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Mezi potravinářské doplňky lze zařadit 
i  továrnu na  škrob, tzv. škrobárnu, kte-
rá byla v  čp. 168/III. V  roce 1893 ji posta-
vil Eduard Hermann. Vyráběl se zde bram-
borový škrob a  moučka značky SUPRA. 
Ročně tato továrna zpracovala až 400 va-
gonů brambor a  její výrobky se prodáva-
ly jak na  tuzemském trhu, tak i  na  trzích 
Rakouska-Uherska a  později vzniklé Ju-
goslávie. Vedle této továrny stála na  úze-
mí Jindřichova Hradce i Jihočeská továrna 
olejů, fermeží a  laků, která byla založena 
v roce 1919 při cestě do Dolního Skrýcho-
va. Dodnes je známá pod názvem „Olejna“, 
a  přestože již neslouží původnímu účelu, 
je uspořádání budov stále patrné. 

Sabina Langerová

 � POTRAVINÁŘSTVÍ

Podzimní akci Přes kopec na  Hradec aneb 
Jindřichohradecký pedál připravilo tento-
krát město Jindřichův Hradec ve  spolupráci 
s  Cyklo Klubem Znojmo, z.s., který se posta-
rá i o doprovodný program akce. Ta se koná 
v sobotu 5. října na Masarykově náměstí.
Start dlouhé, cca 30 km měřící trasy, je na-
plánován na 13. hodinu. Účastníci vyrazí přes 
Husovy sady na cyklostezku pod Gymnáziem 
Vítězslava Nováka do  Nežárecké ulice, dále 
na  Políkno, Polště, Hatín, Jemčinu a  přes Sý-
koru zpět do Hatína, Buku a přes Frankův dvůr 
do Jindřichova Hradce.
Kratší z  cyklistických okruhů měří zhruba 
11 km a vede z Masarykova náměstí opět přes 
Husovy sady na  cyklostezku pod gymnáziem, 
do  Nežárecké ulice k  Lišnému dvoru, odtud 
směrem na  Políkno, Buk, Frankův dvůr a  zpět 
do Jindřichova Hradce. Start je ve 13.30 hodin.
Organizátoři i letos mysleli na ty, kteří před šla-
páním do  pedálů upřednostňují pěší výlet. 
Tito účastníci se vydají na  trasu měřící cca 
2,5 km také ve 13.30 hodin a jejich kroky po-
vedou z  Masarykova náměstí směrem do  Hu-
sových sadů, odtud na  Zakostelecké náměstí, 
Liliovou ulicí kolem kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie k  Muzeu Jindřichohradecka a  dále 
za Nežáreckou branou ulicí Nové Stavení k vy-
hlídce na Karlově a kolem Ladfrasovy vily přes 
most Mlýnskou ulicí na Dobrovského náměstí. 
Účastníci, kteří na trase budou muset najít dvě 
pamětní desky a  zapsat si je do  účastnických 
diplomů, pak budou pokračovat Svatojánskou 
a Růžovou ulicí zpět na Masarykovo náměstí.
V  rámci doprovodného programu se mohou 
návštěvníci těšit například na  šlapací káry, 
trojkolky, koloběžky, dopravní testy, malovací 
kolo či technickou prohlídku jízdních kol. Chy-
bět nebude fotokoutek a malování na obličej, 
které zajistí Agentura Duhovka. 

 � Tradiční cyklistický výšlap ukončí letošní turistickou sezónu 

Zhruba kolem 16.30 hodin dojde na losová-
ní účastnických diplomů, přičemž hlavní ce-
nou bude opět jízdní kolo. 
Chybět nebude živá hudba v  podání kapely 
Tři mušketýři. Slova a  reprodukované hudby 
se i tentokrát ujme moderátor Michal Arnošt.
Občerstvení zajistí jindřichohradečtí dobro-
volní hasiči, kteří budou zajišťovat mimo jiné 
prodej vuřtů.

HISTORIE PRŮMYSLU 
v Jindřichově Hradci

Změna programu vyhrazena.
Akci Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohra-
decký pedál pořádá město Jindřichův Hradec 
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů 
Jindřichův Hradec a Cyklo Klubem Znojmo, z.s.
Mediální partneři: Hitrádio Faktor, Rádio Čes-
ká Kanada, měsíčník Žurnál – krásné články 
a měsíčník Neon.

Jana Říhová

2  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



Vážení spoluobčané,

zdravím vás letos již po  desáté. Je to měsíc, co jsme 
zahájili nový školní rok. Nováčci na prvním i druhém 
stupni základních škol se snad už plně adaptovali 
na nový režim a organizaci vyučování. Problematika 
vzdělávání, školního i  toho mimoškolního, nás letos 
na radnici zaměstnává mnohem více, než by se mohlo 
na první pohled zdát. I město Jindřichův Hradec se mu-
sí přizpůsobit novým podmínkám a výzvám.

Na  základě rozhodnutí červnového zastupitelstva 
vzniká právě k prvnímu říjnu ve městě nová příspěv-
ková organizace „Vzdělávací a kulturní centrum Jind-
řichův Hradec“, která zastřeší od 1. ledna 2020 dvě do-
savadní samostatné instituce, dnes již svým renomé 
a věhlasem daleko přesahující hranice našeho města, 
a to Muzeum fotografie a moderních obrazových mé-
dií a Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel. K těm-
to se do konečného triptychu přidá Hvězdárna a plane-
tárium prof. F. Nušla. Všechny tři subjekty si navenek 
ponechají svá dosavadní jména i autonomii z hlediska 
jejich odborné činnosti.

Do čela nové zastřešující organizace byla jmenována 
Jitka Čechová, dlouholetá vedoucí odboru školství, kte-
rá za sebou zanechala více než znamenitý kus práce. 
Mně nezbývá než k nové pracovní pozici pogratulovat 
nejen jí samotné, ale i městu jako takovému. Věřím, 
že se změna právní formy stávajících institucí dovede 
ke zdárnému konci, a že se nová příspěvková organi-
zace stane výkladní skříní našeho města. Centrum má 
potenciál oslovit početné návštěvníky z řad nejen od-
borné veřejnosti, ale i zájemců z celé republiky a za-
hraničí. Po dokončení rekonstrukce Hvězdárny a pla-
netária prof. F. Nušla vznikne technicky 
špičkově vybavené zařízení, jež má 
nejbližšího konkurenta u našich sou-
sedů až ve Vídni.

Vážení čtenáři, přeji vám klidné čtení 
říjnového Zpravodaje.

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

V  sobotu 31. srpna byl v  jindřichohradecké 
místní části Horní Žďár slavnostně otevřen no-
vý spolkový dům. Akce se zúčastnilo vedení 
města Jindřichova Hradce, členové místního 
spolku „Horní Žďár žije“ a osadního výboru.

Provozní řešení nového spolkového domu vy-
chází z původního, avšak morálně i technicky 
zastaralého objektu, který již nebyl schopný 
sloužit svému účelu. Dispoziční obnovou by-

 � V Horním Žďáru byl předán k užívání nový spolkový dům

I  letos se v  Jindřichově Hradci pokračovalo 
v dlouholeté tradici, která se váže k prvnímu dni 
nového školního roku. Volení zástupci města při-
vítali žáky prvních tříd na samém počátku jejich 
devítileté povinné školní docházky a předali jim 
drobné dárky. 
Starosta města Stanislav Mrvka pozdravil prv-
ňáčky na 4. ZŠ, kde otevírají dvě první třídy. No-
vým žákům i  jejich rodičům popřál úspěšný 
školní rok. Následně si prohlédl s  paní ředitel-

 �Nový školní rok a vítání prvňáčků
kou Janou Šperlovou celý areál školy, kde byla 
na  konci prázdnin zdárně dokončena rozsáhlá 
stavebně investiční akce: instalace nových plas-
tových oken.
Místostarostka Magda Blížilová navštívila 1. ZŠ, 
místostarosta Radim Staněk 3. ZŠ a uvolněný rad-
ní Bohumil Komínek 2. ZŠ. Na 5. ZŠ vítal radní Jan 
Mlčák a na 6. ZŠ radní Vladislav Burian.

Foto: město Jindřichův Hradec, 
Jindřichohradecký deník, Michal Štefka

lo vytvořeno nové plnohodnotné zázemí pro 
místní spolek. Došlo ke  zřízení společenské 
místnosti včetně sociálních zařízení, kuchyňky, 
šatny, skladového prostoru a skladu pro tech-
niku a údržbu. Realizace stavby probíhala dle 
plánu, tj. od 1. 11. 2018.
Pravidelně bude dům využíván ke cvičení jógy 
a k hraní stolního tenisu. Dále se nabízí mož-
nost zapůjčení prostor k  různým nekomerč-
ním aktivitám, které oživí veřejný život v Hor-
ním Žďáru. V  případě špatného počasí bude 
využíván k  akcím spolku. Spolek „Horní Žďár 
žije“ pořádá spolu s osadním výborem během 
celého roku nejrůznější akce jak pro děti (např. 
Dětský den, Pálení čarodějnic, Rozloučení s lé-
tem), tak i pro dospělé (např. Masopust, Stav-
ba máje, Taneční večer pod dubem, Rozsvícení 
vánočního stromu).
Po dohodě s SK Horní Žďár bude šatna klubov-
ny k dispozici rozhodčím při fotbalových zápa-
sech.

Foto: Horní Žďár žije

V  průběhu předchozích osmi měsíců nacviči-
lo společně zhruba 30 dětí z obou měst muzi-
kál Lebe deine Träume. Premiéra nastudova-
ného představení se uskutečnila v neděli 8. září 
v 17.00 hodin v městském sále ve Zwettlu. Na ra-
kouské straně zastřešovalo projekt občanské 
sdružení MultiKultiKreaktiv, na  české pak ZUŠ 
Jindřichův Hradec. Ve  zhruba 70minutovém 
představení se objevily německy, česky i  ang-
licky zpívané hudební pasáže. Vysoké úrovni se 
těšilo rovněž choreografické zpracování. Leit-
motivem celého muzikálu je příběh dvou sou-
rozenců, kteří žijí v  Jindřichově Hradci a  vydali 
se na víkendovou návštěvu babičky do Zwettlu, 
bývalé muzikálové hvězdy světových pódií. 
Scénář příběhu pochází z  autorské dílny mla-
dých účinkujících. Dětské a  dospívající herce, 

 � Kulturní aktivity mezi obyvateli partnerských měst Jindřichův Hradec a Zwettl
tanečníky a  muzikanty vedli renomovaní pe-
dagogové umění (hudebníci, choreografové, 
scénografové), kteří působí nejen v hudebních 
školách obou měst, ale také i na národních scé-
nách v Praze a Vídni. V hledišti se vedle domácí-
ho publika objevili i příbuzní a přátelé českých 

účinkujících, jakožto starostové obou dvou měst 
– Franz Mold a Stanislav Mrvka. Akce byla pod-
pořena z  fondu přeshraniční spolupráce Inte-
rreg Rakousko - Česká republika.

Foto: Christa Almeder
Petr Kolář
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Plavání pro veřejnost
Pro veřejnost se vedení bazénu podařilo uhájit 
tradiční večerní časy, a to v úterý od 19.30 ho- 
din a  ve  středu a  ve  čtvrtek od  19.00 ho-
din. V pátek od 13.00 hodin mají návštěvní-
ci k  dispozici minimálně polovinu sportovní-
ho bazénu (od 19. hodiny vždy všech 6 drah) 
a  o  víkendu je až na  výjimky bazén k  využití 
celý. Úplnou novinkou je celoroční vyhraze-
ní ranního času od 8.00 do 9.00 hodin vždy 
v úterý (5 až 6 drah). V říjnu stejná možnost pla-
tí i pro pondělí a středu. Detailní informace na: 
www.bazen.jh.cz.

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Pracovník dodavatelské firmy provádí rekonstrukci poškozených míst kolumbária.

Počátkem září letošního roku byla zahájena 
oprava I. kolumbária na  městském hřbitově. 
Kolumbárium bylo dáno do užívání občanům 
v  polovině roku 2014 a  prakticky po  pěti le-
tech se na mnoha místech začala odloupávat 
omítka, ve  fasádě se objevily praskliny. Sta-
vební firma během týdne odstranila stávající 
nesoudržné vrstvy, vyspravila hloubkové po-
ruchy v omítce a následně provedla penetraci 
podkladu pod výztužnou vrstvu. Následnou 
montáží výztužné sítě a  další penetrací pod 
tenkovrstvou omítku došlo k celkové opravě 
nedostatků na  zdivu kolumbária, vč. opravy 
zadních stěn. Závěrečnou fází pak bylo na- 
nesení tenkovrstvé omítky odolné proti řa-
sám. Celkové náklady na opravu budou činit 
cca 100 000 Kč.
Po celou dobu oprav nebyl provoz kolumbá-
ria omezen.

Hana Palusková
Foto: Kamila Simandlová

Oprava kolumbária

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Děti mohou v říjnu kreslit obrázky pro bazén
V  říjnu se v  Plaveckém bazénu naplno roz-
běhly tréninky sportovních klubů a  orga-
nizací, které navázaly na  zářijové zahájení 
kurzů Plavecké školy Jindřichův Hradec. Zá-
jem o pronájmy drah ve sportovním bazénu 
25 metrů s  každým rokem stále více pře-
vyšuje kapacitu bazénu, a  uspokojit všech-
ny požadavky nelze. Téměř stovku zájem-
ců o  místa v  odpoledních kurzech pro děti  
od  4 do  15 musela, bohužel, odmítnout, 
i  plavecká škola působící pod hlavičkou 
městského bazénu.

Vyšší komfort pro děti
Na  návštěvníky dětských bazénů čekalo 
po  návratu z  prázdnin několik příjemných 
překvapení v  podobě zvýšeného komfortu. 
Vedle nově vybaveného suchého dětského 
koutku, který je současně upraven i  jako pří-
jemný prostor pro čekání rodičů na  své ra-
tolesti, se s  kladným ohlasem setkala nová 
a  plně protiskluzová dlažba kolem dětských 
bazénů. V  nejbližší době zde přibude ještě 
i nová atrakce v podobě skluzavky.
Podzimní prázdniny
Na  poslední říjnový víkend a  pondělní svátek 
navážou dvoudenní Podzimní prázdniny, kte-
ré budou moci děti se svými rodiči strávit prá-
vě v jindřichohradeckém bazénu. Otevírací do-
ba bazénu: pondělí 28. října, státní svátek 
10.00–20.00 hodin, úterý 29. října 10.00–
20.00 hodin, středa 30. října 10.00-20.00 ho- 
din. Ve čtvrtek 31. října se do prostor bazénu 
vrátí všedních provoz 6.30-21.00 hodin. 
Výročí bazénu a soutěž
Plavecký bazén si v listopadu připomene ku-
laté jubileum 10 let od své modernizace a pří-
stavby. Výročí, které odstartovalo novou epo-
chu bazénu, bylo i  hlavním motivem pro 
vyhlášení 6. ročníku Výtvarné soutěže pro 
děti do 10 let. Podmínky pro účast na: www.
bazen.jh.cz. Uzávěrka soutěže je stanove-
na na 1. listopadu a k vyhlášení dojde v pá-
tek 15. listopadu, který se pro veřejnost stane 
hlavním dnem oslav. Nejzdařilejší výtvory bu-
dou vystaveny v prostorách bazénu.

Marcela Kůrková 

Plavecký bazén
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 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Město Jindřichův Hradec dlouhodobě bojuje s neukázněnými pejska-
ři, kteří neuklízí po  svých čtyřnohých kamarádech. Ačkoliv majitelé 
psů dostávají zdarma sáčky na psí exkrementy na Městském úřadě, při 
venčení pak s sebou sáček nosí málokdo. Na veřejném prostranství se 
doposud zásobníky se sáčky na psí exkrementy nacházely jen v centru 
Jindřichova Hradce. Radnice vyslyšela přání občanů města a nové ko-
še a zásobníky na psí exkrementy se objevily mimo jiné i na sídlištích. 
Občané si tak mohou vzít papírový sáček na úklid po svých mazlíčcích 
na dalších 13 místech. Na sídlišti Vajgar je zásobník se sáčky na pěti mís-
tech, na Hvězdárně jsou zásobníky tři a na sídlišti U Nádraží jsou dva. 
Zbylé zásobníky se sáčky jsou pak ve spojovací uličce mezi Václavskou 
ulicí a K Vilkám, v ulici Arch. Teplého či v ulici 28. října. Igelitové sáčky si 
majitelé psů mohou na radnici beze změny vyzvedávat i nadále.

Po městě se objevily koše se sáčky na psí exkrementy

Město Jindřichův Hradec informuje občany, že v  měsíci říjnu budou 
po městě Jindřichův Hradec a jeho místních částech opět přistavovány 
velkoobjemové kontejnery na odpad. Přistaveny budou jak kontejnery 
na zeleň (tráva, listí, větve, květiny a jiný odpad ze zahrady), tak kontej-
nery na velkoobjemový odpad jako např. koberce, nábytek, vyřazené 
elektrospotřebiče a jiný podobný odpad, který nelze ukládat do nádo-
by na směsný komunální odpad.

Blanka Slavíková

V říjnu budou opět přistaveny velkoobjemové kontejnery na odpad

odolnost vůči přehřívání za extrémních letních 
veder. Proto je nutné vysazovat zeleň všude, 
kde je to jen trochu možné. Nové zelené oázy 
ve vnitroblocích nebo na brownfieldech (pozn. 
redakce: místech opuštěných průmyslových 
staveb), v  prostředí starých zahrad nebo sadů 
a polí pomáhají nejen zadržovat vodu a ochla-
zovat přehřátá města, ale tvoří také přiroze-
né a příjemné místo pro setkávání lidí a pestrý 
komunitní život,“ zdůrazňuje ředitel Nadace 
Partnerství Miroslav Kundrata.
Cíle výzvy proto směřují k  tvorbě a  úpravě 
zelených veřejných prostranství, přírodních 
a  komunitních zahrad, lepší péči o  přírodně 
hodnotné lokality jako jsou remízky, meze 

 � Zelené oázy opět vrací přírodu do měst. O 1,4 milionu lze žádat do konce října
Do  31. října mohou obce, školy, spolky 
a další organizace získat celkem 1,4 milionu 
korun z grantového programu Zelené oázy. 
Grantová podpora vyhlášená Nadací Partner-
ství a společností MOL Česká republika pomá-
há již pátým rokem navrátit zeleň a vodní prvky 
do měst. Žadatelé mohou na svůj projekt získat 
až 140 tisíc korun. Na co a jak finance získat po-
radíme na: www.zelene-oazy.cz.
Program zelené oázy nově tvoří jeden z pilířů 
celonárodní výsadbové iniciativy Sázíme bu-
doucnost, která má ambici do  pěti let vysa-
dit 10 milionů stromů mimo les. „Větší počet 
stromů a další zeleně na zastavěných plochách 
sídel, má mimo jiné zásadní význam na  jejich 

nebo květnaté louky nebo směřují k obnově 
a rozšiřování starých sadů. Finance lze získat 
i na lepší hospodaření s vodou v obci, jako je 
čištění vodních děl, sběr a  využití dešťovky 
nebo na přírodní úpravy potoků či studánek.
Z grantového programu Zelené oázy mohou 
obce, školy nebo další instituce financovat 
například nákup sazenic, potřebného materi-
álu jako nářadí, kůly nebo pletivo, dále odbor-
né poradenství či přípravu a  tisk výukových 
a  propagačních materiálů. Vítězné projekty 
budou známy v únoru 2020. Podpoření žada-
telé mohou své záměry uvést v život od břez-
na do listopadu následujícího roku.

David Kopecký
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 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
Slavnostní oceňování významných osob-
ností Jindřichova Hradce vyvrcholí koncer-
tem Jindřichohradeckého symfonického 
orchestru.
Starosta města Stanislav Mrvka i  letos ocení 
křišťálovou růží významné osobnosti Jind- 
řichova Hradce, které se svou celoživot-
ní prací nebo mimořádnými činy zasloužily 
o rozvoj Jindřichova Hradce, a to v pěti kate-
goriích – věda a vzdělávání, kultura a zájmo-
vá činnost, sport, podnikání a sociální služby 
a humanitární činnost. Slavnostní akt se usku-
teční v pátek 25. října od 19.00 hodin v di-
vadelním sále Kulturního domu Střelnice. 
Přijďte se podívat, které jindřichohradecké 

osobnosti budou letos oceněny. Večerem bu-
de provázet Miroslav Mareš. 
V rámci slavnostního večera se uskuteční kon-
cert Jindřichohradeckého symfonického 
orchestru pod vedením Felixe Slováčka ml. 
Zazní Koncert pro klavír a orchestr č. 23 A dur 
KV 488 Wolfganga Amadea Mozarta. Publikum 
nebude ochuzeno ani o  interpretační umě-
ní Felixe Slováčka ml., který zahraje dvě krat-
ší skladby. Felix Slováček ml. působí v mnoha 
uskupeních jako hráč na  klarinet či saxofon. 
Hraje klasickou, swingovou hudbu i jazz. Půso-
bí také jako dirigent. Ve své umělecké činnos-
ti se nevěnuje jenom hudbě, ale také herectví 
či muzikálovému herectví v  divadlech Kalich, 

Hybernia, Semafor a  v  Divadle Na  Jezerce. 
V Mozartově koncertu se jako sólista představí 
americký klavírista James Dick, který vystu-
puje s  velkými i  komorními orchestry. Kromě 
své koncertní činnosti se věnuje také podpoře 
mladých hudebníků. Na koncertu bude hrát ta-
ké Vjačeslav Grochovskij, který vystupuje ja-
ko sólista, spolupracuje s mnoha orchestry. Vě-
nuje se i pedagogické a spisovatelské činnosti. 
Společně s klarinetistou Felixem Slováčkem ml. 
a  violoncellistou Petrem Nouzovským je čle-
nem Eduard Nápravník Tria. 
Vstupné bude volné.

Kateřina Svobodová, Ludmila Plachá
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Ředitelka kanceláře ředitele krajského ředitel-
ství policie Jihočeského kraje plk.  Mgr.  Ivana 
Zelenáková spolu se starostou města Jindři-
chův Hradec Stanislavem Mrvkou a vedoucím 
Územního odboru J. Hradec plk.  Ing.  Jose-

 � Slavnostní předávání ocenění
fem Hešem předali policistům a  občanským 
zaměstnancům Územního odboru J. Hradec 
4. září 2019 v refektáři Muzea fotografie a mo-
derních obrazových médií ocenění za dlouho-
dobé příkladné plnění služebních povinností, 

obětavost, iniciativní přístup k práci a za trva-
lé dosahování velmi dobrých výsledků. 
Medaile policejního prezidenta byla předána:
* za věrnost III. stupně – 19 policistům
* za věrnost II. stupně – 8 policistům
* za věrnost I. stupně – 1 policistovi
Plaketu policejního prezidenta obdržely ob-
čanské zaměstnankyně Pavla Píchová a Len-
ka Kurýlová. 
Čestnou medaili obdrželi 3 policisté.
Medaili policejního prezidenta za zásluhy o bez-
pečnost obdržel npor. Bc.  Martin Čalkovský, 
vedoucí OOP Suchdol nad Lužnicí.
Slavnostnímu aktu byla přítomna jako čestný 
host plk. Mgr. Jarmila Jakoubková z policejní-
ho prezidia, jež dříve působila jako zástupce 
vedoucího ÚO J. Hradec.  
Všem oceněným gratulujeme!

Hana Millerová

30. srpna 
Za mříže nápravného zařízení putoval v pá-
tek po  poledni podivín s  německou státní 
příslušností, dlouhodobě žijící v Dolní Pěně, 
na kterého byl vydán příkaz k dodání do vý-
konu trestu. Tento muž (28 let), u kterého ja-
kékoli hygienické návyky vzaly za  své před 
mnoha lety, nebyl hlídkou kolegů vypátrán 
na základě pachové stopy, kterou neomylně 
zanechával všude tam, kde se právě pohy-
boval, ale díky upozornění dalšího kolegy, 
toho času mimo službu. A protože při před-
vedení na  služebnu Obvodního oddělení 
Policie ČR kladl aktivní fyzický odpor a ata-
koval strážníky, přibalil si na cestu do ares-
tu podezření z  trestného činu „násilí proti 
úřední osobě“.  

 � Výpis z událostí

31. srpna
O  tom, že láska i  hory přenáší, se přesvědčila 
hlídka kolegů přivolaná v  sobotu dopoledne 
do prodejny JH markt, kde slečna (25 let) z Kar-
dašovy Řečice uzmula 3 litrové láhve Becherov-
ky. Ale pozor, nenechte se mýlit! Celá věc není 
o alkoholu, i když tento likér by k  tomu mohl 
svádět, ale o  tom, že slečnu ke  krádeži vedlo 
láskyplné pouto k  jejímu milovanému, bohu-
žel recidivistovi. A jak kolegům na vysvětlenou 
uvedla, vše udělala proto, aby se do nápravné-
ho zařízení dostala také a byla tak milému, jak 
jen to jde, nablízku.
31. srpna 
Pro podezření z trestných činů krádeže a poško-
zení cizí věci byl předán orgánům činným v trest-
ním řízení vskutku neobvyklý případ vyloupené 
pokladničky na  veřejných záchodcích na  Masa-
rykově náměstí. Vyhodnocením záznamu z  ka-
merového systému se podařilo kolegovi odtaj-
nit podobu muže, který v sobotu patnáct minut 
před jednou hodinou odpolední poškodil a vy-
loupil pokladničku záchodků, a to za pomoci ven-
ku hlídkující partnerky, která taktéž neunikla kole-

gově pozornosti. Těžko odhadnout, jaký poklad si 
odnesli, ale moc to určitě nebylo. Zato poškození 
kasičky se blíží hranici dvaceti tří tisíc korun. 
3. září
Fénix opět vstal z  popela. Konkrétně to by-
lo v  úterý v  půl třetí odpoledne na  zahrádce 
U Šmiků. Jak na to šel bájný opeřenec, nevím, 
ale tento stále častěji zmiňovaný Blažejovák 
počal své znovuzrození kombinací Jägermeis-
tra s pivem. Když se hladina alkoholu dobrala 
té správné míry, začal se způsobem sobě vlast-
ním klubat z pomyslné skořápky, což se pranic 
nelíbilo obsluhujícímu personálu, a  to nejen 
proto, že objevená láhev destilátu nepocháze-
la z pivnice. Konzument ve svém rozpuku váš-
ní nezkrotně pokračoval a byl z prostoru perso-
nálem restaurace vykázán. Následně rozmlátil 
ve  vzteku prázdnou láhev a  půllitr o  protější 
dům, což se pro změnu pranic nelíbilo majiteli, 
který zavolal o pomoc. A závěr? Tentokráte má 
dotyčný muž na krku ne jeden, ale hned něko-
lik přestupků, ať už proti veřejnému pořádku, 
majetku či občanskému soužití.

Petr Čermák

POLICIE ČR

MĚSTSKÁ POLICIE

Policisté na  jihu Čech připomněli první tý-
den nového školního roku chodcům, jak 
správně a  bezpečně přecházet vozovku. 
Na Jindřichohradecku dopravní policisté 
a  policisté z  obvodních oddělení střežili 
v ranních i odpoledních hodinách přecho-
dy u  vybraných škol. V  rámci celorepubli-
kové dopravní akce „Zebra se za  tebe ne-
rozhlédne“ zvýšili dohled nejen nad dětmi, 
které přes frekventované komunikace při-
chází do  škol, ale i  nad všemi dospělými. 

Na vybraných školách pak policisté se žáky 
na  toto téma pobesedovali. V  Jindřichově 
Hradci se akce „ZEBRA“ konala také v pátek 
6. září od 7.00 do 8.00 hodin na křižovatce 

Prevence:

 � Zebra v novém „kabátku“ 

U Trojice. Kromě dopravních policistů se jí 
zúčastnila i tisková mluvčí jindřichohradec-
kých policistů. Následně policisté navštívi-
li žáky dvou prvních tříd 3. ZŠ v Jarošovské 
ulici, kde se žáčky pobesedovali na  téma 
BESIPu. Školáci od policistů obdrželi též sa-
molepky a knížečky s dopravní problemati-
kou a zebrou v novém „kabátku“.
Tři rady pro zvýšení viditelnosti:
1. používejte reflexní a  fluorescenční 

materiály a  kombinujte je, abyste byli 
dobře vidět za světla i za tmy

2. reflexní předměty umístěte nejlé-
pe na  konci  rukávů,  blízko kolen 
a do úrovně pasu (cyklisté také na přil- 
bu a kolo)

3. dětem pořiďte oblečení, školní brašny 
a  doplňky  opatřené reflexními a  fluo-
rescenčními bezpečnostními prvky

Hana Millerová
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řil pod dojmem slavného okamžiku, 
v němž republika vítala svého první-
ho presidenta, veliký obraz. Je to dílo 
kulturně historického významu, které 
nám bude vždy připomínat nejkrás-
nější okamžik, jehož se národ čs. do-
čekal, kdy srdce nás všech se chvěla 
neskonalou láskou k  vlasti a  radostí 
nad zadostiučiněným, jehož se nám 
po třistaletém pokořování dostalo. 

Jan Štěpán Brož - mrtev
Dle došlých amerických listů zemřel 
v úterý dne 2. září o půl 7. hodině ran-
ní po delší nemoci následkem srdeční 
vady rev. Jan Št. Brož, duchovní správ-
ce české katolické osady Nanebevze-
tí Panny Marie v Omaze, českoameric-
ký básník, spisovatel, vědátor, nadšený 
vlastenec a  upřímný člověk. Zpráva 
o  jeho skonu šířila se rychlostí blesku 
nejen po celé osadě, ale i městu a stá-
tu a jistě živou účast vyvolá v celé čes-
ké Americe. Odešelť v zesnulém jeden 
z nejlepších jejích příslušníků, jenž pa-
třil k nejpřednějším bojovníkům za sa-
mostatnost českou v katolickém kleru 
a  lidu českém v  Americe. Rev. Jan Št. 
Brož narodil se dne 25. prosince 1865 
v Kardašově Řečici v Čechách. 
Vyhláška č. 4826
Obecní výbor města Jindř. Hradce 
usnesl se ve svém řádném sezení dne 
4. října 1919 konaném na  tom, aby 
zavedena byla dnem 1. ledna 1920 
zvláštní obecní dávka z různých přepy-
chových hracích předmětů, jako jsou 
gramofony, fonografy, piana, pianina, 
orchestriony a  jím podobné hudební 
nástroje. 9. října 1919 starosta Chýna.
31. října 1919
Oslava prvního výročí naší samostatnosti
28. října 1918 poprvé zasvítilo zlaté 
slunce zase po dlouhé době na šťast-
ný národ československý. Toho dne 
vysmekly se z  ruky degenerovaných 
Habsburků otěže, jimiž byli drženi 
v jařmu národové rakouští, toho dne 
Rakousko po několika staleté existen-
ci prohlásilo kapitulaci a  likvidovalo. 

3. října 1919
Filmový román!
Amerika, jež nám od státního převra-
tu dodává mouku, maso a jiné potra-
viny, dodává nám také filmy takové 
jakosti, že prvotřídní pražská kina ne-
hrají jiných než amerických. A z těch 
největší sensaci vzbudil film o 32 dí-
lech, nazvaný „Červené eso“. Tento 
film je považován za  nejdobrodruž-
nější a nejnapínavější snímek vůbec. 
Je zajímavo, že je složen dle americ-
kého románu R. Bakera, nazvaného 
„The red ace“. Protože tisícům a  tisí-
cům milovníků dobrodružné a  při 
tom výchovné četby nepodaří se spa-
třiti tohoto snímku, počal v  těchto 
dnech vycházeti český jeho překlad. 
Román „Červené eso“ zatlačí u nás jis-
tě známé dobrodružné romány Kar-
la Maye, neboť jest psán vskutku mi-
strovsky a při tom obsahuje hluboce 
výchovnou tendenci. 

Do  Dačic! Proč sluje Hradec Jindřichův ně-
mecky Neuhaus?
V  nepřehledné poušti lesní mezi Tá-
borem (původně Hradiště), Chý-
novem, trstěnskou stezkou, Telčí až 
na  hranice rakouské měl kníže čes-
ký několik hrádků pro své lesníky 
a ochranu něco málo obyvatel těchto 
bažinatých, pralesem pokrytých kon-
čin. Rakouští Němci a  vůbec Němci 
říkali takovým pevnůstkám Haus, že 
bývaly částečně nebo celé z  kame-
ne na rozdíl od chatrčí selských (Hü-
te, Bauernhüte). Když za  vojenské 
úsluhy Vítkovici obdrželi část kníže-
cího újezdu mezi horou Lysou u Po-
čátek a  Homolkou při lesích a  baži-
nách nade Stráží a  Jindřich Vítkovec 
circa 1220 patrně sešlý Hrádek ob-

novil a rozšířil, dali mu Němci jméno 
Neu-haus, latinsky Neocastrum, Nova 
Domus, jakž se v nejstarších listinách 
uvádí a Češi na rozdíl od jiných hrád-
ků té krajiny pojmenovali jej Hradec, 
Hradec Jindř., kterýžto název zůstal 
i městu, když potom narostlo na síd-
liště mocné, bohaté, počtem obyva-
tel třetí v zemi, aby se takto rozezná-
valo od Hradce Králové. Širší poučení 
byste našel v  brožuře: Češi a  Němci 
na Hradecku, r. 1918 u firmy A. Land- 
fras Syn vydané. 

10. října 1919
Opilá ženština
Vojenská policie natrefila před něko-
lika dny na  nádraží na  spící ženštinu 
J. Čechovou ze Stolčína, která byvši pro-
buzena, prozrazovala, že požila tak not-
nou porci alkoholu, že ani na  nohou 
státi nemohla. Další nocleh poskytnut 
jí byl v šatlavě, načež byla ráno vystříz-
livělá propuštěna. Separace ta musí se 
jí nějak líbiti, neb zde bývá velice často. 
17. října 1919
Koncert
paní Jordánové-Slavíkové, býv. pri-
madony opery Národního divadla 
v  Praze, již dříve ohlášený, odbývati 
se bude dne 10. listopadu t. r. v sále 
„na Střelnici“ za spoluúčinkování vo-
jen. orchestru p.  pl. č. 75. Již jméno 
vzácného našeho hosta přiláká jis-
tě všecky vrstvy našeho občanstva 
i  pokročilého venkova, aby potěšili 
a osvěžili se opojnou krásou jejího pě-
veckého umění a povznesli svá srdce 
z prachu všednosti ku slunným výši-
nám ideálu.
Vjezd presidenta T. G. Masaryka 
do Prahy dne 21. prosince 1918. Vyni-
kající český malíř Viktor Stretti vytvo-

Říjen 1919 se i  v  Jindřichově Hradci odehrával ve  znamení oslav prvního výročí vzniku samostatné republiky. 
Všichni na chvíli zapomněli na každodenní starosti a chmury běžného života, aby si připomněli události z října ro-
ku 1918. Slavnosti ve městě koordinovala městská rada a podílely se na nich všechny spolky, korporace a strany. 
Významný den si pak speciálně připomněly jindřichohradecké školy v čele s gymnáziem, následované obchodní 

akademií, obecnými a měšťanskými školami chlapeckými a městskou opatrovnou. Samostatně se připojil také sbor dobrovolných hasičů.

POHLEDY DO HISTORIE

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

Není divu, že chtěli jsme první výro-
čí své samostatnosti oslaviti zvláště 
okázale. Slavnosti v  našem městě 
byly založeny na  širokém podkladě 
součinností všech spolků, korporací 
a  stran pod protektorátem městské 
rady. Vlivem nepříznivého počasí zdá-
ly se býti slavnosti ohroženy, avšak ani 
mráz nespálil a sníh neudusil radost-
ného nadšení slavnostního v  našem 
obecenstvu. V  předvečer slavnos-
ti pořádáno bylo čepobití s  lampio-
novým průvodem, který procházel 
za zvuků hudby vojenské a student-
ské slavnostně vyzdobeným měs-
tem. Před tím již hodinu hlaholily zvo-
ny na  věži hlavního chrámu. Průvod 
ukončen byl na náměstí, kde zapěny 
národní hymny a  zapálena panychi-
da na počest padlým hrdinům revo-
luce. Večer na  Střelnici o  půl 8. hod. 
konána slavnostní akademie s  pro-
gramem. Druhý den ráno budíček 

zmíněných kapel, v 8 hodin pont. mše 
v prob. kostele, o 9. hod. fanfáry z vě-
že kostela a pak tábor lidu v rotundě 
zámecké. Tato byla úplně vyplněna, 
a  tudíž pro ty, kteří místa již nenašli 
– a bylo jich velmi mnoho, opakován 
tábor odpůldne o 2. hodině tamtéž… 
Slavnostní povznesená nálada potr-
vala po celý den. Obchody byly zavře-
ny, z domů vlály prapory v národních 
barvách. Odpolední závody byly pro 
krajně nepříznivé počasí odloženy.
-----------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální titu-
ly můžete studovat v knihovně jindřicho-
hradeckého muzea, která sídlí v budově 
minoritského kláštera vedle kostela sv. 
Jana Křtitele a je veřejnosti přístupna ka-
ždé pondělí a středu od 12.30 do 15.30 
hodin. Pozor! Na  webových strán-
kách Muzea Jindřichohradecka v zá-
ložce Knihovna opět přístupna Di-
gitální knihovna Kramerius s  celým 
titulem Ohlas od  Nežárky. Studovat 
můžete na  adrese http://kramerius.
mjh.cz/search/#intro2.

Štěpánka Běhalová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým Od 13. 8. 2019 do 9. 9. 2019 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Milan ŠTOLBA Chlum u Třeboně 7. 6. 1943 13. 8. 2019
Stanislava VLKOVÁ Velký Ratmírov 11. 5. 1960 13. 8. 2019
Václav NOVOTNÝ Strmilov 5. 10. 1941 15. 8. 2019
Stanislav MAŇOUR Dolní Pěna 1. 6. 1949 16. 8. 2019
Jiří KOS Lodhéřov 2. 8. 1955 17. 8. 2019
Ing. Václav MARKES Políkno 26. 5. 1954 19. 8. 2019
Stanislav DRAGON Česká Olešná 19. 9. 1979 19. 8. 2019
Marie KOZLOVSKÁ Otín 30. 8. 1931 20. 8. 2019
Ludmila STEJSKALOVÁ Jindřichův Hradec 12. 12. 1933 21. 8. 2019
Petr HRYZÁK Jindřichův Hradec 30. 6. 1962 21. 8. 2019
Adolf KUTIŠ Stráž nad Nežárkou 29. 6. 1947 22. 8. 2019
Ing. František GEIST Jindřichův Hradec 21. 9. 1934 23. 8. 2019
Ladislav UHRIN Oldřiš 26. 5. 1929 24. 8. 2019
Marie KLÍMOVÁ Jindřichův Hradec 14. 6. 1931 25. 8. 2019

Jan DOČEKAL Jarošov nad Nežárkou 1. 8. 1945 26. 8. 2019
Zdeňka VALKOVÁ Nová Včelnice 24. 12. 1943 27. 8. 2019
Josef LORENC Jindřichův Hradec 26. 6. 1950 29. 8. 2019 
Božena NOVÁKOVÁ Bednárec 27. 7. 1930 30. 8. 2019
Božena PETRŮ Jindřiš 12. 10. 1925 30. 8. 2019
Helena SOUČKOVÁ Políkno 9. 7. 1932 2. 9. 2019
Drahomíra FAJMANOVÁ Jindřichův Hradec 26. 7. 1929 3. 9. 2019
Ludmila DOČKALOVÁ Jindřichův Hradec 11. 12. 1939 4. 9. 2019
František STATEČNÝ Řehořinky 21. 1. 1947 6. 9. 2019
Zděnka BÁRTOVÁ Okrouhlá Radouň 18. 5. 1930 7. 9. 2019
plk. Stanislav BLÁHOVEC Jindřichův Hradec 14. 6. 1932 8. 9. 2019
Jaroslav ŠANDA Jindřichův Hradec 4. 6. 1935 8. 9. 2019
Ing. Jan SVOBODA Jindřichův Hradec 26. 2. 1957 8. 9. 2019
Zdeněk HAUMER Lomnice nad Lužnicí 6. 12. 1961 9. 9. 2019

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

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

V  pátek 6. září se v  jindřichohradeckém Mu-
zeu fotografie a moderních obrazových médií 
konalo další vítání občánků. V 1. skupině by-
ly přivítány tyto děti: Kytler Oliver, Bártů Ma-

 � Přivítali jsme nové občánky
těj, Filipová Liliana, Holoubek Tadeáš, Hoško-
vá Amálie, Hrádek Martin, Pazourová Julie, 
Peckertová Nikola. Ve druhé skupině pak byly 
přivítány tyto děti: Pípalová Natálie, Průdková 

Kristýna, Ryšavá Karolína, Sláma Elyas, Svobo-
dová Kateřina, Totzauer Timea, Ženíšek Jakub, 
Fučík Jan, Dalík Jakub. 

Petr Kolář, foto: Jindřichohradecký deník
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Letový snímek JAS-39 Gripen. Tento stroj bude hlavním tématem besedy. 

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Klub historie letectví Jindřichův Hradec 
z. s. zahájí v říjnu podzimní část svých té-
matických přednášek. Na první z nich při-
jal pozvání major Vzdušných sil Armády 

 � Přeškolení na letoun JAS-39 GRIPEN a vše, co s tím souvisí
České republiky ve výslužbě Jaroslav Mo-
rochovič, dlouholetý vojenský pilot a  in-
struktor, jeden z  prvních přeškolovaných 
pilotů na JAS-39 Gripen. 

S  Jaroslavem Morochovičem a  jeho třemi 
vojenskými kolegy jsme se seznámili v  říjnu 
2012 v  holandském Pettenu během odhalo-
vání památníku osádce čs. Wellingtonu „KX-
-B“ Sgt Aloise Šišky. Od  té doby úzce spolu-
pracujeme, mimo jiné na  vytváření nových 
expozic Leteckého muzea Deštná. 
Jsme rádi, že mjr.  Morochovič vyslyšel naše 
přání a  přijede k  nám vyprávět např. o  tom, 
co předchází výcviku na stíhacích letounech 
JAS-39 Gripen. V současné době je má ve vý-
zbroji Armáda České republiky. „Půjde o  ko-
mentované fotografie a  krátká videa, aby si 
přítomní udělali představu, jak probíhal výběr 
pilotů, že letovému výcviku předchází padáko-
vá příprava a výcvik přežití, tedy činnosti po ka-
tapultáži, po  dopadu do  vody, také odolnost 
proti přetížení a potom teprve přichází samotný 
letový výcvik. Dotknu se i mimopracovních ak-
tivit během pobytu ve Švédsku“, uvedl mjr. Mo-
rochovič.
Srdečně vás zveme na  besedu v  pátek 18. 
října 2019 od 18.00 hodin do konferenční-
ho sálu Muzea Jindřichohradecka ve Štít-
ného ulici. Vstup je volný. Těšíme se s  vámi 
na setkání! 

Vladislav Burian, Jaroslav Morochovič 
Foto: archiv Jaroslava Morochoviče 

Věděli jste, že jedna pětina lidí má během 
svého života potíže s duševním zdravím? Mů-
že se to tedy týkat i vás nebo vašich blízkých. 
Lidem na Jindřichohradecku, kteří se potýka-

 � Služby pro lidi s duševním onemocněním na Jindřichohradecku
jí s vážným duševním onemocněním, posky-
tuje podporu v podobě odborných sociálních 
služeb organizace FOKUS Tábor, z.s. Služby se 
zaměřují na  pomoc v  běžných životních si-

tuacích, které člověk vinou nemoci sám ne-
zvládá. Vždy se jedná o  velmi individuální 
záležitost. Může jít o pomoc při zvládání pé-
če o  domácnost a  sebe sama, při vyřizování 
úředních záležitostí, pomoc při hledání vhod-
ného zaměstnání nebo podporu při zhoršení 
zdravotního stavu. Organizace FOKUS Tábor 
má hlavní sídlo v Táboře. V Jindřichově Hrad-
ci najdete pracoviště ve  Václavské ulici 130 
(vchod od  Malého Vajgaru). Služby FOKUSu 
ročně využije více než 300 osob.
Pokud vás zajímá téma duševního zdraví 
a chtěli byste se dozvědět více i o činnosti or-
ganizace FOKUS Tábor, máte nyní skvělou pří-
ležitost. Do poloviny října probíhá celonárod-
ní kampaň Týdny pro duševní zdraví. Akce pro 
veřejnost v  rámci kampaně připravuje i  FO-
KUS Tábor. V  Jindřichově Hradci jste srdeč-
ně zváni na  besedu s  Jindřichem Jašíkem 
s  názvem Moje cesta ze schizofrenie, a  to 
9. října od 18.00 hodin na adrese: ATRIUM 
Caffé, Kostelní 20.
Kontakty: 
FOKUS Tábor, z.s., Václavská 130, Jindřichův 
Hradec, tel.: 777 621 703, e-mail: fokustabor@
fokustabor.cz, web: www.fokustabor.cz.

Radka Rybáková
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Vzhledem k  potěšujícímu zájmu návštěvní-
ků uvede Divadelní společnost Jablonský 
po  únorové premiéře, jindřichohradecké dub-
nové repríze a několika zájezdových představe-
ních, ve dnech 21. a 22. října, vždy od 19.00 ho- 
din v Kulturním domě Střelnice další reprízy 
tohoto divácky úspěšného titulu. Předprodej 
vstupenek bude zahájen v pokladně Střelni-
ce i online v úterý 8. října od 15.00 hodin. Čistý 

 � Představení Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách se vrací
výtěžek prvního představení se soubor rozhodl 
věnovat Hospicové péči sv. Kleofáše, o.p.s. Ne-
všední divácká návštěvnost představení ukazu-
je, že téma hry, kterým je rozdíl ve způsobu my-
šlení mužů a  žen, je lákavé, protože je věčné. 
Diváci oceňují nejen herecké, pěvecké i taneční 
výkony herců, ale v nemenší míře také profesi-
onální výkon doprovodné kapely Ukrutanka. 
Kdo si na žádnou z  jindřichohradeckých repríz 

nenajde čas, může navštívit některé z  těchto 
podzimních zájezdových představení: v  nedě-
li 20. října od 19.30 hodin ve Veselí nad Lužnicí, 
dále v pátek 22. listopadu v 19.00 hodin v čes-
kobudějovickém Divadle U Kapličky a hned ná-
sledující den, v sobotu 23. listopadu v 19.00 ho- 
din v Kamenici nad Lipou.

Jiří Langer         
Foto: Josef Böhm

Spolek Rozmanitě vás zve na  Jindřichohra-
decký festival svobody, který se v  Jindři-
chově Hradci uskuteční od 1. do 17. listopa-
du 2019. Přijďte si připomenout atmosféru 
a  myšlenky, které rezonovaly českosloven-
skou společností v listopadu 1989 a zamyslet 
se nad tím, co znovuzískaná svoboda zname-
ná přímo pro vás.
V  rámci festivalu se můžete těšit na venkov-
ní výstavu velkoformátových fotografií ze 

 � Třicáté výročí Sametové revoluce připomene Jindřichohradecký festival svobody
Sametové revoluce včetně 
snímků přímo z  Jindřicho-
va Hradce, koncert v  Dada 
clubu, tematickou architek-
tonickou procházku s  inici-
ativou Je to i  tvoje město, 
procházku po  stopách že-
lezné opony, promítání do-
kumentu, besedu s disidenty, besedu s míst-
ními aktéry Sametové revoluce, jedno malé 

překvapení a  další menší akce. Celý festival 
zakončí v neděli 17. listopadu tradiční setkání 
na náměstí Míru v místech, kde se v  listopa-
du před třiceti lety lidé scházeli a protestovali 
proti komunistickému režimu.
Bližší informace o  programu festivalu nalez-
nete v  příštím vydání Jindřichohradeckého 
zpravodaje a také na webu: https://facebook.
com/rozmanite/

Martina a Daniel Fišerovi

V Mesadě uskuteční hned dva kurzy práce na počítači a s mobilním telefonem, a to ve dnech 10. a 24. října 2019 (čtvrtky) vždy od 14.00 hodin.
V pondělí 21. října nás ve 13.30 hodin čeká další zajímavá přednáška známé bylinkářky Zuzany Kořínkové. Připomínám, že už jarní povídá-
ní se setkalo s velkým ohlasem a všem se velmi líbilo.
V jednání je připravovaná přednáška „Dluhové pasti“, která pomůže předejít nepříjemným, mnohdy těžko řešitelným situacím. Datum bude do-
datečně zveřejněno na plakátech.

Eliška Macurová, Lenka Kalinová

 �Mesada připravuje
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Týden knihoven (23. ročník) je celostátní ak-
ce vyhlašovaná SKIPem na podporu a propa-
gaci knihoven, zvýšení zájmu o  čtení a  čte-
nářství a  dění v  knihovnách. Každoročně se 
připojuje také Městská knihovna Jindřichův 
Hradec.
V Týdnu knihoven 30. září - 5. října a nás- 
ledně v měsíci říjnu nabídneme:
• besedu Josefa Špidly – Bílá hora trochu 

jinak (3. října od 16.30 hodin); akce k vý-
ročí 400 let od nešťastné bitvy na Bílé ho-
ře, která přepsala politickou mapu Evropy 
a odstartovala apokalypsu třicetileté války

• Virtuální Univerzitu 3. Věku – téma Kle-
noty barokního sochařství českých zemí a Čes-
ké dějiny a jejich souvislosti (od 3. října)

 � Týden knihoven bude i v Jindřichově Hradci plný lákavých akcí
• amnestii pro zapomětlivé čtenáře (30. zá-

ří - 5. října)
• na  podporu zájmu o  četbu registraci 

zdarma všem novým školákům a  stu-
dentům (od 30. září po celý říjen)

• prodej vyřazených knih a  časopisů 
za symbolické ceny (po celý říjen)

• cestopis Jaromíra Nováka – Antarktida 
II. (9. října od 16.30 hodin)

• autorské čtení Jitky Ludvíkové, rodač-
ky z Jindřichova Hradce, která je autorkou 
úspěšných detektivek či humoristické be-
letrie (Dotek minulosti, Zkrocení mlsného 
muže atd., 16. října od 16.30 hodin)

• setkání s  předsedou představenstva Ry-
bářství Třeboň Janem Hůdou na  téma 

Minulost a současnost třeboňských ryb-
níků (23. října od 16.30 hodin)

• pro děti podzimní tvořivé dílny a různé 
soutěže (bližší informace na dětském od-
dělení) 

• výstavy Čeští vědci a  jejich vynále-
zy (karikatury českých vědců, realizace 
v  rámci projektu Otevřená věda III), Po-
zor, v  knihovně je kocour (Klára Smo-
líková, Vojtěch Šeda, ilustrace o  historii 
českých knihoven) 

Informace o  akcích naleznete na  letáčcích, 
v knihovně a na našem webu: www.knihjh.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Tomáš Dosbaba

Již sedmý ročník akce Týden pro hospic se 
letos uskuteční ve dnech od 7. do 13. října. 
Každoročně je tato akce spojena se  Světo-
vým dnem hospiců a  paliativní péče, který 
připadá vždy na druhou říjnovou sobotu. Tě-
šit se můžete opět na pestrý program, který 
potěší milovníky hudby, divadla i sportu. Tý-
den symbolicky zahájí v pondělí 7. října ce-
lostátní kampaň Papučový den. Přijďte i  vy 
do práce v papučích a podpořte tak mobilní 
hospicovou péči, jejímž hlavním posláním je 
doprovázet lidi během posledních dnů živo-
ta doma. Více naleznete na: www.papucovy-
den.cz. 
Jelikož jsme v  letošním roce otevřeli druhou 
pobočku v  Jindřichově Hradci, srdečně vás 
zveme na  výstavu fotografií z  hospicové 
péče s názvem Spolu DOMA do jindřicho-
hradecké pobočky České spořitelny, je-

 � Letošní Týden pro hospic nabídne zajímavý program
jíž vernisáž se uskuteční v pondělí 7. října 
v 17.30 hodin. 
V  úterý 8. října si v  Jindřichově Hradci při-
jdou na své milovníci kultury. Scénické čte-
ní v  kavárně Střapatá Bohunka začíná 
v 19.00 hodin.
Ve středu 9. října se od 17.00 hodin v jind-
řichohradeckém Dada clubu Kasper usku-
teční beseda se spisovatelem a novinářem 
Alešem Palánem, nositelem ceny Magne-
sia Litera za publicistiku. Aleš Palán předsta-
ví svou knihu rozhovorů s Marií Svatošovou, 
zakladatelkou českého hospicového hnutí. 
V následující besedě bude prostor pro dota-
zy diváků. 
Již od června letošního roku naleznete vedle 
budovy Obchodní akademie v Husově uli-
ci v Jindřichově Hradci pobočku Hospicové 
péče sv. Kleofáše. U příležitosti akce Týden 

pro hospic jsme pro všechny zájemce připra-
vili Den otevřených dveří. Ten se uskuteční 
ve čtvrtek 10. října od 9.00 do 15.00 hodin. 
Přijďte se k nám podívat a zjistit, jaké služby 
poskytujeme. Další informace naleznete na: 
www.kleofas.cz
Zároveň bychom touto cestou rádi poděkovali 
městu Jindřichův Hradec za  poskytnutí pro-
stor a  za  dotaci ve  výši 490  000 Kč na  rozjezd 
mobilní specializované paliativní péče na Jind-
řichohradecku. Dále děkujeme firmě JHComp 
s.r.o., která zdarma zajistila připojení k interne-
tu a Zahradnímu centru Jindřichův Hradec, 
které poskytlo sponzorský dar na nákup květin 
a dekorací pro zpříjemnění prostor kontaktního 
místa. Naše díky putují rovněž společnosti Auto 
Bejda s.r.o., která poskytla finance na nejnut-
nější vybavení pobočky.
Divadelní spolek Kajetán podpoří hospic 
představením Na štaci ve čtvrtek 10. října 
v 19.30 hodin v Divadle J. K. Tyla v Třeboni. 
Výtěžek ze vstupného, stejně jako veškeré da-
ry získané během Týdne pro hospic, poputují 
na provoz Hospicové péče sv. Kleofáše. 
V pátek 11. října si od 18.00 nenechte ujít 
koncert kostelního sboru KOS v kostele sv. 
Václava v Lomnici nad Lužnicí.
Sobota 12. října bude patřit všem sportovním 
nadšencům. V lázeňském parku v blízkosti Ho-
telu Regent a Hotelu Svět odstartujeme šestý 
ročník Běhu pro hospic. Zájemci se mohou 
registrovat v  den konání od  9.00 hodin nebo 
na  webu: www.behyprohospice.cz. Využívej-
te možnosti on-line registrace, urychlí nám to 
odbavení závodníků na  místě. Na  zmíněném 
webu se dozvíte také veškeré podrobnosti 
k běhu, včetně vyznačených tras.
Další informace naleznete na webu Hospicové 
péče sv. Kleofáše: (www.kleofas.cz) nebo na fa-
cebookovém profilu hospice: (www.facebook.
com/hospictrebon.cz). Těšíme se na vás!

Petra Pfeiferová
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Česká Kanada
Země borovic a  skal, pastvin a  luk, tajných 
zákoutí skrytých v  lesích pohraničí. Kraj li-
dí, kteří znají její tichou krásu. Místo, které 
opustil čas, aby jej člověk mohl milovat a ctít.
Zachytit současnou podobu České Kanady 
a  umožnit jí promluvit i  na  filmovém plátně 
se rozhodl tým šesti lidí z  Jindřichova Hrad-
ce a okolí.
Od  začátku roku 2019 navštěvujeme území 
mezi Jindřichovým Hradcem, Českým Rudol-
cem, Slavonicemi a Novou Bystřicí a pořizuje-
me letecké i pozemní záběry této výjimečné 
části českého pohraničí v  rozlišení 4K. K  fil-
mu vzniká původní hudba a celý snímek bu-
de doprovázen hlasem jednoho ze známých 
českých herců-dabérů, jenž umocní sílu kraje 
a pomůže vykreslit duši České Kanady.

 � Podpořte výrobu filmu Krajinou České Kanady a staňte se tak jeho součástí!
Jsme za  polovinou natáčení, které potrvá 
do  konce roku, a  věříme, že také díky vám 
všem, kterým je blízká, se film podaří vyro-
bit v nejlepší dosažitelné kvalitě. Má být po-
ctou a  vyjádřením vděčnosti zemi, kterou 
milujeme.
Díky za jakoukoli vaši pomoc filmu v kampa-
ni Krajinou České Kanady na: www.hithit.cz, 
která poběží od 17. září do 31. října 2019, 
a  kde můžete zvolit druh a  výši podpory 
včetně téměř dvaceti odměn, které jsme pro 
vás připravili.
Tým
Naše filmařské společenství tvoří Petr Pokov- 
ba (4P), autor knihy Česká Kanada vypravu-
je – z Landštejna až na kraj světa za 365 dní, 
kytarista, hudební skladatel a  člověk, kte-
rý s  krajinou Novobystřické vrchoviny žije 

a objevuje v ní nová místa i okamžiky; Ond-
řej Pumpr s lehkostí a zkušeností ovládá naše-
ho létajícího pomocníka a jako autor a provo-
zovatel www.HradecZije.cz podporuje celou 
věc; Štěpán Karásek a  Pavel Kohout zajišťují 
střih a natáčení pozemních cílů dokreslujících 
atmosféru České Kanady; Kateřina Smejkalo-
vá komunikuje s  oslovenými herci, partnery 
a veřejností a Petr Koranda se v úloze produ-
centa zabývá vším, co do jeho sféry patří.
Každý má svou roli a každý je jiný, jedno je 
spojuje. Všichni ji milují. Českou Kanadu
Odkazy projektu
Facebook: Česká Kanada vypravuje
web: www.ceskakanadavypravuje.cz
kampaň na podporu: www.hithit.cz

Petr Pokovba

Motto: „Za všechno, co bylo – díky! Za všechno, 
co bude – ano!“                    

(Dag Hammarskjöld)

Podzim po velmi rušném a pracovně nabitém 
létu vítáme v  novém. Nové kanceláře, nově 
upravená sociálně terapeutická dílna, nový 
výtah, nová chráněná 
dílna a  chráněné byd-
lení v Dačicích, dva no-
vé pracovní týmy. Čas, 
kdy se pomalu chys-
tá příroda ke  spánku, 
nás potkává čilé, pracovně naladěné, ale záro-
veň i trochu unavené. Leč unavené díky smy-
sluplně prožitým dnům. Máme hodně rados-
ti, ovšem také mnoho starostí. A pro vás, kteří 
se o naši práci zajímáte, máme velké srdečné 
pozvání. V rámci XI. ročníku týdne sociálních 
služeb v  ČR pořádáme v  Jindřichově Hradci 
akci „Otevřená OKNA – dokořán“. Uskuteč-
ní se 10. října 2019 od 9.00 hodin do 15.00 
hodin. Velmi rádi vás uvítáme na  pracoviš-
ti Pražská 104, kde můžete zhlédnout chrá-
něné dílny, sociálně terapeutické dílny a nové 
administrativní zázemí všech pracovišť v  Da-

 �Mnohé se změnilo. Přijďte se k nám podívat!

Kolegyně Iveta a Helena v nové kanceláři.

čicích i  Jindřichově Hradci. Hezkou zprávou 
je i  to, že v naší administrativě dostávají pra-
covní příležitost také lidé, kterým život nadě-
lil složité úkoly díky oslabenému zdraví. Jsou 
tedy součástí naplňování poslání Otevřených 
OKEN. Největší letošní radostí je pro nás uve-
dení do  provozu nového, důstojného a  kva-

litního výtahu v  budově na  výše uvedené 
adrese! Dále vás rádi přivítáme v chráněném 
bydlení Na Piketě 742 a v Prodejní galerii v Rů-
žové ul. 41. Rádi se s vámi podělíme v rozho-
voru o prožitky a zkušenosti z této etapy naší 
společné cesty. Budete nám vítáni!

Drahomíra Blažková
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CHCETE NÁS?
Badynko
kříženec labradora, pes, 13 let
Bady je hodný, milý mazlivý pes. Není již 
na  dlouhé výlety, ale rád se projde, za-
čuchá si „psí zprávy“ a na svůj věk je ješ-
tě velmi čiperný.  Na  ostatní pejsky ven-
ku nereaguje, 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 místečko na spaní a svůj klid. Procházky má také moc 
rád, sice to není už sportovec ke kolu, ale hodinku chůze bez pro-
blémů zvládne a energie mu rozhodně nechybí.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 11 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi ak-
tivní. Má rád společnost lidí. S  fenkami 
i pejsky vychází na procházce dobře (mu-
sí se s nimi nejprve seznámit), ale v novém 
domově by měl být jedináčkem. Doma si 
hlídá místo, hračky, jídlo a dokáže se ohra-
dit i proti feně. Do svých 8 let žil jen venku, nyní je již 3 roky zvyklý 
doma. Na procházkách je nutné ho vodit na vodítku, jelikož má sil-
ný lovecký pud, a tak, když chytne stopu, nic jiného ho nezajímá. 
Není vhodný ke slepicím či kočkám.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149

Hasan
kříženec, pes, 6 let, kastrovaný 
Hasan je aktivní pejsek střední velikos-
ti (cca 20 kg), který miluje procházky. 
S ostatními pejsky vychází většinou dobře. 
Z původního domova si nese špatné zku-
šenosti. Byl fyzicky trestán a  cizím lidem 
nevěří. Potřebuje čas, aby nového člověka přijal, poté je z něj ale 
skvělý parťák a velký mazel. Vzhledem k jeho špatné minulosti ho 
nemůžeme doporučit do rodiny s dětmi. Byl by ideální do domku 
se zahrádkou. Dobře hlídá.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
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 vděčný mazel. Zvládá společnost 
ostatních kočiček i pejska. Záchůdek používá v po-
hodě. Doma si vybere svoje místo, z něj postupně 
prozkoumává okolí a vrací se zase zpět. Zvládá i lézt 
po škrabadle nebo vyskočit na postel. Hledáme pro 
něj nový domov v bytě, kde se nebude dít moc velkých změn, aby 
si přes svůj handicap užil ještě spokojený kočičí život. Pokud jsou 
věci na svém místě, tak se se ztrátou zraku dokáží zvířátka vypořá-
dat v pohodě. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 

Čáryfuk
kocour, 3 roky (nar. 2016), kastrovaný
Kocourka k nám umístila dcera jeho 
majitelky, která je v nemocnici a již 
se asi nevrátí. Prý napadal doma je-
jí čivavu. Kocourek byl zprvu vydě-
šený ze změny prostředí a ze strachu prskal a syčel. Jakmile se ale 
rozkoukal, stal se z něj veliký mazel. Moc nemusí ostatní zvířata, 
takže by byl ideální jako jedináček, a to pak bude věrným a velice 
přítulným společníkem. Před velkým psem uteče, na malého prs-
kne a vedle nekonfliktních kočiček již zvládne i ležet. Pokud by ale 
měl páníčka jen a jen pro sebe, tak bude nejšťastnější. Je čistotný 
a má rád i děti.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 
Barunka
kočka, 2 roky (nar. 21. 7. 2017), kastrovaná
Kočičku s jejím dvouměsíčním kotětem (klu-
kem) jsme přijali 4. 6. 2019 z Nové Bystřice 
od majitelů, kteří jsou v insolvenci a stěhují 
se pryč. Kočička je plachá, nechce s námi pří-
liš komunikovat. Občas se nechá pohladit, ale moc to nevyhledá-
vá. Byla zvyklá žít venku s tím, že poslední dva měsíce byla u maji-
telů doma a starala se o koťátka (jedno bohužel nepřežilo, druhé 
jsme přijali společně s kočičkou). 
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

V neděli 15. září 2019 se v Rytířském sále Státní-
ho hradu a zámku Jindřichův Hradec uskutečnil 
Benefiční koncert Mezinárodního smyčcového 
orchestru Jindřichův Hradec - Gmünd ve spolu-
práci s Nadací ADRA ČR a Společností přátel Zá-
kladní umělecké školy V. Nováka v J. Hradci. 
Finanční výtěžek akce ve výši 34 088 Kč po-
putuje na  neurorehabilitaci Kosmík v  praž-
ské klinice Axon pro pětiletou Justýnku, kte-
rá trpí dětskou mozkovou obrnou.
Chtěli bychom tímto co nejsrdečněji podě-
kovat všem štědrým dárcům, podporovate-
lům, hudebníkům, spoluorganizátorům, médi-
ím a všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli 
k podpoře této akce!
Děkujeme také zástupcům jindřichohradeckého 
zámku za zapůjčení krásných a důstojných pro-
stor. Ráda bych touto cestou ještě jednou podě-
kovala celému mezinárodnímu orchestru a jeho 

 � Benefiční koncert pro Justýnku Rakašovou se vydařil
vedoucím – Miroslavu Chytkovi, Iloně Průšové, 
rodině Kainz, Daně Kláskové, kantorům, překla-
datelce Martině Petrové, a  samozřejmě též Zá-
kladní umělecké škole V. Nováka v  Jindřichově 
Hradci. Velké díky putují také všem kolegům, kte-
ří pomáhali při přípravě, organizaci i péči o děti 
a kteří nebyli vidět přímo na pódiu!
Bylo skvělé slyšet, jak profesionálně zvládali žá-
ci základní umělecké školy a celý orchestr pod 

vedením Miroslava Chytky a Ilony Průšové velmi 
náročné skladby a doprovody. Do orchestrální-
ho souboru se úžasným způsobem zapojili také 
hudebníci z Kanady. Na programu zazněla díla  
J. S. Bacha,  W. A. Mozarta a dalších skladatelů. 
Byla to skvělá kulturní, charitativní i  společen-
ská akce a já se budu spolu s vámi již dnes těšit 
na další!

Jana Vojáčková

14  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



Hvězdárna F. Nušla a Astroklub při DDM v J. Hradci

ÚKAZY NA OBLOZE V ŘÍJNU 2019
Planety Merkur a Venuše jsou nepozorovatelné, Mars se začne opět objevovat koncem měsíce ráno, nízko nad jihovýchodem. Jupiter uvidí-
me ještě večer nad jihozápadem, Saturn bude pozorovatelný zvečera na jihu až jihozápadě a planety Uran s Neptunem jsou již pozorovatelné 
po celou noc (Neptun kromě jitra). Pozorování Měsíce, hlavně kolem první čtvrti, je skutečně velmi poutavé. Slunce osvětluje Měsíc z pravé stra-
ny, proto krátery, moře a další povrchové, výškově rozdílné útvary vrhají do měsíční krajiny stíny. Dalekohledy je tak vidět krásný prostorový a vel-
mi 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 stávají nepozorovatelnými. Měsíc projde 5. 10. první čtvrtí, 13. 10. úplňkem, 21. 10. po-
slední čtvrtí a 28. 10. nastane nov. 10. 10. bude Měsíc v odzemí (405 922 km) a 26. 10. v přízemí (361 296 km). Za bezoblačného počasí je 
velmi působivý i obraz Slunce v dalekohledu. 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. Podzimní obloha, stejně jako kdykoli jindy, nabízí spoustu zajímavostí k pozorování: například mlhoviny a hvězdokupy, plane-
tární mlhoviny, galaxie, dvojhvězdy atd. Dne 23. října v 18.20 hodin SEČ Slunce vstupuje do znamení Štíra.

• 3. 10. ve 4.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 7,03° jižně; 
• 2. a 3. 10. večer nad JZ obzorem seskupení Měsíce, α Sco a Jupiteru)
• 3. 10. ve 23.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 1,10° jižně)
• 5. 10. ve 23.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 0,97° severně; 

těsné přibližování Měsíce k Saturnu pozorovatelné večer nad JZ obzorem)
• 9. 10. v 7.00 hodin - maximum meteorického roje Drakonid (ZHR > 10)
• 17. 10. ve 12.00 hodin - trpasličí planeta (136 199) Eris v opozici se Sluncem 

(+18,7 mag)
• 17. 10. ve 22.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 2,17° jižně; 

konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
• 20. 10. ve 4.00 hodiny - Merkur v největší východní elongaci (25° od Slunce)

• 21. 10. v 9.00 hodin - Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 6,18° severně)
• 22. 10.  maximum meteorického roje Orionid (ZHR 18)
• 23. 10. v 19.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Leo 

(Regulus 2,54° jižně; Měsíc v blízkosti α Leo pozorovatelný 24. 10. ráno 
nad východním obzorem)

• 26. 10. ve 21.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 3,36° jižně; 
Měsíc u Marsu 26. a 27. 10. ráno nad východním obzorem)

• 28. 10. v 9.00 hodin - Uran v opozici se Sluncem
• 31. 10. v 16.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem 

(Jupiter 0,38° jižně; Měsíc těsně u Jupiteru krátce po konjunkci  
nad JZ obzorem)

Návštěvní hodiny pro veřejnost od října do konce roku 2019 probíhat nebudou. Těšíme se však na vás po dokončení rekonstrukce Hvězdárny F. Nušla.

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

Další zajímavosti oblohy v říjnu 2019:

Návštěvní hodiny pro veřejnost v říjnu 2019:

Pedagožka tanečního obo-
ru ZUŠ Vítězslava Nováka 
v  Jindřichově Hradci Naďa 
Kabelová se spolu se stu-
dentkou Kateřinou Kozlo-
vou zúčastnila 13. roční-
ku festivalu současného 
tance s  mezinárodní účas-
tí SIRAEX 2019 v  Klášterci 
nad Ohří. Festival se konal 
o prázdninách (14. -17. srp-
na 2019) a  Kateřina na  něj 
byla nominována z  Celo-
státní přehlídky TANEC, 
TANEC v  Jablonci nad Ni-
sou se svojí choreografií 
Vzpomínka. Součástí festi-
valu byly také workshopy 
s  open air představením. 
Kateřina se účastnila dílen 
s belgickou choreografkou 
a tanečnicí Nataschou Pire. 
Zpestřením byla také lekce 
afrického tance s Ayou Ře-
zaninovou a bubeníkem Ja-
kubem Řehákem.

Hana Stráníková

 � Festival současného tance měl také  
jindřichohradecké zastoupení
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KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice vás zve v  rámci 
předplatného Kruhu přátel hudby na kon-
cert „ROMANTICKÝ KLAVÍRNÍ RECITÁL“ 
dne 8. října od 19.00 hodin do kaple sv. M. 
Magdaleny.
Účinkuje: Wojciech Waleczek – klavír
Mezinárodně uznávaný klavírista dosahující 
nejvyšších hudebních standardů. Umělec, na-
rozený v roce 1980, se věnuje koncertní karié-
ře, vystupuje jako sólista se symfonickými or-
chestry. Klavírní recitály a  koncerty komorní 
hudby odehrál již v 27 zemích Evropy, a dále 

 � Kulturní dům Střelnice zve na koncerty a do divadla
pak v Kazachstánu, Jordánsku, Tunisku, Pales-
tině, Alžírsku, Turecku, Íránu, Iráku, Japonsku, 
Argentině, Uruguayi, Brazílii, Guyaně, Surina-
mu, Kanadě a USA. Wojciech Waleczek vystu-
doval v  roce 2003 Akademii hudby v  Katovi-
cích v  Polsku v  klavírní třídě prof.  Zbigniewa 
Rauba. Získal tituly doktora umění a habilito-
vaného doktora umění na  Akademii hudby 
v polském Bydhošti. Kromě koncertní činnos-
ti působí jako docent na Hudebním institutu 
Slezské univerzity v  Katovicích. V  roce 2017 
obdržel od polského ministra kultury a národ-

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní hru Daniela C. Jacksona „MŮJ ROMAN-
TICKÝ PŘÍBĚH“ dne 23. října od 19.00 hodin 
do divadelního sálu.
Divadlo Pod Palmovkou. Divadelní před-
platné skupiny A.
V režii Tomáše Svobody hrají: Jan Hušek, Ven-
dula Fialová, Ivana Wojtylová, Jakub Albrecht, 
Radek Valenta a Barbora Kubátová.
Vtipný, trefný a opravdu ničemu se nevyhýbají-
cí příběh jednatřicetiletého Toma a jeho o dva 
roky starší kolegyně ze zaměstnání Amy, kteří 

spolu po firemním večírku začnou trochu ne-
čekaně chodit, je vyprávěný nejprve mužem 
a  poté (s  náležitě proměněnou optikou) ta-
ké ženou. Oba pohledy na  stejné události se 
od  sebe pochopitelně liší, stejně tak, jako se 
od  sebe odlišují přístupy mužů a  žen k  lásce 
a ke vztahům. Společným tématem jsou však 
v obou případech nedorozumění, citové zážit-
ky z minulosti a neochota či neschopnost být 
sám sebou. 
Můj romantický příběh je divadelní zpovědí 
jedné generace a  nabízí nejen smích a  doje-

ního dědictví vyznamenání „Zasloužilý o pol-
skou kulturu“ a od Slezské rady čestný odznak 
za zásluhy pro slezské vojvodství.
Program:
F. Chopin - Klavírní koncert č. 1 in E minor, op. 
11, F. Liszt - Harmonies poétiques et religieuses, 
S. 172a (1847) Nr. 5: Miserere Nr. 6: Pater noster, 
d’après la Psalmodie de l’Église Nr. 7: Hymne de 
l’enfant à son réveil Nr. 9: La Lampe du temple 
ou L‘Ame présente a  Dieu F. Liszt - Etudes No. 
5 and No. 6 from Grandes études de Paganini, 
S. 141

tí, ale klade i  otázky, na  něž všechny genera-
ce hledaly, hledají a  budou hledat odpovědi: 
Jak si najít holku, když si myslíte, že jste totální 
loser? Jak se máte cítit, když jste pohledná že-
na, je vám 33 a všechny vaše kamarádky jsou 
již dávno vdané? Jak dostat zástupce opačné-
ho pohlaví do postele – a pak v pravou chvíli 
zase z  postele? Jaká metoda je nejlepší, když 
se chcete vyvléci z možných závazků? Jak pro-
plout životem, aniž by se vás něco skutečně dot- 
klo? A jde to vlastně? 

Ivana Bačáková
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Kulturní dům Střelnice vás zve u  příleži-
tosti 30. výročí Sametové revoluce na kon-
cert v  rámci hudebního projektu „SALO-
ME“, který se uskuteční ve čtvrtek 31. října 
od 19.00 hodin v divadelním sále Kulturní-
ho domu Střelnice.
Těšit se můžete na  pásmo písní Karla Kry-
la upravených pro zpěv, harfu, klarinet a ky-

 � Písně Karla Kryla připomenou 30. výročí Sametové revoluce
taru. Jedná se o  původní a  unikátní projekt 
pěti mladých umělců, kteří osobitým a vytří-
beným způsobem navazují na  vynikající hu-
dební potenciál písní Karla Kryla. Autorské 
úpravy vybraných Krylových písní pro zpěv, 
harfu, klarinet a  kytaru provedl Michal Vej-
skal. V roli účinkujících se představí Pavel Ba-
těk - zpěv, Barbora Plachá - harfa, Tomáš Ků-

gel – klarinet a Petr Šťastný - kytara. Příchozí 
si tak mohou zavzpomínat na Karla Kryla, čes-
kého básníka, písničkaře a hlavního předsta-
vitele československého protest songu v  le-
tech 1963–1989 v  písních Bratříčku zavírej 
vrátka, Nevidomá dívka, Hlas a dalších.

Adéla Blažková

Pro letošní podzimní výstavní sezónu připra-
vilo muzeum Jindřichohradecka dvojvýsta-
vu, která představí zajímavosti ze světa šicích 
strojů a jimi vyrobených oděvů. 
První část výstavy bude věnována přede-
vším produkci Akciové továrny na  šicí stroje 
Soběslav, známější později pod názvem Lada, 
která byla založena právě před sto lety. Mu-
zeum Jindřichohradecka se zabývá historií to-
hoto závodu a ve svých sbírkách soustředilo 
mnoho dokladů jeho činnosti. Ve  své expo-
zici pak představuje kompletní výrobní pro-
gram továrny. Známé Ladovky se však pro-
dávaly i pod jinými názvy, a právě takové šicí 
stroje mohou zhlédnout návštěvníci dvojvý-

 � Lada nelada a vyladěná móda v Muzeu Jindřichohradecka
stavy LADA NELADA A VYLADĚNÁ MÓDA. 
První typ Lada 7 je např. zastoupen exponáty 
s označením Perla, Vlasta, Bobbin či Express, 
ty novější nesou názvy, Sunbeam, Victor, Hal-
vena, Neckermann či Minerva. Soběslavské 
výrobky doplňují šicí stroje boskovického zá-
vodu Minerva, ovšem s označením Lada.
V druhé části výstavy pak budou návštěvníci 
seznámeni s různými podobami dámské mó-
dy, která vznikla v  našem regionu v  průbě-
hu 19. a  20. století. Představeny budou pře-
devším šaty a  kostýmy, ale také drobnosti 
z dámského šatníku, jako jsou vějíře, kabelky, 
rukavičky, čepce a  kloboučky. Většinu expo-
nátů, které prošly náročným restaurováním, 

bude možné shlédnout na  výstavě v  premi-
éře. Slavnostní vernisáž výstavy se usku-
teční ve  čtvrtek 24. října v  16.00 hodin 
ve  výstavní síni „V  jezuitském semináři“ 
na Balbínově náměstí.

František Fürbach, Alexandra Zvonařová

Šicí stroj Lada 7 s označením Bobbin prodával Fr. Brožek v Praze. Plesové šaty z taftu z 60. let 20. století ze Studené.
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 �Hudební pavilon Rondel, jak jej možná neznáte
Jindřichohradečáci i velké množství návštěv-
níků ví, že skutečnou perlou renesančních 
úprav zámku a  jedinečným architektonic-
kým skvostem je hudební pavilon Rondel, 
postavený mocnými pány z  Hradce na  kon-
ci 16. století. Rondel je jedinou stavbou své-
ho druhu. Možná víte, že byl v minulosti vy-
užíván jako reprezentativní prostor, v  němž 
majitelé jindřichohradeckého zámku, zejmé-
na rodina Slavatů a rodina Černínů, vítali náv- 
štěvy nejvyšší důležitosti. Mezi jinými navští-
vil Rondel císař a  český král Leopold I. Roku 
1714 v něm byl uvítán a pohoštěn český král, 
německý císař a  otec známé panovnice Ma-
rie Terezie Karel VI. O půl roku později přiví-
tali Černínové v  Rondelu jeho choť, císařov-
nu Alžbětu Kristýnu, která odmítla na zámku 
přenocovat, neboť se údajně bála zjevení Bí-
lé paní. Při stavbě Rondelu v závěru 16. stole-
tí poslal dokonce známý habsburský císař Ru-
dolf II. dva své dvorní architekty na obhlídku 
stavby, neboť chtěl mít povědomí o významu 

Výstava pohyblivých loutek Stanislavy Stuch-
lé nazvaná „Kabinety Stuchlé“ a  rovněž ex-
pozice Černínové – diplomaté, cestovatelé 
a  sběratelé budou návštěvníkům jindřicho-
hradeckého zámku k dispozici ještě v měsíci 
říjnu. Výstava paní Stuchlé zavede návštěvní-
ky do kouzelného světa loutek vyrobených ze 
dřeva, kůže, starého textilu, drátků, krajek, ale 
také pštrosích per, kostí a dalších, méně ob-
vyklých materiálů. Mnohé postavy jsou po-
hyblivé, jiné představují v přesných detailech 

 � Spojené výstavy Kabinety Stuchlé a Černínové budou pokračovat i v říjnu
dokonale vybavené interiéry a dokonce mezi 
nimi najdete šlechtické majitele zdejšího zám-
ku, vytvořené podle dochovaných renesanč-
ních portrétů. Výstava, či lépe řečeno expo-
zice Černínové, shromažďuje několik stovek 
exponátů, nejčastěji spojených s diplomatic-
kou činností příslušníků rodiny Černínů. Mi-
mo jiných uvidíte unikátní, zdobený turecký 
stan, skládací cestovní postel, cestovní de-
níky, přenosné sluneční hodiny, obrazy slav-
ných italských malířů, kterými byla na  kon-

ci 17. století vybavena obrazárna v pražském 
Černínském paláci, či řadu vyznamenání 
i  uniforem, které patřily jednomu z  posled-
ních majitelů zámku Evženu Černínovi. Výs- 
tava i expozice budou v měsíci říjnu přístup-
né o víkendech a dále ve vybraných všedních 
dnech. Přesné informace získáte od  Správy 
hradu a zámku, například na telefonním čísle 
384 321 279. Těšíme se na vaši návštěvu.

Tomáš Krajník

a  kráse Rondelu. Na  začátku 20. století kon-
certovala v Rondelu světoznámá česká oper-
ní pěvkyně Ema Destinnová. Pravděpodob-
ně znáte informaci o  neobvyklém způsobu 
ozvučení Rondelu. Ten byl vskutku mimořád-
ný a ve zbytku Evropy napodobený jen na ne-
mnoha místech. V  úterý 15. října od  18.00 
hodin budeme mít to potěšení přivítat v Ron-
delu muzikologa Dr.  Arne Spohra, který 
pochází z  Bonnu a  v  současné době půso-
bí na univerzitě Bowling Green State Univer-
sity v  Ohio. Arne Spohr se mimo jiné věnu-
je zvláštnímu fenoménu tzv. „skryté hudby“, 
a k naší radosti přijal návrh přednést výsledky 
svého bádání přímo u nás, v hudebním pavi-
lonu Rondelu. Pokud se chcete dozvědět více 
o významu hudby, staveb a prostor učených 
k hudebním produkcím na šlechtických dvo-
rech 16. a  17. století, ale především o  skryté 
hudbě ve zdejším Rondelu, nenechte si před-
nášku ujít. Dr. Arne Spohr povede přednášku 
v anglickém jazyce. Překlad je zajištěn. Před-

náška je přístupná zdarma. Kapacita Rondelu 
je 100 míst. Více se můžete dozvědět na inter-
netových stránkách zámku. 

Tomáš Krajník
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Již 26. října od  19.00 hodin se Jiří Bartoš-
ka se svým ansámblem představí v Kultur-
ním domě Střelnice ve  své životní divadelní 
roli. Divadelní komedie Moje hra je o životě, 
jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život právě pro-
tekl mezi prsty. Slavný spisovatel Josef Janku-
lovski opustil tento svět nečekaně a s poměrně 
starosvětským přáním: chtěl po své partnerce, 
aby uspořádala soukromou smuteční slavnost 
na  jeho počest. V  obývacím pokoji se proto 
u vystaveného mistra schází šest žen různého 
věku, postavení i  světonázoru, z  nichž každá 
sehrála v  životě vyhlášeného bonvivána osu-
dovou roli.
Magie divadla umožní Jankulovskému už 
z  „druhého břehu“ mluvit s  jeho poslední že-
nou. Na rozdíl od nás, obyčejných smrtelníků, 
tedy oba mají vzácnou možnost říci si spous-

 � Jiří Bartoška v životní roli potěší také jindřichohradecké publikum
tu věcí, na které v každodenním shonu nemá-
me (nebo kolikrát možná nechceme mít) čas 
a u kterých zpětně litujeme, že jsme je nestih-
li vyslovit.
Komedie Moje hra odkrývá s nadhledem, od-
zbrojující upřímností, a  především humorem 
zákoutí vztahu muže a ženy a otevírá řadu tři-
náctých komnat. Současně fandí životu. Za je-
den vyhaslý nabídne hned dva nové!
V hlavní roli charismatického Mistra Jankulov-
ského zazáří jedna z největších hvězd českého 
herectví Jiří Bartoška, který přijal divadelní roli 

po dlouhých letech. Herec, který je známý tím, 
že s přijetím role na divadle hodně šetří. V dal-
ší rolích se představí skvělá Zuzana Bydžovská, 
Jana Janěková ml., Nina Divíšková, Adéla Kače-
rová, Vlasta Peterková, Adéla Koutná a Martin 
Kubačák.
Délka představení: 130 minut (včetně přestáv-
ky) 
Předprodej vstupenek: ČEDOK, Panská 136, ne-
bo on-line na: www.ticketstream.cz

Tomáš Skupina

Na  neděli 3. listopadu je pro posluchače při-
praven pestrý, hudebně barevný Podzimní 
koncert Jindřichohradeckého symfonické-
ho orchestru a  spojených jindřichohradec-
kých sborů (PS Smetana, YMCA Jakoubek) 
a sólistů Chrámového sboru Adama Michny. 
Koncert se uskuteční od 19.00 hodin v Rytíř-
ském sále Státního hradu a zámku v Jindři-
chově Hradci. Na programu budou Te Deum, 
Op. 103 Antonína Dvořáka, Chorální fantazie, 
Op. 80 pro sólový klavír, 6 hlasů, sbor a orchestr 
Ludwiga van Beethovena, Scherzo No. 2 b-moll, 
Op. 31 Fryderyka Chopina a  Musical moment 
No. 4 e-moll, Op. 16 Sergeje Rachmaninova.
Program pro tento koncert nastuduje s  JHSO 
a secvičí společně se sbory Tomáš Petrů, sbor-
mistr Chrámového sboru. Na koncertu bude di-
rigovat Solon Kladas, kyperský Řek, se kterým 
JHSO spolupracuje již mnoho let. Ten se věnu-
je dirigování, sbormistrovství a působí také jako 
hudební pedagog.
Místnímu publiku se představí kyperský kla-
vírista Theodosis Christidis. Ten se zabývá nejen 
koncertní a skladatelskou činností, ale i hudeb-
ním divadlem, kineziologií či tancem. Christidis 
vystoupí s orchestrem a sbory v Beethovenově 
Chorální fantazii a dále si pro jindřichohradecké 
publikum vybral dvě sólové skladby – Chopino-

 � Podzimní koncert JHSO a jindřichohradeckých sborů
vo Scherzo a jeden z Rachmaninových Šesti hu-
debních momentů.
Six moments musicaux vzniklo jako soubor 
sólových klavírních skladeb, kdy každý z  mo-
mentů zpracovává jednu hudební formu cha-
rakteristickou pro období romantismu (např. 
nocturno, píseň beze slov a téma a variace). Jed-
notlivé části souboru se uvádějí i samostatně.
Dvořákovo Te Deum je skladba pro sopráno-
vé a barytonové sólo, sbor a orchestr na latin-
ský duchovní text Te Deum laudamus (Tebe, 

Bože, chválíme). Skladbu, která měla být oslav-
nou kantátou ke 400. výročí Kolumbovým ob-
jevení Ameriky, objednala ředitelka Newyorské 
konzervatoře Jeanette Thurberová. Premiéru 
v Americe dirigoval sám Dvořák.
Na koncert je připraveno ještě jedno malé hu-
dební překvapení pro dirigenta. Předprodej 
vstupenek bude probíhat v  prodejně Bylinky 
Zuzany Kořínkové na náměstí Míru od 21. října.

Ludmila Plachá
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Ještě téměř celý říjen si mohou návštěvní-
ci Muzea fotografie a  moderních obrazo-
vých médií prohlédnout kromě více dalších 
výstavních prezentací kolekci fotografií 
z 61. ročníku tradiční soutěže českých fo-
toklubů Mapový okruh Vysočina, jejíž po-

 �Muzeum fotografie a MOM představuje práce členů českých fotoklubů 
řadatelství připadlo po  18 letech na  místní 
Spolek Fokus Jindřichův Hradec. Kurátorský 
výběr nejlepších soutěžních prací připravil 
přední člen Fokusu JUDr. Vlastimil Sítař. 
Výstava, sestávající z rovné stovky tematicky 
rozmanitých snímků, jejichž estetičnost, ori-

ginalitu i znatelné nadšení autorů násobí pro-
pojení s reprezentativními prostorami monu-
mentální jezuitské koleje z  konce 16. století, 
dnes sídla muzea, končí v neděli 27. října. Ví-
ce na: www.mfmom.cz.

Eva Florová

Foto: Milan Lhoták Foto: Petr Čapek

Ani v říjnu nepřijdete v Domě gobelínů zkrát-
ka. Uvidíte zajímavé výstavy, jsou pro vás při-
praveny Dny otevřených ateliérů. V  říjnu má 
Dům gobelínů otevřeno kromě pondě-
lí každý den od 10.00 – 12.00 a od 13.00 – 
17.00 hodin. Kromě komentované prohlídky 
s  průvodcem, jejíž součástí je i  prohlídka díl-
ny restaurování a  také možnost tkaní, nabízí-
me návštěvníkům originální výstavy. Ty Dům 
gobelínů uspořádal k 140. výročí narození Ma-
rie Hoppe Teinitzerové. Výstava První dáma 
české tapiserie potrvá už jen do  31. října 
2019. Máte tedy poslední možnost vidět za-
půjčené originály tapiserií ze sbírek Umělecko-
průmyslového musea v Praze utkané v dílnách 
Marie Hoppe Teinitzerové v Jindřichově Hradci. 

 �Dům gobelínů se také v letošním roce zapojí do Dnů otevřených ateliérů
Nádherné tapiserie od  Cyrila Boudy, Břeti-
slava Štorma nebo Marie Vořechové Vejvo-
dové jsou k vidění v místě jejich vzniku. Přijďte 
se podívat na originální tapiserii Praga Regina 
Musicae – Praha královna hudby, osvědčující 
mistrovství autora návrhu i  kvalitu dílny. Dru-
há výstava Zašitá krása / Pocta Marii Hoppe 
Teinitzerové potrvá až do 8. prosince 2019. 
Na  této výstavě výtvarného uskupení Ten to 
Twelve můžete zhlédnout textilní díla inspiro-
vaná významnou českou textilní výtvarnicí. Ka-
ždá autorka přistupovala k realizaci svého díla 
jiným způsobem, ale cílem všech bylo oslavit 
dílo Marie Hoppe Teinitzerové v jeho celé šíři. 
Vedle toho se letos v říjnu Dům gobelínů připo-
jí k již 12. ročníku akce Jihočeského kraje a Al-

šovy Jihočeské galerie Dny otevřených atelié-
rů (DOA). V jejich rámci jsme pro vás na víkend 
12. – 13. října vždy mezi 10. a 12. a 13. a 17. 
hodinou připravili komentované prohlídky 
v každou celou hodinu a dva workshopy. Kul-
turní program Domu gobelínů 2019 je pod-
porován z grantového programu Jihočeského 
kraje.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Rita Škodová
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
8. – 12. 10. 2019
Jazz jde městem / Jazz Goes toTown
Mezinárodní jazzový festival představuje tu-
zemské i  zahraniční umělce, nové jazzové 
projekty i začínající hudebníky. 

CHEB
3. – 6. 10. 2019
XX. ročník přehlídky Divadlo jednoho herce.
Program na: www.divadlocheb.cz

KUTNÁ HORA
20. 10. 2019 - Běh pro zvon
Začátek ve 14.00 hodin. IV. ročník běžeckého 
závodu, jehož letošním tématem je svoboda, 
o kterou je stále potřeba bojovat a usilovat. 
Běžecký závod je symbolem tohoto úsilí a ta-
ké jeho oslavou. Trasy pro dospělé budou při-
praveny v délce 3,5 a 10 kilometrů, součástí 
programu bude i dětský závod.

LITOMYŠL
4. – 6. 10. 2019 - ArchiMyšl
Různá místa ve městě. Oslava Světového dne 
architektury, komentované prohlídky a pro-
jížďky, workshop pro děti, výstavy, pořad 
Na pivo s architekty.

POLIČKA
12. 10. 2019
Michal Ambrož a Hudba Praha
Divadelní klub od  20.00 hodin. Roku 2019 
nahrála album Hudba Praha & Michal Amb-
rož, jehož křest proběhl 24. dubna 2019 v Pa-
láci Akropolis. 

TELČ
26. 10. 2019
Výlov Štěpnického rybníka 
Od 8.00 hodin. Výlov rybníka z hráze Na Ba-
ště před vstupem do  historického centra, 
prodej živých ryb a  rybích specialit, občers-
tvení. 

TŘEBOŇ
11. – 13. 10. 2019
Výlov rybníka Rožmberk
S prodejem ryb a rybích specialit, doprovod-
ný program - trh na náměstí v Třeboni.

KINO
STŘELNICE

říjen 2019 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ PREMIÉRY  
V KINĚ STŘELNICE ŘÍJEN 2019

DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU 
(A RAINY DAY IN NEW YORK)
Komedie, Romance / USA / Bioscop

Nová romantická komedie Woodyho Allena vypráví 
příběh vysokoškoláků Gatsbyho (Timothée Chalamet) 
a Ashleigh (Elle Fanning), jejichž společný prosluněný ví-
kend v New Yorku rozhodně nepůjde podle plánu. Deš-
ťové kapky jim připraví nečekaná setkání a komická dob-
rodružství…
Ashleigh dostane za  úkol udělat na  Manhattanu pro 
školní noviny rozhovor se slavným filmovým režisérem 
Rolandem Pollardem (Liev Schreiber). Její přítel a spolu-
žák Gatsby, který miluje stará zákoutí New Yorku, by rád 
Ashleigh vzal na oblíbená místa svého rodného města. 
Gatsbyho plány se bortí, když Pollard jeho dívku pozve 
podívat se na natáčení filmu. Ashleigh se setkává se sce-
náristou Tedem Davidoffem (Jude Law) i filmovou hvěz-
dou Fraciscem Vegou (Diego Luna). Je velkým světem 
naprosto okouzlená. Gatsby tedy neplánovaně tráví den 
s  Chan (Selena Gomez), vtipnou a  uštěpačnou sestrou 
své bývalé přítelkyně. Oba zjišťují, že možná nejdůleži-
tější je najít v životě tu správnou osobu…
Čtyřnásobný držitel Oscara a mistr vztahových komedií, 
Woody Allen, se jako vždy chopil u svého nového filmu 
nejen režie, ale je také autorem scénáře.
Hrají: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Rebecca Hall, Sele-
na Gomez, Jude Law, Liev Schreiber, Diego Luna
Režie: Woody Allen
Hrajeme: 12. a 13. října  od 17:30 ve 2D

PARAZIT (GISAENGCHUNG)
Komedie, Drama / Jižní Korea / Aerofilms

Vypadá to jako podvod, ale jde o mnohem víc...
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa sleduje chudou, 
ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne in-
filtrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co 
se může stát, když se setkají dva tak odlišné světy? Origi-
nální dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu 
i satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký záži-
tek. Parazit byl oceněný Zlatou palmou a  podle mno-
hých ohlasů se tak stal nejzábavnějším vítězem festivalu 
v Cannes od dob Pulp Fiction. To musíte zažít.
Hrají: Kang-ho Song, Seon-gyoon Lee, Yeo-jeong Jo, Hye-
jin Jang, Woo-shik Choi, So-dam Park
Režie: Pon Džun-ho
Hrajeme: 15. a 16. října  od 20:00 ve 2D

Zdroj: ČSFD.cz; Bioscop, Aerofilms

1. - 2. 10. 17:30
JIŘÍ SUCHÝ 
- LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Dokument / Česko / 2D
1. + 3. - 4. 10. 20:00
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Drama, Komedie / USA / 2D 
2.10.   20:00
ROGER WATERS US + THEM
Záznam koncertu / V. Británie / 2D 
3. - 6. 10. 17:30
OVEČKA SHAUN VE FILMU: 
FARMAGEDDON
Animovaný / V. Británie / 2D
5. - 6. 10.  20:00
PŘES PRSTY
Komedie / Česko / 2D
8. 10. 17:30
AQUARELA
Dokument / Francie / 2D
8. 10. 20:00
ŽENY V BĚHU
Komedie / Česko / 2D
9. 10.  17:30
ŽENY V BĚHU
Komedie / Česko / 2D
9.10. 20:00
METALLICA & SAN FRANCISCO 
SYMPHONY: S&M2
Záznam koncertu / USA / 2D 
10. - 11. 10. 17:30
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Animovaný, Rodinný / USA / 2D
10. - 13. 10.  20:00
JOKER
Krimi, Drama, Thriller / USA / 2D
12. - 13. 10.  17:30
DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
Komedie, Romance / USA / 2D
15. - 16. 10. 17:30
PRAŽSKÉ ORGIE
Drama, Komedie / Česko / 2D
17. - 18. 10.  20:00
PRAŽSKÉ ORGIE
Drama, Komedie / Česko / 2D
15. - 16. 10.  20:00
PARAZIT
Drama, Komedie, Thriller / J. Korea / 2D
17. - 20. 10. 17:30
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Fantasy, Rodinný / USA / 3D+2D
19. - 20. 10.  20:00
BLÍŽENEC
Akční, Drama / USA / 2D 
22. - 23. 10. 17:30
BLÍŽENEC
Akční, Drama / USA / 2D 
22. - 23. 10.  20:00
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Komedie / Česko / 2D
24. - 25. 10. 17:30
SNĚŽNÝ KLUK
Animovaný / USA / 2D
24. - 25. 10.  20:00
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie / Česko / 2D
26. - 27. 10. 17:30
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie / Česko / 2D
26. - 30. 10.  20:00
ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTOTY
Akční, Komedie, Horor / USA / 2D
29. - 30. 10. 17:30
NÁRODNÍ TŘÍDA
Drama/ Česko, Německo / 2D
31. 10. - 3. 11. 17:30
ADDAMSOVA RODINA
Animovaný, Komedie / USA / 2D
31. 10. - 3. 11.  20:00
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Akční, Sci-Fi / USA / 2D

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

Zuzana Bedrnová

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)

6. 10.
MIKEŠ VYPRÁVÍ POHÁDKU
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

13. 10.
MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH III
Pásmo pohádek / ČR / 35 mm

20. 10.
TŘI LOUPEŽNÍCI
Pásmo pohádek / ČR / 2D

27. 10.
POHÁDKY Z HOR
Pásmo pohádek / ČR / 2D

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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SPORT

Prvoligové jindřichohradecké házenkářky 
vstupují do nové sezóny. Jihočešky, jež v mi-
nulém ročníku obsadily v  roli nováčka os-
mé místo, by v novém ročníku rády atakova-
ly vyšší pozice. A že by to mohlo být reálně, 
o tom svědčí i posílení kádru.
Z mateřské dovolené se totiž vrátila Andrea 
Jonová, po rehabilitaci se do tréninku zapo-
jila Michaela Vlková, z dorosteneckého týmu 
povýšila střelkyně Kristýna Plucarová a ze Ži-
rovnice do  Hradce přestoupily Kateřina Re-
isnerová s  Michaelou Lovětínskou. Trenér-
ka Iva Jonová bude mít i  nadále k  dispozici 
hráčky hostující z  druholigové budějovické 
Lokomotivy. Jedná se o Annu Dolejšovou, Ja-
nu Rusfelovou, Hanu Formánkovou a  Zuza-
nu Hondlíkovou. Sestavu budou, stejně ja-
ko v loňském roce, podle potřeby doplňovat 
starší dorostenky.
„Naším úkolem je co nejrychleji nové hráčky za-
pracovat do  týmu, aby se sehrály s  ostatními 
a co nejrychleji vstřebaly náš herní styl. Je na to 
málo času, takže v tom máme ještě velké rezer-
vy. Zatím si musí zažít aspoň pár kombinací, kte-
ré se nejvíc používají, a postupně to budeme pi-
lovat,“ konstatovala trenérka Iva Jonová.
Její tým se chce prezentovat rychlou hrou smě-
rem dopředu, zaměřenou na  bleskové pro-
tiútoky. „To je styl, který nám vyhovuje. Pokud 
dobře funguje obrana, umíme to zahrát a střílíme 
z  toho hodně branek,“ poodkrývá, co by mělo 
být hlavní zbraní družstva od Vajgaru.
Rozložení sil v novém ročníku I. ligy zatím ne-
určuje jednoznačné favority. Některé týmy 
se totiž výrazně proměnily. Loňské vítězky 

 � Jindřichohradecké házenkářky posílily. V I. lize chtějí uspět 
z Kobylis, které na postup do  interligy nere-
flektovaly, zaznamenaly změny v kádru. Silná 
by měla být DHC Plzeň, která sestoupila z čes-
ko-slovenské MOL ligy. Své si jistě budou chtít 
uhrát Havlíčkův Brod či Ivančice. Překvapit ale 
může i  někdo jiný včetně nováčka soutěže, 
Lázní Kynžvart.
A  co družstvo od  Vajgaru? „Co se týče našich 
ambicí, na  medailové pozice se zatím úplně 
necítíme, ale určitě bychom se rádi umístili lé-
pe než v minulé sezoně. Líbilo by se mi skončit 
do  pátého místa, každá příčka výš by byla vý-
borná,“ nastínila Iva Jonová.
Ženy Házené Jindřichův Hradec se v  I. lize 
v domácí hale svým příznivcům do konce le-
tošního roku představí už pouze ve třech zá-
pasech: 12. října proti HC Plzeň (18.30 hodin), 
2. listopadu změří síly s brněnskými Bohuni-
cemi (18) a 7. prosince přivítají Otrokovice (18).
Nova Domus Cup 2019
Hradecké házenkářky absolvovaly jako gene-
rálku před startem I. ligy domácí turnaj Nova 
Domus, v němž obsadily třetí místo. Porazily 
rakouský Traun i béčko pražských Vršovic, ne-
čekaně však podlehly druholigovému Bohu-
mínu a pak rovněž Havlíčkovu Brodu.
„Obě porážky byly zbytečné, zvlášť mrzí ta s Ha-
vlíčkovým Brodem, protože nás stála prven-
ství v  turnaji. Nejlepší výkon jsme podali hned 
v úvodním klání s Rakušankami. S Bohumínem 
jsme doplatili na špatnou koncovku a stejně ja-
ko v souboji s Brodem nám chybělo i více bojov-
nosti,“ podotkla trenérka.
Jindřichohradecké házenkářky chtěly v  do-
movské hale uspět, ale prioritou bylo zapo-

jit do sestavy všechny hráčky, včetně několi-
ka novicek.
„Turnaj nám měl posloužit hlavně k  tomu, aby 
se holky sehrály, vyzkoušely si různé herní kom-
binace a také různé varianty sestavy. To si, mys-
lím, splnilo svůj účel. Naše lavička byla naplně-
na na maximum, mohlo se střídat častěji, takže 
hráčky byly dostatečně odpočaté, aby mohly 
hrát naplno,“ konstatovala Iva Jonová, které 
u  užšího kádru chyběly pouze dvě hostující 
házenkářky z budějovické Lokomotivy Zuza-
na Hondlíková a Jana Rusfelová.
Výsledky turnaje:
J. Hradec – Traun 30:20 (16:12), Bohumín – Ha-
vlíčkův Brod 26:33 (12:14), Vršovice B – J. Hra-
dec 21:34 (7:11), Traun – Bohumín 20:22 (8:12), 
Havlíčkův Brod – Vršovice B 32:19 (16:10), 
J. Hradec – Bohumín 23:26 (13:12), Traun – Ha-
vlíčkův Brod 21:31 (11:18), Bohumín – Vršovice 
B 22:16 (11:7), Havlíčkův Brod – J. Hradec 23:21 
(12:15), Vršovice B – Traun 16:21.
Konečné pořadí:
1. Jiskra Havlíčkův Brod 8, 2. SC Bohumín 6, 
3. Házená Jindřichův Hradec 4, 4. SK Keplin-
ger Traun 2, 5. Sokol Vršovice B 0.
Házená J. Hradec (sestava):
Hana Formánková, Klára Haňková – Andrea 
Jonová, Gabriela Zahradníková, Anna Dolej-
šová, Michaela Vlková, Sabina Jasanská, Eliška 
Kovářová, Tereza Dolejšová, Kateřina Reisne-
rová, Michaela Lovětínská, Kristýna Plucaro-
vá, Natálie Tržilová, Simona Březinová, Lucie 
Frühaufová, Aneta Rytířová.

Zdeněk Prager
Foto: Stanislav Hladík
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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: CÍRKEVNÍHO UMĚNÍ V KAPLI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Výherkyní se stává: Hana Chramostová z Blažejova. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍM VÝROBNÍM
ODVĚTVÍM V J. HRADCI BYLA TRADIČNÍ 

TEXTILNÍ VÝROBA, PŘEDEVŠÍM
PRODUKCE SUKNA. NA PŘELOMU 

18. A 19. STOLETÍ ŽILO A PRACOVALO 
VE MĚSTĚ PŘES STO SOUKENÍKŮ. ÚROVEŇ 

JEJICH ŘEMESLNÝCH DOVEDNOSTÍ 
ZAJISTILA VĚHLAS ZDEJŠÍHO SUKNA 

A VYTVOŘILA Z J. HRADCE...

NÁŘADÍ
(HOVOR.)

ZNAČKA
VYSAVAČŮ ZÁPOR TUNA

ČERNÉ
TROPICKÉ

DŘEVO
KLAN ŘÍM. ČÍSL.

5 DOBY VÝPRAVNÁ
BÁSEŇ

INTER-
NETOVÁ
DEBATA

100 m2

(SLOV.) LŮZA VŘAVA

4. ČÁST 
TAJENKY

OZNAČ.
POLOMĚRU

CHOMÁČ

DIOVA
DCERA

OXID
BORNATÝ

TALISMAN

PŘÍSTROJE

1. ČÁST 
TAJENKY

KRMIVO
PRO
KONĚ

RODIŠTĚ
BEETHO-

VENA

ŠPANĚL.
VYCHOVA-

TELKA

VČELÍ
PRODUKT

ZNAČKA
ŽILETEK

ROHOVNICKÝ
ÚDER

CIZOPASNÉ
HOUBY

ÚDER
ROHY

NOEMOVO
PLAVIDLO

BIBLICKÝ
TRPITEL

ST. SPZ
RYCHNOV 

N. KNĚŽNOU

PLEŠ

STUPEŇ
VÝKON.

V DŽUDU

VRKOČ

KOČKOVITÁ
ŠELMA

ŽENA JOHNA
LENNONA

UMĚNÍ
(LATIN.)

HERNIE

AKVARIJNÍ
RYBKA

AFRICKÝ
SMRTELNÝ

VIR

ZVÝŠENÁ
NOTA C

RIVAL

POHÁDKOVÁ
ZEMĚ

RUSKÝ
FILM. REŽIS.

RYCHLÝ
POHYB
KONĚ

KUS LEDU

ROSTL. BARV. 
V MRKVI

OZN. PRO
AR

KARETNÍ
HRA

VYRYTÉ
KUSY

TRÁVNÍKU

3. ČÁST 
TAJENKY

TRINITRO-
TOLUEN

SPORTOVNÍ
KLUB

DUŠEVNÍ
OTŘES

NEPŘETR-
ŽITÝ

ORGÁN
ZRAKU

SPISOVÁ
ZKRATKA

HŮL SE
SEKEROU

VADA

OZNAČ.
NAŠICH
LETADEL

INKOUST
(ANGL.)

SVĚTADÍL

ARM. TĚLOV. 
KLUB

BÝT S NĚKÝM
VYROVNÁN

ZNAČKA
KOŽEŠIN

ZAHNUTÁ
SKOBA

VESLO
(ANGL.)

OZN. PRO
AMPÉR

LEPKAVÁ
HMOTA

STAROSLO-
VAN

NITRID
HLINÍKU

TYP AUTA
FORD

ČÍSLOVKA
2

STOJÍCÍ
NA STÉM

MÍSTĚ
(ONI)

SVĚT. KRUH
KOL. SLUNCE

BOHATÝ 
(ANGL.) 

ÚŘEDNÍ
SPISY

HMOTA

ŘÍM. ČÍSL.
505

AKADEMIE
VĚD

PŘÍKRÝ
SVAH

ZÁPADOČ.
MĚSTO

OZN. PRO
TESLU

ŠPÁDOVÁ
KARTA NÁPOVĚDA: 

ATE, ARS, OZ, INK, OAR,
BONN, DIU, EKK, RICH,

CVAL, CHAT

ARABSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

LETEC

JIH

FRANC.
PŘEDL.

OZN. PRO
HODINU

2. ČÁST 
TAJENKY LOV
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. října, 19:00 hod.
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
Koncert, KD Střelnice
2. října, 18:00 hod.
KYTAROVÉ DUO CD
Účinkuje Martin Cába a Vít Dvořáček
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice
3. října, 8:30 - 16:00 hod.
PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL, 
ODBORNÝCH UČILIŠŤ A FIREM 
VŠE
3. října, 9:00 - 10:30 hod.
KLENOTY BAROKNÍHO SOCHAŘSTVÍ 
V ČESKÝCH ZEMÍCH
Přednáška VU3V, Městská knihovna
3. října, 11:00 - 12:30 hod.
ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II
Přednáška VU3V, Městská knihovna
3. října, 16:30 hod.
BÍLÁ HORA TROCHU JINAK
Přednáška Josefa Špidly
Městská knihovna
4. října, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje hudební skupina 
Flow track a host Luboš Hrdlička
GVN
5. října, 13:00, 13:30 hod.
PŘES KOPEC NA HRADEC 
ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
Podzimní jízda na ukončení 
turistické sezóny
Masarykovo náměstí
6. října, 16:00 hod.
„PYŠNÁ PRINCEZNA“
Divadlo Julie Jurištové. 
Divadelní poháska v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“
KD Střelnice
7. října, 17:30 hod.
SPOLU DOMA
Vernisáž výstavy
Pobočka České spořitelny v J. Hradci
7. října, 18:00 hod.
ZE ŽIVOTA VČEL
Přednáška Ing. Jaroslava Pokorného
Dům dětí a mládeže, Růžová ulice
8. října, 19:00 hod.
ROMANTICKÝ KLAVÍRNÍ RECITÁL
Účinkuje W. Waleczek - klavír. 
Kruh přátel hudby
Kaple sv. M. Magdaleny

   2. 11.  TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI – KONCERT
   4. 11.  ZÁPAD USA – DIASHOW MARTINA LOEWA
   9. 11.  „POLIB TETIČKU“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
10. 11.  SENIOR KLUB
11. 11.  UDÁLOSTI V ROCE 1989 NA JINDŘICHOHRADECKU - BESEDA
12. 11.  „A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
14. 11.  TRIO TONES – KONCERT KPH
24. 11.  „PRINCEZNA NA OCET“ – DIVADELNÍ POHÁDKA

                      1. 11.  DUŠIČKOVÉ TOULKY KOSTELEM SV. JANA KŘTITELE
           1. – 17. 11.  JINDŘICHOHRADECKÝ FESTIVAL SVOBODY
                      3. 11.  PODZIMNÍ KONCERT JHSO
       10. – 11. 11.  SVATOMARTINSKÉ HODOVÁNÍ
                   15. 11. 10 LET OD MODERNIZACE BAZÉNU 
29. 11. – 1. 12.  JINDŘICHOHRADECKÉ JINOHRÁTKY
                   30. 11. TRAKTOR – KONCERT KC JITKA

ŘÍJEN 2019
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

8. října, 19:00 hod.
SCÉNICKÉ ČTENÍ
Kavárna Střapatá Bohunka
9. října, 16:30 hod.
ANTARKTIDA II.
Přednáška Ing. Jaromíra Nováka
Městská knihovna
9. října, 17:00 hod.
BESEDA S ALEŠEM PALÁNEM
Dada club Kasper
9. října, 18:00 hod.
MOJE CESTA ZE SCHIZOFRENIE
Beseda s Jindřichem Jašíkem
ATRIUM Caffé, Kostelní 20
10. října, 9:00 – 15:00 hod.
OTEVŘENÁ OKNA – DOKOŘÁN
Pražská 104
10. října, 9:00 - 15:00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V HOSPICI SV. KLEOFÁŠE
Husova 156/II
10. října, 14:00 hod.
KURZ PRÁCE NA POČÍTAČI A 
S MOBILNÍM TELEFONEM
Mesada
12. října 
FOTOŠKOLA MF A MOM 2019
1. lekce. Lektor Petr Nagy
Muzeum fotografie
12. - 13. října
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Komentované prohlídky, Dům gobelínů
13. října, 15:00 hod.
„TAJNÁ POHÁDKA“
Ústav úźasu Praha, ZUŠ J. Hradec
14. října, 19:00 hod.
U BERMANŮ SE NEJDŘÍVE HRÁLO, 
AŽ POTOM SE SNÍDALO
Přednáška Mgr. Marty Leblové
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice
15. října, 18:00 hod.
HUDEBNÍ PAVILON RONDEL
Přednáška muzikologa Dr.  Arne Spo-
hra v anglickém jazyce s překladem.
Státní hrad a zámek
16. října, 16:30 hod.
AUTORSKÉ ČTENÍ
Jitka Ludvíková, Městská knihovna
17. října, 16:00 hod.
ČEŠI V KLADSKU
Přednáška Mgr. Michala Kitty
Centrum sociálních služeb, Česká ul.

18. října, 18:00 hod.
PŘEŠKOLENÍ NA LETOUN JAS-39 A VŠE, 
CO S TÍM SOUVISÍ
Přednáška Jaroslava Morochoviče
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice
19. října, 16:00 hod.
TRANSPLANTACE ORGÁNŮ 
A CÉVNÍ CHIRURGIE
Beseda s  MUDr.  Jaroslavem Chlupá-
čem, Ph.D.
Hotel Jelen, Nová Včelnice
19. října, 20:00 hod.
TŘI SESTRY
Koncert, KC Jitka
20. října, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední 
a starší generaci. 
K tanci a poslechu hraje MTO V. Kriso
KD Střelnice
21. října, 13:30 hod.
PŘEDNÁŠKA ZUZANY KOŘÍNKOVÉ
Mesada
21. a 22. října, 19:00 hod.
„PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH“
DS Jablonský 
KD Střelnice
23. října, 16:30 hod.
MINULOSTI A SOUČASNOST 
TŘEBOŇSKÝCH RYBNÍKŮ
Přednáška Ing. Jana Hůdy, Ph.D.
Městská knihovna
23. října, 19:00 hod.
DANIEL C. JACKSON 
„MŮJ ROMANTICKÝ PŘIBĚH“
Divadlo Pod Palmovkou. 
Předplatné skupiny A
KD Střelnice
24. října, 14:00 hod.
KURZ PRÁCE NA POČÍTAČI A 
S MOBILNÍM TELEFONEM
Mesada 
24. října. 16:00 hod.
LADA NELADA A VYLADĚNÁ MÓDA
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí
25. října, 19:00 hod.
KONCERT JHSO A SLAVNOSTNÍ 
PŘEDÁNÍ CEN STAROSTY MĚSTA
KD Střelnice

25. října, 20:00 hod.
WALDA GANG + ALKEHOL
Koncert, KC Jitka
26. října
FOTOŠKOLA MF A MOM 2019
2. lekce. Lektor Petr Nagy
Muzeum fotografie
26. října, 19:00 hod.
PETR ABRAHAM „MOJE HRA“
Divadelní představení, KD Střelnice
27. října, 9:30 - 10:30 hod.
TOMÁŠ PFEIFFER - SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
GVN
28. října, 9:15 hod.
OSLAVY 101. VÝROČÍ ZRODU 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Pietní akt
31. října, 19:00 hod.
SALOME - PÁSMO PÍSNÍ KARLA KRYLA
Pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru
KD Střelnice

Probíhající výstavy:
MAPOVÝ OKRUH VYSOČINA
- Muzeum fotografie a MOM
- Výstava potrvá do 27. 10. 2019
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
TRAGICKÁ LÉTA 1939-1942 
- Muzeum Jindřichohradecka, 

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

Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020 
DRÁTENICTVÍ VČERA A DNES 
- Muzeum Jindřichohradecka, 

Balbínovo náměstí 
- Vystava potrvá do 13. 10. 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 listopad


