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4  V kolumbáriu na městském hřbitově přibude dalších
  180 schránek.
11 Pobočka knihovny na Vajgaře otevře po rekonstrukci 
  v závěru měsíce.

11 V srpnu startuje předprodej vstupenek na one man show 
  Ladislava Špačka.
12 Děti se s prázdninami tradičně rozloučí v parku 
  pod gymnáziem.



 �V srpnu se Jindřichohradečáci a návštěvníci města mohou těšit na pestrou kulturní nabídku

OSM STOLETÍ JINDŘICHOVA HRADCE

Do  devatenáctého století vstoupil Jindřichův Hradec velkou pohro-
mou. 19. května 1801 během výročního trhu města propukl v jednom 
z domů na náměstí požár, který se díky velkému suchu a silnému větru 
údajně během čtvrt hodiny rozšířil po celém náměstí a pohltil i trhové 
stánky. Veškeré pokusy o uhašení požáru byly neúspěšné a oheň za tři 
dny zasáhl prakticky celé vnitřní město i část předměstí. Vyhořel farní 
kostel, proboštství, bývalá jezuitská kolej a seminář, radnice, městský 
špitál s kostelem sv. Jana Křtitele, střelnice, františkánský klášter a kos-
tel, klášteříček a 318 domů. Za oběť požáru padlo přes třicet lidí a o do-
mov přišlo několik stovek rodin.
„S  velikou námahou uchován před ohněm hrad, v  jehož průčelí již skla 
pukala a olovo je spojující se rozpouštělo … a řada domů v ulici k zámku 
vedoucí v městě“, napsal v roce 1901 do Ohlasu od Nežárky František 
Tischer. Hrad a zámek ovšem vyhořel již v roce 1773 a z jedné z černín-
ských rezidencí se tak stalo především sídlo velkostatku a panských 
úředníků, pro něž byl areál upraven. Ostatní opravy byly z velké části 
provizorní. Černínové dávali přednost nedaleké Jemčině.  
Město se i přes probíhající napoleonské války podařilo postupně zno-
vu opravit (s přispěním vrchnosti, státu i  jednotlivců), a požár se stal 
impulzem pro jeho nový rozvoj a modernizaci. Středověké hradby na-
hradily nové stavby a parky, postupně byly obnovovány zničené chrá-
my, proboštství, klášter, školy, radnice i  špitál, na  Balbínově náměs-
tí vyrostla nová budova tiskárny, atp. Hlavní vlna modernizace přišla 
ke konci 19. století, kdy bylo zavedeno elektrické osvětlení, zmoderni-
zován vodovod, do Jindřichova Hradce přivedena železnice. Stavební 
ruch se pak přenesl směrem k nádraží. Asanací prošla Klášterská ulice, 
z níž byl vytvořen široký bulvár s novými budovami městského úřadu, 
spořitelny a pošty. Od počátku 20. století vznikaly i moderní objekty 
škol či obytné a průmyslové zóny podél hlavních směrů. Částečné re-
konstrukce se tehdy dočkalo také hradecké sídlo, neboť příklon Černí-

 � Katastrofa či nová příležitost?

nů k historické vědě a památkové ochraně oživil jejich zájem o zdejší 
hrad a zámek. 
O příčině požáru, jeho následcích a důsledcích obšírně pojednává kni-
ha Štěpánky Běhalové a Františka Fürbacha Jindřichův Hradec: Promě-
ny slavného města po velkém požáru 1801, vydaná městem Jindřichův 
Hradec v roce 2018.

Lenka Dvořáková

Město Jindřichův Hradec zve na  letní kon-
cert v sobotu 1. srpna od 19.00 hodin, kdy 
vystoupí na  náměstí Míru skupina ORGA-
NUM. 
Státní hrad a zámek vás zve 1. srpna od 19.00, 
20.40 a 22.30 hodin na divadelní představení 
DEFENESTRACE - úspěšné a hojně navštěvo-
vané představení, připomínající významnou 
a dramatickou událost, II. pražskou defenestra-
ci. Další divadelní představení budou 14., 15., 
21. a 22. srpna ve stejných časech.

V neděli 2. srpna od 18.00 hodin potěší divá-
ky koncert skupiny BARET na náměstí Míru.
Ve středu 5. srpna v 19.00 hodin bude pokra-
čovat další série letních koncertů v atriu Muzea 
fotografie a MOM, kde vystoupí známý „zpí-
vající právník“ Ivo Jahelka.
6. srpna od 19.30 hodin se můžete zúčastnit 
Večerních toulek bájným Hradcem, které se 
konají i  8. a  11. srpna. Toulky nabídnou ne-
tradiční, zajímavý, poučný i  humorný pohled 
do  historie města, kterou jste dosud nezna-

Malovaný ostrostřelecký terč Karla Nováka ke stoletému výročí požáru.

li. Rezervace míst je nutná na: vtbh.reenio.cz. 
Vstup z ulice Pod Hradem do zámecké zahra-
dy pod rondelem.
Muzeum Jindřichohradecka zve 7. srpna 
ve  20.00 hodin na  Noční komentovanou 
prohlídku kostela sv. Jana Křtitele. Další pro-
hlídky jsou plánované na 14., 21. a 28. srpna.
Lístky budou pouze v předprodeji v pokladně 
muzea ve Štítného ulici.

(pokračování na str. 12)
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jsem rád, že vás mohu poprvé jako starosta Jindři-
chova Hradce pozdravit touto formou. Na  radnici 
přicházím s vizí dělat vše pro prosperitu města a je-
ho obyvatel. Cesta to jistě bude nelehká, ale věřím, 
že v ní společně se svými spolupracovníky obstojím. 
Určitě půjdeme směrem co největší otevřenosti měst-
ského úřadu. Zveřejněna tak bude koaliční smlouva 
a všechny zápisy z jednání výborů a komisí. Prioritou 
je pro mě otázka financí, proto jsem si nechal v kom-
petenci finanční odbor. Na  městské radě jsme se 
shodli, že budeme také přísně hlídat investice měs-
ta ve  smyslu dodržení vysoutěžených rozpočtů. Teď 
v době dovolených vás však nechci za-
těžovat čísly. Naopak bych vás chtěl 
všechny pozvat na top akci letošní-
ho léta, a tou je Opera na zámku. 
Tentokrát se můžeme těšit na Ver-
diho Trubadúra, lístky už 
jsou v prodeji. Přeji vám 
hezké léto. 

Jan Mlčák 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec odvo-
lalo ze své funkce starostu Ing. Stanislava Mrv-
ku a zvolilo novým starostou Ing. Jana Mlčáka, 
MBA. Zastupitelstvo také změnilo obsazení ra-
dy města a přibyl jeden místostarosta. Do kon-
ce června byla rada devítičlenná, město mě-
lo dva místostarosty a  jednoho uvolněného 
radního. Nově jsou místostarostové tři a  rad-
ních sedm. Vedení města se také na koaličním 
jednání domluvilo na  rozdělení kompetencí. 
Starosta Ing. Jan Mlčák, MBA bude mít na sta-
rosti Služby města J. Hradec s.r.o., městskou po-
licii, oddělení interního auditu, finanční odbor 
a odbor kanceláře starosty. První místostarost-
ka Ing. Magda Blížilová bude mít v kompeten-
ci odbor sociálních věci, odbor školství, mláde-
že a tělovýchovy a samostatné oddělení správy 
bytů. Místostarosta Bc. Radim Staněk bude mít 

 �Město Jindřichův Hradec má nové vedení

V pátek 3. července se konal v areálu Žižkových 
kasáren slavnostní nástup u  příležitosti oslavy 
založení 4. brigády rychlého nasazení. Brigádu 

 � Čtvrtá brigáda rychlého nasazení slavila 26 let od svého vzniku

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru by-
lo konání této oblíbené akce nejisté. Vedení 
města se ale po  konzultaci s  hygieniky roz-
hodlo pouť pořádat. Jediné omezení, které je 
stále platné, je limit 1000 lidí na venkovních 
akcích. Přestože se s velkou pravděpodobnos-
tí na Porcinkuli sejde více lidí než tisíc, budou 
rozprostřeni po celém centru města. Pokud to 
epidemiologická situace dovolí, můžete se tě-
šit na Porcinkuli tak, jak ji znáte, tedy s množ-
stvím atrakcí a stánků o prvním srpnovém ví-
kendu, konkrétně 1. a 2. srpna 2020. 

Eliška Čermáková

 �Ani letos o Porcinkuli nepřijdeme

tvoří také 44.  lehký motorizovaný prapor dis-
lokovaný v Jindřichově Hradci. Vedle vojáků se 
slavnostního aktu zúčastnili také poslanec Jan 

 � I v Jindřichově Hradci se vzpomínalo na Mistra Jana Husa

na  starosti odbor životního prostředí, odbor 
správy majetku města, odbor výstavby a územ-
ního plánování, KD Střelnice a odpadové a vod-
ní hospodářství. Místostarosta Bc. Miroslav Ka-
deřábek bude mít v kompetenci odbor rozvoje 
a  odbor dopravy. Rozdělení kompetencí musí 
ještě schválit zastupitelstvo.

V pondělí 6. července se u sochy Mistra Jana 
Husa v Husových sadech uskutečnilo ekume-
nické shromáždění k 605. výročí upálení Mis- 
tra Jana Husa. Vzpomínkového aktu se zú-
častnili zástupci církví i  starosta Jindřichova 
Hradce Jan Mlčák a  místostarosta Miroslav 
Kadeřábek. V  projevech účastníci vyzdvihli 
zejména odkaz Mistra Jana Husa. Akce se zú-
častnilo přes 50 lidí a zazněla i modlitba Navš- 
tiv nás, Kriste žádoucí, kterou napsal sám Mis- 
tr Jan Hus. „Datum 6. července 1415 si asi vět-
šina z  nás notoricky pamatuje z  hodin dějepi-
su jako den upálení Mistra Jana Husa. Mnohem 
důležitější než datum je ale odkaz a  myšlenky, 
které po  tomto velikánovi naší historie zůstaly. 
I 605 let po jeho smrti to jsou myšlenky v mnoha 
ohledech aktuální. Uvědomil si, že individuální 
svědomí je důležitější než autorita, kterou nám 
po  celá staletí vnucují různé instituce. Tehdy se 
jednalo o  protest proti církvi, později proti faši-
stické okupaci a proti komunistickému režimu,“ 
řekl starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák.

Bartošek a  starosta města Jindřichův Hradec 
Jan Mlčák. Ten ve svém projevu vyzdvihl obě-
tavost vojáků a  jejich příspěvek při zvládnutí 
epidemie. Všichni pak popřáli vojákům mnoho 
štěstí před nadcházejícími zahraničními mise-
mi v Pobaltí a na Mali. Na slavnostním nástupu 
byly také předány děkovné listy dobrovolnicím, 
které při pandemii koronaviru šily roušky.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Také v srpnu pokračuje sezóna v bazénovém komplexu, který pro měs-
to Jindřichův Hradec provozuje společnost ve stoprocentním vlastnictví 
města Služby města Jindřichův Hradec.
V  létě se krytý areál tradičně rozrůstá i o koupaliště pod širým nebem 
s nerezovými bazény a řadou vodních atrakcí. Návštěvníky, kteří přichá-
zejí poprvé, si získá zvláště svým zasazením do krajinného rázu na břehu 
rybníku Vajgar. 
Venkovní pokladna nabízí levnější vstup, což platí i pro držitele perma-
nentních čipů z řad stálých návštěvníků. Ti nemusí čekat u pokladny a sa-
mi si přes turnikety procházejí. Venkovní pokladna, jež umožňuje vyu-
žívání pouze venkovní části bazénového komplexu, je otevírána jen 
ve dnech s letními teplotami.
Návštěvníci, kteří si vstupenku zakoupí ve vestibulu krytého bazénu, zís-
kávají oproti tomu mnohem širší paletu služeb a podstatně vyšší kom-
fort: za jedno vstupné mohou využívat jak vnitřní bazény, a navíc libovol-
ně procházet do venkovního areálu. Vstup do části pod širým nebem je 
uzavřen pouze v případě deště nebo chladu.
Vnitřní bazény i venkovní aquapark, jehož provoz se řídí počasím, jsou 
o letních prázdninách přístupné denně od 10.00 do 20.00 hodin. Aktuál-
ní informace získáte na: bazen.jh.cz, Facebooku Bazén Jindřichův Hradec 
nebo telefonním čísle recepce: 384 321 236. 

Vánoce v aquaparku
Ve středu 26. srpna připomenou pracovníci bazénu veřejnosti, že do Vá-
noc zbývají pouhé 4 měsíce. Oblíbená akce „Vánoce v aquaparku“ s le-
tošním podtitulem „2. svátek vánoční“ připadá přesně podle kalendáře 
na středu 26. srpna. Od 11.00 do 16.00 hodin se mohou děti i dospělí tě-
šit na zábavní program, a také na nefalšované sněhové radovánky. V pří-
padě nepříznivého počasí se akce přesune do vnitřních bazénů.

Zápisy pro nejmenší
V závěru srpna se pro zájemce odehrají zápisy do kurzů kojenců a ba-
tolat na nový školní rok. Svůj zájem mohou ve stejném období nebo 
kdykoliv později projevit i maminky dětí ve věku 3 až 6 měsíců, které by 
chtěly využít nabídek lekcí Vaničkového plavání ve speciálním vaničko-
vém centru. Bližší informace najde veřejnost v průběhu srpna na: bazen.
jh.cz. Všechny kurzy Plavecké školy Jindřichův Hradec, včetně odpoled-
ních kurzů, se rozběhnou v týdnu od 7. září. 

Marcela Kůrková

Po roce v aquaparku zase nasněží

Koncem června letošního roku byla zahájena 
4. etapa výstavby kolumbária. Schránky slou-
žící k  důstojnému uložení uren se zpopelně-
nými ostatky zesnulých se v posledních letech 
staly středem zájmu, a to nejen občanů naše-
ho města. 
V  první a  druhé etapě bylo dáno k  pronájmu 
celkem 384 schránek, ve třetí etapě bylo v červ-
nu 2019 dáno občanům k dispozici 81 schránek. 
V současné době je zde ještě celkem 12 volných 
schránek.
Pro další nové kolumbárium byl jako vhodné 
místo vybrán prostor za  2. kolumbáriem. Po-
dobně jako u třech předcházejících staveb bu-

dou i  zde k  dispozici odkladové stolečky pro 
květiny a svíčky. 
Po dokončení stavby a předání stavební firmou 
do  užívání provede správa pohřebiště očíslo-
vání jednotlivých schránek, zavedení do počí-
tačové evidence a poté již mohou být uzavře-
ny první nájemní smlouvy. Pro zájemce bude 
připraveno dalších 180 schránek, přičemž 
cena za pronájem okénka v kolumbáriu bude 
stejná jako u  předcházejících schránek, tedy 
200 Kč za rok. Nájem lze sjednat na dobu 5 ne-
bo 10 let.

Hana Palusková
Foto: Kamila Simandlová

Čtvrtá etapa výstavby kolumbária nabídne dalších 180 schránek

V minulém vydání Jindřichohradeckého zpra-
vodaje jsme vás informovali o  zahájení sta-
vebních prací na další z etap modernizace tep-
lovodních rozvodů CZT na  sídlišti U  Nádraží 
v Jindřichově Hradci. V srpnovém čísle se k té-
matu vracíme a přinášíme vám podrobnější in-
formace.
Začátkem července byly práce zahájeny v úse-
ku z křižovatky u objektu bývalé České pojišťov-
ny, a to podél bytového domu čp. 789–794/II. 
Stavební práce se dotknou i  stávajícího par-
koviště a  komunikace. Jelikož se jedná o  vel-
mi stísněný prostor a stávající vedení je ulože-
no v prefabrikovaných kanálech, které je nutno 
obnažit, probíhají práce za úplné uzavírky uli-

Rekonstrukce teplovodu na sídlišti U Nádraží v Jindřichově Hradci

Stavební firma připravuje základy pro výstavbu 
4. etapy kolumbária na městském hřbitově.

ce. Pro pěší jsou chodníky podél bytového do-
mu zachovány. Při provádění oprav teplovod-
ních přípojek by měly být v místech, kde dojde 
k překopu chodníku, osazeny přechodové láv-
ky. Obslužnost budov občanské vybavenos-
ti pro zásobování je z Jarošovské ulice zacho-
vána. Veškeré stavební a montážní práce bude 
zajišťovat vybraný zhotovitel, Jemnická Stavba, 
a.s. Po obnažení teplovodních kanálů bude ze 
stávajícího potrubí odstraněna tepelná izola-
ce a zároveň budou probíhat práce na novém 
teplovodním potrubí, které bude již provede-
no z předizolovaného potrubí a jehož segmen-
ty se předpřipraví ještě před pokládkou do stá-
vající trasy. Jelikož nejde ve  stávajícím kanálu 

ponechat původní potrubí, bude společnost 
Teplospol, a.s. nucena přerušit dodávku tepla 
pro výrobu teplé vody během demontáže stá-
vajícího potrubí a  montáže nového. Celá od-
stávka dodávek tepla do  bytových domů by 
neměla přesáhnout 14 kalendářních dní, bě-
hem kterých dojde k demontáži stávajícího po-
trubí a zároveň dojde k montáži potrubí nové-
ho. Po provedení nezbytných zkoušek nového 
teplovodu, během kterých již bude teplo od-
běratelům dodáváno, dojde ke zpětným zásy-
pům teplovodu a k opravám povrchů komuni-
kace, parkoviště a chodníků. Předpokládá se, 
že výměna teplovodního potrubí bude pro-
vedena v období letních prázdnin. Následné 
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V  úterý 4. srpna je naplánována návštěva 
prostor Staré radnice. Najdeme zde krásnou 
expozici vláčků, v přízemí nás čeká výstava „Ne-
jen broučci“ architekta Zdeňka Podhůrského. 
V  úterý 11. srpna si prohlédneme Muzeum 
fotografie a moderních obrazových médií.
V úterý 18. srpna nás čeká seznámení s Do-
mem gobelínů. Pokud vlastníte Senior pas, 
vezměte jej na uvedené aktivity s sebou!
Poslední úterý v měsíci, 25. srpna, bude věno-
váno závěrečné části Knížky vzpomínání. Se-
jdeme se v SENIOR centru v Růžové ul. č. 30/II 
v 9.00 hodin.

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

V  době letních prázdnin zůstávají pravidelné 
aktivity našeho SENIOR centra zachovány v ob-
vyklých časech.
Srpnové úterky budou v SENIOR centru věno-
vány převážně výletům za kulturou a poznává-
ním. Sraz účastníků bude vždy v kanceláři SE-
NIOR centra v Růžové ul. č. 30/II v 9.30 hodin, 
odchod v 9.45 hodin.

Činnost SENIOR centra je podpořena z  rozpočtu 
Jihočeského kraje, dotačního programu Podpora 
služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb. 
o  sociálních službách v  rámci realizace projektu 
„SENIOR centrum“. 
Přejeme všem pěkné léto.

Eliška Macurová

Léto v SENIOR centru

 �ODBOR ROZVOJE

ní nájezdu do jednotlivých ulic ústících z křižo-
vatky, čímž se zvýší plynulost dopravy. Dále do-
jde i ke zvýšení bezpečnosti chodců, zejména 
těch, kteří budou přecházet přes ulici Miřiov-
ského z ulice Pražské směrem k ulici Stará ces-
ta či opačně.  
Zahájení prací 1. července 2020, ukončení 

Předmětem projektu je stavební úprava křižo-
vatky ulic Miřiovského – Pražská – Gymnazijní 
včetně přilehlých chodníků a zatravnění ploch. 
Součástí je i odvodnění křižovatky a úprava ve-
řejného osvětlení. 
Rekonstrukce křižovatky přinese zpřehlednění 
dopravní situace v tomto místě a zjednoduše-

akce dle smlouvy o dílo 21. srpna 2020.
Projektant: Way project s.r.o., Jarošovská 
1126/II, Jindřichův Hradec 
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Praž-
ská tř. 495/58, České Budějovice
Náklady dle smlouvy o dílo: 1 558 607,57 Kč 
včetně DPH

Rekonstrukce křižovatky Miřiovského – Pražská – Gymnazijní

bude vyměněn i spodní díl hlavních vstupních 
dveří do objektu z ulice Štítného. Projekt je re-
alizován v období letních prázdnin. 
Projektant: OTO NĚMEČEK - H. PROJEKT, ar-
chitektonická a projekční kancelář, Václavská 
495/III, Jindřichův Hradec

Předmětem projektu je oprava jihovýchodní-
ho a  jihozápadního průčelí včetně nátěrů fa-
sády a výměny stávajících oken za nová. Dále 
budou vyměněna dvě okna v přízemí objektu 
v prostoru skladu dílen a zazděny vstupní dve-
ře v obvodové stěně tohoto skladu. Současně 

Zhotovitel: FPM-BECON, spol. s  r.o., Dukelská 
968, Milevsko
Náklady dle smlouvy o dílo: 5 156 940,14 Kč 
včetně DPH

Karel Hron

1. ZŠ ve Štítného ulici se dočká výměny oken boční a čelní fasády

stavební práce, zásypy, opravy konstrukčních 
vrstev, opravy povrchů chodníků, parkovišť 
a komunikací budou provedeny v měsících září 
a říjnu. Před předáním dokončené stavby zho-
tovitel dokončí i  terénní úpravy stavbou dot- 
čených zelených ploch. Celkové dokončení 
stavby se předpokládá do 30. října 2020.
Společnost Teplospol, a.s., provozovatel CZT 

v Jindřichově Hradci, se modernizací teplovod-
ních rozvodů CZT snaží předcházet poruchám 
a  nepříjemným odstávkám dodávek tepla 
v době odstraňování poruch. Zároveň se těmi-
to modernizacemi snaží minimalizovat ztráty 
na vyrobeném a dodávaném teple. Tato opat-
ření pak vedou k udržení příznivých cen za do-
dávky tepla pro koncové odběratele. 

Všem vlastníkům nemovitostí a uživatelům by-
tů ve stavbou dotčené lokalitě se omlouváme 
za  dočasný diskomfort, který je stavbou vy-
volán. Nicméně věříme, že provedením mo-
dernizace teplovodu v dotčené lokalitě zlepší-
me komfort v dodávkách tepla a snížíme riziko 
vznikajících poruch na minimum.

Roman Soudek
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Na den s datem 7. 7. 2020 zřejmě dlouho neza-
pomene senior (r. 1938), který v 9.20 hodin ja-
ko řidič osobního vozidla Fiat Brava při vycou-
vávání od  domu, tedy z  místa ležícího mimo 
komunikaci, na  místní komunikaci v  obci Bu-
díškovice na Dačicku pravděpodobně nevěno-
val náležitou pozornost řízení, které nezvládl 
a přejel napříč přes místní komunikaci a násled-
ně s vozidlem nacouval do návesního rybníka, 
kde havaroval. Vozidlo velmi rychle zaplnila vo-
da a senior, ohrožen na životě, zůstal ve vozid-
le uvězněn.
V  tu dobu  byl na  své zahradě muž, který za-
slechl slabé volání o pomoc jakoby shůry přes 
střechy. Ihned vyběhl ze své zahrady a uviděl 
v návesním rybníku již jen malou část střechy 

 � Záchrana života seniora

vozidla zelené barvy. Situace byla mimořádně 
vážná. Zachránce rychle běžel opět na  svou 
zahradu pro polystyren, který by se mohl ho-
dit při vytahování osoby z vozu z pod hladiny 
rybníka. Za  běhu odhodil boty a  vysvlékl se 
z montérek, které byly ze silné látky a nasákly 
by velké množství vody. Neváhal ani minutu, 
rychle skočil do rybníka a plaval k vozidlu. To již 
sedělo na bahnitém dně, kde výše bahna do-
sahovala místy přes jeden metr. Zachránce se 
potopil pod hladinu do vody a zčeřeného bah-
na. Nahmatal dveře u řidiče a tyto otevřel. Po-

té nahmatal osobu, kterou chytil za podpaždí. 
Mezitím se musel na hladině nadechnout, bylo 
to vysilující. Bořil se do bahna a dále pokračo-
val s vytahováním řidiče ze zatopeného vozu. 
Nikoho dalšího ve  vozidle nenahmatal. Poly-
styren mezitím uplaval. Zachránci se podařilo 
osobu vytáhnout. Muž byl zřejmě v šoku, ale 
naštěstí reagoval. Záchranná akce se nakonec 
zdařila a senior svůj boj o život pod hladinou 
rybníka vyhrál.  
Zachránce, občan z  Budíškovic, který nechce 
být jmenován,  skromně po  telefonu říká: „To 
by měl udělat každý, byl jsem jen ve správný čas 
na správném místě.“ 
Při této kuriózní dopravní nehodě, která se 
změnila v boj o život, došlo k lehkému zranění 
řidiče seniora. Ten byl vozidlem ZZS převezen 
do  nemocnice v  Třebíči. Na  místě zasahovali 
hasiči z Dačic i z Jindřichova Hradce, kteří vozi-
dlo vyprostili z vody ven. Místo dopravní neho-
dy zajistili dačičtí policisté. Případ se šťastným 
koncem na místě zadokumentovali a převzali 
jindřichohradečtí dopravní policisté.

POLICIE ČR

Letní sezóna je v  plném proudu a  do  jižních 
Čech míří rovněž mnoho turistů, kteří se pohy-
bují na svých jízdních kolech. Jindřichohradeč-
tí policisté se o prázdninách opět více zaměřují 
právě na cyklisty. Každý, kdo používá tento do-
pravní prostředek, ať už k jízdě do zaměstná-
ní, k tréninku nebo jen na vyjížďku, by měl jez-
dit bezpečně, dodržovat zákon a před jízdou si 
zkontrolovat povinnou výbavu kola. 
Jízdní kolo musí být ze zákona vybaveno:
• dvěma na sobě nezávislými brzdami (jízdní 

kola pro děti předškolního věku vybavená 
volnoběžkovým nábojem s protišlapací brz-
dou nemusí být vybavena přední brzdou)

• přední odrazkou bílé barvy
• zadní odrazkou červené barvy nebo touto 

odrazkou v  kombinaci se zadní červenou 
svítilnou

• odrazkami oranžové barvy na  obou stra-
nách pedálů

• nejméně jednou boční odrazkou oranžové 
barvy na paprscích předního nebo zadní-
ho kola

Jízdní kolo pro jízdu za snížené viditelnosti 
(šero, tma, mlha...) musí být navíc vybaveno:
• světlometem svítícím dopředu bílým světlem
• zadní svítilnou červené barvy nebo kombinací 

této svítilny se zadní odrazkou červené barvy
Nepovinná a doporučená výbava:
• jasně znějící zvonek
• účinné blatníky
• účinný kryt řetězu
Důležité je používat světlé a  pestré oblečení, 
případně reflexní doplňky. Občané, nezapo-
mínejte, že cyklista mladší 18 let je povinen mít 
na hlavě nasazenou a řádně připevněnou cyk-

Prevence:

 �Cyklisté, stále platí nulová tolerance za řídítky! 
listickou přilbu! Jindřichohradečtí dopravní po-
licisté opět připomínají nulovou toleranci alko-
holu za řídítky! V řešení mužů zákona je hned 
několik nehod, kdy cyklista pod vlivem alko-
holu na cyklostezce (2,60 promile) či cyklistka 
na elektrokole (2,40 promile) způsobili v Jind- 
řichově Hradci dopravní nehodu pod vlivem 
alkoholu. Cyklista „rekordman“ byl 15. červen-
ce policisty zastaven na Studensku a nadýchal 
3 promile!!! Občané, víte, že cyklistovi „pod vli-
vem“ hrozí za tento přestupek pokuta od správ-
ního orgánu v rozmezí od 25 000 do 50 000 Kč?! 
Horké letní počasí svádí ke konzumaci zejmé-
na pěnivého moku, ale pozor! Může to být dra-
hé svezení. Taxi je v takovém případě rozhod-
ně bezpečným a výrazně levnějším dopravním 
prostředkem. 

Hana Millerová

28. června
Válečnou jízdu Avarů, kočovného etnika nejas-
ného původu, připomínala spoušť v bytě na síd-
lišti Hvězdárna po  tažení párečku (26 let), kte-
rý se před parádní jízdou „posilnil“ v  hospodě 
Na Piketě. V půl třetí ráno pak připomněli souse-
dům, s kým že mají tu čest. A jak se do lesa volá, 
tak se z lesa i ozývá, což bylo oběma připomenu-
to při návštěvě naší základny, odkud odpocho-
dovali svorně každý s  pokutou za  2000 Kč pro 
přestupek rušení nočního klidu. 
30. června
Přijaté oznámení o  opilé matce roční holčičky 

 � Výpis z událostí

prověřovali po 20. hodině kolegové před restau-
rací Sparta na sídlišti Vajgar společně s pracov-
nicí odboru sociálních věcí městského úřadu. 
V době příjezdu byla naštěstí holčička již doma, 
v péči otce (56 let), který přítomným uvedl, že 
partnerka popíjí tak často, že se o dceru raději 
stará sám. V dechu matky (35 let) bylo naměře-
no 2,34 ‰.
4. července
Dva zaznamenáníhodné nálezy spočinuly 
na naší služebně v průběhu sobotního odpoled-
ne. Poprvé pánská peněženka s hotovostí téměř 
18 000 Kč a ve druhém případě měla nepozor-
ná majitelka kromě všech dokladů v portmonce 
hotovost 3000 Kč. Oba nálezy byly po krátkých 
šetřeních vráceny do rukou vděčných majitelů.
6. července
Svůj zažívací trakt ve  zmrzlinovač a  židli 
v oplatkový kornout se pokusil proměnit v noci 
z neděle na pondělí před jedním z bister na ná-

městí Míru kouzelnický amatér (36 let). Trik se 
mu vůbec nepovedl, a co nalezla majitelka bis-
tra ve  sváteční pondělí na  předzahrádce, jis-
tě tušíte. Po  prověření záznamu kamerového 
systému byl místní „guru“, který s  železnou 
pravidelností zaměstnává jindřichohradecké 
strážnictvo, neomylně odhalen, a  jeho výkon 
náležitě „odměněn“. 
10. července
Vskutku detektivní majstrštyk předvedl kole-
ga, který po oznámení vedoucí oddělení správy 
bytů městského úřadu s  pomocí kamerového 
systému a léty získanou zkušeností odhalil dva 
mladistvé (15 a 17 let). Ti o dva dny dříve vykopli 
vstupní dveře městského bytu v Jarošovské ulici 
č.p. 68/II a následně zničili skleněnou výplň dveří 
uvnitř bytu. Oba se budou zpovídat z přestupku 
proti majetku, ovšem až poté, co uhradí způso-
benou škodu. 

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

6  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



z jichž středu vyšel i návrh na po-
stavení pomníku největšího sy-
na českého M. Jana Husa, a nyní 
opětně chtějí titíž činně přiložiti 
ruku k řešení otázky tak naléhavě 

nutné, jako jest stavba Sokolov-
ny. Jsme Vám za to, bratři vojíni, 
opravdu velmi vděčni. 
Česká Radouňka
Zábava na  Nové hospodě dne 
18. července t. r. pořádaná zdejší 
českou menšinou vydařila se nad 
očekávání, o  čemž svědčí čistý 
výtěžek, který obnáší 915 K 50 h 
a  byl již odveden svému účelu, 
totiž naší české škole. 
13. srpna 1920
E. St. Vrázovi
Známému proslulému cestova-
teli musela býti levá ruka, rakovi-
nou stižená, amputována. Zpráva 
ta u  všech jeho známých způso-
bila zármutek. 
Zasláno
„Již před první volbou starosty zdej-
šího města prohlásil jsem straně 
národnědemokratické, že o  úřad 

6. srpna 1920
Prázdninový kurz ručních prací chlapec-
kých 
zakončen byl 29. července vý-
stavkou prací v  kursu vyrobe-

ných. Četným návštěvníkům na-
skytla se zde vhodná příležitost, 
aby poznali nový a praktický směr 
výchovy školské, jejímiž hlasateli 
budou účastníci skončeného kur-
su. Od  primitivních prací vystři-
hávaných, nalepovaných a plete-
ných k jednoduchým i složitějším 
vazbám sešitů a knih, k jednodu-
chému modelování z hlíny, vyře-
závání ze dřeva a p. 
Sokolská veselice
Dne 15. srpna t. r., v případě špat-
ného počasí o  týden později, 
uspořádá tělocvičná jednota So-
kol v  Jindř. Hradci za  laskavého 
spoluúčinkování bratří poddů-
stojníků z  povolání a  bratří vojí-
nů velikou slavnost ve  prospěch 
brzkého postavení Sokolovny. 
Slavnost tato uspořádána bude 
na  podnět bratří poddůstojníků, 

V srpnu 1920 se ve veřejném životě nadále řešila výměna starosty města. Nejprve rezignoval předchozí starosta, 
učitel Jan Chýna, z důvodu jmenování okresním školním inspektorem. Jan Chýna vedl v prvních volbách do obec-
ního zastupitelstva po vyhlášení samostatnosti Československa kandidátku strany socialistické a pokrokové. Již 
jeho zvolení v roce 1919 provázela kuriózní situace, kdy po opakované volbě kvůli rovnosti hlasů nakonec o nej-

vyšším představiteli města rozhodl los. Rok poté se volil starosta znovu. Jeho volba se odehrála 23. července 1920. Nový starosta Otomar Bystřický zís-
kal pouze o jeden hlas více než druhý kandidát učitel Tomáš Vladimír Sládek. Proti volbě byl podán protest a bylo nutné ji opakovat. Otomar Bistřický 
se stal starostou až 27. srpna. Ohlas od Nežárky poskytl prostor k prezentaci veřejné diskuse. V rubrice Zasláno zveřejnil postoje obou kandidátů i další 
názory občanů. V polovině srpna se občané města bavili na velké sokolské veselici s bufetem, věcnou tombolou, kavárnou, vinárnou, restaurací „pod 
zelenou“ a cikánským táborem „k němuž vynikající výtečníci zajímavého národa kočovného byli získáni“.

POHLEDY DO HISTORIE

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

starosty města nestojím, že se 
na radnici netlačím a že bych úřad 
starosty přijati mohl jen v tom přípa-
dě, kdybych docílil většiny. Z tohoto 
prohlášení plyne, že bych se byl při-

jetí úřadu bránil, i  kdybych byl bý-
val vylosován, protože 18 hlasů není 
většina. Dojde-li ku třetí volbě, tedy 
již předem veřejně prohlašuji, že ne-
chci býti kandidován a volby nepři-
jmu. Mám práce dost a v těchto vo-
lebních věcech chci míti pokoj – také 
od klepavých lidí.“ T. Vl. Sládek 
20. srpna 1920
K volbě starosty města
Rekurs proti volbě starosty byl 
podmínečně vyřízen a  v  nejbliž-
ších dnech nařízena bude volba 
nová.
Začátek školního roku
na  všech školách dle dosavad-
ních ustanovení jest stanoven 
na 1. září. 
Zasláno
„Přeji si, abych od  další polemiky 
byl ušetřen, poněvadž dnešní do-
bu neuznávám za  vhodnou ještě 

více rozčeřovati veřejnost osobními 
záležitostmi. Jest povinností všech 
občanů pracovati ve  prospěch ob-
ce, bez osobních zájmů. Chci jen 
tolik říci veřejnosti, že jsem ocho-

ten svůj úřad ihned někomu jiné-
mu předati, přeji si však, aby to byl 
muž, jemuž v prvé řadě budou dá-
ny vlastnosti k udržení chuti k práci 
a lásky v našem městě.“ O. Bistřický
--------------------------------------------
POZOR! Knihovna Muzea Jind-
řichohradecka je opět otevře-
na, a to vždy v pondělí a ve stře-
du v  čase 12.30–15.30 hodin, 
návštěvu lze objednat předem 
na  e-mailu: behalova@mjh.cz 
nebo na tel. č.: 384 363 661. 
Ohlas od Nežárky a další tituly, kte-
ré AKTUÁLNĚ DOPLŇUJEME, mů-
žete studovat také na  webu Mu-
zea Jindřichohradecka v  záložce 
Knihovna - Digitální knihovna Kra-
meriushttps://www.mjh.cz/knihov-
na-badatelna/digitalni-knihovna.

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Destinační management Česká Kanada, z.s. 
pořádal 19. června 2020 v  nově otevřené 
Hvězdárně a planetáriu prof. F. Nušla v Jind-
řichově Hradci tiskovou konferenci. Pozvá-
ní přijali zástupci médií, představitelé měst 

 � Turistická oblast Česká Kanada představila novinky i noviny na rok 2020
a obcí, a také partneři spolupracující s desti-
načním managementem.
Na  tiskové konferenci byly představeny no-
vé produkty, a to „Na kole Českou Kanadou“ 
a „Dětská Kanada“. V rámci produktu „Dětská 

Kanada“ vzniká nový propagační materiál – 
hravý průvodce pro kluky a holky, ve kterém 
načerpají inspiraci pro výlety i  aktivní trá-
vení volného času. Na  jednotlivých turistic-
kých cílech mohou děti získat razítka a za ně 
pak úžasné, ale i  praktické odměny v  infor-
mačních centrech. Tento produkt bude pro 
veřejnost zpřístupněn v  měsíci srpnu. Pro-
dukt „Na kole Českou Kanadou“ je připraven 
na  webových stránkách: www.ckanada.cz. 
Pro všechny, kteří milují poznávat svět ze sed-
la svého kola, je vytipováno mnoho atraktiv-
ních cílů a služeb.
Na  tiskové konferenci byly představeny rov-
něž Turistické noviny, které jsou stěžejním 
propagačním materiálem pro sezónu 2020. 
Noviny zvou k návštěvě České Kanady a napl-
ňují motto oblasti: Objevuj! Zažij! Miluj!

Kateřina Trávníčková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 11. 6. 2020 do 9. 7. 2020 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Jan LIPOLD Stříbřec 23. 8. 1941 11. 6. 2020
Anežka STRUHADLOVÁ Nová Bystřice 9. 1. 1918 13. 6. 2020
František BOUDA Jarošov nad Nežárkou 9. 10. 1939 13. 6. 2020
Libuše MAXOVÁ Jindřichův Hradec 18. 6. 1940 16. 6. 2020
Vladimír KALINA Kardašova Řečice 3. 10. 1942 16. 6. 2020
Marie KOSTKOVÁ Lovětín 29. 11. 1928 16. 6. 2020
Jiřina PUNDOVÁ Otín 27. 3. 1946 16. 6. 2020
Zdeňka ONDRŮŠKOVÁ Jindřichův Hradec 25. 2. 1937 17. 6. 2020
Michal BAKOŠ Jindřichův Hradec 30. 11. 1952 17. 6. 2020
Pavel SMRČEK Jindřichův Hradec 14. 12. 1940 18. 6. 2020
Josef MICHAL Vydří 11. 3. 1928 18. 6. 2020
Naděžda MARKOVÁ Jindřichův Hradec 1. 1. 1963 19. 6. 2020

Irena FENCLOVÁ Jarošov nad Nežárkou 9. 10. 1945 19. 6. 2020
Marie VIKTOROVÁ Kardašova Řečice 6. 10. 1939 20. 6. 2020
Tomáš CHYTRA Kostelní Radouň 23. 4. 1978 20. 6. 2020
Vratislav STREJČEK Číměř 27. 4. 1945 22. 6. 2020
Jiřina BĚLOHUBÁ Jindřichův Hradec 10. 6. 1953 22. 6. 2020
Vojtěch ČERNÝ Radouňka 31. 5. 1933 23. 6. 2020
Jaroslava BAYEROVÁ Nová Bystřice 18. 8. 1969 24. 6. 2020
Zdeněk FIALKA Hůrky 16. 12. 1952 27. 6. 2020
Gertruda LÁTALOVÁ Třeboň 1. 11. 1930 28. 6. 2020
Marie URBANOVÁ Jindřichův Hradec 23. 9. 1936 29. 6. 2020
Marie HOMOLKOVÁ Nový Vojířov 19. 7. 1940 1. 7. 2020
Mgr. Jaroslav MARYŠKA Jindřichův Hradec 14. 12. 1937 1. 7. 2020
Věra NOVÁKOVÁ Staré Město pod Landštejnem 17. 09 1942 2. 7. 2020
Jan BENEŠ Polště 21. 9. 1946 5. 7. 2020
Marie BRABCOVÁ Jindřichův Hradec 30. 5. 1943 7. 7. 2020
Jaroslava HAVLÍČKOVÁ Jindřichův Hradec 13. 4. 1922 8. 7. 2020
Milena PAVLÍKOVÁ Jindřichův Hradec 4. 2. 1946 8. 7. 2020
Stanislav MÍKA Políkno 21. 11. 1928 9. 7. 2020
Božena HRÁDKOVÁ Jindřichův Hradec 30. 4. 1946 9. 7. 2020

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

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

Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat 
za péči Hospici sv. Kleofáše v Třeboni, konkrét-
ně pobočce v Jindřichově Hradci.
V květnu letošního roku jsme měli doma umíra-
jící maminku, paní Marii Krejčovou. Přání zemřít 
doma bylo její poslední, a my jsme měli dosta-
tek sil a dobré podmínky pro to, abychom toto 
její přání mohli naplnit. Za to jsme velmi vděčni, 
protože ne vždy jsou okolnosti takto příznivé. 
Přesto bez pomoci MUDr. Zíkové, zdravotních 
sestřiček a sociálních pracovníků z Hospice sv. 
Kleofáše bychom takový úkol na sebe vzít ne-

 � Poděkování Hospici sv. Kleofáše
mohli. S hospicem jsme se cítili bezpečně, vě-
děli jsme, jak pečovat, měli jsme se vždy na ko-
ho obrátit o radu a pomoc. Nemuseli jsme se 
bát bolestí ani dušnosti, které s diagnózou na-
ší maminky přicházely. Hospic nám vše pomo-
hl vyřešit a maminka zemřela v klidu, bez bo-
lestí a v kruhu své široké rodiny 27. května 2020 
ve věku nedožitých 89 let.
Vedle stesku po opravdu skvělém člověku, kte-
rým naše maminka byla, cítíme hlavně vděč-
nost, že jsme mohli být součástí a  že jsme ji 
mohli doprovodit až do úplného konce.

Doufáme, že se do naší přetechnizované společ-
nosti pomalu zase vrací lidskost. Hospic sv. Kleo-
fáše a  jeho úžasné služby jsou toho důkazem. 
Naše společnost smrt vytěsnila na okraj, do ne-
mocnic, domovů důchodců. O  naše blízké se 
starají profesionálové a my máme pocit, že tak 
je to v  pořádku. Ale není. Smrt je neoddělitel-
nou součástí našich životů a když se nám podaří 
o blízkého člověka pečovat doma, je to velmi na-
plňující pocit. Nějak se kruh uzavře a přijde spo-
kojenost a vyrovnanost. Děkujeme za vše.

Rodina Krejčova
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Na  setkání čs. válečných letců do  Jindřichova 
Hradce jezdily řadu let takové legendy, jako byl 
generál Alois Šiška, generál František Fajtl či plu-
kovník Lubomír Úlehla. 

Foto: Vratislav Vyhlídka

Na  sobotu 22. srpna 2020 připravuje Klub 
historie letectví Jindřichův Hradec v  pořadí 
již „XXVII. setkání československých let-
ců v Jindřichově Hradci“, a to u příležitosti 
76. výročí letecké bitvy nad Jindřichohra-
deckem. Letos poprvé bylo z  názvu vyňato 
slovo „válečných“. Uvědomujeme si, že v Čes-
ké republice žije už jen malá skupinka váleč-
ných letců a že jejich věk dosahuje úctyhod-
ných devadesáti či více let. I když jsme pozvali 
tři válečné veterány, včetně armádního ge-
nerála Emila Bočka, nemůžeme zaručit, že 
do Jindřichova Hradce skutečně přijedou. 
Na setkání jsou zváni již tradičně také vojenští, 
dopravní a sportovní piloti, letečtí historikové 
a fanoušci vzdušného opojení z celé České re-
publiky. Svoji účast přislíbili naši přátelé z Prahy, 
Brna, Plzně, Mariánských Lázní, Náměště nad 
Oslavou, Nové Paky, Žatce, Kladna, Dobrušky, 
Uherského Hradiště, Jihlavy a dalších míst. Po-
kud to zdravotní a bezpečnostní opatření do-
volí, měla by z Velké Británie přiletět Hana Ludi-

 � V Jindřichově Hradci se znovu sejdou rytíři nebes
karová, manželka bývalého navigátora 311. čs. 
bombardovací perutě RAF, brigádního generá-
la Marcela Ludikara. Svou účast přislíbily i dal-
ší vdovy a rodinní příslušníci čs. válečných let-
ců, také představitelé Českého svaz letců s jeho 
předsedou plukovníkem Oldřichem Pelčákem, 
pilotem a kosmonautem–náhradníkem. Za je-
jich účasti si členové jindřichohradeckého Klu-
bu historie letectví připomenou třicáté výročí 
od svého založení v červenci roku 1990.
Akce bude zahájena v 10.00 hodin v koste-
le sv. Jana Křtitele. Hosté si zde vyslechnou 
mimo jiné hudbu starých mistrů přednese-
nou na varhany a příčnou flétnu. Následovat 
bude ocenění pamětní medailí ke 100. výročí 
založení Československa a československého 
letectva, jež obdrží např. zástupci rodiny bri-
gádního generála Miroslava Štandery, čs. vá-
lečného letce z Francie a Velké Británie, dále 
zástupce Aeroklubu Jindřichův Hradec a  za-
sloužilí členové jindřichohradeckého Klubu 
historie letectví. Od 11.00 hodin budou hos-

té moci navštívit výstavu „Českoslovenští 
letci na  západní frontě 1940-1945“, umís-
těnou v  konferenčním sále Muzea Jindři-
chohradecka. Po prohlídce bude promítnut 
půlhodinový dokument Vladimíra Vondrky, 
shrnující poznatky z poslední klubové expe-
dice po britských ostrovech. Ukončení oficiál-
ní části programu se již tradičně přesune k Pa-
mátníku letců na Nábřeží Ladislava Stehny. Při 
pietním aktu od 12.30 hodin zazní zdravice  
jednotlivých klubů a  organizací a  závěrem 
účastníky letošního setkání pozdraví členové 
Aeroklubu průletem nad památníkem.     
Setkání každoročně pořádá Klub historie le-
tectví Jindřichův Hradec za  podpory města 
Jindřichův Hradec, Muzea Jindřichohradec-
ka, 44. lehkého motorizovaného praporu, Ae-
roklubu Jindřichův Hradec, místního Klubu 
výsadkových veteránů a dalších. Akce je ur-
čena pro širokou veřejnost. Těšíme se s vámi 
na viděnou!  

Vladislav Burian

Účastníci setkání čs. válečných letců navštívi-
li řadu míst našeho regionu. Momentka byla po-
řízena po  návštěvě Leteckého muzea Deštná. 
Na snímku jsou mimo jiných generál Emil Boček 
a plukovník Alois Dubec. 

Foto: Josef Böhm

Generál Emil Boček na  setkání čs. válečných let-
ců v kostele sv. Jana Křtitele po slavnostním křtu 
pamětní medaile a udělení upomínkového znaku 
Klubu historie letectví Jindřichův Hradec.  

Foto: Josef Böhm 

Po  jarních útrapách a  pochopitelném zákazu 
snad téměř všeho, co máme rádi, jsem nesmír-
ně rád, že mohu oznámit, že letošní Zpívání 
nad Nežárkou, které pořádá město Jindřichův 
Hradec, bude! Možná, že i změna termínu, nad 
kterou, přiznávám, jsem na začátku roku krou-
til hlavou, byla, vzhledem k uplynulým událos-
tem, neplánovaně prozíravá. A tak tedy pozor! 
Letos se uvidíme 8. srpna 2020 od 15.00 ho-
din v  atriu Muzea fotografie a  moderních 
obrazových médií v  Jindřichově Hradci. 
Kdybychom snad měli moknout, přemístíme 
se do kaple sv. Maří Magdaleny, která s muze-
em sousedí. Snažili jsme se vám letos připravit 
pestrou nabídku kapel a písničkářů, a tak věřím, 
že si každý najde svůj šálek kávy. 
Standa Haláček je klasický folkový písničkář, 
který chce svou tvorbou potěšit posluchače 
a jeho největší radostí je právě vaše přítomnost 
na koncertu. Potkáváme se s ním na festivalech 
napříč republikou. 

 �Dobrá zpráva! Nad Nežárkou se bude zpívat i letos
Strunovrat jste mohli slyšet na  Zpívání nad 
Nežárkou před šesti lety. 

Folková, pohodová a romantická kapela, aneb 
když se ředitel ZUŠ nechce věnovat jen klasice. 
X–tet je vokální formace, která se nebojí spiri-
tuálů, folku, swingu a občas zabrousí i do popu. 

Své vlastní písně s  aktuálními texty ze života 
přiveze další folková stálice, kapela 4zdi. 
Svérázná, osobitá, avšak velmi milá písničkářka 
s  nevídaným pěveckým projevem a  neškole-
nou hrou na akordeon je Jana Vébrová. 
Pokud budeme mluvit o bicích, el. base a kyta-
ře, akustických kytarách, irských flétnách a píš-
ťalách, a přitom o české kapele, každého musí 
napadnout Isara. 
Málokdy se spokojíme s tím, když něčeho do-
staneme jen půl. Mohu vám však slíbit, že Půl-
jablkoň přijede celá. Tedy svébytná, nepříliš 
zařaditelná formace tvořená protagonisty Jabl-
koně. 
Celým pořadem bude provázet výborný mo-
derátor Zdenda Schwager a jistě příjemný zvuk 
zajistí Libor Nalezínek.
Chcete-li tyto muzikanty poznat blíže, je tře-
ba dorazit na Zpívání nad Nežárkou v sobotu 
8. srpna. Těšíme se na vás!  

 Štěpán Štrupl
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CHCETE NÁS?
Jonáš
menší kříženec, pes, 9 let, kastrovaný 
Jonáš je menší pejsek, zprvu si drží od-
stup, ale po  chvíli se nechá pohladit 
a je z něj velký mazlík. S ostatními pej-
sky vychází dobře, ale snaží se velet, 
proto bude lepší jako jedináček. Doma 
je čistotný.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žolík
malý kříženec, pes, 8 let, kastrovaný 
Žolík je cca 9 kg vážící pejsek. Je to ma-
zel nejvyššího kalibru a  malý závislá-
ček. S  ostatními pejsky vychází dob-
ře.  Bohužel má několik zdravotních 
problémů. Pejsek má ochrnuté zadní 
končetiny, není proto schopen chůze, ale pohyblivý je až dost! 
Venku se krásně naučil na psím vozíčku, doma se pohybuje tak, 
že zadní část těla tahá pod nebo za sebou. S ochrnutím se bo-
hužel také pojí inkontinence, ale vše se dá bez problémů vyřešit 
plenkou. Ačkoli je péče o  takového pejska náročnější, není ne-
možná a  Žolíkův optimismus a  radost ze života vám tuto péči 
tisíckrát vrátí. Hledáme pro něj tedy extra hodného, trpělivého 
a pečujícího majitele s domečkem se zahrádkou. Ostatní pejsci 
nejsou překážkou.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Tobias
kříženec šarpeje, cca 8–9 let 
Tobi je hodný pes, nekonfliktní, tichý, 
doma čistotný a  s  ostatními pejsky 
vychází dobře. Miluje procházky, ale 
vzhledem ke  svému zdravotnímu sta-
vu již zvládá jen kratší vycházky. Bohu-
žel si z původního domova nese řadu zdravotních komplikací. Ať 
už je to špatný stav kůže nebo očí, tak špatné srdíčko. Vše již ře-
šíme s veterináři.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Osman
kocour, cca 2 roky, kastrovaný
Osman je velice milý, velmi (opravdu 
extrémně) mazlivý kocourek. Dobře 
vychází i s pejsky. Je čistotný. 
Kontakt pro zájemce - 603  219  149 
(Jindřichův Hradec) 

Gaga
kočka, cca 8 let a více, kastrovaná
Gaga je ze začátku trochu plachá, ale 
když si na člověka zvykne, ráda se po-
mazlí i zavrní. Vzhledem k tomu, že ni-
kdo dlouhodobě neřešil její zdravotní 
problémy, trápí ji dlouhodobé dýchací 
problémy, které zřejmě nikdy úplně nevymizí.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Lapina
kočka, 3-4 roky, kastrovaná
Lapina je zprvu velice nekontaktní, ča-
sem kontakt naváže, ale stále je velice 
obezřetná a o lidi nestojí. Záchod pou-
žívá předpisově a v jídle také není vybí-
ravá. S ostatními kočkami vychází dob-
ře. Vhodná k domu jako „myšilovka“.
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

Motto: „Díkůvzdání k nám přišlo z prehistorické temnoty, má ale vý-
znam v každé době i v každé víře. Ať už si vylosujeme jakékoli stéblo, 
vždy bychom si měli najít čas na vděčnost a doufat v nový začátek“ 

(J. Robert Moskin)
Ozýváme se zase po  malé pau-
ze. I pomlka má v hudbě své mís-
to. Po  chvíli ticha lépe vnímáme 
nádheru a  souzvuk tónů. Stejně 
tak v  Oknech jsme vděční za  ob-
novení činnosti ambulantních slu-
žeb, za nové otevření Prodejní ga-
lerie, za  to, že dobrovolníci opět 
mohou navštěvovat své přátele 
v otínském domově seniorů. S bázní jsme se letos pustili do příprav tá-
borů. Opravdu hodně jsme váhali a  zvažovali rizika. Nicméně i  dopi-
sy rodičů, unavených z karanténního soužití, nás „pošťouchly“ vpřed. 
Krásným způsobem zaznamenala dění kolem sportovního tábora „Pi-
ráti“ Michaela Jůnová: “Letošní tábor se odlišoval od předchozích hlavně 

tím, že se o jeho konání rozhodlo 
v  podstatě tři týdny před začát-
kem, že jsme měřili teploty, že 
jsme dezinfikovali všechno, co 
šlo a že jsme byli na začátku tro-
chu nervózní. Ale jen do příjezdu 
dětí. Pak už bylo všechno fajn. 
Dny byly děsně krátké, noci ještě 
kratší, polední odpočinek jen pár 
minut. Piráti se plavili po  světě, 
vylodili se v  Japonsku, Skotsku, 
Mexiku, Grónsku, Indii i  Africe. 
Luštili indicie, pátrali po  pokla-
du, zpívali u  táboráku, vyrábě-
li masky, zvládli stezku odvahy 
i opičí dráhu. Zabloudili v Oblu-
dišti, absolvovali safari...“ Sama 

za sebe vzdávám velký dík všem, kdo do toho šli znova! Je to opravdu 
velká odpovědnost! Velmi, velmi si vážím dlouhodobých vztahů, odva-
hy padat a znovu vstávat, riskovat, unavit se. Právě společnými prožitky 

a společnou odpovědností lidé 
rostou a  sílí, získávají sebedů-
věru a chuť zkoušet nové věci. 
A opět slova Míši Jůnové: „Dob-
rovolníci tentokrát bezchybně 
fungovali jako pevný tým. Do-
mlouvalo se za  provozu, při-
způsobovalo se dešti nebo úna-
vě, stihlo se vše, co bylo v plánu. 
A  když náhodou někdo s  něčím 
nesouhlasil, tak jsme se vlastně 
učili toleranci. Bylo to prostě za-
se moc fajn!!“ 
Piráti se již ve zdraví vrátili do-
mů. Doufám, že ani po  táboře 
se jich žádný virus nechytí. Dí-
ky všem za jejich nasazení. Dal-
ší „Okňácký“ tábor chystáme 
na  začátek srpna. Spolu s  Ma-
lým princem budeme putovat 
po hvězdách. A opět se na se-

be těší lidé, kteří již spolupracují mnoho let a rádi něco hezkého spo-
lečně tvoří a prožívají. A tak věnuji poslední myšlenku tohoto článku 
úvodnímu citátu: Nacházíme sami v sobě čas na vděčnost. A opravdu 
se radujeme z nových začátků! Lidé, kteří spolu rádi něco tvoří, nesou-
peří, ale spolupracují, jsou nadějí tohoto leckdy churavého světa. Díky 
za jejich čas, díky za čas s nimi! 

Drahomíra Blažková

 � Čas na vděčnost

Dobrovolnice SK Kapři na táboře v ak-
tivitě „Safari“.

Michaela Jůnová na  táboře SK Kapři 
v aktivitě „Safari“.
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Klub výsadkových veteránů v  Jindřichově 
Hradci z. s. pořádá 31. srpna 2020 v 15.00 ho-
din v sále kina Střelnice přednášku plukov-
níka v záloze PhDr. Eduarda Stehlíka, MBA, 
ředitele Památníku Lidice. Jedná se o  odlože-
nou březnovou akci. 
Zvolené téma: LIDICE – příběh české vsi.
Jeden z  nejvýznamnějších českých historiků 
na  přednášce v  souvislostech uvede skuteč-
nosti, kterými připomene tragický osud obce 
a jejích obyvatel ve II. světové válce. Přednáška 
je určena široké veřejnosti.
Součástí akce bude i autogramiáda autora řa-
dy historických publikací. Zároveň bude mož-
no některé z nich si zde také zakoupit.
Záštitu nad akcí převzal starosta města Jindři-
chův Hradec Jan Mlčák. 

Petr Čejka

 �Srpnová přednáška přiblíží tragický osud vypálených Lidic

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA – MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ (červenec–srpen) POBOČKA VAJGAR

Dospělé oddělení Dětské oddělení Hudební oddělení, Internet – čítárna Dospělé oddělení Dětské oddělení
Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno

Otevíráme v pondělí 31. 8. 2020 

12.00–18.00!

Úterý 8.00 –17.00 8.00–17.00 8.00–17.00
Středa 8.00–15.00 8.00–15.00 8.00–15.00
Čtvrtek 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–17.00
Pátek 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–17.00

 �Městská knihovna Jindřichův Hradec informuje

Pobočka Vajgar bude otevřena od pondělí 31. srpna od 12.00 hodin. Na všechny čtenáře a návštěvníky se těšíme v nově zrekonstruovaných prostorách.
Tomáš Dosbaba

V  úterý 11. srpna v  9.00 hodin doběhne 
do našeho města, konkrétně na náměstí Míru, 
mezinárodní tým nejdelšího štafetového bě-
hu na světě Peace Run s hořící pochodní jako 
symbolem míru a porozumění mezi lidmi a ná-

rody. Tento běh se organizuje již 31 let a probí-
há přes více než 150 zemí světa. Posláním bě-
hu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru 
a  porozumění. Současně překonávat hranice 

 �Město nad Vajgarem bude jednou ze zastávek Mírového běhu
mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědče-
ní a  hranice v  nás samotných. Přijďte osobně 
přivítat tento běh, zúčastnit se slavnostní cere-
monie a podržet si mírovou pochodeň, kterou 
drželo mnoho slavných osobností, jako např. 

Václav Havel, papež Jan Pavel II. či Matka Tere-
za. Na závěr pak zdatnější z vás mohou dopro-
vodit tým na následující trasu až ke kostelu sv. 
Jakuba, případně až na letiště.

Michaela Zdeňková

Přesně takový je název dvouhodinové one 
man show mistra etikety Ladislava Špač-
ka, ve které shrne vše, co bychom měli znát, 
abychom se nechovali jako slon v porcelánu. 
Víte, jak se obléknout do divadla? Které šaty 
by neměly chybět v žádném dámském šatní-
ku? Jaký je rozdíl mezi šedým a  černým ob-
lekem? Umíme se správně představit? Kdo 
nastupuje první do  výtahu? Na  desítky otá-

 � ETIKETA NENÍ VĚDA - O etiketě vážně i vesele
zek dostanete v  pořadu odpovědi. A  co víc! 
Budete překvapeni, jak může být etiketa zá-
bavná. Představení se koná 13. října 2020 
od 19.00 hodin v Kulturním domě Střelni-
ce. Již nyní jsou vstupenky v prodeji na: www.
ticketart.cz.

Těšíme se na vás.
Kamil Růžička
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Město Jindřichův Hradec připravuje ve  spo-
lupráci s  místními organizacemi zaměřený-
mi na  práci s  dětmi tradiční veselé rozlouče-
ní s  prázdninami, tentokrát nazvané „Město 
dětem aneb strašidla v parku“. Také letos se 
uskuteční v  jindřichohradeckém městském 
parku, a to v sobotu 29. srpna. Tematický pro-
gram letošního loučení s prázdninami zajistí di-
vadelní společnost Chůdadlo, která se předsta-
ví návštěvníkům v průběhu celého odpoledne. 
Zábavný program zahájí herci uvedené spo-
lečnosti ve 14.00 hodin v horní části parku.

 �Letošní prázdniny děti zakončí se strašidly v parku

KULTURNÍ SERVIS

(pokračování ze str. 2)
Známá veslařská regata Chalupa cup se ode-
hraje na rybníku Vajgar 8. srpna.
Tentýž den, tj. 8. srpna od 15.00 hodin se usku-
teční další ročník festiválku Zpívání nad Nežár-
kou v Muzeu fotografie v Jindřichově Hrad-
ci. Kdybychom snad měli moknout, přemístíme 
se do kaple sv. Maří Magdaleny, která s muzeem 
sousedí.  
Snažili jsme se vám letos připravit pestrou na-
bídku kapel a písničkářů, a tak věříme, že si ka-
ždý najde svůj šálek kávy. Celým pořadem bude 
provázet výborný moderátor Zdenda Schwager 
a jistě příjemný zvuk zajistí Libor Nalezínek.
Na dalším středečním letním koncertu 12. srp-
na od  19.00 hodin vystoupí písničkář Pavel 
Jarčevský a  hosté v  atriu Muzea fotografie 
a MOM. V případě velmi nepříznivého počasí se 
koncert přesouvá do kaple sv. Maří Magdaleny.
Na letošním posledním letním koncertu na ná-
městí Míru vystoupí známá folková kapela De-
vítka 14. srpna od 19.00 hodin. Folková kape-
la, působící od roku 1990, dnes patří mezi špičky 
folkové scény.
V pátek 14. srpna od 18.00 hodin se ve Výstav-
ním domě Stará radnice budou konat Večerní 
prohlídky. Jsou otevřeny stálé expozice z dějin 
městské samosprávy města Jindřichův Hradec 

 �V srpnu se Jindřichohradečáci a návštěvníci města mohou těšit na pestrou kulturní nabídku
a obřadní síň Jana Kotěry. Stálá expozice Jindři-
chohradeckých místních drah prošla přeměnou 
a návštěvníkům přináší nové informace o histo-
rii, ale i o současnosti společnosti. Návštěvníky 
dále určitě potěší vylepšený provoz na modelo-
vém kolejišti, které patří k největším v Jihočes-
kém kraji. V galerii výstavního domu je otevře-
na výstava NEJEN BROUČCI, ARCH. ZDEŇKA 
PODHŮRSKÉHO. Výstava představuje průřez 
tvorbou jednoho z našich největších výtvarníků 
a  tvůrce legendárních večerníčků Broučci, Ne-
ználkovy příhody, Birlibán, Dobrodružství Čoko-
ládového panáčka, Čmelák Aninka a jiných. 
V sobotu 22. srpna se v  Muzeu Jindřichohra-
decka bude konat XXVII. Setkání českoslo-
venských letců v Jindřichově Hradci.
V sobotu 22. srpna od 17.00 hodin vás město 
Jindřichův Hradec ve spolupráci s Rádiem Blaník 
zve na zábavné odpoledne Prázdninová hos-
poda na kolečkách na náměstí Míru.
V parku pod gymnáziem se letos poprvé usku-
teční letní koncert 26. srpna od  19.00 hodin, 
na kterém se představí skupina Prago Union – 
pražská hip-hopová skupina, založená okolo ro-
ku 2002.
Spolek Civis novus vás zve na  multižánrový 
festival v zahradě Živý Hradec, a to 28. srpna 
v  18.00 hodin vystoupí V3SKA a  ELVIS MA-

SERATI a 29. srpna v 18.00 hodin ČANKIŠOU 
a SUKULENT SOUND. Koncerty se konají v za-
hradě Muzea fotografie a MOM.
Poslední prázdninová sobota 29. srpna 
od  14.00 hodin bude věnována zábavnému 
odpoledni pro děti i rodiče Město dětem v pro-
storách městského parku.
Město Jindřichův Hradec a Agentura Croce při-
pravuje také letos pro příznivce operních před-
stavení jedinečný zážitek. Na  třetím nádvoří 
jindřichohradeckého hradu a  zámku nabídne 
divákům v sobotu 29. srpna od 20.00 hodin 
operu italského hudebního skladatele Giusep-
pe Verdiho „Trubadúr (Il trovatore)“. 
V  režii Petera Gábora účinkují: orchestr, sbor 
a balet Divadla F. X. Šaldy Liberec. V hlavních 
rolích vystoupí jako host italský tenor žijící v Plz-
ni Paolo Lardizzone, sólistka Divadla F. X. Šaldy 
Liberec sopranistka Lívia Obručník Vénosová, 
která také hostuje v Národním divadle a sólistka 
Národního divadla mezzosopranistka Kateřina 
Jalovcová. Jako dirigent orchestru se představí 
Martin Doubravský. 
Vstupenky na představení jsou k dispozici v po-
kladně KD Střelnice nebo on-line na: www.
kultura.jh.cz. Představení se koná za každého 
počasí.

Ivana Bačáková

800 let Jindřichova Hradce se váže také výstava 
v kostele sv. Jakuba s názvem: Kostel sv. Jakuba 
– Rodinná hrobka Černínů. Je pořádána ve spo-
lupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni 
a zahajuje projekt postupné obnovy a zpřístup-
nění této významné jindřichohradecké památ-
ky. Kostel bude otevřen do konce srpna pravi-
delně každou neděli od 13.00 do 16.00 hodin. 
Vstupné na výstavu je dobrovolné. O všech zmí-
něných událostech se dozvíte více na stránkách 
zámku: www.zamek-jindrichuvhradec.cz

Tomáš Krajník 

Ve druhé polovině letních prázdnin čeká návštěv-
níky a  příznivce zámku několik dalších událos-
tí. Zvláště bychom chtěli upozornit na připome-
nutí významného jubilea 800 let Jindřichova 
Hradce. Výročí je dáno dochovanou listinou do-
kládající setkání příslušníků rodu Vítkovců v roce 
1220 ve středočeských Vleticích. Zdejší první Vít-
kovec ji podepsal jako „Henricus de Novo castro“ 
(Jindřich z  Nového hradu). Výročí se připomíná 
již od poloviny července vystavením unikátních 
předmětů dokumentujících dějiny jindřichohra-
deckého zámku. Abychom umožnili zhlédnutí 

 � Jindřichohradecký zámek připomíná významné jubileum města
všech exponátů a zároveň společně s návštěvní-
ky oslavili významné výročí, nabízíme do konce 
září velmi zvýhodněné vstupenky umožňují-
cí navštívit všechny prohlídkové trasy i výstavu. 
Vstupenky jsou navíc slosovatelné. Na  výher-
ce čeká mimořádná prohlídka veřejnosti nepří-
stupných míst a následná hostina ve středověké 
Černé kuchyni. Letos v  srpnu se naposledy re-
prízuje úspěšné představení Noční prohlídky 
aneb Defenestrace. Kdo se o  něm v  dobrém 
doslechl a zvažuje jej navštívit, má poslední šan-
ce ve dnech 1., 14., 15., 21. a 22. srpna. K výročí 

Dále budou dětem tradičně k  dispozici čle-
nové sportovních oddílů, organizací pracují-
cích s dětmi a mládeží a dalších společenských 
a kulturních organizací. Ty představí svoji čin-
nost a nabídku volnočasových aktivit. Pro dě-
ti i jejich rodiče připraví různé soutěže, disciplí-
ny a hry. 
V  rámci připraveného programu bude v  ki-
nosále Kulturního domu Střelnice promítá-
no pásmo filmů s názvem „Kytice pohádek 
I a II“ (14.30 a 16.00 hodin). 

Adéla Blažková 
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
1. 8. 2020
Nábřežní jazzová pouť
Letos již pojedenácté zpříjemní první 
srpnový víkend Nábřežní jazzová pouť. 
Putování mezi dvěma pódii i napříč jaz-
zovými styly v podání muzikantů z naše-
ho regionu, špičkových českých jazzma-
nů i zahraničních hostů. 

CHEB
1.–2. 8. 2020
Wine & Fresh food festival
2. ročník gastronomického festivalu. Li-
ve show vaření, široký výběr gastrono-
mie, bohatý program. Vystoupí kapela 
Wohnout, Janek Ledecký a další.

KUTNÁ HORA
22.–30. 8. 2020
Mezinárodní hudební festival
Nejen klasickou komorní hudbu, ale 
i  projekty na  pomezí žánrů přináší 
13. ročník Mezinárodního hudebního 
festivalu Kutná Hora. Festival rozezní sa-
krální prostory v Kutné Hoře a jejím oko-
lí. Těšit se můžete na vynikající hudební 
osobnosti, které se jen výjimečně setkají 
na jiných pódiích.

LITOMYŠL
7.–9. 8. 2020
Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka 
Junkovy 
Akce je spojena s výstavou historických 
vozidel na zámeckém nádvoří a s dobo-
vou módní přehlídkou.

POLIČKA
8.–9. 8. 2020
Ozvěny festivalů České inspirace
Litomyšlské Toulovcovy prázdnino-
vé pátky v  Centru Bohuslava Martinů 
v Poličce. 8. srpna od 19.00 hodin kon-
cert kapely Paní věší prádlo, 9. srpna 
od  16.00 hodin Námořnická pohádka 
pro děti – divadlo JOJO. 

TELČ
21.–23. 8. 2020
Balóny nad Telčí
Létání horkovzdušných balónů nad Telčí.

TŘEBOŇ
8. 8. 2020
Myslivecká Třeboň 
Celodenní program zaměřený na sezná-
mení veřejnosti s  myslivostí s  tematic-
kým trhem na Masarykově náměstí.

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

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE

srpen 2020 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ PREMIÉRY  
V KINĚ STŘELNICE SRPEN 2020

ŠARLATÁN
Životopisný, Drama / Česko, Irsko, Polsko, Slovensko 
/ CinemArt

Strhující životopisné drama inspirované skutečným pří-
během výjimečného muže obdařeného léčitelskými 
schopnostmi. Příběh je inspirován skutečnými osudy 
léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu něko-
lika desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí 
ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamněj-
ších osobností politického i kulturního života. Mikolášek 
je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s ne-
všedním a  nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat 
a pomocí bylinek léčit nemoci, se kterými si ani doktoři 
nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vy-
koupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho 
vnitřní spásou a ochranou před sebou samým…
Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Po-
korná, Martin Myšička
Režie: Agnieszka Holland
Hrajeme: 
20.–21. srpna  od 20:00 hodin 
25.–27. srpna  od 17:30 hodin

TENET (TENET)
Akční, Sci-Fi / USA, V. Británie / Vertical

Hlavní zbraní hrdiny nového akčního sci-fi spektáklu fil-
mového vizionáře Christophera Nolana je jediné slovo 
– TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje 
o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně kom-
plikovanou misi, ve které pro časoprostor neplatí pravi-
dla, tak jak je známe. V hlavní roli se představí John David 
Washington (BlacKkKlansman, Ballers) společně s  Ro-
bertem Pattinsonem (Stmívání), Elizabeth Debicki (Kry-
cí jméno U.N.C.L.E. Velký Gatsby), Michaelem Cainem 
(Dunkerk, Interstellar, Temný rytíř) a Kennethem Branag- 
hem (Dunkerk, Valkýra).
Hrají: John David Washington, Robert Pattinson, Eliza-
beth Debicki, Kenneth Branagh, Michael Caine
Režie: Christopher Nolan
Hrajeme: 
14.–16. srpna  od 20:00 s českými titulky

Zdroj: ČSFD.cz; CinemArt, Vertical Entertainment

30. 7.–2. 8. 17:30
VZHŮRU ZA SNY
Animovaný, Rodinný / Dánsko
30. 7.–2. 8.  20:00
HAVEL
Drama, Životopisný / Česko
4.–5. 8. 17:30
20.–21. 8. 17:30
8.–9. 8. 17:30
SCOOB!
Animovaný, Komedie / USA
4.–5. 8.  20:00
NEŽ SKONČÍ LÉTO
Komedie, Drama / Austrálie
6.–7. 8. 17:30
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
Animovaný, Komedie / USA / 3D
6.–7. + 9. 8.  20:00
JAK BÝTI DOBROU ŽENOU
Komedie, Drama / Francie, Belgie
8. 8.   20:00
HEAVEN’S GATE: AMERIKÁNKA
(Film naživo) Živý přenos, Drama
11.–12. 8. 17:30
15.–16. 8. 17:30
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
Animovaný, Komedie / USA
11.–13. 8.  20:00
VZPOMÍNKY NA ITÁLII
Komedie, Romantický / V.Británie
13.–14. 8. 17:30
18.–19. 8.  20:00
22.–23. 8. 17:30
CASTING NA LÁSKU
Komedie, Romantický / Česko
14.–16. 8.  20:00
TENET
Akční, Sci-Fi / USA, V. Británie
18.–19. 8. 17:30
KRYCÍ JMÉNO LEV
Komedie, Akční / Francie
20.–21. 8. 20:00
25.–27. 8. 17:30
ŠARLATÁN
Životopisný, Drama / Česko, Polsko
22.–23. 8.  20:00
DÉMON ZATRACENÍ
Horor / USA
25.–26. 8.  20:00
NEVIDITELNÝ
Thriller, Horor / USA
27.–28. + 30. 8. 20:00
1.–2. 9. 17:30
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Komedie / Česko
28.–30. 8. 17:30
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Animovaný / USA
29. 8.  14:30 16:00
KYTICE POHÁDEK (Město dětem)
Pásmo filmů / ČSR
29. 8.   20:00
VOSTO5: PÉRÁK (Film naživo)
Živý přenos, Drama, Komedie
1.–2. 9.  20:00
MULAN
Dobrodružný, Akční / USA

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
se do konce srpna nekonají

SRPEN 2020 |  13www.jh.cz



Město Jindřichův Hradec ve spolupráci s Rá-
diem Blaník vás zve do  „PRÁZDNINOVÉ 
HOSPODY NA KOLEČKÁCH“ dne 22. srp-
na od 17.00 hodin na náměstí Míru. 
V  rámci zábavného odpoledne vystoupí 
v 17.20 hodin Michal Šindelář a v 19.00 hodin 
Standa Hložek. Bude se čepovat pivo a grilo-
vat šunka. Vstupné zdarma.

Ivana Bačáková 

 �Přijměte pozvání 
do hospody na kolečkách

ha hudební. Dále zveme 7. srpna nejen děti, ale 
všechny kreativní lidi, na tvořivé páteční odpo-
ledne, a to v čase 13.00–18.00 hodin. Nejmen-
ší účastníci akce se mohou těšit na zaslouženou 
odměnu.
Děkujeme za přízeň všem návštěvníkům a pře-
jeme hezké léto.

Hana Miglová 

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

V Muzeu fotografie a moderních obrazových 
médií bude zahájena unikátní výstava s  ná-
zvem Salvador Dalí / Grafické dílo a drobná 
plastika. Představí kolekci jedinečných černo-
bílých portrétů slavného surrealistického uměl-
ce, které vznikly v Paříži roku 
1969 a  jejichž autorem není 
nikdo menší než český klasik 
výtvarné fotografie Václav 
Chochola. Kurátorka výstavy 
Pavla Slancová setkání dvou 
proslulých osobností komen-
tuje následovně: „Zásadní postavení surrealistic-
kého mága Dalího v  evropské kultuře 20. století 
(11. 5. 1904–23. 1. 1989) a mistra portrétní fotogra-
fie Chocholy v jeho disciplíně (30. 1. 1923–27. 8. 2005) 
je neoddiskutovatelné, a proto jistě nebyla náho-
da, že se tito dva muži v roce 1969 v Paříži potkali 
a svědectví tohoto setkání si můžeme připomínat 
legendárními černobílými fotografiemi navždy.“ 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve  čtvrtek 
13. srpna v 17.00 hodin a úvodní slovo zde pro-
nese ředitelka VKC JH, p. o., Jitka Čechová a ku-
rátorka Pavla Slancová. Výstava bude doplněna 
o dokumentární filmy Zlatý věk a Andaluský pes 
a potrvá do 30. září.
Muzeum fotografie dále zve všechny zájem-
ce na letošní novou fotografickou akci nazva-
nou Fotofest, která se koná v pátek 21. srpna 
v  prostorách muzea. Další informace najdete 
na webových stránkách: www.vkcjh.cz. 

 � V srpnu si přijdou na své milovníci fotografie, výtvarného umění i astronomie 
V  pátek 14. srpna se v  nově otevřené Hvěz-
dárně a  planetáriu prof.  Františka Nušla 
uskuteční Den astronomie, což se pro mno-
hé návštěvníky stane příležitostí poznat místní 
hvězdárnu v  její nové podobě. Podrobnější in-
formace o  průběhu akce jsou opět k  dispozici 
na webových stránkách: www.vkcjh.cz. 
Také v Domě gobelínů, kulturních tradic a ře-
mesel bude v srpnu živo. Za pozornost návštěv-
níků stojí zejména výstava tkaných výrobků 
a tapiserií, která byla zahájena v červnu a ukon-
čena bude až v červnu příštího roku. K vidění je 
dále po celý letošní rok oblíbená výstava k po-
ctě Marie Hoppe Teinitzerové. Jindřichův Hra-
dec ještě neopustily originály tapiserií zapůjče-
ných ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea 
v Praze. Jde o nádherné gobelíny od C. Boudy 
a B. Štorma, které jsou opět k vidění v místě je-
jich vzniku. Hlavním exponátem výstavy je vel-
koplošná tapiserie Praga regina musicae – Pra-

Město Jindřichův Hradec si vás dovoluje po-
zvat na akci Loučení s létem, která se uskuteč-
ní 4. září 2020 v 19.00 hodin na náměstí Míru 
v Jindřichově Hradci.
Při této příležitosti se uskuteční koncert popu-
lární skupiny Jelen, která je českou akustic-
kou kapelou hrající tzv. roots music. Muzikan-
ti představí písně z  vlastní tvorby vycházející 

 � Jindřichův Hradec se s létem rozloučí písněmi skupiny Jelen
z populární hudby, jako je country, folk, blue-
grass a blues. Kapela získala cenu Anděl v kate-
gorii Objev roku za rok 2014 a stejné ocenění si 
odnesla i v kategorii Skupina roku za rok 2016. 
Uskupení hraje již od roku 2012, neustále se vy-
víjí a získává nové fanoušky.
Vstup na koncert je volný.

Adéla Blažková

Salvador Dalí s mými fotografiemi, Paris, 1969.
Foto: Václav Chochola / © Archiv B&M Chochola

Salvador Dalí podepisuje grafiku pro galerii 
Knoedler, Paris, 1969.
Foto: Václav Chochola / © Archiv B&M Chochola

Koncert pětice muzikantů z Plzně s názvem Pe-
tr Novák Forever, na  kterém zazní hity jako 
Hvězdičko blýskavá nebo Povídej, se uskuteční 
6. září od 17.00 hodin v kostele sv. Jana Křti-
tele. Právě zde odehrál Petr Novák, který by le-
tos v  září oslavil 75. narozeniny, svůj poslední 
koncert v roce 1997.
Vstupenky jsou k  dispozici v  předprodeji 
v pokladně muzea ve Štítného ulici za 150 Kč, 
na místě bude vstupné stát 190 Kč.

Pavla Míchalová

 �Písničky Petra Nováka opět zazní v Jindřichově Hradci
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Odpovědi zasílejte nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středisko město 
Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní číslo, na kte-
rých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: UKÁZKY TVORBY GOBELÍNŮ, POŘÁDAJÍ SE VÝSTAVY A KURZY VÝTVARNÉ TVORBY
Výherkyní se stává: Věra Nechvátalová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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NA NÁMĚSTÍ MÍRU
U SOUSOŠÍ 

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
SE POD ŽULOVOU DLAŽBOU,
V TÉMĚŘ DVACETIMETROVÉ 

HLOUBCE, NACHÁZÍ 
VYDATNÉ PRAMENY, ...

NĚKDO RULETA LYŽE
SLOVEN.
HEREC

A REŽISÉR

SPISOVÁ
ZNAČKA

V HUDBĚ
(PIANO) NA ZPŮSOB

LESNÍ
PŘEŽVÝKA-

VEC

TŘÍSKA
(SLOV.)

MOUČKA
Z KURKUMY

RUSKÁ
ŘEKA

3. ČÁST
TAJENKY

ZÁKRSEK 2. ČÁST
TAJENKY

VÝKON
FOTBALISTY

PŘÍSTAVNÍ
NÁDRŽ

LIMONÁDA

VOLT-
AMPÉR

KOVBOJSKÁ
ZBRAŇ

KOČKOVITÁ
ŠELMA

INIC. HERCE
KOSTKY

KOLOS

INICIÁLY
BATI

1. ČÁST
TAJENKY

ŘÍČNÍ
KORÝŠ

S KLEPETY

SPZ
KLATOVY JEN

MALÍŘSKÁ
POTŘEBA

OTOČKA

OZN. PRO
AMPÉR

VYLÍČIT

HRDLO

OSTRAVSKÝ
SYMF.

ORCHESTR

PAPOUŠEK

EDÉM

BOL

RODOVÝ
ZNAK

TVRDÝ
ITAL. SÝR

POST-
SKRIPTUM

POPĚVEK

ŽÍNĚNKA
PRO 

DŽUDO

KORYTO

TOUŠ

PODNIKOVÁ
NORMA

FILMOVÝ
MIMOZEM.

ITALSKÝ
SPISOVATEL
(UMBERTO)

STARÁ
VÁH. JEDN.

CHEM. ZN.
TELURU

EVROPSKÁ
KOMISE

HEYERDA-
HLŮV VOR

PŘÍZRAK

NEROZHODNĚ
V ŠACHU

JEDNOTKA
LÁTK. MNOŽ.

ŘEKA VE
V. BRITÁNII

EPIDEM.
ONEMOC.

ČÁST
ZÁVODU

ÚHOŘ (NĚM.)

OZNAČ.
PRO

POLOMĚR

ZNAČKA
KOSMETIKY

ŽENSKÉ
JMÉNO

ŘÍDKÁ OBV.
TKANINA

STÁŘÍ

PRUŽ. VLOŽ.
DO LŮŽKA

SÍŤ NA
CHYT. RYB

SLOVENSKÁ
REPUBLIKA

CHEM. ZN.
PLUTONIA

EPOCHA

POSLEDNÍ
ROŽMBERK

VESPOD

ROHOVNICKÝ
ÚDER

ANTILOPA

CIZÍ MUŽ.
JMÉNO

OBYVATEL
SARDINIE

ZANIKLÁ
ŠACH.

FIGURKA

TUNA

NADPŘIROZ.
BYTOST

STARÝ
KAMPÁNEC

LEDOVCOVÝ
KOTEL

ČÍSLOVKA
100

OZN. SOLI

STUPEŇ
VÝKONNOSTI
V DŽUDU

BALETNÍ
SUKÉNKA

ODPAD

VADA DŘEVA

JENŽ
(KNIŽ.)

VADA

CHEM. ZN.
PLATINY

SPZ
TRUTNOV NÁPOVĚDA: 

REA, FA, PAO, TUTU,
USK, SKI, KUDU, NVOTA,

KIU, AAL, ECO

LYŽAŘSKÝ
POZDRAV

A TAK DÁLE

CHEM. ZN.
DUSÍKU

NÁMOŘNÍ
LUPIČ

CHEM. ZN.
SÍRY

4. ČÁST
TAJENKY

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

1. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
PETR PŘIBYL A ORGANUM
Náměstí Míru

1. srpna, 19:00, 20:40, 22:30 hod.
DEFENESTRACE
Další divadelní představení budou 
14., 15., 21. a 28. srpna
Státní hrad a zámek J. Hradec

2. srpna, 18:00 hod.
LETNÍ KONCERT
BARET
Náměstí Míru

3. srpna, 20:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
 KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Další prohlídky budou 
10., 17., 24. a 31. srpna 
Kostel sv. Jana Křtitele

5. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
IVO JAHELKA
Muzeum fotografie a MOM 
- atrium

6. srpna, 19:30 hod.
VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM HRADCEM
Další toulky budou v termínech 
8., 11. srpna 
Státní hrad a  zámek Jindřichův 
Hradec – zámecká zahrada

7. srpna, 13:00 - 18:00 hod.
TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
Dům gobelínů

   4. 9. LOUČENÍ S LÉTEM – KONCERT JELEN  
10. 9.   SLAVIC TRIO – KONCERT KPH
12. 9.   PŘES KOPEC NA HRADEC ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
14. 9.  „CO TAKHLE KE ZPOVĚDI“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
 17. 9.  „ŽENA OBECNÁ“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B
 17. 9.  OZVĚNY CONCERTINO PRAGA 2019
18. 9.  ZÁVĚREČNÝ KONCERT CONCERTINO PRAGA
20. 9.  „ČTYŘLÍSTEK A TALISMAN MOCI“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
25.–27. 9.  XXVI. SLAVNOSTI ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC
27. 9.  SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

   5. 9.  DADAminiFEST
   6. 9.   KONCERT PETR NOVÁK FOREVER
11. 9.  XIX. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE
12. 9.  KOŘENÍ VIETNAMU
13. 9.  BENEFIČNÍ KONCERT MEZINÁRODNÍHO ORCHESTRU 
 JINDŘICHŮV HRADEC – GMÜND
18.–20. 9. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA BONSAJÍ
25. 9.  OSLAVA DNE CHARITY
25.–27. 9. DADAINSPIRAČNÍ DNY

SRPEN 2020
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

8. srpna
CHALUPA CUP
Veslařská regata, Rybník Vajgar

8. srpna, 15:00 hod.
ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU
X–TET, STRUNOVRAT, STANDA HALÁČEK, 
ISARA, JANA VÉBROVÁ, 4ZDI, PŮLJABLKOŇ
Muzeum fotografie a MOM - atrium

10. srpna, 20:30 hod.
MAGICKÁ VIOLA PETRA PŘIBYLA
NOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH
Státní hrad a zámek J. Hradec, rondel

11. srpna, 9:00 hod.
ŠTAFETA MÍROVÉHO BĚHU
Náměstí Míru

12. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
PAVEL JARČEVSKÝ A HOSTÉ
Muzeum fotografie a MOM - atrium

13. srpna, 17:00 hod.
SALVADOR DALI / GRAFICKÉ DÍLO 
A DROBNÁ PLASTIKA
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MOM

14. srpna
DEN ASTRONOMIE
Hvězdárna a planetárium 
prof. Františka Nušla

14. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT - DEVÍTKA
Náměstí Míru

14. srpna, 18:00 hod.
VEČERNÍ PROHLÍDKY VÝSTAVNÍHO 
DOMU STARÁ RADNICE
Výstavní dům Stará radnice

17. srpna, 19:30 hod.
MAGICKÁ VIOLA PETRA PŘIBYLA
POCTA KARLU BERMANOVI
Kostel sv. Jana Křtitele

22. srpna, 10:00 hod.
XXVII. SETKÁNÍ ČESKOSLOVENSKÝCH 
LETCŮ V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Muzeum Jindřichohradecka

22. srpna, 17:00 hod.
PRÁZDNINOVÁ HOSPODA NA KOLEČKÁCH
Zábavné odpoledne s Rádiem Blaník
Náměstí Míru

26. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT - PRAGO UNION
Park pod gymnáziem

28. srpna, 18:00 hod.
ŽIVÝ HRADEC – MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL 
V ZAHRADĚ V3SKA, ELVIS MASERATI
Zahrada u Muzea fotografie a MOM

29. srpna, 14:00 hod.
MĚSTO DĚTEM
Zábavné odpoledne
Městský park

29. srpna, 18:00 hod.
ŽIVÝ HRADEC – MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL 
V ZAHRADĚ ČANKIŠOU, SUKULENT SOUND
Zahrada u Muzea fotografie a MOM

29. srpna, 20:00 hod.
GIUSEPPE VERDI „TRUBADÚR“
Státní hrad a zámek J. Hradec

31. srpna, 15:00 hod.
LIDICE – PŘÍBĚH ČESKÉ VSI
Přednáška plukovníka
v. z. Eduarda Stehlíka, MBA
KD Střelnice – kinosál

Probíhající výstavy:

VAVŘÍK - OBRAZY 
 - Zámecká galerie Státního hradu 
a zámku Jindřichův Hradec

VÁCLAV CHOCHOLA - MORAVA 53-88 
- Muzeum fotografie a MOM

THEATRUM MUNDI  
- BOHUSLAVA MAŘÍKOVÁ
- Muzeum fotografie a MOM

MŮJ SVĚT - KAREL KULOVANÝ 
- Muzeum fotografie a MOM

NADOSAH - OBRAZY A KRESBY 
TOMÁŠE ŠVÉDY
- Muzeum Jindřichohradecka, 
   Štítného ulice

TRADICE JEDNÉ HRANICE 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
   Štítného ulice

NA HLADINĚ ZRCADLÍ SE (JINDŘICHOHRA-
DECKÝ HRAD A ZÁMEK VE SBÍRKÁCH MUZEA) 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
   Balbínovo náměstí

ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI NA ZÁPADNÍ  
FRONTĚ 1940 - 1945 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
   Štítného ulice

POZVÁNKY na září


