marta Čoudková Stráž nad Nežárkou 4. 7. 1944 10. 7. 2019
Václav Boček Plavsko 2. 8. 1951 12. 7. 2019
Ludmila Kořínková Nová Včelnice 6. 9. 1926 12. 7. 2019
Jana Povolná Jindřichův Hradec 16. 6. 1963 14. 7. 2019
Marie Svobodová Jindřichův Hradec 8. 7. 1922 15. 7. 2019
Libuše Čížková Kardašova Řečice 27. 3. 1939 18. 7. 2019
Vlastislav Mazanec Jindřichův Hradec 22. 3. 1938 24. 7. 2019
František Forchtner Rapšach 27. 9. 1931 26. 7. 2019
Zdenka Procházková Radouňka 11. 9. 1940 27. 7. 2019
Ing. Josef Bartoš Jindřichův Hradec 7. 4. 1932 27. 7. 2019
Miroslav Koloušek Jindřichův Hradec 30. 10. 1935 28. 7. 2019
Božena Čermáková Jindřichův Hradec 28. 12. 1939 29. 7. 2019
Víteček Nebáznivý Jindřichův Hradec 14. 12. 2000 29. 7. 2019

Jana Chlebcová Otín 15. 5. 1940 29. 7. 2019
Marie Smolíková Jindřichův Hradec 11. 3. 1934 1. 8. 2019
Zuzana Merthová Nová Včelnice 23. 11. 1937 3. 8. 2019
Milada Maleninská Břilice 3. 11. 1943 5. 8. 2019
Augustin Šperl Jindřichův Hradec 27. 9. 1939 5. 8. 2019
Miroslav Jaroušek Oldřiš 19. 5. 1948 5. 8. 2019
Vlastimil Verner Otín 19. 1. 1937 7. 8. 2019
Marie Kryzanová Horní Pole 22. 5. 1943 7. 8. 2019
Anna Cenkerová Jindřichův Hradec 24. 2. 1934 8. 8. 2019
Ing. Karel Bajer Jindřichův Hradec 8. 2. 1943 8. 8. 2019
Vladimír Jurásek Jindřichův Hradec 22. 8. 1927 9. 8. 2019
Jindřich Florián Jindřichův Hradec 14. 7. 1949 9. 8. 2019
Jaroslava Batistová Otín 16. 12. 1947 11. 8. 2019
Josef Dvořák Hospříz 3. 3. 1948 13. 8. 2019

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

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

V  úterý 13. srpna 2019 zasáhla náš letec-
ký svět smutná zpráva o  tragickém skonu 
bývalého excelentního československé-
ho vojenského stíhacího pilota plukovní-
ka v. v. Františka Hlavničky. Domovem byl 
v Bechyni, ale s městem nad Vajgarem měl 
po dlouhé roky úzké vazby. Do Jindřichova 
Hradce jezdil létat do  místního aeroklubu 
a na setkání s členy Klubu historie letectví, 
mezi nimiž měl řadu přátel.
Při vzpomínce na Františka Hlavničku nemo-
hu pominout jeho významnou leteckou kari-
éru, během níž proslavil Československo a po-
sléze Českou republiku na  řadě významných 
leteckých show. Mezi československými vo-
jenskými piloty MiG-21, přezdívanými „holu-
bice míru“, je považován za neoficiálního krále 
těchto proudových stíhaček. Zasvěceným na-
vždy zůstane v paměti jeho legendární přelet 
MiG-21 do Velké Británie. 
Františka Hlavničku znají obyvatelé Jindřicho-
va Hradce z  cyklu besed „Konec MiGů v  Če-
chách,“ které připravil pro Klub historie letec-

 �Opustil nás král „holubic míru“ František Hlavnička
tví. V únoru 2019 přijal pozvání na besedu tří 
kamarádů, pořádanou společně s plukovníky 
Václavem Vaškem a Oldřichem Pelčákem. Jed-
ním z  nejbližších mu byl veterán letecké bit-
vy o Francii a bitvy o Británii, československý 
válečný letec RAF, brigádní generál Miroslav 
Štandera z  Plzně. Františku Hlavničkovi při-
padla čest svézt generála Štanderu u  příle-
žitosti jeho devadesátých narozenin v  prou-
dovém Albatrosu L-39, na  což často a  rád 
vzpomínal. Vedle létání byl František také vý-
řečným moderátorem leteckých dnů po  celé 
České republice. 
Chci zde vzpomínat na člověka s velkým srd-
cem, který neměl rád lži, křivdy a faleš. Kdyko-
liv jsme se potkali, měl úsměv na rtech a při-
pravený nějaký aktuální bonmot. Byl mužem 
s velkým uznáním pro lidi, kteří něco dokáza-
li. Sám prožil velice pestrý a bohatý život. Za-
nechal za sebou stopy, které v leteckém světě 
nebudou nikdy zapomenuty. Také pro Františ-
ka Hlavničku platí, že „Králové nebes neumíra-
jí v posteli.“

Vždy usměvavý František Hlavnička krátce po jed-
né z besed v konferenčním sále Muzea Jindřicho-
hradecka.

Když jsme se s Františkem naposledy setkali, 
nemohlo mne napadnout, že fotografie, které 
mi podepisuje, budou mementem jeho život-
ního příběhu. Navždy si budu pamatovat jeho 
pevný stisk ruky, když jsme se spolu loučili… 
Františku, šťastný let do aviatického nebe!

Text a foto: Vladislav Burian

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Zářijový program zahájí v Mesadě benefiční ba-
zárek pro Centrum Aktivní senior. Těšit se na vás 
budeme v  prostorách Mesady v  Růžové ulici 
v sobotu 14. září. Ve spolupráci s  II. ZŠ se pro 
seniory uskuteční projížďky dračími loděmi 
po rybníku Vajgar. Podrobnější informace o té-

 � Vítání podzimu v Mesadě
to akci budou upřesněny na plakátech (datum, 
hodina, podání přihlášek atd.). V úterý 24. září 
od 9.00 do 11.00 hodin bude v kanceláři Mesa-
dy v Růžové ulici k dispozici Poradna pro slucho-
vě postižené z Tábora. Ve stejný den (24. září) 
nás zde od 13.30 hodin čeká přednáška s ukáz-

kami pod názvem Líčení a kosmetika pro vyš-
ší věk. Ve  čtvrtek 26. září se v  Mesadě bude 
od  14.00 hodin konat další část kurzu práce 
na počítači a zacházení s mobilními telefony. 
Samé hezké dny všem za Mesadu přeje 

Eliška Macurová
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Společnost přátel ZUŠ V. Nováka Jindřichův 
Hradec ve  spolupráci s  Mezinárodním or-
chestrem Jindřichův Hradec - Gmünd a Nada-
cí ADRA v  České republice pořádá Benefiční 
koncert na pomoc pětileté Justýnce Rakašo-
vé, která trpí dětskou mozkovou obrnou. 
Peníze budou určeny na  neurorehabilitaci 
Kosmík v pražské klinice Axon. 

Justýnka Rakašová je přes svoji vážnou ne-
moc usměvavá, milá holčička ze Sokolovska 
se spoustou energie a  odhodlání poprat se 
se svým osudem. Moc ráda by chodila a hrála 
si se svojí sestřičkou Vaneskou – dvojčetem, 
která se narodila zdravá. K tomu, aby se jí to 
splnilo, by však potřebovala několikrát do ro-
ka absolvovat dosti drahou neurorehabilitaci.
Jedna ambulantní terapie trvá tři týdny a stojí 
49 200 Kč. K tomu je třeba uhradit i ubytová-
ní. Tak vysokou částku našetřit, navíc opako-
vaně, je pro nejbližší Justýnky nedosažitelné.
Zdravotní pojišťovny tuto velmi účinnou re-
habilitaci nehradí. Proto bychom Justýnku 
rádi podpořili, a  to ve  spolupráci s  Nadací 
ADRA, se kterou spolupracujeme.
Děkujeme i  vám moc za  podporu při avizo-
vaném benefičním koncertu, nebo také přes 
veřejnou sbírku. Více informací na: www.
nadace-adra.cz. (viz. Přehled podporova-
ných osob/rodin na: https://www.adra.cz/
nadace-adra/verejna-sbirka. Sbírkový účet 
č.57333375/0300 v.s. 244 pro Justýnku). 
Mezinárodní orchestr Jindřichův Hra-
dec – Gmünd složený z  českých a  rakous-
kých hudebníků působí v  současné podobě 
na amatérské scéně od roku 2000. Základem 
orchestru jsou smyčce (housle, viola, violon-
cello a kontrabas) doplněné dřevěnými a žes-
ťovými dechovými nástroji (flétna, hoboj, kla-
rinet, trubka a pozoun).

 � Výtěžek benefičního koncertu poputuje nemocné Justýnce
Na  koncertech vystupuje kolem 45 členů, 
na soustředění pak jezdí i s přípravnými sou-
bory přes 60 hudebníků z  Čech, Rakouska 
a v posledních letech i z Německa.
Zkoušková činnost probíhá ve  školním ro-
ce každou středu v  J. Hradci, Rakušané pak 

zkouší každý čtvrtek v Gmündu. Dvakrát roč-
ně probíhají společná vícedenní soustředění 
v Rakousku: v létě v Gmündu a o Velikonocích 
ve  Weitře. Soustředění končí závěrečnými 
koncerty ve Zwettlu, Gmündu, Weitře a Jind- 
řichově Hradci, kde s  orchestrem vystupují 
i sólisté z řad členů orchestru nebo hosté.

Letošní závěrečný koncert 28. orchestrál-
ního soustředění v  Gmündu se uskuteční 
v neděli 15. září v 17.00 hodin v Rytířském 
sále Státního hradu a  zámku Jindřichův 

Hradec. Na  koncertě zazní skladby J. S. Ba-
cha, W. A. Mozarta a dalších skladatelů. K pes-
trosti programu přispěje i vystoupení dětské-
ho smyčcového souboru a  violoncellového 
orchestru.
Srdečně vás zveme a  těšíme se na  společně 
prožité chvíle při krásné hudbě a s vědomím, 
že malé Justýnce pomůžeme.

Jana Vojáčková

Jaké je využití digitálních technologií na  poli 
současného sochařství? Jak s  touto technolo-
gií pracují ve 3D studiu FaVU VUT v Brně? Jaké 
možnosti nabízí digitální sochařství na poli DIY 
(Do it yourself – „Udělej si sám“)? Na tyto otáz-
ky se vám pokusí odpovědět Filip Hauser a Du-
šan Váňa na  přednášce s  názvem „Užití di-

 �Nejen o využití digitálních technologií v sochařství bude přednáška v Muzeu Jindřichohradecka
gitálních technologií v sochařství“. Koná se 
24. září od 18.00 hodin v konferenčním sale 
Muzea Jindřichohradecka.
V roce 2018 si Česká republika připomínala vý-
ročí 100 let od založení Československa. V rám-
ci oslav proběhlo v  Jindřichově Hradci slav-
nostní odhalení sochy legionáře a plukovníka 

legií v  Rusku Josefa Jiřího Švece (1883–1918). 
Ta již v okolí dnešních Švecových kolejí za prv-
ní republiky stála. Do dnešních dnů se ale ne-
dochovala. Při znovuosazení byla použita řa-
da moderních metod, na jejichž výsledek bude 
přednáška zaměřena. 

Filip Hauser
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V  průběhu celého uplynulého školního roku 
pracovali žáci třídy 4. A  jindřichohradeckého 
gymnázia společně s  žáky partnerského gym-
názia z rakouského Zwettlu na společném děje-
pisném projektu. Jeho cílem bylo přiblížit mla-
dé generaci život v česko-rakouském pohraničí 
v době, kdy byly obě země odděleny „železnou 
oponou“.  Své výsledky představili veřejnosti 
20. června 2019 v  konferenčním sále Muzea 
Jindřichohradecka v  podobě počítačové pre-
zentace a panelové výstavy. K dispozici byla také 
brožura, která zachycuje všechny aktivity a prů-
běh projektu. Stříhání ostnatého drátu se stalo 
symbolem pádu komunistického režimu po lis-
topadu 1989, od těchto událostí uplyne v letoš-
ním roce přesně 30 let.

Jana Burianová

 �Život za „železnou oponou“

Držte se pevně svých židlí! Prudký poryv syn-
kop útočí! Když zaválí hot-jazz nebo swing, 
duše vzlétá, srdce jásá, oči září, nohy křepčí!
Nechte se pozvat na koncertní show s náz- 
vem Nejkrasší kusy saisóny, která se koná 
1. října od 19.00 hodin v Kulturním domě 
Střelnice. Vystoupí Ondřej Havelka a  jeho 
Melody Makers. 
Předprodej vstupenek probíhá na  pokladně 
Kulturního domu Střelnice, dále v Čedok Part-
ner, Panská 136/I nebo on-line na: www.kul-
tura.jh.cz a www.ticketart.cz.

Kamil Růžička

 � V Jindřichově Hradci zazpívá Ondřej Havelka

Od pátečního večera 27. září až do neděle 
29. září bude v prostorách Základní umě-
lecké školy Vítězslava Nováka v Jindřicho-
vě Hradci probíhat 18. ročník festivalu stu-
dentského a autorského divadla.
V  průběhu existence divadelního festiva-
lu vystoupilo v  Jindřichově Hradci množství 
profesionálních divadelních souborů, soubo-
rů literárně-dramatického oboru základních 
uměleckých škol či pedagogů a studentů Ka-
tedry autorské tvorby a pedagogiky Divadelní 
akademie múzických umění v Praze. Festival 
se opět zaměří víc na práci v dílnách, přesto 
si jindřichohradečtí diváci budou moci přijít 
na své. K zhlédnutí bude několik představení 
středoškolských divadelních souborů (z Jind-
řichova Hradce a Prahy). Součástí festivalu bu-
de i vystoupení profesionálních divadelníků. 
Do  Jindřichova Hradce zavítá a  inspiraci do-
dá divadelní soubor Boršč (Hana Malaníková 
a  Eva Čechová) s  představením Sestry v  roji. 
Toto představení je vhodné pro dospělé i děti 
od 12 let. V loňském roce jsme měli příležitost 
zhlédnout jejich sesterskou klauniádu Tučňá-

 � Jindřichův Hradec bude hostit osmnácté Dadainspirační dny
ci aneb život na ledových pláních manželství. 
Letos se nám nabízí jedinečná příležitost opět 
se zasmát inteligentnímu humoru o vztazích 
mezi ženami a muži.
V  rámci festivalu budou probíhat dílny, kte-
rých se za  mírný poplatek může zúčastnit 
každý, kdo bude mít zájem o získání nových 
zkušeností a  dovedností v  oblasti hlasové 
techniky, herecké techniky, dialogického jed-
nání či vypravěčství.
Přijďte se sami na vlastní oči přesvědčit, že di-
vadelní zázraky se nedějí jen na velkých diva-
delních scénách, ale i  v  inscenacích středo-
školských divadelních souborů a  že vytvořit 
v  rámci několika hodin práce v  dílně výstup 
hodný pozornosti diváků je úkol náročný, ale 
splnitelný.
Bližší informace o programové nabídce nalez-
nete také na webových stránkách: www.zus-
-jhradec.cz. Festival za  finančního přispění 
města Jindřichův Hradec a Jihočeského kraje 
pořádá Společnost přátel ZUŠ Vítězslava No-
váka a ZUŠ Jindřichův Hradec.

Vojtěch MaděryčPředstavení Kocour na 16. Dadainspiračních dnech

Hrdina knihy Bez duše se vrací na pulty knihkupectví, a to 
už 5. září letošního roku. V detektivce pojmenované Zavá-
tá sněhem si Matěj Mlynář užívá poklidných dnů s Pavlou 
Královou a  zdá se, že se jeho život vrátil do  normálních 
kolejí. Když ale zmizí dívka, kterou Mlynář zná, musí se 
rozhodnout, jestli dodržet slib daný milované ženě ane-
bo se zapojit do pátrání. Detektivní román Zavátá sně-
hem vychází 5. září 2019 v nakladatelství Motto, a po-
kud si ho budete chtít nechat podepsat, pak 26. září 
k tomu budete mít skvělou příležitost. Martin Stručovský 
totiž ten den navštíví Městskou knihovnu v Jindřicho-
vě Hradci, kde bude o obou knihách povídat. 
O autorovi 
Narodil se v Jindřichově Hradci. Po studiu na Západočeské 
univerzitě v Plzni zakotvil v jindřichohradeckém knihkupec-
tví, kde se naplno vyžívá ve své lásce ke knihám, které jsou 
jeho celoživotní vášní. Nepohrdne ale ani dobrým filmem 
či seriálem. Ve svém volném čase se potuluje ulicemi města, 
popijí kávu a zkouší vymýšlet nové příběhy. 

Martin Stručovský

 �Matěj Mlynář se vrací
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V  sobotu 20. července se konal v  pořadí již 
12. Folklórní festival v  Jindřichově Hradci. 
Slavnost zahájil starosta města Stanislav Mrv-
ka a starosta Jarošova nad Nežárkou Bohumil 
Rod. Ten se pravidelně obléká do kroje včet-
ně „ženícího kabátu“. Vedoucí souboru Vlasta 
Nejedlá, která oblékla blatský kroj, nás, baráč-
níky, požádala o půjčení ženícího kabátu spo-

 �Ohlédnutí za letošním Folklórním festivalem v Jindřichově Hradci
lu s  čepicí pro starostu Jindřichova Hradce. 
Společně pak oba starostové a vedoucí sou-
boru tvořili efektní čelo průvodu. Nápad to 
byl úžasný, bylo to zase něco jiného.
V Muzeu Jindřichohradecka ve Štítného ulici 
nás přivítala Alexandra Zvonařová. Konfero-
vání se ujala moderátorka Vendulka Vrbová. 
Potom už následovala jednotlivá vystoupe-

ní. Kromě Jarošovské krojové družiny to byl 
Blaťácký soubor z Vlastiboře, Cimbálová mu-
zika Matěje Kůrečky z Břeclavi, Folklórní sou-
bor Hrozének z Bulhar, ženský pěvecký sbor 
a Verbíři z Podluží.
Soudě podle bouřlivého potlesku se všech-
na vystoupení moc líbila. Pořadatelům se 
organizace povedla na  jedničku ke  spokoje-
nosti všech účinkujících i diváků. Těžko si ně-
kdo dovede představit, co znamená sehnat 
sponzory, účinkující, pohoštění a  dárky. Daří 
se to díky dobré spolupráci Jarošovské krojo-
vé družiny s pracovníky muzea a v neposled-
ní řadě díky finanční účasti Jihočeského kraje, 
města Jindřichův Hradec, Nadačního fondu 
rozvoje města J. Hradec, obce Jarošov nad 
Nežárkou a firem Waldviertler Sparkasse, Fru-
ko Schulz a ostatních sponzorů.
Nás baráčníků z Obce Kunifer J. Hradec se zú-
častnilo 11 v  krojích a  svérázech. Je to krás-
né, že se daří tyto tradice udržovat, ale jen 
díky obětavým lidem, kteří ve  svém volnu 
jsou schopni zajistit takovou akci. Jim všem 
a  všem účinkujícím patří velký dík za  krásně 
prožité odpoledne, které nám připravili.

Dáňa Šprinclová

V  pátek 20. září od  11.00 hodin se uskuteč-
ní v  Komenského ulici další pokládání tzv. 
kamenů zmizelých. Tentokrát vzpomeneme 
na  rodinu jindřichohradeckého podnikatele 
Mořice Schulze.
V  Jindřichově Hradci a  okolí není snad nikdo, 
kdo by neznal firmu Fruko Schulz. Méně je však 
znám tragický osud rodiny zakladatele. Mořic 
Schulz byl zatčen německým gestapem a  za-

 � Kameny zmizelých pro rodinu Schulzovu
vražděn v  Auschwitz 29. října 1941. Jeho man-
želka Františka spolu s  dcerou Ernou a  malou 
vnučkou Evičkou byly 22. května 1942 odve- 
zeny transportem Aw do  Terezína. Erna zde 
10. května 1943, v předvečer svých 33. naroze-
nin, umírá. Františka se svojí vnučkou je odve-
zena 16. října 1944 transportem do Auschwitz. 
Vnučce významného jindřichohradeckého pod-
nikatele bylo šest let.

Z úzké rodiny se konce války dožili synové Moři-
ce Schulze, kteří uprchli z naší země a jako vojá-
ci v zahraničí se spolupodíleli na osvobození na-
ší vlasti.
Při pietním shromáždění budeme mít tu čest 
setkat se i s vnuky M. Schulze, kteří žijí v Izraeli, 
a také s dalšími členy rodiny, která žije v různých 
koutech země.

Marta Leblová

V pátek 13. září od 10.00 hodin se uskuteč-
ní již XVIII. ročník Květinového odpoled-
ne ve vestibulu KD Střelnice v  Jindřichově 
Hradci. Tato benefiční akce, pořádaná pod zá-
štitou starosty města Stanislava Mrvky, patří 
již k tradičním setkáním občanů našeho měs-
ta s cílem květinovou vazbou a nákupem vý-
robků chráněných dílen podpořit činnost or-
ganizace Otevřená Okna z.ú.
Tato organizace dlouhodobě podporuje oso-
by se zdravotním postižením, rodiny a seniory 
v aktivním, smysluplném a důstojném způso-
bu života, umožňuje jejich realizaci v chráně-
ných a sociálně terapeutických dílnách, nabí-
zí možnosti chráněného bydlení a napomáhá 
svými aktivitami jejich zapojení do běžného 
života naší společnosti.
Květinové odpoledne je přehlídkou tradič-
ní i netradiční květinové vazby, kterou velmi 
úspěšně předvádějí žáci odborných učilišť 
s floristickým zaměřením. Jsou to žáci a učite-

 � Jindřichův Hradec provoní další Květinové odpoledne
lé ze Střední školy řemeslné Soběslav, Střed-
ní odborné školy a učiliště Třešť a Střední od-
borné školy VMZ a JZ České Budějovice. 

Velmi důležitou součástí přehlídky je široká 
nabídka výrobků klientů chráněných a sociál-
ně terapeutických dílen organizace Otevřená 
Okna z.ú. Občané si tak mohou prohlédnout 
a  případně zakoupit předměty vytvořené 
v  těchto dílnách a  přesvědčit se o  smyslupl-
nosti a zručnosti klientů této organizace.  
Návštěvníci Květinového odpoledne se mo-
hou rovněž těšit na hudební doprovod Petra 
Mottla. 
Výtěžek bude věnován na úhradu provozních 
nákladů spojených s  činností a  posláním or-
ganizace Otevřená Okna z.ú. v  Jindřichově 
Hradci. Je velmi potěšující, že se za  uplynu-
lých sedmnáct ročníků podařilo získat již více 
než 436 000 Kč. 
Zveme všechny občany města a celého regi-
onu na XVIII. Květinové odpoledne. Přijďte se 
podívat!

Vladimír Nosek
Foto: Josef Böhm
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Hvězdárna F. Nušla a Astroklub při DDM v J. Hradci

ÚKAZY NA OBLOZE V ZÁŘÍ 2019
Planety Merkur, Venuše a Mars jsou nepozorovatelné, Jupiter lze sledovat večer nad jihozápadem. Saturn najdeme nad obzorem v prv-
ní polovině noci, planety Uran a Neptun jsou již pozorovatelné po celou noc (Uran kromě večera). Pozorování Měsíce, hlavně kolem první 
čtvrti, je skutečně velmi poutavé. Slunce osvětluje Měsíc z pravé strany, proto krátery, moře a další povrchové, výškově rozdílné útvary vrhají 
do měsíční krajiny stíny. Dalekohledy je tak vidět krásný prostorový a velmi působivý obraz. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost 
zcela chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní objekty, jindy dobře viditelné, se v měsíčním světle téměř ztrácí nebo se dokonce 
stávají nepozorovatelnými. Měsíc projde 6. září první čtvrtí, 14. září úplňkem, 22. září poslední čtvrtí a 28. září nastane nov. 13. září 
bude Měsíc v odzemí (406 383 km) a 28. září v přízemí (357 796 km). Za bezoblačného počasí je velmi působivý i obraz Slunce v daleko-
hledu. Nabízí pohled na mnoho zajímavostí, jako např. místa s rozdílnou teplotou - chladnější sluneční skvrny nebo teplejší fakulová pole. 
Slunečním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme kromě skvrn také sluneční protuberance a další zajímavé děje. Obloha na přelomu 
léta a podzimu, stejně jako kdykoli jindy, nabízí spoustu zajímavostí k pozorování: například mlhoviny a hvězdokupy, planetární mlhoviny, 
galaxie, dvojhvězdy atd. Dne 23. září v 8.50 hodin SEČ Slunce vstupuje do znamení Vah. Začátek astronomického podzimu. Podzim-
ní rovnodennost. 

• 1. 9. v 15.00 hodin – maximum meteorického roje alfa Aurigid  
(ZHR 6/hod)

• 2. 9. ve 12.00 hodin – Mars v konjunkci se Sluncem
• 4. 9. ve 3.00 hodiny – Merkur v horní konjunkci se Sluncem
• 5. 9. ve 21.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Sco  

(Antares 6,83° jižně; konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
• 6. 9. v 8.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 1,84° jižně;  

5. a 6. 9. večer nad jihozápadním obzorem seskupení Měsíce, α Sco a Jupiteru)

• 8. 9. ve 14.00 hodin – Měsíc v konjunkci se Saturnem  
(Saturn 0,69° severně; Měsíc u Saturnu pozorovatelný večer)

• 10. 9. v 8.00 hodin – Neptun v opozici se Sluncem
• 20. 9. v 18.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 1,77° jižně)
• 24. 9. v 0.00 hodin – Měsíc v konjunkci s β Gem  

(Pollux 6,63° severně; konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
• 26. 9. v 10.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 2,69° jižně; 

Měsíc v blízkosti α Leo pozorovatelný ráno nad východním obzorem) 

Vzhledem k probíhající rekonstrukci Hvězdárny F. Nušla není z provozních důvodů jisté, bude-li možno návštěvní hodiny v náhradním prostoru Domu dětí 
a mládeže v J. Hradci zachovat. Jakmile to bude možné, přineseme nové, přesné informace. Děkujeme za pochopení! 

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; www.ddmjh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 725 763 207 Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v září 2019:

Návštěvní hodiny pro veřejnost v září 2019:

Rok se s rokem sešel a Jihočeský kraj si v rám-
ci své dlouholeté snahy podporovat seniory 
v  jejich aktivním životě připravil již počtvr-
té Seniorské hrátky. Ty první se konaly v roce 
2016. 
A co jsou vůbec Seniorské hrátky?
Dvouhodinové zastavení v sedmi městech Ji-
hočeského kraje, kdy je pro seniory připraven 
bohatý kulturní i doprovodný program. Nej-
větší hvězdou je nestárnoucí legenda, zpě-
vák, herec, moderátor Josef Laufer. Senioři se 
dozvědí zajímavé informace o úžasných kar-
tičkách plných slev - Senior Pasech. Chybět 
nebude ani velmi oblíbené měření mnoha 

 � Jihočeské Seniorské hrátky jsou opět tady!
zdravotních veličin, jako je například měření 
tlaku nebo cholesterolu. 
Kromě toho jsou nachystány i  informace 
k prevenci bezpečí seniorů od Policie ČR ne-
bo dudácká show.
Kdy a kde konkrétně: 
28. 8. 2019 v  Kaplici – Kulturní dům Kaplice, 
Linecká 305
3. 9. 2019 v Blatné – Komunitní centrum 
aktivního života Blatná, Nádražní 661  
4. 9. 2019 v Prachaticích - Společenský sál 
Národního domu, Velké náměstí 1
10. 9. 2019 v Písku – Divadlo Fráni Šrámka, 
Tylova 69

11. 9. 2019 v Táboře – Střelnice Spolkový dům, 
Žižkova 249
17. 9. 2019 v Jindřichově Hradci – KD Střel-
nice, Masarykovo náměstí 107/I
24. 9. 2019 v Českých Budějovicích – Kulturní 
a spolkový dům Slavie, Jirsíkova 243/2
Program startuje vždy od  15.00 hodin. 
Pouze v  Českých Budějovicích je start již 
od 14.30 hodin. Jestli máte babičku, dědečka 
nebo rodiče ve věku seniorů, dejte jim vědět, 
že se něco podobného chystá. Nebo je tam 
rovnou dovezte! Na  naše úžasné seniory už 
se těšíme!

Magdaléna Jiříková  
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CHCETE NÁS?
Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 11 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktivní. 
Má rád společnost lidí. S fenkami i pejsky vy-
chází na procházce dobře (musí se s nimi nej-
prve seznámit), ale v novém domově by měl 
být jedináčkem. Doma si hlídá místo, hračky, 
jídlo a dokáže se ohradit i proti feně. Do svých 
osmi let žil jen venku, nyní je již tři roky zvyk-
lý doma. Na procházkách je nutné ho vodit 
na vodítku, jelikož má silný lovecký pud, a tak, 
když chytne stopu, nic jiného ho nezajímá. 
Není vhodný ke slepicím či kočkám.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

Badynko
kříženec labradora, pes, 13 let
Bady je hodný, milý a  mazlivý pes. Není již 
na dlouhé výlety, ale rád se projde, začuchá 
si „psí zprávy“ a na svůj věk je ještě velmi či-
perný.  Na  ostatní pejsky venku nereagu-
je, je zvyklý i na děti. Ideální domov bychom si pro něj představovali 
v domku se zahradou, kde by mohl „šmejdit“ a kde by měl teplé mís-
tečko na spaní a svůj klid. Procházky má také moc rád, sice to není už 
sportovec ke kolu, ale hodinku chůze bez problémů zvládne a ener-
gie mu rozhodně nechybí.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

Žolík
kříženec, pes, cca 14 let
Žolíček je již starý, pomalejší pejsek. Doposud 
žil venku, ale pobyt vevnitř mu velmi svědčí 
a vzhledem k jeho věku je i vhodnější. Není to 
již pejsek na vycházky, moc toho neujde, spí-
še se rád projde po zahrádce. Je hodný, ale má rád svůj klid. S ostatní-
mi pejsky vychází dobře. Hledáme pro něj domov na dožití, v klidném 
prostředí, nejlépe bez malých dětí, ideálně v domku se zahrádkou.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 

Čeněk
kocourek, (nar. cca 5/2019), (ev. číslo 2019/07/13)
Kastrace v dospělosti je podmínkou adopce. 
Čeněk je úžasně mazlivé a moc hodné kotě. 
Je čiperný, hravý a čistotný.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

Mikeš Očičko
kocour, cca 10-15 let, kastrovaný, (ev. číslo 2019/03/04)
Kocourek je již starý, slepý a pravděpodobně i hlu-
chý. Mikeš je ale vděčný mazel. Zvládá společnost 
ostatních kočiček i pejska. Záchůdek používá v po-
hodě.  Doma si vybere svoje místo, z  něj postup-
ně prozkoumává okolí a vrací se zase zpět. Zvládá 
i  lézt po  škrabadle nebo vyskočit na  postel. Hle-
dáme pro něj nový domov v bytě, kde se nebude dít moc velkých 
změn, aby si přes svůj handicap užil ještě spokojený kočičí život. Po-
kud jsou věci na svém místě, tak se se ztrátou zraku dokáží zvířátka 
vypořádat v pohodě. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 

Aura
kočka, 2 roky (nar. 2017), kastrovaná, 
(ev. číslo 2019/04/05)
Aura je hodná, mazlivá, drobounká a čistotná kočič-
ka. Vhodná je spíše do bytu nebo domku s bydle-
ním převážně doma. S ostatními kočičkami vychází 
dobře, má ráda i děti a pejsky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 

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

Motto: „Narodili jsme se s právem být šťastní. Narodili jsme se s právem 
na lásku, na radost a na sdílení naší lásky. Jsme živí, tak si život vezměme 
a těšme se z něho.“                    

(Don Miguel Ruiz)

Začíná srpen a spolu s ním přichází pro mnohé naše klienty vytoužený 
čas prožitkového tábora. Přípravný dobrovolnický tým dolaďuje posled-
ní hry, kostýmy, externí progra-
my. Těšíme se. Přijíždíme do  na-
šeho oblíbeného penzionu, který 
má bezbariérové koupelny a  ko-
lem terén tak mírně zvlněný, že jej 
bez námahy s vozíčkáři zvládáme. 
Trošku nás zaráží jednání nového 
správce, který, zdá se, má ve svém 
komunikačním repertoáru pouze 
rozkazy. V rekreačním středisku trochu zvláštní. Den první. Přijíždí lektor 
Honza Nový a přiváží sovy, ježky, hady ze záchranné stanice pro zvířata. 
Těšíme se na program. Ouha. Z  jeho auta vybíhá také pejsek. Poslušný 
a milý, ale bez vodítka. Prosím Honzu, ať si psa přiváže. On s plnýma ruka-
ma klecí s úsměvem odpovídá: „Jasně, jen co ta zvířata vynosím.“ Vtom se 
před námi objeví správce a zuřivě na mne řve: „Okamžitě si toho psa dejte 
na vodítko, nebo odsud do rána vypadnete!“  A to před „nastoupenou jed-
notkou“, která čítá jedenáct vozíčkářů, tři nevidomé, několik lidí o berlích, 
řadu osob s mentálním postižením a dvacet dobrovolníků. Šedesát párů 
očí nevěřícně zírá, co se to děje. Nejprve se slušně ohradím vůči tónu a sty-
lu komunikace, poté také zvednu hlas. Polila mne vlna horka a je mi fyzic-
ky špatně. Představuji si některé hodně unavené rodiče, kteří sotva dítě 
předali a těšili se na chvíli zaslouženého oddychu, jak otočí auto a jedou 
zpět. A děcka, natěšená na prožitky, balící hned na začátku kufry. Beru te-
lefon a volám řediteli podniku. Úleva. On přichází, naslouchá. Svým zása-
hem ukončuje náš nechtěný výlet do jiného století a jiného prostředí.  Má 
duše se vrací k rybníku a partě neskutečně ochotných a pracovitých dob-
rovolníků. A ke čtyřiceti klientům, pro které je tento pobyt dlouho očeká-
vaným snem. Dobrovolníci „naskočili“ výborně. Nic jim není zatěžko. Zvlá-
dají hry, výtvarničinu, pomoc při hygieně. Dopřávají klientům opravdové 
chvíle radosti a štěstí. Mozek, vůle i svaly pracují naplno. Přijímáme i náv- 
štěvy: manžele Kukačkovy s Vojtou Dubou a lanovými aktivitami, báječ-
né lidi na silných strojích pod vedením Míly Simrové, kteří dovolili dětem 
vyzkoušet, jak se sedí na motorce a přivezli jim spoustu dárků. Paní Řeho-
řovou, která nás pustila do místního kostela a povyprávěla o jeho histo-
rii a osudech rodiny de Este.  Spousta nádherných chvil. Kluci s kytarami, 
kteří roztancovali děcka na louce. Koncert trubačů. Přišli a zahráli lovecké 
fanfáry jen pro nás. Na konci týdne mne objímá skutečná vlna štěstí. Pro-
žili jsme to bez úrazu, epi záchvatu či alergické reakce. Klienty předáváme 
veselé, radostné a zdravé. Až po jejich odjezdu zjišťujeme, že jedna z dob-
rovolnic si při předávání ukopla nehet na palci nohy. Tak přece jen ten 
urgent navštívíme. Nicméně klienti nic nevěděli. Ona mlčela až do chvíle 
jejich odjezdu, aby jim nezkalila pocit štěstí. Po ošetření zranění večer za-
hájíme terapii písní. I ten poslední večer jen s dobrovolníky byl nádherný. 
Byli jsme živí, vzali jsme si svůj čas a těšili se z něho.

Drahomíra Blažková

 � Jsou chvíle plné lásky a štěstí…
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KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii Johna Fiskeho „TITANIC“ dne 
12. září od 19.00 hodin do divadelního sá-
lu. Divadlo Kalich. Divadelní předplatné 
skupiny B.
V režii Jakuba Nvoty hraje: Filip Blažek a Miro-
slav Vladyka.
Budete svědky detailní rekonstrukce osudu 
Titaniku a  zároveň nových překvapivých od-

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncert
halení, která snad trochu poopraví známou 
legendu. Na  tomto výletu nebudete jen pa-
sivním publikem, a  jak to všechno přežijete, 
je jen na vás. Koneckonců, každý má svůj Ti-
tanik!
V této komedii dvojice herců – jakési duo spe-
kulantů – začíná přemýšlet nad osudem Ti-
taniku a  rozebírat jeho příběh. Z  dialogů se 
postupně stává divadelní rekonstrukce, her-

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní hru Géralda Sibleyrasa „HRDINOVÉ“ dne 
14. září od 19.00 hodin do divadelního sá-
lu. Divadlo v  Rytířské. Divadelní předplat-
né skupiny A.
V režii Petra Slavíka hrají: Petr Kostka, Jaroslav 
Satoranský a Miroslav Vladyka.
Tři veteráni z  první světové války, Gustav, Re-
né a  Fernand, spolu žijí v  domově důchodců 

– pravidelně se setkávají na terase svého sou-
časného útočiště, vzpomínají na svou minulost 
a popichují se, aniž tuší, že největší bitva jejich 
života je teprve čeká. Jeden je cynik s velkým 
srdcem, trpící strachem z vnějšího světa. Druhý 
každou chvíli omdlévá kvůli střepině ze šrap-
nelu uvízlé v jeho hlavě, a není proto schopen 
vést delší konverzaci. Třetí je pragmatik a opa-
trný optimista, který se – navzdory svému kul-

ci na  sebe berou podoby jednotlivých aktérů 
událostí. Jsou kapitánem, cestujícími, lodí, le-
dovcem… Hrají, zpívají, tancují, to vše je do-
plněné o  reálné informace a  vizualizace. Po-
stupně se ve své hře dostávají od konkrétních 
okolností potopení lodi k širšímu společenské-
mu kontextu, a tím i k pointě své hry a příbě-
hu. Titanik je v  jejich podání najednou znovu 
přítomný, avšak už jako širší a současné téma. 

hání – pokouší stát nohama pevně na  zemi. 
Tato trojice se v jednu chvíli rozhodne vzepřít 
monotónnímu životu „ve výslužbě“, v němž je-
dinou perspektivu představuje smrt, a společ-
ně si naplánují výpravu na  kopec na  obzoru, 
na jehož vrcholu se vítr prohání větvemi topo-
lů. Uspějí naši hrdinové v tomto svém posled-
ním životním dobrodružství? A potvrdí pravi-
dlo, že člověk je jen tak starý, jak se cítí?
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Kulturní dům Střelnice vás zve v  rámci předplatného Kruhu přá-
tel hudby na koncert „ČESKÁ KOMORNÍ HUDBA 20. A 21. STOLETÍ “ 
dne 18. září od 19.00 hodin do kaple sv. M. Magdaleny.
Účinkuje: České filharmonické kvarteto ve  složení Štěpán Pražák 
(1. housle), Viktor Mazáček (2. housle), Jiří Poslední (viola) a Jakub Dvo-
řák (violoncello).
České filharmonické kvarteto vzniklo v roce 2000. Výborné individuál- 
ní dispozice všech hráčů a jejich dlouholeté zkušenosti v komorní hře 
jsou skvělým vkladem pro prvotřídní interpretace skladeb. Zvuk Čes-
kého filharmonického kvarteta je vysoce ceněn domácí i  zahraniční 
odbornou kritikou. Jejich interpretace je ovlivněna českou kvartetní 
školou, která je proslulá po  celém světě. České filharmonické kvarte-
to vydalo za dobu svého fungování řadu svých nahrávek. Nejčerstvější 
CD vydalo kvarteto na podzim roku 2017 pod nakladatelstvím Arco Di-
va s úpravami klavírních skladeb pro smyčcové kvarteto Leoše Janáčka 
„Po zarostlém chodníčku“ a „V mlhách“. Momentálně se České filharmo-
nické kvarteto soustředí na nahrávání nového CD obsahujícího všech-
ny smyčcové kvartety známého českého skladatele Jaroslava Krčka.

České filharmonické kvarteto pravidelně účinkuje v  komorních cyk-
lech České filharmonie. Kvarteto má dlouhou historii festivalových 
vystoupení nejen na domácích festivalech v Česku, ale také na festi-
valech v zahraničí – ve Velké Británii, Lucembursku, Německu, Izraeli, 
Číně a na Slovensku.
České filharmonické kvarteto je pravidelně zváno na třítýdenní turné 
do Japonska. Poslední turné se odehrálo na podzim roku 2018, během 
kterého kvarteto koncertovalo s nejlepšími skladbami ze svého české-
ho a evropského kvartetního repertoáru.
V  rámci japonského projektu “Terapie Mozartem” nahrálo kvarteto 
mnoho Mozartových komorních skladeb, vydaných japonským vy-
davatelstvím Octabia Records Label. Mozartovy smyčcové kvartety 

č. 17 a 16   („Haydnovské”) byly nahrány v  roce 2007. Později v  roce 
2011 kvarteto natočilo kvartety č. 19 a 22 („Pruské”). Během japon-
ského turné Českého filharmonického kvarteta v roce 2016 bylo na-
točeno a později vydáno CD s živými nahrávkami koncertů. Součás-
tí této nahrávky je interpretace Mozartova smyčcového kvartetu 
č. 23, Janáčkových skladeb „Po zarostlém chodníčku” a smyčcového 
kvartetu č. 7 „Concerto da Camera” Bohuslava Martinů.
Hráči Českého filharmonického kvarteta
Štěpán Pražák (1. housle)
Absolvoval plzeňskou konzervatoř u Radky Beranové a Romana Fed-
čuka. Již běhěm studia na  konzervatoři spolupracoval jako sólista 
s  orchestrem Divadla J. K. Tyla v  Plzni. Účastnil se mnoha domácích 
i zahraničních mistrovských kurzů a stal se laurteátem národních i me-
zinárodních soutěží (1. místo a  laureát mezinárodní soutěže Louise 
Spohra v  Německu). Jako sólista spolupracoval s  celou řadou profe-
sionálních orchestrů a  vystoupil na  mnoha domácích i  zahraničních 
festivalech. Pravidelně spolupracuje se souborem Musica Bohemica 
a na svých koncertních turné po Evropě vystupuje s ruským pianistou 
Michaelem Kravtchinem. Od roku 2009 je hostujícím koncertním mis-
trem Orchestra Mitteleuropea di Udine v Itáli. Od roku 2014 je primári-
em Českého filharmonického kvarteta.
Viktor Mazáček (2. housle)
Vystudoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. Jaroslava Štětiny a Aka-
demii múzických umění absolvoval u profesora Ivana Štrause. Od ro-
ku 1994 je členem skupiny 1. houslí orchestru České filharmonie. Je 
vyhledávaným komorním hráčem a spolupracuje s mnoha renomova-
nými ansámbly jako jsou Konvergence, Camerata Bohemica a Capella 
Regia Praha. Je koncertním mistrem Komorního orchestru Dvořákova 
kraje. Od roku 2015 se intenzivně věnuje práci Českého filharmonické-
ho kvarteta.
Jiří Poslední (viola)
Absolvoval Pražskou konzervatoř ve třídě prof. J. Ziky a komorní hru 
u Josefa Vlacha a Viktora Moučky z legendárního Vlachova kvarteta. Je 
vyhledávaným komorním hráčem. Účinkoval mimo jiné v souborech 
Šroubkovo kvarteto, Joseph trio, Pražští barokní sólisté a Capella Regia 
Praha. Pravidelně vyučuje na mezinárodních kurzech komorní hudby 
Ameropa v Praze. V roce 1997 se stal členem violové skupiny orchestru 
České filharmonie. Od roku 2000 se intenzivně věnuje práci Českého 
filharmonického kvarteta.
Jakub Dvořák (violoncello)
Hudební vzdělání získal v Praze jako soukromý žák prof. Mirko Škam-
py. Po ukončení studia na gymnáziu byl přijat na pražskou Akademii 
múzických umění, kde ve třídě prof. Rudolfa Lojdy v roce 1990 absol-
voval. Již od svých studentských let spolupracoval s řadou komorních 
orchestrů a souborů (Concertino Notturno Praha, Joseph trio, Musica 
Gaudeans, Virtuosi di basso, Capella Regia Praha). V roce 1997 se stal 
členem violoncellové skupiny orchestru České filharmonie. Je vyhle-
dávaným komorním hráčem a od roku 2000 se intenzivně věnuje práci 
Českého filharmonického kvarteta.

Ivana Bačáková

14  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



Velkou událostí pro všechny příznivce swingu 
a jazzu z Jindřichova Hradce i okolí bude nepo-
chybně vystoupení Rozhlasového big bandu 
Gustava Broma. Zahraje v úterý 24. září 2019 
od 19.00 hodin v Kulturním domě Střelnice. 
Záznam koncertu uslyšíte na jihočeské frekven-
ci 106,4 FM. Koncert pořádá město Jindřichův 
Hradec a Český rozhlas. Výtěžek ze vstupného 
bude věnován na konto Světluška. 

 � Slavný Rozhlasový big band Gustava Broma zahraje v Jindřichově Hradci
Orchestr vystupující pod křídly Českého roz-
hlasu má za sebou slavnou minulost, ale zdo-
bí jej i pozoruhodná současnost. Každý jeho 
koncert je oslavou velkokapelového swingu 
a jazzu. Jindřichohradecký koncert osvěží ta-
lentovaná mladá zpěvačka Zuzana Gamboa, 
která se velmi dobře uvedla v soutěži Česko-
slovensko má talent, a  vynikající jihočeská 
vokalistka Petra Chlebníčková.

Big band Gustava Broma zahraje v Jindřicho-
vě Hradci to nejlepší ze svého repertoáru. Za-
zní například swingové standardy od  zná-
mých autorů Glenna Millera nebo Duka 
Ellingtona a  také skladby z  posledního CD 
orchestru vydaného ve  vydavatelství Radio-
servis.
Začátky tohoto špičkového uskupení saha-
jí do června roku 1940, kdy jeho členové po-
prvé veřejně vystupovali v  hotelu Radhošť 
v Rožnově pod Radhoštěm. Od této doby ve-
dl Gustav Brom kapelu nepřetržitě až do své 
smrti dne 25. září 1995.  V  současnosti řídí 
chod orchestru Vladimír Valovič, vynikající 
slovenský jazzový trumpetista, kterého uvedl 
do této funkce ještě Gustav Brom. 
Historie a  plejáda úspěchů a  ocenění toho-
to orchestru je velmi bohatá. Vždyť doprová-
zel takové superhvězdy, jako jsou či byli May-
nard Ferguson, Ray Charles, Dizzy Gillespie, 
Ray Conniff, Diana Ross, James Morrison a řa-
du dalších. 
O světovosti tohoto orchestru také leccos vy-
povídá to, že jej renomovaný americký jaz-
zový časopis Down Beat zařadil mezi desítku 
nejlepších ansámblů svého žánru na světě. 
Standardní obsazení Rozhlasového big ban-
du Gustava Broma zahrnuje osmnáct hudeb-
níků - sólový klavír, kytaru, kontrabas a  bicí 
a  zbývající instrumentalisty v  sekci trombó-
nů, trubek a saxofonů. 

Miroslav Tichák

V  září má Dům gobelínů otevřeno kromě 
pondělí každý den od 10.00 do 12.00 a od 
13.00 do 17.00 hodin. Návštěvníkům nabízí-
me komentované prohlídky s průvodcem, je-
jichž součástí je i prohlídka dílny restaurování 
a  také možnost tkaní. V kinosále muzea uvi-
dí zájemci krátký film Příběh vlákna nebo film 
Jindřichův Hradec v animační zkratce. Děti rá-
dy tráví čas v dětském koutku, ten je plný pře-
kvapení a  lákadel pro šikovné ruce. V  rámci 
prohlídky budete mít možnost vidět dvě za-
jímavé výstavy.
První z nich, výstava Zašitá krása / Pocta Ma-
rii Hoppe Teinitzerové, potrvá do  8. pro- 
since 2019. Na této výstavě výtvarného usku-
pení Ten to Twelve budete moci zhlédnout 
textilní díla inspirovaná významnou českou 
textilní výtvarnicí. Každá z autorek přistupo-
vala k  realizaci svého díla jiným způsobem, 
zvolila jiné techniky a  postupy, ale cílem 
všech bylo oslavit dílo Marie Hoppe Teinitze-
rové v jeho celé šíři.
Výstava První dáma české tapiserie potrvá 
do 31. října 2019. Unikátní je především za-
půjčenými originály tapiserií ze sbírek Umě-
leckoprůmyslového musea v Praze, utkaných 
v dílnách Marie Hoppe Teinitzerové v Jindři-
chově Hradci. Nádherné tapiserie od Cyrila 
Boudy nebo Břetislava Štorma jsou opět 

 � Září v Domě gobelínů
k vidění v místě jejich vzniku. Hlavním expo-
nátem výstavy je velkoplošná tapiserie Praga 
Regina Musicae (Praha královna hudby) – uni-
kátní tapiserie, osvědčující mistrovství autora 
návrhu i kvalitu dílny. 
Vedle toho se letos v říjnu Dům gobelínů opět 
připojuje ke Dnům otevřených ateliérů, v le-

tošním roce se koná již 12. ročník. V rámci této 
akce jsme pro vás na víkend 12. – 13. října při-
pravili komentované prohlídky v  každou 
celou hodinu (v čase od 10.00 do 12.00 ho- 
din a od 13.00 do 17.00 hodin).
Těšíme se na vaši návštěvu!

Rita Škodová
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Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií představuje od 14. září do 1. prosin-
ce 2019 tvorbu mladých fotografů ze čtvr-
tého bienále soutěže Foto Iuventars. Le-
tos jde o nejlepší práce studentů oboru Užitá 
fotografie a  média z  celkem osmi středních 
uměleckoprůmyslových škol, včetně jedné 
slovenské. Výstava, jejíž premiéra proběh-
la od  28. listopadu 2018 do  12. ledna 2019 
ve  spřátelené Galerii Nahoře v  Českých Bu-
dějovicích, umožňuje nastupující fotogra-
fické generaci své práce vzájemně kon-
frontovat a  zejména je prezentovat široké 
veřejnosti. Muzeum fotografie a  moderních 
obrazových médií soutěžní projekt podpo-
ruje v rámci svého programového zaměření 
nejen poskytnutím reprezentativních výstav-
ních prostor, ale také finančně. 
Příznivci fotografického umění jsou zvá-
ni i na další výstavní prezentace, především 
na  rozsáhlý výběr z  tvorby světoznámého 
Antonína Kratochvíla, fotografie Samiho Si-
vy, přibližující život v  jeho rodné Indii, či 
ke zhlédnutí kontinuálně budované, rozsáh-
lé interaktivní expozice Moc médií, vznikají-

 �Muzeum fotografie a MOM představuje již počtvrté tvorbu mladých fotografů  
ze soutěže Foto Iuventars

cí za přispění Národního technického muzea. 
Kompletní aktuální výstavní a  vzděláva-
cí program, informace o  službách a  ostatní 

činnosti instituce naleznou zájemci na: 
www.mfmom.cz.

Eva Florová 

Letošní Svatováclavské slavnosti se kona-
jí v sobotu 28. září a situovány budou opět 
na náměstí Míru. V čase od 10.00 do 17.00 ho- 
din se návštěvníci mohou těšit např. na Cim-
bálovou muziku Varmuža, kapelu Babouci 
nebo na Michala Schelingera a Band. Chybět 
nebude tradiční český jarmark, uzeniny, sýry, 
koření, medovina, víno nebo burčák. V  pro-
deji ale budou i  šperky, keramika, podzimní 
vazby a hračky.

 � Jindřichohradečáci oslaví svátek svatého Václava
Svatý Václav je jedním z nejvýznamnějších ši-
řitelů křesťanství a  zároveň jediným českým 
světcem, jehož svátek je součástí celosvěto-
vého kalendáře římskokatolické církve. Patří 
mezi nejoblíbenější české svaté. Postava, jejíž 
tradice sehrála velmi důležitou úlohu v eman-
cipaci českého státu a přemyslovské dynastie 
v  rámci křesťanské Evropy, je podle pověsti 
zároveň také zakladatelkou tradice pěstování 
vína v naší zemi. 

Program Svatováclavských slavností 2019:
10.00 – 17.00 hodin
TRADIČNÍ ČESKÝ JARMARK 
10.30 – 12.00 hodin
CIMBÁLOVÁ MUZIKA VARMUŽA
13.00 – 15.00 hodin
BABOUCI – jihočeská dechová kapela
15.45 – 17.00 hodin
MICHAL SCHELINGER A BAND
Změna programu vyhrazena. 
Neváhejte a přijďte společně s námi prožít pří-
jemný den orámovaný skvělou hudbou, jídlem 
a vínem!

Jana Říhová
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
6. - 7. 9. 2019
Slavnosti královny Elišky 
Město již tradičně přivítá královnu Elišku 
Rejčku, na jejíž počest propukne velko-
lepá podívaná. Historické centrum oži-
ví středověká řemesla, průvody, rytířská 
klání, středověké hry a zábavy, rej kome-
diantů, kejklířů a jiných kumštýřů.

CHEB
28. 9. 2019
Boryš umí po skalinách / 
Z. Bartoš, I. Dukić 
Tanečně pohybově činoherní show 
o českých dějinách za posledních 
100 let v Západočeském divadle v Chebu.

KUTNÁ HORA
28. 9. 2019
Svatováclavské slavnosti
Lidová veselice, folková, country a mo-
derní hudba, řemeslné trhy, ochutnáv-
ka vín.

LITOMYŠL
6. - 8. 9. 2019
Národní zahájení Dnů evropského 
dědictví 
Dny otevřených dveří památek, Litomy-
šlské dvorky, Italská slavnost při příleži-
tosti 20. výročí zápisu zámeckého areálu 
na Seznam UNESCO.

POLIČKA
17. - 22. 9. 2019
Mime Fest – 8. ročník mezinárodního 
festivalu pantomimy
Úspěšný a  jedinečný festival se již 
po  sedmé vrací do  Poličky. Divadelní 
představení, mimové v  ulicích města, 
workshopy. 

TELČ
6. - 7. 9. 2019
Den otevřených dveří památek
Telčské památky na  náměstí Zachariá-
še z Hradce se otevřou všem návštěvní-
kům. Přijďte navštívit památky, poslech-
nout si koncerty, prohlédnout výstavy 
i expozice. Charitativní cyklojízda.

TŘEBOŇ
15. 9. 2019
Zavírání plavecké sezóny 
Slavnost pruhovaných plavek na  pláži 
rybníka Svět.

KINO
STŘELNICE

září 2019 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ ZÁŘIJOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE

NABARVENÉ PTÁČE (THE PAINTED BIRD)
Drama / Česko, Slovensko, Ukrajina / Bioscop

Nadčasové poselství o  putování a  útrapách malého ži-
dovského chlapce za  druhé světové války. Ve  snaze 
uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů po-
sílají rodiče desetiletého syna k  tetě Martě na  venkov. 
Teta však záhy nečekaně umírá. Chlapec se tak musí vy-
dat na cestu a protloukat se sám nepřátelským světem, 
ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. 
Kvůli své odlišnosti se během putování setkává se stra-
chem, opovržením a krutostí. Jeho snahu o fyzické pře-
žití ale po  válce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není 
vědom. Boj sám se sebou, boj o svou duši, boj o svoji bu-
doucnost... Hlavní dětskou roli ztvárnil talentovaný Petr 
Kotlár z Českého Krumlova. Film disponuje mezinárod-
ním hereckým obsazením v čele se světovými hvězdami, 
jakými jsou Harvey Keitel a Stellan Skarsgaard, spolu s ni-
mi pak Udo Kier, Julian Sands a Barry Pepper. Z českých 
herců se na plátně představí Jitka Čvančarová, Petr Va-
něk, Pavel Kříž, Radim Fiala, Michaela Doležalová a další.
Hrají: Petr Kotlár, Udo Kier, Michaela Doležalová, Zdeněk 
Pecha, Jitka Čvančarová, Stellan Skarsgård, Harvey Keitel
Režie: Václav Marhoul
Hrajeme:  od 12. do 15. září od 20:00 ve 2D

PANSTVÍ DOWNTON (DOWNTON ABBEY)
Drama / V. Británie / CinemArt

Panství Downton, to je dokonalá kronika života přísluš-
níků britské aristokracie a jejich zaměstnanců v prvních 
desetiletích dvacátého století. Tlak, který vyvolává mo-
derní doba, přímo kontrastuje s prostředím, jež je zalo-
ženo na respektu k tradicím a zažitým rituálům. Majitelé 
panství, Crawleyovi, ale tuší, že pokud nepůjdou s do-
bou a  nepodstoupí dobrovolnou modernizaci, nemají 
naději na přežití. Tím spíš, že ty, kteří se jim starají o ce-
lodenní servis, postihly emancipační tendence a před-
stava, že budou svým pánům sloužit až za hrob, už dáv-
no vyšla z  módy. V  této atmosféře bublajícího neklidu 
dorazila na panství zpráva, že ho poctí návštěvou ang-
lický král. Pro všechny je to životní zážitek, na který se 
ti „nahoře“ i ti „dole“ musí víc než stoprocentně připra-
vit. „Film se odehrává pár měsíců po ukončení seriálového 
příběhu, kdy lehce neobvyklé okolnosti svedou dohroma-
dy všechny klíčové aktéry,“ říká režisér Michael Engler. Ten 
slibuje, že diváci se mohou těšit na vše, co mají na Pan-
ství Downton rádi. „Intriky, romance, úchvatná výprava – 
to všechno tu je, jen jsme to posunuli o úroveň výš.“
Hrají: Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Maggie 
Smith, Allen Leech, Joanne Froggatt
Režie: Michael Engler
Hrajeme:  18. a 19. září od 20:00 ve 2D

Zdroj: ČSFD.cz; Bioscop; CinemArt

29. 8. - 1. 9. (15:00), 17:30
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Animovaný / USA / 3D+2D
31. 8.- 1. 9.  20:00
KRVAVÁ NEVĚSTA
Horor, Komedie / USA / 2D
3. - 8. 9. 17:30
PŘES PRSTY
Komedie / Česko / 2D
3. - 4. 9.  20:00
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Akční, Thriller / USA / 2D
5. - 8. 9.  20:00
TO KAPITOLA 2
Horor / USA / 2D
10. - 12. 9. 17:30
MÔJ DEDO SPADOL Z MARSU
Dobrodružný / Chorvatsko / 2D
10. - 11. 9.   20:00
FABRIKA
Krimi, Drama / Rusko, Francie / 2D
12. - 15. 9.  20:00
NABARVENÉ PTÁČE
Drama / Česko, Slovensko, Ukrajina / 2D
13. - 15. 9. 17:30
LVÍ KRÁL
Animovaný, Dobrodružný / USA / 2D
18. 9.  17:30
HODINÁŘŮV UČEŇ
Pohádka / Česko, Slovensko / 2D
18. - 19. 9.  20:00
PANSTVÍ DOWNTON
Drama / V. Británie / 2D 
19. - 24. 9. 17:30
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Komedie / Česko / 2D
20. - 24. 9.  20:00
RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Akční, Thriller / USA / 2D
25. 9.   19:00
SCHOPNOSTI: VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ 2
Dokument + Přednáška / Česko / 2D
26. - 29. 9. 17:30
NÁRODNÍ TŘÍDA
Drama/ Česko, Německo / 2D
26. - 29. 9.  20:00
AD ASTRA
Sci-Fi / USA / 2D
1. - 2. 10. 17:30
JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Dokument / Česko / 2D
1. + 3. 10. 20:00
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Drama, Komedie / USA / 2D 
2. 10.  20:00
ROGER WATERS US + THEM
Záznam koncertu / V. Británie / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)

1. 9.
POHÁDKOVÁ ŠKOLA
Pásmo pohádek / ČR / 2D
8. 9.
KYTICE POHÁDEK 4
Pásmo pohádek / ČR / 35mm
15. 9.
KRTEK A OSLAVA
Pásmo pohádek / ČR / 2D
22. 9.
KAMARÁDI Z TELEVIZE II.
Pásmo pohádek / ČR / 35mm
29. 9.
U VODY
Pásmo pohádek / ČR / 2D

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

Bližší informace a  mnohem více tipů 
na  výlet naleznete na  našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová
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SPORT

V sobotu 17. srpna rozčeřili veslaři všech věko-
vých kategorií hladinu jindřichohradeckého 
rybníka Vajgar, kde se konal již 27. ročník tra-
dičního Chalupa Cupu. V  Jindřichově Hradci 
nechyběl jeden z nejslavnějších místních ro-
dáků, Václav Chalupa. Legendární skifař pře-
dával medaile a na velkou část programu se 
ujal i komentování závodů.
Na Vajgar se sjeli veslaři jedenácti klubů z celé-
ho Česka od Loun až po Ostravu. Zpestřením 
startovního pole byla účast španělského klubu 
Remo Malaga. Nejmladší veslaři závodili na tra-
ti 500 m, ostatní kategorie bojovaly na kilome-
trové dráze pro pět lodí rozprostírající se téměř 
přes celou délku rybníka Vajgar. Bonusem bylo 
i  téměř perfektní počasí, které se podařilo or-
ganizátorům z klubu VK Vajgar „zařídit“. 
Letošní ročník Chalupa Cupu svojí účastí oz-
dobily také dvě úspěšné reprezentantky a ju-

 �Další ročník veslařské regaty Chalupa Cup byl pro domácí velmi úspěšný
niorské mistryně světa na osmiveslici z před-
chozích let, několik posádek letošních mistrů 
České republiky a nespočet finalistů MČR. Bá-
ra Mátlová, která se teprve v  pondělí vrátila 
z juniorského MS v Tokiu, dojela na skifu dru-
há za Míšou Pospíšilovou a další stříbro vybo-
jovala na dvojskifu společně se svojí mamin-
kou Janou. Pro zlatou medaili na skifu si dojel 
také další z  domácích úspěšných odchovan-
ců Albert Čekal, který stejně jako Bára přiletěl 
z Tokia, kde jistil úspěšnou párovou čtyřku ju-
niorů z pozice náhradníka.
První test ve formě exhibičních závodů si vy-
zkoušeli nováčci ze závodících klubů. Z  do-
mácího VK Vajgar jich bylo nejvíce, což udě-
lalo velkou radost přihlížejícím divákům 
na zaplněném nábřeží.
Chalupa Cup je také prvním kolem Jihočeské-
ho poháru ve veslování. 

Bodování klubů ovládly jihočeské oddíly. 
Suverénně nejvíce bodů nasbírali veslaři do-
mácího Vajgaru Jindřichův Hradec, kteří se 
tak po I. kole ujali vedení v Jihočeském pohá-
ru. Na druhém místě skončil pořadatel II. a zá-
věrečného kola tohoto poháru, Jiskra Třeboň. 
Na  bronzovém stupínku se usadili závodníci 
z Veslařského klubu Přerov před čtvrtým Tá-
borem. II. kolo Jihočeského poháru se konalo 
o víkendu 24.-25. srpna na třeboňském rybní-
ce Svět.
Vítězný pohár Chalupa Cup předal zástup-
cům domácích veslařů sám Vašek Chalupa, 
který má nesmírnou radost, že se podařilo 
úspěšně udržet pohár i  jeho organizaci, a že 
jméno Chalupa stále patří a pomáhá Vajgará-
kům k chodu klubu.

Martin Jedlička
Foto: Anita Jedličková
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Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středis-
ko město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní čís-
lo, na kterých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: HISTORICKÉ PAMÁTKY MĚSTA, ALE I OKOLNÍ KRAJINA A PŘÍRODA
Výherkyní se stává: Marie Kaštanová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje

Jindřichohradecký zpravodaj – měsíčník
Vydává: Město Jindřichův Hradec
Periodický tisk územně samosprávného celku
Adresa redakce: Panská 136/I, 377 01 J. Hradec 
Místo vydávání: Panská 136/I, 377 01 J. Hradec
Příspěvky do JH zpravodaje můžete zasílat 
na e-mail kozlova@jh.cz, tel.: 384 388 441
Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce
Odpovědný redaktor: Marcela Kozlová

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) • Plavecký bazén v Jindřichově Hradci

Redakční rada si vyhrazuje právo 
na zkrácení zaslaných příspěvků. 
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o. J. Hradec
Registrační značka: MK ČR E 11680
Zdarma
Číslo: 9/2019 vyšlo k 1. 9. 2019

Elektronickou verzi JH zpravodaje najdete 
na: www.jh.cz 

KŘÍŽOVKA

ZPRAVODAJ
 JINDŘICHOHRADECKÝ Žijeme 

  naplno!

MINORITSKÝ KLÁŠTER S KOSTELEM
SV. JANA KŘTITELE V JINDŘICHOVĚ

HRADCI. JEHO NEJHODNOTNĚJÍ 
ČÁSTÍ JE VÝCHODNÍ STRANA 

KŘÍŽOVÉ CHODBY A TZV. 
SOUKENICKÁ KAPLE. DNES SE ZDE 

NACHÁZÍ MUZEUM JINDŘICHOHRA-
DECKA SE STÁLOU EXPOZICÍ...

STÁT
USA

POHOŘÍ
NA KRÉTĚ

INICIÁLY
KLAVÍRISTY
ROKLA

CHEM. ZN.
DRASLÍKU

TVRDÉ
ČERNÉ
DŘEVO

TEPLÉ
PRAMENY OROČ

OBYVATEL
IRSKA
(SLOV.)

CHEM. ZN.
VODÍKU TEN I ONEN PLOŠNÉ

MÍRY
TEXTILNÍ
SUROVINA

2. ČÁST 
TAJENKY

1. ČÁST 
TAJENKY

OZN. VÝROB.
Z HLINÍKU

ČESKÝ
NAKLADATEL

PODPŮRNÁ
KONST. RÉVY

ST. VZTAŽ.
ZÁJMENO

Č. SPISOV.
(JIND. ŠIMON)

DĚŤÁTKO

STRANOU

CHEM. ZN.
PLATINY

3. ČÁST 
TAJENKY

SVRCHNÍ
ODĚV

SVRŠKOVÁ
ÚSEŇ

POBÍDKA

JMÉNO
CHUEVARY

HL. MĚSTO
ŠVÝCARSKA

BĚDA
(LATIN.)

ZŘEJMÉ

ZPĚVOHRA

VŠE

KOUPACÍ
NÁDOBY

KRÁLOVNA
THÉB

OTEC
(KNIŽ.)

OZNAČ.
UNCE

ZÁJMENO
OSOBNÍ

ŠPANĚLSKÝ
SOUHLAS

CHEM. ZN.
DUSÍKU

MALÝ VODNÍ
TOK

KLOUDNĚ

SÍDL. NA OST. 
BORNEO

ZOLŮV
ROMÁN

STARÝ
NÁZEV
TOKIA

PRIMÁT

VEŘEJNÁ
ORGANIZACE

OXID
SIRNATÝ

ČÁST
MEZIMOZKU

LUDOLFOVO
ČÍSLO

OZN. JASU
(NIT)

ARM.
TĚLOVÝCH.

KLUB

4. ČÁST 
TAJENKY
ŽIVÝ

(ANGL.)

CIZÍ OZN.
PRO ČÍSLO

POVZDECH

MRAVENEC
(ANGL.)

ST. SPZ
PRAHA-
VÝCHOD

ÚHOR

DĚLO

UMĚLÝ
JAZYK

HRÁZ
(ANGL.)

HEYERDA- 
HLŮV VOR

TYP AUTA
FORD

TROPICKÝ
MRAVENEC

IDANT

LITR

BIO

KOVBOJSKÉ
POTŘEBY

SPODEK
NÁDOBY

DEVÁTÝ TÓN
STUPNICE

POHÁR

PANTOMI-
MICKÝ
HEREC

HAROLD
LLOYD

OZN. PRO
AMPÉR

SLOVENSKÉ
MĚSTO
NA VÁHU

DRUH
PLACHETNICE

OBRUBA

ELAMSKÁ
BOH. ZĚMĚ

BIBLICKÝ
MOŘEPLAV.

ANNO
DOMINI

DŘEVĚNÉ
STROPY

DĚJSTVÍ

DŮRAZNÝ
ZÁPOR

EVROPSKÝ
PARLAMENT

POVRCHOVÝ
DŮL

RAŠELINNÉ
BAHNO

CHEM. ZN.
NIKLU

PEDAGOG.
INSTITUT

TOHOTO
MĚSÍCE

JESTLIŽE
(SLOV.) NÁPOVĚDA: 

RIAM, ATTA, ILAVA, NAO,
LIVE, COLORADO, EDO,

NAN, TALAMUS, ANT

NEJVYŠŠÍ
KARTA

24 HODIN

CHEM. ZN.
DUSÍKU

ZVOLNA

OZNAČ.
POLOMĚRU

5. ČÁST 
TAJENKY

PLANÁ
NÚBIJSKÁ
BAVLNA
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

9. září, 16:00 hod. 
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
KD Střelnice - kinosál

11. září, 16:00 hod. 
SENIOR BEZ NEHOD 
Divadelní přednáška. 
Projekt na zvýšení bezpečnosti 
seniorů v dopravě. 
KD Střelnice

12. září, 19:00 hod. 
JOHN FISKE „TITANIC“ 
Divadlo Kalich. 
Předplatné skupiny B. 
KD Střelnice

13. září, 10:00 - 16:00 hod. 
XVIII. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE  
KD Střelnice - vestibul

14. září  
BENEFIČNÍ BAZÁREK  
Mesada

14. září, 17:00 hod. 
FOTO IUVENTARS 
Vernisáž výstavy 
Muzeum fotografie a MOM

14. září, 19:00 hod. 
GÉRALD SIBLEYRAS „HRDINOVÉ“ 
Divadlo v Rytířské. 
Předplatné skupiny A. 
KD Střelnice

15. září, 16:00 hod. 
„VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
MALÉHO BROUKA“ 
Divadlo Za2. 
Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“ 
KD Střelnice

15. září, 17:00 hod. 
KONCERT MEZINÁRODNÍHO 
SMYČCOVÉHO ORCHESTRU 
Benefiční koncert na pomoc 
Justýnce Rakašové 
Státní hrad a zámek, Rytířský sál

   5. 10.  PŘES KOPEC NA HRADEC ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
   6. 10.  „PYŠNÁ PRINCEZNA“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
   8. 10.  W. WALECZEK – KONCERT KPH
20. 10.  SENIOR KLUB
23. 10.  „MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH“ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SKUPINY A
25. 10.  KONCERT JHSO SPOJENÝ S OCENĚNÍM OBČANŮ KŘIŠŤÁLOVOU RŮŽÍ
28. 10.  OSLAVY 101. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
31. 10.  „SALOME“ – PÁSMO PÍSNÍ KARLA KRYLA PRO ZPĚV, HARFU, 
 KLARINET A KYTARU

                1. 10. ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
                5. 10. TÝDEN KNIHOVEN
             12. 10. DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ – DŮM GOBELÍNŮ
             12. 10. CECHOVNÍ SLAVNOST CECHU MALÍŘŮ
12. – 13. 10. WORKSHOP „ZÁKLADY TKANÍ NA STAVU“ 
  V DOMĚ GOBELÍNŮ
             19. 10. DRAKYÁDA DDM
             20. 10. SUKOT - ŽIDOVSKÝ SVÁTEK STANŮ
             20. 10. PODZIMNÍ KONCERT JHSO
  21. - 22. 10.  PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ 
  ČÍST V MAPÁCH  – DS JABLONSKÝ

ZÁŘÍ 2019
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

16. – 17. září, 8:30 – 16:00 hod.
ZÁŽITKOVÁ PSYCHOLAMPA:
TŘEBA SE VÁM ROZSVÍTÍ
Náměstí Míru, podloubí

17. září, 15:00 hod. 
SENIORSKÉ HRÁTKY 
KD Střelnice

18. září, 19:00 hod. 
ČESKÁ KOMORNÍ HUDBA 20. A 21. STOLETÍ 
Předplatné KPH. 
Účinkuje České filharmonické kvar-
teto - Štěpán Pražák - 1. housle, Vik-
tor Mazáček - 2. housle, Jiří Poslední 
- viola, Jakub Dvořák - violoncello 
Kaple sv. M. Magdaleny

19. září, 17:00 hod.
MOJE JMÉNO NENÍ DIAGNÓZA
Beseda
Kolonial Coffee, ul. Na Hradbách

20. září, 20:00 hod.
BENEFIČNÍ KONCERT KAPELY MICROJAZZ
Koncert na podporu duševního zdraví
Cocktail Bar 69, Masarykovo náměstí

20. - 22. září 
XXV. SLAVNOSTI ADAMA MICHNY 
Z OTRADOVIC 
Kaple sv. M. Magdaleny, 
Kostel sv. J. Křtitele, 
Muzeum Jindřichohradecka

21. září, 9:00 - 16:00 hod. 
FOTOGRAFICKÁ VYCHÁZKA 
S FOTOPORADNOU 
Lektor Stanislav Maxa 
Muzeum fotografie a MOM

22. září, 15:00 hod. 
„DĚVČÁTKO MOMO“ 
Studio Damúza - Adam a Dorotka
Krátcí.  Pohádky na ZUŠ 
ZUŠ V. Nováka

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

24. září, 9:00 - 11:00 hod. 
PORADNA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 
Mesada

24. září, 13:30 hod. 
LÍČENÍ A KOSMETIKA PRO VYŠŠÍ VĚK 
Přednáška 
Mesada

24. září, 18:00 hod.
UŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 
V SOCHAŘSTVÍ
Přednáška Dušana Váni a Filipa Hau-
sera. Muzeum Jindřichohradecka, 
konferenční sál

24. září, 19:00 hod. 
ROZHLASOVÝ BIG BAND GUSTAVA BROMA 
Pod vedením Vladimíra Valoviče, 
hosté Zuzana Gamboa
a Petra Chlebníčková - vocal 
KD Střelnice

26. září, 14:00 hod. 
KURZ PRÁCE NA POČÍTAČI A ZACHÁZENÍ 
S MOBILNÍMI TELEFONY 
Mesada

26. září, 16:00 hod. 
CESTA PO GRUZII A ARMÉNII 
Beseda s Ing. Ludmilou Černockou 
Centrum sociálních služeb, 
Česká ulice

26. září, 16:30 hod. 
AUTORSKÉ ČTENÍ 
Martin Stručovský 
Městská knihovna

27. - 29. září 
„18. DADAINSPIRAČNÍ DNY“ 
Festival studentského 
a autorského divadla 
ZUŠ V. Nováka

28. září, 10:00 - 17:00 hod. 
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 
Tradiční český jarmark, vystoupení 
kapel Cimbálová muzika Varmuža, 
Babouci a Milan Schelinger a Band 
Náměstí Míru

Probíhající výstavy:

ČEŠTÍ VĚDCI A JEJICH VYNÁLEZY II 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2019

POZOR, V KNIHOVNĚ JE KOCOUR! 
- KLÁRA SMOLÍKOVÁ, VOTĚCH ŠEDA 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2019

ČERNÍNOVÉ 
- DIPLOMATÉ, CESTOVATELÉ, SBĚRATELÉ 
- Státní hrad a zámek 
- Výstava potrvá do 30. 9. 2019

KABINETY STUCHLÉ 
- Státní hrad a zámek 
- Výstava potrvá do 30. 9. 2019

TRAGICKÁ LÉTA 1939-1942 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štít. ul.
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020

ZÁBAVA, VÁŠEŇ, HAZARD 
ANEB Z HISTORIE KARETNÍ HRY 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štít. ul.
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020 

DRÁTENICTVÍ VČERA A DNES 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí 
- Vystava potrvá do 13. 10. 2019

MYŠLENÍ ZRAKEM 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štít. ul. 
- Výstava potrvá do 29. 9. 2019

ZAŠITÁ KRÁSA / 
POCTA MARII HOPPE TEINITZEROVÉ 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 8. 12. 2019 

PRVNÍ DÁMA ČESKÉ TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2019

POZVÁNKY na říjen


