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2          Páteřní komunikace na sídlišti Vajgar bude rekonstruována.
10        Budova jindřichohradeckého gymnázia je kulturní památkou.

11        Květinové odpoledne provoní Jindřichův Hradec už po dvacáté.
15        Město si připomene odkaz hudebního skladatele Adama Michny z Otradovic.



NA HLADINÁCH ZRCADLÍ SE …

 � Lásenice velká (67 ha)
Rybník Lásenice velká se rozprostírá na 67 ha 
katastrální plochy. Zemí sypaná hráz o délce 
184 m zadržuje při normální hospodářské hla-
dině 985 000 m3 vody a je 8 m vysoká. V pa-
tě dosahuje hráz až 31 m šířky. Plocha celého 
povodí měří 28 km2 a je velmi vodnatá. První 
dochovaná zmínka o starém Lásenickém ryb-
níku pochází z roku 1495. V tu dobu se maji-
tel hradeckého dominia Jindřich IV. z Hradce 
(1442−1507) rozhodl zdejší krajinu více odvod-
nit a zpřístupnit. Nechal zaměřit větší plochu 
blatských rašelinišť, která měla posloužit k roz-
šíření rybníka. Dne 25. 3. 1495 byla sepsána 
smlouva, kde se píše: „Také jsme smluvili a vy-
povídáme – jakož pan z Hradce má rybník, kte-
rý slove Lásenický veliký, jestliže by pán z Hradce 
tím rybníkem chtěl co výše a dále topiti, než nyní 
topí na lúky, na lesy, na dědiny…“. S rozšířením 
Lásenického rybníku se začalo v  roce 1502, 
kdy se k  této stavbě dochovaly velmi vzác-
né účty. Ze zažloutlých listů se dozvídáme, že 
na díle pracovalo více jak 60 rybníkářů. Každý 
z nich měl vskutku zajímavé jméno (přezdív-
ku), tak např.: Kohút, Lompivo, Ukratjelito, Hr-

Výlov rybníku Lásenice velká, říjen 2010.

bek hrbatý, Nechtělnic, Nicnemá atd. Na celou 
stavbu dohlížel porybný písař Václav Turek, 
který ve  vrchnostenských službách pracoval 
v  letech 1499−1524. Po  rozšíření dosahoval 
rybník rozlohy 173 jiter 340 sáhů (99 ha, 78 a). 
Samotná stavba se zřejmě nepovedla, pro-
tože již roku 1555 hejtman panství Jan Šťast-
ný Pušperský (†1562) píše Jáchymovi z Hrad-
ce (1526−1565): „Rybník Lásenickej, jakž celýho 
roku skrze zkaženú troubu tekl, teď se dokonce 
dopustil a sotva polovici vody měl…Trouba, ta-
ky hráz musí se na tom rybníce dobejvati a zase 
některak vopraviti anebo novou klásti…“. Kdy 
a kým byl rybník opraven se již nejspíše nedo-
zvíme, ale za to se dochovaly zajímavé útraty 

při výlovech Lásenického rybníku z dob ma-
jitelů hradeckého panství – Slavatů. Např. ro-
ku 1731 se vydalo k výlovu: „…16 kusů hovězí-
ho masa (?!), 11 skopového, 4 kapouni, 4 kachny, 
4 starší a 10 mladších kuřat, dále se podávala rý-
že, kaprlata, olej, cukr, citrony, křen a ke každé-
mu masu žemle“. K pití se podávalo víno a pivo. 
Rybník měl i nadále prosakující hráz a špatné 
dřevěné trouby. Roku 1735 se opět pracovalo 
na  špatně uložených troubách, jež se pouze 
deseti lokty (7,5 m) novými nastavily. Jak vid-
no, nikomu se nechtělo do nákladné generál-
ní opravy. A tak postupem času se z původní-
ho Lásenického rybníku staly hned tři nová 
vodní díla. V 80. letech 19. století vznikl rybník 
Stav (22 ha) a v 70. letech 20. století rybník Lá-
senice malá (9 ha). Do dnešní doby se rybník 
Lásenice velká dochoval, ale pouze s rozlohou 
67 ha. V  příštím čísle navštívíme vodní dílo, 
kde původně stála středověká vesnička Dra-
hýška – rybník Hroch velký. 

Michal Kotyza 

Odspodu z ptačí perspektivy rybník Stav (22 ha), Lásenice velká (67 ha) a Lásenice malá (9 ha). Vlevo rybník 
Paseka (13 ha), květen 2016.

 � Rekonstrukce páteřní komunikace na sídlišti Vajgar
Hlavní komunikace protínající největší jin-
dřichohradecké sídliště se dočká během 
podzimu rekonstrukce v úseku od kruhové 
křižovatky s ulicí Jáchymova (u plaveckého 
bazénu) po křižovatku s ulicí Řečička (včet-

ně této křižovatky). Plánovaná doba reali-
zace akce je stanovena v termínu od 13. září 
do  3. prosince 2021.  Informace o  konkrét-
ním průběhu prací budou kontinuálně ak-
tualizovány.

Projektant:   Way project s.r.o.,  Jarošovská 1126/II, 
Jindřichův Hradec 
Zhotovitel: STRABAG a.s., Na  Bělidle 198/21, 
Praha
Náklady dle smlouvy o dílo: 10 263 631,70 Kč 
včetně DPH
Stavební práce budou spočívat především 
ve  výměně stávající asfaltové obrusné vrstvy 
v obou směrových pruzích. Dále dojde k lokál-
ní sanaci konstrukční vrstvy, opravě stávajícího 
i zřízení nového odvodnění dešťových srážek. 
Součástí zakázky je rovněž oprava povrchu kři-
žovatek mezi oběma směrovými pruhy (tj. mezi 
vnitřní a vnější komunikací), obnova stávajícího 
nebo zřízení nového dopravního značení a pří-
padná výměna nebo doplnění betonových ob-
rubníků. V  rámci probíhajícího zadávacího ří-
zení byl již vybrán dodavatel stavebních prací, 
v současnosti běží řádná lhůta pro podání pří-
padných námitek.
Výše uvedené informace jsou platné k datu 
uzávěrky zářijového zpravodaje.

 

Rekonstrukce místních komunikací v Jindřichově Hradci-páteřní komunikace sídl. Vajgar, 2.etapa 
 

Rekonstruovaný úsek páteřní 
komunikace – oba oddělené směry 
jízdy 
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
uteklo to zase jako voda a  je po  prázdninách. Dou-
fám, že jste si vy i vaše děti dny volna užili, načerpali 
energii, odpočinuli si a také něco zažili. Dětem, žákům 
a studentům přeji úspěšný start do nového školního ro-
ku a hlavně, aby to byl rok, kdy děti budou doma jen 
o prázdninách a kdy se se svými učiteli a spolužáky uvi-
dí hlavně naživo, a ne přes obrazovku počítače. Těžko 
předpovídat, ale věřím, že se to, byť za určitých podmí-
nek a omezení, podaří. Do tohoto podzimu vstupujeme 
s  úplně jinými zkušenostmi a  okolnostmi než minulý 
rok. Společnost je již částečně proočkovaná, zkušenos-
ti s  testováním jsou větší. Rozhodnutí, zda se nechat 
očkovat je na každém z nás, ale ukazuje se, že bez do-
statečné proočkovanosti se neobejdeme. Každá epi-
demie v historii skončila tak, že se na nemoc podařilo 
vyvinout očkování. V polovině srpna skončilo očkovací 
centrum v Jindřichově Hradci na Fakultě managemen-
tu VŠE Praha. Centrum fungovalo celého půl roku jako 
dobře namazaný stroj. Za  to patří poděkování všem, 
kteří se na chodu Očka podíleli, tedy zejména Nemocni-
ci Jindřichův Hradec a Fakultě managementu VŠE Pra-
ha. Jsem rád, že se do celého procesu zapojili i zaměst-
nanci úřadu, kteří v  Očku odpracovali stovky hodin. 
Velkou zásluhu na hladkém chodu očkování v našem 
městě mají i místní dobrovolní hasiči, kteří měli na sta-
rosti zejména provoz parkoviště, a  že to 
často byla náročná práce v mrazu, deš-
ti i vedru. Těch, kterým patří dík, je ale 
ještě mnohem víc a nerad bych na ně-
koho zapomněl, proto hromadně 
děkuji všem. Hodně zdraví 
a hezké babí léto přeje

Jan Mlčák, starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

V pondělí 16. srpna předal starosta města Jan Ml-
čák děkovné listy a drobné dárky zaměstnancům 
městského úřadu, kteří pomáhali v  Očkovacím 
centru Jindřichův Hradec nebo na hygieně s tra-
sováním. Celkem se administrativní práci v Očku 
věnovalo jedenáct úředníků, kteří dohromady 
v centru odpracovali stovky hodin. Čtyři zaměst-
nankyně úřadu zase pomáhaly hygienikům s tra-
sováním. Velkou měrou se na chodu Očkovacího 
centra podílela také Jednotka Sboru dobrovol-
ných hasičů města Jindřichův Hradec, která za-
jišťovala provoz parkoviště pro Očko. Celkem ta-

 �Starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák ocenil zaměstnance města a místní hasiče 
za práci v Očkovacím centru

 � Společnost E.ON vybuduje na dvou 
místech ve městě dobíjecí stanice pro 
elektromobily
Společnost E.ON plánuje vybudovat dobíjecí 
stanice pro elektromobily. První stanoviště bu-
de u plaveckého bazénu a druhé na parkoviš-
ti Jitřenka. Rada města schválila pronájem po-
zemků společnosti. Celkem budou u dobíjecích 
stanic čtyři stanoviště. Jedno bude s  takzva-
ným rychlým (20-50 minut) dobíjením a zbylé 
tři s pozvolným (3-5 hodin) dobíjením. 

Eliška Čermáková

Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec 
schválil poskytnutí finančního příspěvku ve  vý-
ši 25  000 Kč na  ochranný nátěr fasády kostela 
sv. Jakuba před graffiti. O příspěvek požádal ma-
jitel kostela, kterým je Národní památkový ústav, 
respektive jindřichohradecký zámek. Vzhledem 
k tomu, že se vandalské útoky na kostel opaku-
jí a naposledy v zimě musel správce kostela ře-
šit zdi poškozené sprejerem, rozhodl se kastelán 
zámku  pro ochranný nátěr omítky.  Speciálním 
nátěrem ošetří zámek asi 100 m2 fasády kostela. 
Členové správní rady nadačního fondu se shodli, 
že žádost je opodstatněná, protože korespondu-
je s cíli nadačního fondu, zejména, co se týká za-
chování historických a kulturních hodnot města 
a jejich zpřístupňování veřejnosti.

 �Město přispěje zámku na ochranný nátěr kostela sv. Jakuba

Pro zájemce se opět otevírá možnost požádat 
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu měs-
ta na příští rok dle dotačních pravidel města. Vy-
zýváme žadatele, aby s podáním žádosti neotá-

 � Chystáte zajímavou akci v našem městě? O dotaci na příští rok si můžete požá-
dat ještě do 15. září

leli a podali ji co nejdříve. Pravidla pro poskytnutí 
individuální dotace a potřebné formuláře najde-
te na www.jh.cz. Dotace se přidělují na podpo-
ru: aktivit fyzických či právnických osob a jejich 
iniciativ, které slouží k  uspokojení potřeb oby-
vatel města Jindřichův Hradec, k  reprezentaci 
a propagaci města Jindřichův Hradec v ČR a za-
hraničí nebo jednorázových kulturních, spole-
čenských a sportovních akcí ve městě Jindřichův 
Hradec, kulturního a historického dědictví měs-
ta Jindřichův Hradec. V tomto roce individuální 
dotaci získali například pořadatelé Jindřichohra-
deckého půlmaratonu, pořadatelé etapového 
silničního závodu Okolo jižních Čech, Nemocnice 
Jindřichův Hradec nebo Muzeum Jindřichohra-
decka a další.

dy za každého počasí klientům centra pomáhalo 
třináct dobrovolných hasičů. Kromě děkovných 
listů jako výraz ocenění za mimořádnou a oběta-
vou činnost v Očkovacím centru Jindřichův Hra-
dec v roce 2021 převzali ocenění od starosty ta-
ké poukázku do restaurace Viet House. Hasiči si 
navíc převzali ještě věcný dar v podobě lednice 
na nápoje do zásahového vozidla Scania a Martin 
Jedlička, vedoucí Výstavního domu Stará radni-
ce, který byl několik měsíců hlavním koordináto-
rem v Očku, dostal navíc poukaz na tandemový 
seskok padákem od místního aeroklubu.

ZÁŘÍ 2021 |  3www.jh.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Tečku za letní sezónou Plaveckého bazénu Jin-
dřichův Hradec udělá středa 1. září, kdy za-
čne ve všedních dnech platit otevírací doba 
6.30−21.00 hodin. O víkendech zůstává tra-
diční model 10.00−20.00 hodin. Všechny záři-
jové soboty mohou navíc rodiny s nejmenšími 
dětmi využít nabídku oblíbeného „Sobotního 

V bazénu začnou od září plavat zase všichni. I miminka

koupání pro děti do 1 roku s rodiči“ v dět-
ských bazénech již od 9.00 do 10.00 hodin.
Kurzy Plavecké školy Jindřichův Hradec, jež 
působí přímo pod hlavičkou Služeb města Jin-
dřichův Hradec, s. r. o., se rozběhnou v pondě-
lí 6. září. V tomto týdnu se tak do prostor měst-
ského bazénu vrátí jak účastníci Kurzů kojenců 

a batolat, tak Odpoledních kurzů, které již na-
vštěvují děti od 3 do 15 let věku samy. Zájem 
o tuto nabídku je i  letos tak velký, že kapacita 
prostor nestačí, a někteří zájemci musí být, bo-
hužel, odmítnuti. 
Naopak ještě v září a stejně tak i v dalších mě-
sících se lze průběžně hlásit na hodiny „Vanič-
kového plavání“ (snímek), ve  kterém se v  uni-
kátním jindřichohradeckém Vaničkovém centru 
seznamují s vodním prostředím děti již od 3 do 
6 měsíců. Zájemci o tyto lekce se mohou hlásit 
v předstihu a ideálně prostřednictvím e-mailu: 
plavskola@smjh.cz, kdy uvedou jméno rodiče 
a dítěte, věk dítěte a telefonický kontakt. 
Do  plaveckého bazénu se od  6. září vrátí také 
žáci základních škol, kteří mají plavání jako po-
vinnou výuku. S ohledem na státem nařízenou 
pauzu v  souvislosti s  onemocněním covid-19 
bude letos zvýšený tlak na prostory již tak ka-
pacitně vytíženého plaveckého bazénu. Veřej-
nosti zůstává i  nadále bez omezení denně 
přístupný relaxační bazén s toboganem, ví-
řivkami a parní kabinou, která bude od září 
v provozu denně. Ve sportovním bazénu mo-
hou rekreační plavci využít buď ranní hodiny, 
čas od 14.00 do 15.00 hodin nebo pak podve-
černí čas od 19.00 hodin. Více o konkrétním vyu-
žití drah v odkazu „Obsazenost drah“ na: bazen.
jh.cz −krytý areál − sportovní bazén.
Provoz saun v přízemí, a to zatím ve čtyřden-
ním režimu (středa − muži, čtvrtek − ženy, pá-
tek a neděle společné sauny) se rozběhne v pá-
tek 17. září a neděli 19. září. V úterý 28. září, 
na který připadá státní svátek Den české státnos-
ti, budou prostory bazénu otevřeny pro veřej-
nost od 10.00 do 20.00 hodin. Kompletní a ak-
tuální informace najdete vždy na: bazen.jh.cz, 
telefonické informace − recepce 384 321 236.

Marcela Kůrková

Projektová dokumentace − Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulice Zborovská, Jindřichův Hradec

Zpracování projektové dokumentace pro územ-
ní řízení, pro vydání stavebního povolení a dále 
pro zadání a provedení stavby, jejímž předmě-
tem jsou stavební úpravy místní komunikace 
v ulici Zborovská v celém uličním prostoru včet-
ně rekonstrukce vodovodu, splaškové kanaliza-
ce, včetně přípojek, výstavby nové dešťové ka-
nalizace a stavební úpravy veřejného osvětlení.

 �ODBOR ROZVOJE

Plánované termíny dokončení projekčních 
prací: PD pro vydání územního rozhodnutí do 
23. 12. 2021, PD pro vydání stavebního povole-
ní do 3 měsíců od vydání územního rozhodnu-
tí a PD pro zadání a realizaci stavby do 6 týdnů 
po vydání stavebního povolení. 
Zhotovitel PD: Support design s.r.o., Tyršova 
269, Žatec 

Náklady dle smlouvy o  dílo: 618  164,80 Kč 
včetně DPH
Smlouva o dílo, včetně schválení závazku fi-
nancování této akce v roce 2022, byla před-
ložena k  projednání Zastupitelstvu města 
Jindřichův Hradec 25. 8. 2021 (rozhodnutí 
zastupitelstva nebylo v době uzávěrky záři-
jového zpravodaje známo). 

Projektová dokumentace − Vodojem Pleše − sanace stavební části

Zpracování projektové dokumentace pro vy-
dání stavebního povolení a  dále pro zadání 
a provedení stavby, jejíž předmětem je obno-
va stavební části vodojemu, obnova střešního 
pláště, výměna armaturního a trubního vystro-
jení za  nerezový materiál, nové řešení havarij-
ních přepadů pro zabránění zpětné kontamina-
ce vody v akumulaci, sanace vnitřních povrchů 
akumulačních komor, včetně stropů a nosných 
sloupů, obnova stavební elektroinstalace, hro-

mosvodů atd., doplnění vzduchotechniky, ob-
nova stavebních částí a  armatur venkovních 
šachet v  majetku investora, oprava a  obnova 
hydroizolací a další vynucené stavební úpravy. 
Plánované termíny dokončení projekčních pra-
cí: PD pro vydání stavebního povolení do 17. 12. 
2021, PD pro zadání a realizaci stavby do 6 týd-
nů po vydání stavebního povolení. 
Zhotovitel PD: VAK projekt s.r.o., B. Němcové 
12/2, České Budějovice 

Náklady dle smlouvy o dílo: 816 750 Kč včet-
ně DPH
Smlouva o dílo, včetně schválení závazku fi-
nancování této akce v roce 2022, byla před-
ložena k  projednání Zastupitelstvu města 
Jindřichův Hradec 25. 8. 2021 (rozhodnutí 
zastupitelstva nebylo v době uzávěrky záři-
jového zpravodaje známo). 

Karel Hron
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Kromě našich tradičních pravidelných aktivit 
jsme si také prohlédli v Muzeu Jindřichohradec-
ka výstavu „Rok v kuchyni Magdalény Dobromi-
ly aneb Co pradědečkům chutnalo“, kde jsme ži-
vě diskutovali s paní průvodkyní o kuchyni této 
doby, tradičních předmětech a místních recep-
tech. Dále jsme navštívili Muzeum fotografie 
a moderních obrazových médií, kde se nám líbi-
la výstava jindřichohradeckého fotografa a ma-
líře Bohdana Václava Lišky pod názvem „Ateli-
ér Liška: Jindřichův Hradec 1883–1935“. Zde jsme 
poznávali různá místa a  zákoutí Jindřichova 
Hradce z tohoto období. Začátkem srpna jsme 
se byli podívat v Domě gobelínů, kulturních tra-
dic a řemesel, kde jsme živě zhlédli restaurování 
gobelínů. Milá paní průvodkyně nás informova-
la o díle a zajímavostech ze života Marie Hoppe 
Teinitzerové. Byly nám promítnuty dva krátké fil-
my věnující se výrobě gobelínů od úplných po-
čátků (chovu ovcí) až po výsledný produkt.

Ohlédnutí za červencem a srpnem v SENIOR centru a pozvánka na zářijové aktivity

Koncem srpna jsme rovněž navštívili výstavu 
prací vizuálního umělce Patrika Proška v Muzeu 
Jindřichohradecka ve Štítného ulici v prostorách 
minoritského kláštera a  kostela sv. Jana Křtite-
le. Výstava nazvaná „HIC ET NUNC“ obsahovala 
i několik instalací soch, které vznikly přímo pro 
prostory muzea. Dále jsme zde zhlédli iluzivně 
anamorfní portrét Tomáše Krýzy, tvůrce největ-
šího pohyblivého betlému na světě. Tento por-
trét je vytvořen ze dvou tisíc různých artefaktů.
Děkujeme všem zúčastněným za  příjemné 
chvíle a těšíme se na další setkání s vámi v měsí-
ci září. V něm budou v SENIOR centru se sídlem 
v Růžové ul. 30/II probíhat tradiční volnočaso-
vé aktivity, např. kondiční cvičení v křesílkách, 
trénování paměti, základy práce na PC či spo-
lečenské a deskové hry. Provozní doba SENIOR 
centra zůstává i nadále ve stejném čase.  
Mimo tyto pravidelné aktivity máme v  úterý 
14. září 2021 naplánovanou účast na 7. spor-

tovních hrách seniorů Jihočeského kraje 
v  Českých Budějovicích, kde důležitým mo-
tivem účasti je přátelské sportovní zápolení, 
radost z  pohybu a  dobrá nálada. Soutěžit se 
bude v šesti disciplínách ve čtyřčlenných sou-
těžních družstvech.
Dále pak v pondělí 27. září 2021 od 9.00 do 
11.00 hodin za námi do SENIOR centra přije-
de Poradenské centrum Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých z Tábora. Do SENIOR cent-
ra může přijít kdokoli, kdo potřebuje v této ob-
lasti poradit (seznámení se sluchadlem, jeho 
ovládání, jak se o sluchadlo starat, čištění kon-
covek v ultrazvukové čističce, výměna hadičky 
k individuální tvarovce).
Nebojte se a přijďte se za námi podívat.
Činnost SENIOR centra je podpořena z rozpoč-
tu Jihočeského kraje, 
dotačního programu 
Podpora služeb nede-
finovaných v  zákoně 
č. 108/2006 Sb. o  sociálních službách v  rámci 
realizace projektu „Senior centrum 2021“.
Krásné babí léto všem.

Zdeňka Šindelářová

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, 
ochraně planety Země i o nevytváření zbyteč-
ných odpadů už slyšel nebo četl snad každý 
z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních 
sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazu-
jících škody, které člověk nerozumným chová-
ním přírodě způsobuje. 
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní poj-
my, jsou nedílnou součástí uvědomělého způ-
sobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří my-
slí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela 
přirozenou součástí života. A  nejedná se jen 
o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barev-
ných kontejnerů. Vytřídit můžete například i tex-
til, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení. 

Recyklace – mysleme na budoucnost

Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětné-
ho odběru, jen tak se mohou dostat k ekologic-
ké recyklaci. Například v  loňském roce se pro-
střednictvím společnosti EKOLAMP podařilo 
sebrat a následně recyklovat 587 tun vyslouži-
lých světelných zdrojů a téměř 3 000 tun velkých 
a malých elektrozařízení. 
Opětovně se využilo přes 90 % materiálů ze 
všech sebraných elektrozařízení. Získané kovy, 
plasty či sklo slouží k další výrobě či jako technic-
ký materiál. Pečlivým sběrem a zpracováním se 
navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by 
mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nere-
cyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do pod-
zemních vod. 

Obyvatelé našeho města mohou nefunkční 
elektrozařízení zdarma odevzdávat ve sběrném 
dvoře v ulici U Cihelny nebo v elektro obchodě 
při nákupu nových. 
Společnost EKOLAMP se od  roku 2005 stará 
o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc sta-
rá o  ekologickou likvidaci i  dalších elektrozaří-
zení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela 
zdarma. 
Jakýkoli nefunkční světelný zdroj či jiné elek-
trozařízení je možné odevzdat k  recyklaci pro-
střednictvím více než 4300 sběrných míst, kte-
rá společnost EKOLAMP po celé České republice 
zřídila. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými 
sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektroza-
řízení bezpečně uložena do doby jejich přepra-
vy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete na: 
www.ekolamp.cz.

Renata Severová

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ja-
ko řídící orgán Operačního programu výzkum, 
vývoj a vzdělávání vyhlásilo Výzvu č. 02_20_080 
– Šablony III. Cílem výzvy je podpořit rozvoj ma-
teřských a základních škol formou zjednoduše-
ných projektů. Aktivity jsou zaměřeny na osob-
nostně profesní rozvoj pedagogů, zvyšování 

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

kvality vzdělávání v  MŠ a  ZŠ prostřednictvím 
sdílení zkušeností pedagogů, spolupráci s  od-
borníky z  praxe a  na  pomoc školám při spo-
lečném vzdělávání dětí a  žáků formou perso-
nálního posílení o  školního asistenta, školního 
psychologa, speciálního pedagoga, sociálního 
pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány akti-

vity jako spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariéro-
vé poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody 
výuky s  využitím ICT. Podpora je poskytována 
formou dotace a v Jindřichově Hradci svoji čin-
nost podpoří od 1. září 2021 rekordní počet pří-
spěvkových organizací, a  to 1. MŠ, 1. ZŠ, 2. ZŠ, 
3. ZŠ, 4. ZŠ a 6. ZŠ v celkové částce 3 744 469 Kč.

První školní den školního roku 2021/2022

Ve středu 1. září nastal pro mnohé děti a žáky první školní den. Začátek docházky do mateřské školy je přelomová událost, stejně tak mnoho žáků po-
prvé navštívilo svoji základní školu. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy proto všem přeje, ať je pro ně toto nové prostředí a učení zajímavou životní 
hrou plnou krásných poznatků a zážitků. 

Kateřina Kubíčková
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18. července
Ne zrovna nejlepší chvíli a způsob na vyřizová-
ní starých účtů zvolil provozovatel bistra (39 let) 
v centru města, který se v neděli hodinu po po-
ledni po  předchozí slovní rozmíšce vrátil k  re-
staurační zahrádce Střelnice na Masarykově ná-
městí. Před zraky poledním menu oblažených 
hostů a pod dohledem městského kamerového 
systému předvedl představení jako z oktagonu, 
po kterém skončil o devět let mladší zápasník 
s rozbitou hlavou a notně otřesen v péči lékařů. 
Celá věc byla na místě předána orgánům čin-
ným v trestním řízení pro podezření z trestného 
činu výtržnictví. 
24. července
Ještě tiskárnou vonící řidičský průkaz bude 
nějaký čas v  klidu odpočívat a  čekat v  šuplí-
ku na svého majitele (19 let) z okresu Znojmo, 
který v soboru deset minut před čtvrtou ranní 
učinil ne právě rozumné rozhodnutí. Za volant 

 �Výpis z událostí

Škody Praktik usedl na náměstí Míru s notnou 
dávkou odvahy umocněnou 1,47 ‰ alkoholu 
v  dechu. Nevšiml si kamerového bodu, jehož 
prostřednictvím kolega ranní scenérii sledoval. 
Stejně tak si nevšiml, že si na cestu zapomněl 
rozsvítit, a patrně ani neslyšel otáčkami týraný 
agregát svého vozu, když vyrazil Rybniční ulicí 
do ulice Schwaigrova, kde v současnosti přebý-
vá a kam již nedorazil. Jeho mladistvé nerozváž-
nosti učinila přítrž hlídka kolegů, která snad již 
ponaučeného pilota předala do péče hlídce ko-
legů z obvodního oddělení Policie ČR pro po-
dezření ze spáchání trestného činu Ohrožení 
pod vlivem návykové látky. 
25. července
Nebylo to poprvé, co byla patrolou naší jed-
notky doprovázena v  nočních hodinách 
do místa svého bydliště pábitelka (36 let), kte-
rá velmi často objevuje všední krásu života 
v  restauračních zařízeních. Na  zvoleném pří-
stupu k životu by nebylo až tak nic opovržení-
hodného, pokud by si jako doprovod nebrala 
nyní dvou a půl letou dceru. Ta byla v přítom-
nosti hlídky, tak jako v  ostatních případech, 
předána doma čekajícímu otci (nutno po-
dotknout střízlivému), a  o  dalším z  výjezdů 
byl rovněž informován odbor sociálních věcí 
městského úřadu. 

4. srpna
Kýženou tečku v podobě pokuty za přestupek 
proti majetku si odnesl ve středu z naší služeb-
ny lamželezo (24 let) z Dolní Pěny, který svedl 
20. června v pět hodin ráno souboj s dopravní 
značkou na Masarykově náměstí, což neuniklo 
nejen nekompromisní čočce městského kame-
rového systému, ale ani operativci naší jednot-
ky. Ceduli se po zápasnickém chvatu podlomily 
nožičky, což mládenec nijak neřešil a v klidu od-
kráčel do Jarošovské ulice, kde byl polapen vy-
slanou hlídkou kolegů. Dopravní značení bylo 
opraveno, škoda za téměř třináct stovek vyčís-
lena a zápasníkem uhrazena, a tak už zbývá jen 
doufat, že uložená pokuta a poučení o tom, že 
poškozovat cizí majetek se nemá, si bude „hrdi-
na“ našeho příběhu pamatovat. 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Dovolte mi, abych vás na závěr přehledu čin-
nosti jindřichohradeckého strážnictva vyzval 
k  obezřetnosti a  rozvaze v  případě stále se 
opakujícího výskytu  osob, a  to nejen cizin-
ců, které se snaží vylákat od obyvatel finanč-
ní hotovost, a to ať již prostřednictvím dobře 
smyšlených nebo jinak mistrně nastavených 
veřejných sbírek či příspěvků pro osoby s růz-
ným zdravotním postižením!

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

POLICIE ČR

Kynologové z  Územního odboru Jindřichův 
Hradec každoročně prezentují svoji práci 
na  letních dětských  táborech. Tentokrát  za-
vítali na dětský tábor Baterie Slaný, který zde 
třetím rokem pořádá Ministerstvo zeměděl-
ství  ČR pro děti svých zaměstnanců i  resort-
ních organizací. Dále kynologové navštívili 
i dětský tábor Bílá Skála, který již osmým ro-
kem provozuje Martin Chalupský pro děti 
z celé České republiky. 
Ukázky práce mužů zákona zhlédly děti ve vě-
ku od  6 do  16 let společně se svými vedou-
cími, instruktory i zdravotnickým personálem. 
Mladí táborníci se zde dozvěděli, jak služební 
pes prochází výcvikem od štěňátka a jaké do-
vednosti musí zvládnout, aby mohl být zařa-
zen do  kategorie "pátrací pes". Kynolog Jan 

 � Kynologové zavítali 
na letní dětské tábory

Mol představil základní poslušnost feny Wa-
omi, a  poté společně se svým kolegou Mar-
tinem Pecou předvedli zadržení nebezpeč-
ného pachatele. Psovod Lubomír Ábel tyto 

ukázky dětem komentoval. Poté s policejním 
psem Bladem, který je cvičený na vyhledává-
ní omamných a psychotropních látek, tábor-
níkům ukázal, jak Blade vyhledává například 
marihuanu. Petr Lukačovič předvedl čtyřno-
hého ochránce zákona Guta. Po skončení uká-
zek kynologové společně odpovídali nejen 
táborníkům, ale i  jejich vedoucím na  nejrůz-
nější dotazy ze své práce, ale i z běžného ži-
vota. Na závěr obdrželi táborníci od policistů 
drobné dárečky, jako např. policejní postřeho-
vou hru či pexeso a rozvrh hodin s policejní te-
matikou, ale i pexeso s dopravními značkami. 
Práce policejních kynologů malé i velké účast-
níky obou letních táborů doslova nadchla.

Hana Millerová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 �NAŠE MĚSTO VAŠIMA OČIMA
Každý měsíc vám v této rubrice přinášíme výběr těch nejlepších a nejvíce 
„lajkovaných“ fotografií z našeho Instagramu @jindrichuv _hradec_ofici-
alni. Město nad Vajgarem najdete na dalších úžasných fotografiích právě 
na tomto profilu. Pokud i vy máte nějakou fotku, kterou stojí za to vidět, 
označte na Instagramu @jindrichuv _hradec_oficialni a my vám rádi sní-
mek nasdílíme a třeba se příští měsíc objeví i v Jindřichohradeckém zpra-
vodaji. Hezkou podívanou.

Eliška Čermáková

Denisa Hanzlová @beauties_of_czechia

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 9. 7. 2021 do 11. 8. 2021 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Růžena MARYŠKOVÁ Nítovice 6. 10. 1932 9. 7. 2021
Jaroslav KUBATA Jindřichův Hradec 5. 4. 1931 13. 7. 2021
Miloslav ŠIMERDA Kunžak 26. 5. 1939 15. 7. 2021
Jaroslav MAREK Žirovnice 15. 5. 1947 17. 7. 2021
Marie CHMELOVÁ Nová Bystřice 13. 8. 1932 17. 7. 2021
Marie MYSLÍKOVÁ Strmilov 26. 1. 1936 17. 7. 2021
Karel MANN Jindřichův Hradec 28. 11. 1950 18. 7. 2021
Lubomír LADKAMMER Chlum u Třeboně 14. 2. 1936 18. 7. 2021
Ivanka BURIÁNKOVÁ Jindřichův Hradec 19. 9. 1949 19. 7. 2021

Václav SMRČKA Jindřichův Hradec 5. 10. 1925 20. 7. 2021
Jana KOTYZOVÁ Deštná 2. 12. 1934 20. 7. 2021
Jiřina BROŽOVÁ Jindřichův Hradec 19. 1. 1949 21. 7. 2021
Magda PAUKOVOVÁ Rodvínov 27. 3. 1955 21. 7. 2021
Ladislav LEŠTINA Stráž nad Nežárkou 8. 8. 1951 22. 7. 2021
Olga HANZALOVÁ Studená 10. 8. 1929 23. 7. 2021
Marie CAMRDOVÁ Deštná 11. 10. 1938 25. 7. 2021
Stanislava PIVCOVÁ Kardašova Řečice 30. 1. 1950 27. 7. 2021
Petr GRÁF Ratiboř 10. 2. 1980 29. 7. 2021
Františka KAŇKOVÁ Jindřichův Hradec 19. 2. 1933 30. 7. 2021
Jaromíra JANÁKOVÁ Jindřichův Hradec 1. 8. 1956 1. 8. 2021
Jiří KOLÁŘ Stráž nad Nežárkou 14. 4. 1955 3. 8. 2021
Jan BOČEK České Velenice 13. 3. 1944 4. 8. 2021
Ing. Jan RIEB Jindřichův Hradec 25. 4. 1946 5. 8. 2021
Pavel KOČÍ Jindřichův Hradec 4. 6. 1943 6. 8. 2021
Vítězslav VALACH Jindřichův Hradec 26. 4. 1958 7. 8. 2021
Jiří NĚMEČEK Jindřichův Hradec 20. 12. 1970 8. 8. 2021
Karel NEUMANN Lutová 12. 1. 1954 11. 8. 2021

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

Martin Kozák @drkozman

Pavel Peti @pavel_peti

Tereza Vlachová @photo_by_terezav

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

 � PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme tou cestou Městskému úřadu Jindřichův Hradec v čele se starostou Janem Mlčákem za blahopřání k naší granátové svatbě 13. srpna 2021. 

Manželé František a Marcela Bočkovi z Radouňky
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řil se k úplné spokojenosti. Vybráno 112 K 60 h, 
z čehož 100 K odevzdáno Podpoře studujících, 
zbytek uložen do res. fondu. Tím končí se letoš-
ní saisona Bajgaru v Jindřich. Hradci, účastníci 
se rozcházejí, Pražáci shánějí zavazadla. Přece 
však rádi budou vzpomínati exotického kouz-

la těchto večírků, kde kochali se zpěvem, hud-
bou a  poslouchali nejpodivnější příhody jako 
v zahradě Šeherezádině, nad nimi pak stál stále 
se usmívající nejvyšší bej či Harun al Rašid, pan 
vrchní rada Picka, který má vlastně hlavní záslu-
hu o zdar jejich. Na shledanou v Praze, Hrade-
čáci navštěvujte tam naše schůzky. Bližší bude 
vždy oznámeno v t. l.
Divadlo
Ve středu 7. září již odehraje za lask. spoluúčin-
kování ochotnické jednoty Jablonský a  jiných 

sil domácích divad. podnik M. Matouškové 
původní čtyřaktovou hru Libuše Smetanová, 
již napsala Růžena Pohorská. Děj hry v zajíma-
vém prostředí je bohat silnými scénami a jako 
za krásného letního dne vystřídá se slunná po-
hoda s přikvapivší bouří, i v této hře po různých 
proměnách rozklene se v podvečer duha míru 
a děj končí hlubokým dojmem. Příští dne, 8. září 
hra tato při značně snížených cenách se opaku-
je. Předprodej vstupenek v knihkupectví A. Lan-
dfrasa Syna.

2. září 1921
Mistr Alois Jirásek a studentstvo!
Není dnes snad jediného, jen poněkud vzdě-
lanějšího člověka v  celé republice Českoslo-
venské, jenž by nebyl slyšel, aspoň v  letošním 
roce jubilejním, o  Mistru Aloisu Jiráskovi, jed-
nom z  našich nejosobitějších spisovatelů, vel-
kém umělci a hlubokém básníku. Jméno šťast-
ného miláčka národa proniklo i do té nejmenší 
vísky a do nejchudší chaloupky, ne-li již dříve, 
tedy jistě po památných dnech 19. máje 1917, 
kdy Jirásek první podepsal historický projev 
českých spisovatelů, adresovaný našim poslan-
cům do Vídně a burcující již celý národ do boje 
za svobodu, a po 13. dubnu 1918, kdy neohro-
ženě proslovil ve Smetanově síni Obecního do-
mu národní přísahu.

Mistr Dušek
odejel včera do  Paříže, aby studoval na  vyso-
ké státní škole krásných umění, kamž byl při-
jat co prvý Čechoslovák sochař. V  létě příštího 
roku vrátí se do  Čech na  dobu as 3-4 měsíců, 
aby na  místě určeném prováděl pomník M. J. 
Husa definitivně v kameni event. tento dokon-
čil. V stejné době bude se zaměstnávati i pro-
jektem pomníku padlých vojínů pro Tábor, 
na  které započne, jakmile finanční prostředky 
k tomuto účelu dostoupí žádoucí výše. 

Bajgar
Též třetí a poslední večírek Bajgaru konaný v pá-
tek dne 26. m. m. v restauraci pana Holuba vyda-

V září roku 1921 se v Jindřichově Hradci hovořilo nejvíce o divadle. Velká pozornost byla věnována nastudování hry 
Růženy Pohorské Libuše Smetanová, kterou uvedl divadelní podnik herečky, slečny Marie Matouškové. Místní rodačka, 
která byla několik sezon i herečkou Národního divadla, začínala svou divadelní dráhu právě u zdejší ochotnické jedno-
ty Jablonský, která si připomínala koncem září 40. výročí svého vzniku. Premiéry hry Libuše Smetanová na Střelnici se 

zúčastnila také slavná pěvkyně Ema Destinnová. Její vstup do dvorany byl pozdraven slavnostními fanfárami ze Smetanovy opery Libuše a potleskem pub-
lika. Počátkem září z města odjížděli letní hosté, kteří se sdružovali na schůzkách „Bajgaru“ během svého letního odpočinku v Jindřichově Hradci a v dalších 
měsících hlavně v Praze. Toho roku se zabývali otázkou zřízení stálého zdroje příjmů pro hradecké studenty, kteří přicházejí do Prahy bez hmotné podpory.

POHLEDY DO HISTORIE

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

9. září 1921
Protestní tábor 
živnostnictva a obchodnictva okresu Jindř.-hra-
deckého konal se za přečetné účasti dne 6 t. m. 
na Wilsonově náměstí.
Na zakládání nových sborů českobratrské církve evangelické
v obcích kraje Jindř. Hradeckého zasílá pan Jo-
sef Olžbut, vrchní finanční rada v Praze s chotí 
Táňou příspěvek 50 K.
Ochotnická jednota Jablonský
oslaví v  den sv. Václava dne 28. září t. r. v  sá-
le na Střelnici své 40leté trvání. Z účinkujících, 
kteří při pravém představení před 40 lety spolu-
působili, jest jediný p. B. Liška, který celé trvání 
jednoty zůstal činným členem, čehož důkazem 
jest, že vystoupil celkem 144krát na scéně. Sleč-
na Matoušková před 40 lety vystoupila na jevi-
ště a počala s naší jednotou svoji zdárnou umě-
leckou činnost.
Opětovné nálezy ostrých ručních granátů, dělových nábojů 
apod.
jsou důkazem, že dosud nalézá se mezi civilním 
obyvatelstvem hojně těchto nebezpečných 
zbraní. Že však tyto památky na světovou válku 
jsou ceny velmi pochybné je zřejmo z mnohých 
případů neštěstí, jímž za oběť padly lidské živo-
ty, zejména malých dětí, které z  nevědomosti 
učinili si ostré granáty hračkami. 
23. září 1921
Pomník padlým legionářům – rodákům jindř. Hradeckým
postaven bude ještě letošního roku v  sadech 
svatojakubských nad schody za Naxerovou láv-
kou. Místo pro pomník navrženo bylo sochařem 
J. Kabešem, kterému postavení pomníku zadá-

no a m. zastupitelstvo k žádosti akčního výboru 
je se vzácnou ochotou k tomuto účelu věnovalo.
----------------------------------------------------------------
Knihovna Muzea Jindřichohradecka: 
hodiny pro veřejnost v pondělí a ve středu v ča-
se 12.30−15.30 hodin, návštěvu objednávejte 
e-mailem nebo telefonicky: behalova@mjh.cz, 
tel. č.: 384 363 661. 
Digitální knihovna Kramerius:
http://kramerius.mjh.cz/ 

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Společnost přátel ZUŠ V. Nováka Jindřichův 
Hradec ve  spolupráci s  Mezinárodním or-
chestrem J. Hradec − Gmünd/NÖ pořádá Be-
nefiční koncert na  podporu stipendij-
ního programu pro žáky ZUŠ V. Nováka 
J. Hradec, který se uskuteční v neděli 12. září 
2021 v 17.00 hodin v Rytířském sále Státní-
ho hradu a zámku v Jindřichově Hradci.
Mezinárodní orchestr Jindřichův Hradec – 
Gmünd/NÖ složený z českých a rakouských hu-
debníků působí v  současné podobě na  ama-
térské scéně od roku 2000. Základem orchestru 
jsou smyčce (housle, viola, violoncello a  kon-
trabas) doplněné dřevěnými a  žesťovými de-
chovými nástroji (flétna, hoboj, klarinet, trubka 
a pozoun).
Může v  něm hrát každý bez omezení věkem, 
národností (jazykem) či dosaženou interpretač-
ní úrovní. Na  koncertech vystupuje kolem 45 
členů, na soustředění pak jezdí i s přípravnými 
soubory přes 60 hudebníků z  Čech, Rakouska 
a v posledních letech i z Německa.
Vedoucími orchestru jsou učitelé Základ-
ní umělecké školy Vítězslava Nováka v  Jindři-
chově Hradci Ilona Průšová a Miroslav Chytka. 
Na  soustředěních působí také jejich asisten-
ti: Dana Klásková, Štěpán Chytka, Maria Kainz 

 � Výtěžek benefičního koncertu podpoří stipendijní program
a  Barbara Koller. Významná je podpora obou 
mateřských institucí − Základní umělecké ško-
ly V. Nováka v J. Hradci a Svazu hudebních škol 
horního Waldviertelu v Gmündu.
Letošní, již 30. letní týdenní soustředění 
v Gmündu doznalo vzhledem k epidemiologic-
ké situaci zásadní změny v několika ohledech. 
Koncertu se nezúčastní velká část účastníků 
z Čech (omezené možnosti ubytování) a koná 
se bez účasti dechové sekce.
Proto i program závěrečného koncertu v Jindři-
chově Hradci doplní, jako v loňském roce, talen-
tovaní sólisté zdejší základní umělecké školy.
Koncert se uskuteční v souladu s aktuálními hygi-
enickými nařízeními Vlády ČR.
Impulzem pro vytvoření stipendijního pro-
gramu 2021/2022 byly události, týkající se 
nedávného nelehkého období v  souvislosti 
s onemocněním covid-19, a všech z toho vyplý-
vajících ekonomických a  dalších potíží někte-
rých rodin našich studentů.
Hledali jsme cesty, jak jim pomoci a  umožnit 
další vzdělávání. Program se následně rozšířil 
o  nové myšlenky a  inspirace. Vnímáme tento 
způsob jako velmi dobrou cestu podpory i pro 
další školní roky. Otevíráme se tak novým mož-
nostem vzájemné spolupráce a pomoci v rám-

ci naší komunity a společnosti vůbec.
Vybraná finanční částka z tohoto koncertu po-
slouží tedy jako start podpory našim studen-
tům a jejich rodinám.
Níže bychom rádi naši veřejnost alespoň krátce 
informovali o celém projektu:
Stipendijní příspěvek bude sloužit na  úhradu 
úplaty za vzdělání v ZUŠ, případně za zapůjčení 
nástroje. Jeho výše může dosáhnout až 100 %.
Program je určený rodičům žáků všech umělec-
kých oborů nacházejících se v obtížné sociálně 
− ekonomické situaci, majících v ZUŠ zapsaných 
více dětí ve více oborech či dlouhodobě dosa-
hujících mimořádných výsledků ve studiu.
Do programu budou zařazeni vybraní žáci na zá-
kladě podané a řádně zdůvodněné žádosti.
O výběru žáků a výši příspěvku bude rozhodo-
vat komise tvořená členy spolku.
V  souvislosti s  vyhlášeným stipendijním pro-
gramem je zároveň možné zasílat na  č. ú. 
298877541/0300 pod variabilním symbolem 
2122 příspěvky a dary na podporu programu. 
Dar lze odečíst od  základu daně, potvrzení 
na  požádání bude vystaveno. Doplňující in-
formace získáte na tel. č.: 774 361 910 nebo na 
e-mailu: mikula@zus-jhradec.cz.

Jana Vojáčková

V pátek 17. září 2021 se v Jindřichově Hradci 
uskuteční 2. ročník benefiční akce „Malová-
ní obrazů s duší“. Při této akci budou po celém 
městě v čase od 10.00 do 16.00 hodin malíři 
všech věkových kategorií malovat obrazy s du-
ší. Namalované obrazy budou následně vystave-
ny na prodejní výstavě v restauraci Černej Pták. 
„Díky této akci chceme zvýšit povědomí lidí o naší 
práci. Již osm let působíme na Jindřichohradecku, 
Třeboňsku a Dačicku a podporujeme zde lidi, kte-
ří se potýkají s  duševním onemocněním. Dušev-
ní onemocnění vypadá u  každého člověka jinak. 
Často ho provází pocity vyčerpání, úzkosti, stra-
chu a nejistoty. V důsledku toho někdo ztrácí přáte-
le, zaměstnání či dokonce chuť žít. Pracovníci služ-
by Komunitní tým podporují tyto lidi a jejich blízké, 
aby znovu nalézali rovnováhu ve svém životě“, vy-

 � K lepší kondici pomůže malování obrazů s duší
světluje Jaroslava Paštiková, pracovnice komu-
nitního týmu organizace FOKUS Tábor, z.s., kte-
rá má své sídlo i ve městě nad Vajgarem. Pokud 
vás zaujaly služby organizace FOKUS Tábor, z.s. 
nebo se chcete zapojit jako malíř do  benefič-
ní akce malování obrazů s duší, kontaktujte nás 
a domluvíme vše potřebné. Informace najdete 
na: www.fokustabor.cz nebo přímo u  pořada-

telky akce na e-mailu: pastikova@fokustabor.cz. 
Těšíme se, že díky této akci dáme možnost míst-
ním malířům, aby mohli ukázat své umění a zá-
roveň uděláme radost všem kolemjdoucím, kte-
ří se na akci přijdou podívat či si zakoupí nějaký 
z namalovaných obrazů, a tím podpoříme jejich 
duševní zdraví.

Jaroslava Paštiková
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Všechny srdečně zveme na oslavu Dne Charity, 
který se uskuteční v neděli 26. září 2021. Čeká 
vás zajímavý program. Hlavním hostem bude 
ekolog a hydrobiolog David Pithart, který bude 
hovořit na téma “Lidský kořen environmentální 
krize podle papeže Františka”. Vystoupí i  jindři-
chohradecký harmonikář Ondřej Vácha a  sou-
částí bude také mše svatá celebrovaná míst-
ním proboštem Ivem Prokopem. Den Charity 
se bude tentokrát konat v kostele Nejsvětější 
Trojice naproti fakultě managementu, a  to 
od 15.30 hodin. Těšíme se na vás!
Celý poslední zářijový týden je každoroč-
ně věnován tradiční kampani České asocia-
ce streetwork, která nese název Týden nízko-
prahových klubů. Ta poukazuje na  význam 
nízkoprahových zařízení pro děti a  mládež 
(NZDM) a přibližuje jejich činnost odborné i laic-
ké veřejnosti. Letošní již 15. ročník se bude 
konat 20.–24. září 2021, kdy nízkoprahové 
kluby napříč celou Českou republikou ožijí 
veřejnými akcemi. 
Tyto kluby mohou navštěvovat děti a  mládež, 
která prožívá různé osobní problémy či školní 
neúspěchy, žije v problematických vztazích, po-
chází ze sociálně slabších rodin nebo je ohrože-

 � Farní charita Jindřichův Hradec si připomene Den Charity i Týden nízkoprahových klubů
na sociálně patologickými jevy.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kom-
pas provozovaný Farní Charitou Jindřichův Hra-
dec nebude stát stranou. S  ohledem na  téma 
letošního ročníku, kterým je “Škola, jak ji (ne)
známe”, bude připraveno několik projektových 
dnů s  cílem neformálně vzdělávat děti školou 
povinné. Projektové dny se uskuteční v  odpo-
ledních hodinách na adrese Archiváře Teplého 
1306 v Jindřichově Hradci. 
“Chystáme například projektový den zaměřený 
na poznání romské kultury, jejich zvyků, histo-
rie, jazyka či kuchyně, který se bude konat ve stře-
du 22. září od 15.00 hodin”, poznamenává so-
ciální pracovnice Růžena Tomanová. Dále bude 
možné účastnit se i jiných projektových dnů, bě-
hem kterých děti získají nové znalosti a doved-
nosti z různých oblastí, například se seznámí se 
ševcovským řemeslem.
Bližší informace naleznete na  našem webu: 
www.jindrichuvhradec.charita.cz nebo na soci-
álních sítích (FB, Twitter: farnicharitajh). Realiza-
ce Dne Charity a Týdne nízkoprahových klubů 
bude záležet na  aktuálních protiepidemických 
opatřeních. Změna programu vyhrazena. 

Jiří Dušek

Dne 21. května 2021 byla budova Gymnázia 
V. Nováka v Jindřichově Hradci zapsána do rejs-
tříku kulturních památek Národního památko-
vého ústavu v  Praze. Budovu projektoval vý-
značný český architekt Bedřich Bendelmayer 
(1871–1932), který se svým dílem zařadil mezi 
přední osobnosti české architektury přelomu 
19. a 20. století. 
Tímto rozhodnutím Ministerstva kultury ČR 
v Praze se budova zařadila mezi stovky objek-
tů v České republice, které se již stejným titu-
lem pyšní. Desítky z  nich tvoří budovy gym-
názií, patří mezi ně například Gymnázium J. K. 
Tyla v Hradci Králové od význačného kubistic-
kého a  funkcionalistického architekta J. Gočá-
ra (r. 1958), Gymnázium České Budějovice – 
1. Biskupské (r. 1958), Gymnázium Josefa Peka-
ře v  Mladé Boleslavi (r. 1992), Lepařovo gym-
názium Jičín (r. 1996), Gymnázium E. Beneše 
v Praze ve funkcionalistickém stylu od E. Linhar-
ta (1936–38) atd. Nyní si připomeňme krátce 
osobnost architekta Bendelmayera, jenž budo-
vu jindřichohradeckého gymnázia projektoval.
Bedřich Bendelmayer se narodil v Praze a patřil 
k čelním představitelům pražské secese. Archi-
tektonická studia absolvoval na Uměleckoprů-
myslové škole v  Praze u  Friedricha Ohmanna, 
autora Kramářovy vily v Praze na Hradčanech. 
První Bendelmayerovy stavby vycházely z  his-
torismu, hlavně neorenesance. Mezi jednu 
z  jeho nejvýznačnějších secesních staveb pa-
tří Grand Hotel Evropa na  Václavském ná-
městí v  Praze z  r. 1903. V  období první re-
publiky patřila tato stavba mezi nejluxusnější 
hotely ve střední Evropě. Navštěvoval ji spiso-
vatel Franz Kafka, později filmové hvězdy, V. Bu-

 � Gymnázium V. Nováka – kulturní památka
rian, A. Mandlová. Častým hostem byl také pre-
zident Masaryk. V letech 1938 až 1939 v hotelu 
bydlel Nicholas Winton, jenž z tohoto místa řídil 
záchranu židovských dětí před fašistickým běs-
něním. Zajímavostí je, že se hotelové interiéry 
staly inspirací pro filmy Titanic a Mission Impo-
ssible. Další známou stavbou B. Bendelmayera 
byl palác Hvězda (později sídlo nakladatelství 
Melantrich) na Václavském náměstí. Z balkónu 
paláce hovořil k demonstrantům během Same-
tové revoluce Václav Havel. B. Bendelmayer sta-
věl i kvalitní činžovní domy. Najdeme je např. 
v těsné blízkosti Prašné brány či v Pařížské uli-
ci, kde se ne všechny dochovaly, neboť byly 

na sklonku 2. světové války během Pražského 
povstání zničeny. Na jejich místě dnes stojí kul-
tovní stavba československého architektonic-
kého brutalismu 70. let, hotel Intercontinental. 
Autorem stavby byl Karel Filsak, jindřichohra-
decký rodák, kterého proslavily stavby amba-
sád po celém světě. Hotel se stal důležitou es-

tetickou kulisou v českém kultovním sci-fi filmu 
Zítra vstanu a opařím se čajem. 
B. Bendelmayer projektoval v  Praze během 
20. let i budovu České průmyslové banky Na Pří-
kopě a v letech 1928–30 vypracoval projekt Jus-
tičního paláce (dnes Vrchní soud a  Vrchní za-
stupitelství v Praze). V r. 1923 vzniká podle jeho 
návrhu budova gymnázia v Jindřichově Hradci. 
K realizaci téměř podobné stavby gymnázia do-
chází ve slezském Hlučíně (1922–24), ta byla ale 
poničená nevkusnou přestavbou v  70. letech 
minulého století. 
Jindřichohradecká veřejnost možná ani netu-
ší, jaké hodnoty budova jindřichohradeckého 
gymnázia ukrývá. Je obdivuhodné, jak důmysl-
ně a logicky byly navrženy vnitřní prostory stav-
by. V době vzniku bylo použito velmi kvalitních 
materiálů s důrazem na co nejpreciznější prove-
dení detailů. Osvětlovací tělesa navrhla tehdejší 
špičková pražská firma pod vedením F. Anýže 
(dochovaná lucerna ve vstupní hale, lustr v bý-
valé ředitelně, osvětlovací tělesa v rýsovně). Je 
velká škoda, že se proti původnímu plánu ne-
realizovaly arkýře s  vitrážemi na  zadní fasádě 
budovy. Snad se i někdy v brzké době dočká-
me zprovoznění kašny ve vestibulu a obnovení 
původního charakteru zahradního areálu, který 
byl protkán písčitými pěšinami, skalkami s tep-
lomilnými květinami a kamennou kašnou. 
Na  závěr bych chtěl poprosit všechny přízniv-
ce a pamětníky našeho gymnázia, zda by mohli 
na e-mail: vavrik@gvn.cz poskytnout k bližší do-
kumentaci jakékoliv fotografie či textový ma-
teriál, který by se vztahoval k historii budovy či 
školy. Předem děkuji.

Pavel Vavřík
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na hudební „off program“, který plynule navá-
že na poslední čtenou ukázku.

Noc literatury organizují Česká centra ve spo-
lupráci s EUNIC (Sdružením národních kultur-

Současná světová literatura, netradiční místa 
a známé tváře Jindřichova Hradce. To je dru-
hý ročník projektu s  názvem Noc Literatury, 
který se uskuteční ve středu 22. září. Diváci se 
v tento den sejdou v 19.00 hodin v Kraffero-
vě zahradě (Pražská 1286, J. Hradec). Dále je 
čeká putování po několika zajímavých místech 
Jindřichova Hradce. Na každém z těchto míst 
návštěvníci zhlédnou jednu z připravených li-
terárních ukázek. Formou scénického čtení je 
představí například režisérka DS Jablonský, 
spisovatelka a  bývalá galeristka Sabina Lan-
gerová, ředitel místní ZUŠ J.  Hradec Vojtěch 
Maděryč či dlouholetá učitelka literárně-dra-
matického oboru ZUŠ Zuzana Jirsová. Opro-
ti minulému roku se diváci také mohou těšit 

 � V rámci Noci literatury se můžete těšit na zajímavá scénická čtení
ních institutů zemí EU), zahraničními zastu-
pitelskými úřady a  nakladatelstvím Labyrint. 
Noci literatury se účastní také řada evropských 
i mimoevropských měst a pravidelně se koná 
v předvečer knižního festivalu Svět knihy. Cí-
lem projektu je zvýšit zájem veřejnosti o sou-
časnou evropskou literaturu a  její myšlenko-
vé a tvůrčí proudy. Poukazuje také na význam 
překladů z velkých i menších jazyků.
Unikátní propojení neobvyklého místa, oso-
bité interpretace a literárního textu nabízí ne-
všední kulturní zážitek a  příležitost seznámit 
se s myšlením současných evropských autorů. 
Akce je určena všem milovníkům literatury 
a vstup na ni je zdarma.

Tereza Hejdová

Máte chuť posedět s přáteli, ale také potkat nové lidi? Láká vás představa strávit příjemné odpoledne 
u dobrého jídla a pití? Chcete zažít pohodu uprostřed města a přesto v přírodě? Pak přijďte v sobotu 
18. září od 15.00 hodin na louku pod gymnáziem na PIKNYK – sousedské setkání, prostě jen tak. Při-
neste s sebou něco dobrého k jídlu (můžete to sníst sami anebo přidat na společný stůl a dát ochutnat 
ostatním), přibalte deku/křesílko a vlastní hrnek. Připraven bude samoobslužný stánek s pitím, stoly 
a lavice pro ty, kdo nechtějí sedět na dece, deskové hry, koutek zpívání s kytarou, ohniště a buřtíky. Dě-
ti můžou využít i přilehlé hřiště. Sobotní pohoda s YMCA – to je PIKNYK! Těšíme se na vás.

Hana Nosková

 � Jindřichohradecká YMCA zve na akci PIKNYK 2021

Od  pátečního večera 24. září až do  neděle 
26. září se bude v prostorách Základní umě-
lecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově 
Hradci konat 20. ročník festivalu student-
ského a  autorského divadla s  názvem Da-
dainspirační dny.
V  minulém roce se festival uskutečnil ve  velmi 
omezené míře, o  to víc jsme si ho užili v  jedné 
multioborové dílně. Letos plánujeme festival vrá-
tit, pokud možno, do původní podoby. Festival 
se opět zaměří víc na práci v dílnách. Chystáme 
také inspirativní představení určené jindřichohra-
deckým divákům. Do Jindřichova Hradce v pátek 
zavítá soubor ManaMa s představením Promiň-
te, že rodím. Toto představení je vhodné pro ženy 
i muže ve věku od 12 let (pátek 24. 9. 2021, začá-
tek ve 20.00 hodin v sále LDO v ZUŠ).

 �Na základní umělecké škole se uskuteční již 20. Dadainspirační dny
V  rámci festivalu budou probíhat dílny novo-
cirkusových technik, šermu, vypravěčství, diva-
delní improvizace a dialogického jednání. Dílny 
jsou určeny všem zájemcům z řad široké veřej-
nosti.
Přijďte se sami na vlastní oči přesvědčit, že di-
vadelní zázraky se dějí i v  inscenacích středo-
školských divadelních souborů, v několikaden-
ních dílnách, a  dokonce i  mimo prkna, která 
znamenají svět.
Bližší informace o programové nabídce nalez-
nete také na  webových stránkách: www.zus-
-jhradec.cz. Festival za  finančního přispění 
města Jindřichův Hradec a  Jihočeského kraje 
pořádá Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nová-
ka a ZUŠ Jindřichův Hradec.

Vojtěch MaděryčMultidílna DADA 2020.

V pátek 10. září od 10.00 hodin se uskuteční 
XX. ročník Květinového odpoledne ve vesti-
bulu KD Střelnice v Jindřichově Hradci. Tato 
benefiční akce pod záštitou starosty města Ja-
na Mlčáka patří k  tradičním setkáním občanů 
na  konci léta s  cílem květinovou vazbou pod-
pořit činnost organizace Otevřená Okna z.ú. Ta-
to organizace podporuje osoby se zdravotním 
postižením, rodiny a  seniory v  aktivním, smys-

 �Květinové odpoledne v Jindřichově Hradci čeká jubilejní ročník
luplném a důstojném způsobu života, pomáhá 
jejich zapojení do běžného života a vytváří pří-
ležitosti pro vlastní seberealizaci. 
Květinové odpoledne je přehlídkou tradiční i ne-
tradiční květinové vazby, kterou již řadu let před-
vádí žáci odborných učilišť s floristickým zamě-
řením z Českých Budějovic, Soběslavi a Třešti.
Součástí květinové přehlídky je široká nabídka vý-
robků klientů chráněných dílen a sociálně terape-

utické dílny organizace Otevřená Okna z.ú. a hu-
dební doprovod Petra Mottla a Julie Noskové.
Výtěžek z  celé akce bude věnován na  úhradu 
provozních nákladů spojených s činností a po-
sláním organizace Otevřená OKNA z.ú. v Jindři-
chově Hradci.
Srdečně zveme všechny občany města a celého 
regionu.

Vladimír Nosek
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Hospicová péče sv. Kleofáše srdečně zve všech-
ny pečující na setkání, které se uskuteční 14. září 
od 16.00 hodin v prostorách hospice v Huso-
vě ulici 156. 
Připravili jsme setkání pro všechny, kteří doma 
pečují o svého blízkého a cítí, že by se rádi o svou 
zkušenost podělili. Smyslem setkávání je mož-
nost bez obav si promluvit, předat své zkušenosti 
a prožitky a získávat zkušenosti nové. Budete mít 
příležitost promluvit si s lidmi, kteří vás chápou. 
Můžete přijít jen posedět, uvolnit se, poslouchat 
a chvíli pobýt ve společnosti lidí, kteří mají podob-
né zkušenosti. U kávy či čaje, jak budete chtít… 
Velmi rádi Vás uvítáme. Prosíme o potvrzení va-
ší účasti na tomto kontaktu: Irena Zýková, tel. č.: 
733 105 087, e-mail: irena.zykova@kleofas.cz.
Kolik mezi sebou máme pečujících, kteří již dlou-
hou dobu věnují svůj čas, energii, nápady, ale ně-
kdy také práci, kariéru a osobní rozvoj, druhému 
člověku, který z důvodu zdravotního či psychic-
kého stavu není soběstačný a samostatný?
Mnoho pečujících se v  důsledku pečování do-
stává do  sociální izolace, nemá čas ani ener-

 �Hospicová péče sv. Kleofáše pořádá zajímavé setkání a opět se zapojí i do Týdne pro hospic
gii na získávání informací a následné vyřizování 
různých sociálních dávek, hledání možností od-
lehčení péče formou využívání různých sociál-
ních služeb či respitních pobytů. Někdy si nemá 
s kým pohovořit a sdílet své zkušenosti. 
Podporou, poradenstvím a  možností setkávání 
s  ostatními pečujícími chceme pomoci pečují-
cím předejít syndromu vyhoření, pomoci udržet 
dobré vztahy v rodině a v neposlední řadě po-
moci naší společnosti vnímat roli pečujícího ja-
ko poslání důstojné, nesmírně potřebné a hod-
né obdivu celé společnosti. 
Zároveň si vás dovolujeme pozvat na již devá-
tý ročník tradiční akce Týden pro hospic plá-
novaný v termínu od 4. do 9. října 2021. Kaž- 
doročně je tato akce spojena se Světovým dnem 
hospiců a  paliativní péče, který připadá vždy 
na druhou říjnovou sobotu. Přijďte si spolu s ná-
mi užít společný čas naplněný divadlem, hud-
bou, přednáškou či sportem. Společně se ta-
ké můžeme propojit během Papučového dne, 
který letos připadá na středu 6. října.
Připravili jsme pro vás besedu s  psycholožkou 

hospice Terezou Maříkovou či malířkou Renatou 
Štolbovou, divadelní představení Na stará kole-
na Divadelního spolku Kajetán, koncert Swin-
ging Saxophones, bazar bižuterie, vystoupení 
akrobatického uskupení Chůdadlo, vystoupe-
ní kostelního sboru KOS, benefiční cvičení jógy, 
a také velmi oblíbený Běh pro Kleofáše, který se 
uskuteční v sobotu 9. října. I letos můžete vyu-
žít firemní startovné. Přijďte si společně zaspor-
tovat, startovné ve výši min. 5 000 Kč je určeno 
pro maximální počet 10 osob. Veškeré podrob-
nosti k běhu, včetně vyznačených tras naleznete 
na  webu: https://behyprohospice.cz/detail-be-
hu/5717396199309312.
Další informace naleznete na  webu Hospicové 
péče sv. Kleofáše (www.kleofas.cz) nebo na face-
bookovém profilu hospice (www.facebook.com/
hospictrebon.cz). Těšíme se na setkání s vámi!
Výtěžek ze vstupného, stejně jako veškeré da-
ry získané během Týdne pro hospic, poputují 
na provoz Hospicové péče sv. Kleofáše. Děkuje-
me, že spolu s námi pomáháte pomáhat! 

Irena Zýková, Petra Pfeiferová

Začátkem srpna bylo vyhlášeno podzimní po-
kračování české verze celosvětové kampaně 
„Ukliďme svět“, které připadlo na 18. září. Le-

tos půjde již o  28. ročník! A  je 
vidět, že tato mezinárodní ak-
ce se pevně uchytila v povědo-
mí českých ochránců přírody 
i dalších dobrovolníků z řad ve-
řejnosti. Navíc s nemalým podí-
lem žáků základních, ale i  ma-
teřských škol. 

„Jen tento rok bylo k dnešnímu dni po Česku zor-
ganizováno přes 396 úklidových akcí. Na  úklidu 
se podílelo na 11 400 dobrovolníků a doufáme, že 
s  podzimním termínem toto číslo výrazně vzros-

 �Celosvětový úklidový den se kvapem blíží!
te,“ říká Veronika Andrlová, která v Českém sva-
zu ochránců přírody pracuje jako koordinátorka 
kampaně.
Do  kampaně se po  ce-
lé České republice může 
zapojit kdokoliv, a to buď 
zorganizováním vlastní 
akce, anebo účastí na akci 
vyhlášené v okolí. Pokud 
si chtějí lidé organizovat akci sami, je zapotřebí, 
aby se přihlásili prostřednictvím webového for-
muláře na: www.uklidmesvet.cz.
Ochránci přírody úklidové akce podpoří pytli 
a rukavicemi a jejich detaily zveřejní na interne-
tových stránkách a aktualizované „úklidové“ ma-

pě.  Tu mohou využít další dobrovolníci, kteří bu-
dou hledat organizované úklidy ve svém okolí.
A  stejně jako vždy i  na  podzim budou úklidy 
provázet tematické soutěže, které budou zpest-
řením celé kampaně. Lidé budou mít za úkol po-
sílat fotografie či videa. Podrobnosti o soutěžích 
budou ochránci přírody pravidelně zveřejňovat 
na stránkách: www.uklidmesvet.cz.
„Máme radost, že se akce každým rokem rozrůstá 
a děkujeme všem dobrovolníkům za účast i propa-
gaci kampaně. Bez nich by to opravdu nešlo,“ říká 
na závěr Veronika Andrlová.
Kontakt: Veronika Andrlová, tel. č.: 773 198 015, 
e-mail: info@csop.cz 

Veronika Andrlová

Letos na podzim bude Městská knihovna Jindřichův Hradec pořádat další kurz Virtuální univerzity třetího věku (VU3V), organizovaný ve spolu-
práci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Pro zimní semestr 2021/2022 byl vybrán kurz Barokní architektura v Čechách. Organizace se bu-
de řídit platnými protiepidemickými opatřeními, věříme však, že se bude moci uskutečnit v tradiční formě společných setkání. Poprvé se uskuteční 
v přednáškovém sále knihovny ve čtvrtek 30. září 2021 v 9.00 hodin, kdy bude zahájena první, veřejně přístupná virtuální přednáška. Bližší infor-
mace o organizaci a průběhu studia zájemci naleznou na webu a sociálních sítích knihovny. S dotazy se mohou obracet na pracovnici studovny osob-
ně nebo telefonicky na tel. č.: 384 361 573. 

Miloš Dvořák

 �Městská knihovna znovu zaštítí organizaci Virtuální univerzity třetího věku

Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v Jindřichově Hradci je pořadatelem tradičních Prezenčních výstav středních škol a učilišť. Ta le-
tošní je naplánována na čtvrtek 21. října od 8.30 do 15.30 hodin v prostorách fakulty managementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci. Pozvání 
platí jak pro žáky základních škol, tak i jejich rodiče. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost získat v jeden den a na jednom místě aktuální infor-
mace o podmínkách a možnostech dalšího studia na středních školách a učilištích a seznámit se i s možnostmi uplatnění absolventů v praxi. Těšíme se 
na setkání s vámi. Více informací získáte na tel. č.: 608 572 262 nebo na e-mailu: petru@jhk.cz.

Kateřina Bohdanecká

 �K rozhodnutí o budoucím studiu pomůže zájemcům chystaná prezenční výstava
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CHCETE NÁS?
Drápek
kocourek, cca 4 měsíce 
Kastrace v  dospělosti je podmínkou 
adopce. Drápek je aktivní malé kotě, 
je velmi zvídavý a  samostatný. Milu-
je mazlení a hry s čímkoli. Je čistotný, 
na kočičí záchůdek chodí bez problé-
mů. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Nová Ves, Číměř)

Hadříček
kocourek, cca 4 měsíce
Kastrace v  dospělosti je podmínkou 
adopce. Hadříček je také aktivní malé 
kotě, při příjmu byl velmi slabý a bez ži-
vota, téměř jako hadrová panenka. Bo-
joval o život, byl dva dny na kapačce, 
ale zvládl to a nyní je již plný síly a těší 
se na nový domov. Miluje mazlení, je 
čistotný, na kočičí záchůdek chodí bez 
problémů. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Nová Ves, Číměř)

Týna
kočička, cca 4 měsíce
Kastrace v  dospělosti je podmínkou 
adopce. Týna je aktivní malé kotě, je 
kontaktní a  mazlivá. Na  kočičí záchů-
dek chodí bez potíží. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Nová Ves, Číměř)

Buchtička
kočka, cca 1−2 roky, kastrovaná 
Kočička je plachá, o kontakt s lidmi ne-
stojí. S ostatními kočkami vychází dob-
ře, je čistotná. Když plníme misku, při-
jde se podívat, jakou dobrotu jsme 
doplnili tentokrát, nicméně k ruce ne-
přijde, pozoruje nás z bezpečné vzdá-
lenosti cca 1,5 metru. Podle nás by byla 
spokojená někde v domku s možností 
přístupu dovnitř i ven a ideálně s další 
kočičkou.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Goldie
kočička, narozena 8/2020, kastrovaná 
Goldie je mazlivá kočička, je mladá 
a  plná energie a  potřebuje prostor 
a společnost. Určitě by byla ráda za ko-
čičího parťáka, se kterým by si vyhrála 
a který by ji uměl usměrnit. Noví ma-
jitelé se musí připravit, že je potřeba 
se jí věnovat, protože pokud jí nebude 
dobře, reaguje agresivně. Musí si hodně hrát, aby ventilovala pře-
bytečnou energii, pak je v pohodě.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Kamík
kocourek, cca 2−3 roky, kastrovaný
Kocourek je hodný, čistotný a po zvyk-
nutí je to mazlíček. Hledáme pro něj 
domov s bydlením uvnitř a přístupem 
ven nebo do bytu k další kočičce.
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

Je krásný červencový den. Vyzvedávám velké osmimístné auto z jeho parko-
vacího místa a mířím do Otína k domovu seniorů. Dnes máme vzácný den. 
Po roce prožitém většinou v izolaci máme s D-klubem připravený tematic-
ký výlet do Strmilova. Zde mají pro nás pracovnice městského úřadu Jaro-
slava Sedláková a Vlasta Vondrušová připravené vyprávění, místní pověsti 
a putování po zdejší „Cestě vody.“ Z domova seniorů vycházejí naši přáte-
lé a srdnatě zdolávají nástup do auta, které je mnohem vyšší než obyčejná 
osobní auta, a dává jim tudíž větší překážky. Nicméně těšení se na výlet dá-
vá sílu k překonání schodu do auta. Vyjíždíme. A najednou vnímám, jak se 
moji spolucestující mění v radostné děti, které komentují krajinu: „Podívej, 
obilí! To už jsem dávno neviděla!“ „A tamhle ta záplava muškátů! Taky jsem 
je mívala na oknech!“ Cesta probíhá v podobně nadšeném duchu až do cí-
le. Tam nás očekávají Jarka a Vlasta se svým programem. Volíme způsob po-
pojíždění autem k jednotlivým cílům, aby naši přátelé mohli zhlédnout co 
nejvíce dřevěných soch, okrasných záhonů, upravených míst a dozvědět se 
jejich příběhy. Pěší putování by už pro mnohé z nich nebylo. A nastává chví-
le ponoření se do pověstí u první dřevěné sochy. Výletníci pozorně naslou-
chají dojemnému příběhu víly – strážkyně pramene. Role posluchačů a po-
zorovatelů je zjevně baví, za příběh děkují. Dojíždíme k dalšímu cíli. A tam se 
přátelé rozhodnou vystoupit z auta a prohlédnout si zblízka zajímavý záhon 
ve svahu. Barevnost květin těší oko i duši. Leč přísný kontrolor upozorní: „Má-
te tady plevel!“ Probudila se duše zkušeného zahradníka, který ví, že starček 
mezi okrasné rostliny nepatří. Plevel vytrhneme a pokračujeme v naslouchá-
ní pověstem. Po posledním vyprávění míříme do místní knihovny, kde jsou 
pro nás připraveny drobné dárky. Přišel nás pozdravit a přivítat i pan staros-
ta. Hezké setkání! Z knihovny pokračujeme přes celé náměstí do salonku ho-
telu Komorník na společný oběd. Tuto cestu absolvujeme pěšky. I s chodít-
ky a holemi. A pokud si myslíte, že skvělé výkony podávají pouze sportovci 
na olympiádě, jste na omylu! Přejít strmilovské náměstí ve věku devadesáti 
let a více, s chodítkem či o berlích, je opravdu velký výkon hodný obdivu! Na-
bízím auto. Odpověď: „Nechte mě to dojít! Tady je tak krásně!“ Krok po kro-
ku, s bolestí i radostí. Náměstí je zdoláno. Oběd v restauraci je společenskou 
událostí. Přichází dík: „Vy se o nás tak hezky staráte!“ A ve chvíli klidu přichá-
zejí také vyprávění a životní vzpomínky našich přátel. Tady jsme to zase my 
dobrovolníci, kteří přijímáme dary sdílení o dávných událostech. Posledním 
bodem programu je návštěva Letohrádku sv. Vojtěcha v Počátkách. Noble-
sa krásné secesní vily, udržovaného parku a pohádkového prostředí. Spo-
lečná kávička na verandě. A vtom se zvedá krásná paní B. a jde zaplatit útra-
tu. Ze stařenky se proměnila v dámu – hostitelku a své role si náležitě užívá. 
Ve foyer vily se posadí do honosného křesla, chvíli odpočívá a situaci komen-
tuje: „Teď jsem hraběnka.“  A její manžel, se kterým putuje životem již 70 let, 
situaci ještě pozvedne recitací veršů Josefa Václava Sládka. Najednou před 
sebou nemáme staré lidi z domova seniorů, ale pestrobarevnou společnost 
osobností se silnými a zajímavými příběhy. Svět je barevný a zajímavý. Domů 
odjíždíme nesmírně obohacení krásou společných chvil. A vám, milí čtenáři, 
přejeme možnost sdílet své příběhy s lidmi, kteří chtějí naslouchat, aby vaše 
bohatství nezapadlo a nezmizelo, aby žilo s těmi, kdo chtějí vnímat…

Drahomíra Blažková

 � PROMĚNY

Paní Vlasta a paní Jaroslava pečlivě 
připravily program setkání.

Závěr setkání v  Letohrádku sv. Voj-
těcha.

Motto: “Co máme a známe, úplně zmizí, pokud to nedáme jiným – na-
ší choti, našemu dítěti, příteli, neznámému, kterého potkáme na cestě.“

(Editoři Conari press, z „The practice of Kindness“)
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KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní hru Dale Wassermana „PŘELET NAD KU-
KAČČÍM HNÍZDEM“ dne 7. září od 19.00 ho-
din do  divadelního sálu. Divadlo Radka 
Brzobohatého. Předplatné skupiny A.
V režii Lukáše Buriana hrají: Miroslav Hrabě / Lu-
káš Burian, Romana Janáková / Anna Kulovaná, 
Petr Klimeš / Petr Halíček, Milan Enčev, Lukáš 
Malínek, Jindřich Žampa / Martin Šnajdr, Karel 
Hábl / Antonín Hardt, Alžběta Fišerová / Barbo-
ra Kepková, Michal Roneš, Marek Helma.
Aby se vyhnul vězení, zvolil psychiatrickou lé-
čebnu. Ale možná udělal tu největší chybu 
svého života. Strhující příběh o  souboji mezi 
manipulativní zdravotní sestrou a  jejím nedo- 
brovolným pacientem. Dramatizace stejno-

 �Kulturní dům Střelnice zve na divadlo, koncert, oblíbený festival a Svatováclavské slavnosti
jmenného bestselleru Kena Keseyho posbírala 
spoustu cen.
Kulturní dům Střelnice vás zve na  koncert 
klasické hudby „MICHAELA KOUDELKOVÁ 
– zobcové flétny a  MONIKA KNOBLOCHO-
VÁ – cembalo“ dne 14. září od 19.00 hodin 
do kaple sv. M. Magdaleny.
Michaela Koudelková absolvovala brněn-
skou konzervatoř. Studiu hry na zobcovou flét-
nu se dále věnovala na Akademii Muzycznej w 
Krakowie u P. Holtslaga a E. Bosgraafa. V sou-
časné době pokračuje ve  studiích v  doktor-
ském programu na JAMU. Pravidelně se účast-
ní mistrovských kurzů v ČR i v zahraničí. Ve hře 
na zobcovou flétnu se zdokonaluje pod vede-
ním předních českých i  zahraničních lektorů. 

Od roku 2016 vyučuje hru na zobcovou flétnu 
na Konzervatoři Brno. Věnuje se především in-
terpretaci staré hudby, hraje na  kopie dobo-
vých nástrojů.
Monika Knoblochová, interpretka vynika-
jících uměleckých a  technických kvalit, za-
nícená vyznavačka autentické interpretace 
barokní hudby a současně renomovaná inter-
pretka soudobé hudby, účastnice mnoha mi-
strovských kurzů v celé Evropě, držitelka řady 
prestižních interpretačních ocenění, je jedením 
z nejvýraznějších objevů mladé generace.
Koncert se koná za  finanční pomoci Nadace 
Český hudební fond.

Ivana Bačáková

V Jindřichově Hradci se uskuteční tradiční slav-
nostní koncert vítězů letošního ročníku Me-
zinárodní rozhlasové soutěže Concertino 
Praga v rámci 53. ročníku Jihočeského fes-
tivalu Concertino Praga. Na  koncertě, který 
se koná v Rytířském sále jindřichohradecké-
ho státního hradu a zámku v pátek 24. zá-
ří od 19.00 hodin, se představí vítězové a dal-
ší nejúspěšnější účastníci prestižní rozhlasové 
soutěže mladých hudebníků. 
Poslední dubnový týden rozhodla mezinárod-
ní porota o finalistech letošního ročníku Con-
certino Praga. Soutěž letos poprvé probíhala 
souběžně ve  dvou kategoriích – sólové a  ko-
morní, kdy se do soutěže mohly přihlásit sou-
bory od  dua po  sexteto. O  vítězství v  Dvořá-
kově rozhlasové soutěži pro mladé hudebníky 
budou v  sólové kategorii na  veřejném finálo-
vém soutěžním koncertě v Rudolfinu v sobotu 
18. září 2021 usilovat tři klavíristé – Ryan Martin 
Bradshaw (Slovensko), Ildikó Rozsonits (Maďar-
sko), Jan Schulmeister (Česká republika) a hou-
slista  Mark Anthony Lewin  (Německo). Jejich 
finálová vystoupení doprovodí Symfonický or-
chestr Českého rozhlasu, za dirigentským pul-

tem stane arménský dirigent a klavírista Vahan 
Mardirossian. 
Ve finále komorní kategorie se porotě a publiku 
představí duo Mráček – Pěruška (Česká republi-
ka), Trio Vyšehrad (Česká republika), Trio INNso-
litus (Rakousko) a kvarteto Veloce String Quar-
tet (Polsko).  Své síly poměří v pátek 17. září 2021 
v klášteře sv. Anežky České.
Týden po  vyhlášení výsledků se představí fi-
nalisté soutěže v rámci tradičního Jihočeského 
festivalu Concertino Praga. Turné se uskuteč-
ní od 20. do 24. září a během koncertů v Čes-
kém Krumlově, Bechyni, Třeboni a Jindřichově 
Hradci nabídne posluchačům to nejlepší z 55. 
ročníku soutěže. 
Ve čtvrtek 23. září se od 19.00 hodin usku-
teční v kapli sv. Maří Magdaleny také koncert 
Ozvěny Concertino Praga 2020, na  kterém 
vystoupí loňský laureát soutěže trumpetista 
Aleksandr Rublev. 
Jihočeský festival Concertino Praga 2021 se ko-
ná pod záštitou starosty města Jindřichův Hra-
dec Jana Mlčáka a za finanční podpory města 
Jindřichův Hradec.  

Jiří Kubát, Simona Hopfingerová

Jihočeský festival Concertino Praga rozezní opět po roce Jindřichův Hradec
Tradiční Svatováclavské slavnosti na  ná-
městí Míru jsou známkou příchodu podzimu 
do města nad rybníkem Vajgar. V letošním roce 
se Svatováclavské slavnosti uskuteční v sobotu 
25. září od 10.00 hodin.
Návštěvníci Svatováclavských slavností se mo-
hou těšit na  občerstvení, a  také samozřejmě 
košt vína a čerstvého burčáku i stánkový pro-
dej. Jarmareční veselí doplní pestrá živá hu-
dební produkce různých žánrů: v 11.00 hodin 
vystoupí skupina Šlapeto, od  13.00 hodin 
se posluchači mohou těšit na  kapelu Bud- 
varka a  v  15.30 hodin se představí Walda 
Matuška Revival.  

Adéla Blažková

Svatováclavské slavnosti

V posledním letním měsíci září zveme veřejnost 
hned na  několik významných kulturních udá-
lostí. Ve  dnech 10. a  11. září vždy od  20.00 
hodin se bude na III. zámeckém nádvoří dá-
vat představení Divadelního spolku J. K. Tyl 
z Kardašovy Řečice, který s úspěchem doplnil 
letní zámecký program i v loňském roce. Letos 
spolek představí známou a oblíbenou hru, kte-
rou v roce 1960 napsal Jan Drda – Dalskabáty, 
hříšná ves aneb zapomenutý čert. Vstupen-
ky se od 19. srpna prodávají v pokladně zámku 

 �Zámecké prostory ožijí divadlem, scénickým čtením i hudbou
na II. nádvoří. V sobotu 18. září ve 20.00 ho-
din se bude na III. nádvoří konat koncert Da-
vida Kollera v rámci jeho turné – Pod širým 
nebem. Vstupenky se kupují on-line na portá-
lu: www.smsticket.cz. Následující akce prezen-
tují organizátoři vlastní cestou, ale pro úplnost 
uvádíme, že při letošní „Noci literatury“ se 
bude také na zámku předčítat 22. září 2021. 
Místo a  čas se ještě upřesní. Vítěze soutěže 
Concertino Praga 2021 si budeme moci v Jin-
dřichově Hradci poslechnout dva dny po sobě. 

Koncert v zámeckém Rytířském sále se koná 
v pátek 24. září od 19 hodin. Těšíme se na va-
ši návštěvu.

Tomáš Krajník
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Adam Václav Michna, rytíř z Ottradovic Jindři-
cho-Hradecký, je nepochybně zatím tím nej-
významnějším jindřichohradeckým rodákem, 
který navíc nese ve  svém jménu i  přídomek 
svého města. Bez něj bychom asi v Čechách už 
dávno nemluvili česky, neboť národ tvoří lidé, 
kteří spolu zpívají v jedné řeči. Měli bychom te-
dy o Michnovi asi všichni víc vědět, svět nám jej 
obdivuje a závidí, ale my se k němu hlásíme jen 
chabě. Bitva na Bílé Hoře před 400 roky a ná-
sledné persekuce, exemplární poprava 27 čes-
kých pánů, je začátkem baroka v Čechách, pro 
které Adam Michna jako básník a skladatel to-
lik udělal.  Michnovy „Tance Smrtí“ ukazují ces-
tu k nebi. Zpěv lidi totiž zbavuje strachu, uzdra-
vuje, dává radost, víru, lásku, naději. Tyto písně, 
bez jedu zloby ukazující skutečný vztah života 

 � XXVII. Slavnosti Adama Michny z Otradovic
a smrti, jsou stále živé, moderní, mohou zaznít 
kdykoliv, k divadlu, tanci.
A dvojité jubileum Michnova staršího kolegy, 
slavného varhaníka-skladatele Michaela Prae-
toria (1571−1621) prováže v tanci, zpěvu a ná-
strojové muzice celý náš festival. Michnov-
ské slavnosti nás mají všechny propojovat, 
dát nám radost z vlastní kulturnosti, poukázat 
ke kulturním kořenům naší civilizace, i českého 
národa, mají potěšit smutné a bolavé v neleh-
kých dobách, ukázat cestu dál a výš. Mají pro-
pojovat generace, při-
vést hosty do Hradce, 
dát příležitost míst-
ním silám.
Akce byla podpořena finančními prostředky Ji-
hočeského kraje.

Program:
pátek 17. září
18.00 hodin
REQUIEM ZA  ADAMA MICHNU & 27 ČES-
KÝCH PÁNŮ
:II:RITORNELLO:II:  Michael Pospíšil & hosté
proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie                                                                                                         
bohoslužba, vstup volný
20.00 hodin
LOUTKOVÉ DIVADLO – WAMPYR Z  KOŠ-
TOFRÁNKU  
R. Smolík na motivy Jos. Váchala
:II:RITORNELLO:II: Michael Pospíšil
kaple sv. Maří Magdaleny, vstupné 60 Kč
sobota 18. září
15.00–17.00 hodin 
MICHNOVSKÝ JARMARK 21 aneb Co Nový 
Dům dal i vzal…
Chrámový sbor Adama Michny J. Hradec, 
CAPPELLA ORNAMENTA − Richard Šeda, 
PIMPRLOVÉ DIVADLO, MUSICA PER GAUDI-
UM, :II:RITORNELLO:II:, 
Zpívají, hrají, tančí žáci a hosté
Museum – Minorité, vstup volný
18.00 hodin
Claudio Monteverde: VESPRO DELLA B:V:M: 
MARIÁNSKÉ NEŠPORY (1610), CAPPELLA 
ORNAMENTA-Richard Šeda, & :II:RITOR-
NELLO:II: Michael Pospíšil
kostel sv. Jana Křtitele, vstupné 80 Kč
20.00 hodin
CONVIVIUM – TERPSICHORE II 1612 & Mich-
novský dýchánek s tanci ze sbírky Michaela 
Praetoria (1612) :II:RITORNELLO:II: Michael 
Pospíšil & hosté
Museum – Minorité, vstup volný
neděle 19. září
9.15 hodin
PROCESSÍ a  MISSA ab 8. (Kryštof Harant 
z Polžic & Michael Praetorius, +1621)
Procesí z  náměstí Míru do  Proboštského 
kostela Nanebevzetí P.  Marie, kde od  9.30 
hodin mše svatá 
LA BILANCETTA – Ladislav Horký, Kamil Re-
meš, :II:RITORNELLO:II: KRKONOŠSKÉ COLLE-
GIUM MUSICUM, „LITERÁCY JItČÍN“, CHRÁMO-
VÝ SBOR ADAMA MICHNY J. Hradec – Tomáš 
Petrů
11.00 hodin
MICHNOVSKÁ HUDEBNÍ PROCHÁZKA, & 
CHÁSKA – od  Proboštství – vede, zpívá 
a hraje Michael Pospíšil, & Hosté

 Michael Pospíšil
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
4. 9. 2021 
Slavnosti královny Elišky
Historické centrum Hradce Králové oži-
ví středověká řemesla, průvody, rytířská 
klání, středověké hry a zábavy, rej kome-
diantů, kejklířů a jiných kumštýřů. Chybět 
nebude lidově-řemeslný jarmark. Oslavy 
budou zakončeny večerním koncertem 
a ohňovou show s pyroefekty.

CHEB
3. 9. 2021
Babí léto   
Legendární festival folkové a country hud-
by, který se koná na chebském hradě.

KUTNÁ HORA
25. 9. 2021
Svatováclavské slavnosti 
Těšit se můžete na lidovou veselici, folko-
vou, country a moderní hudbu, řemeslné 
trhy či ochutnávku vín.

LITOMYŠL
3.−5. 9. 2021
Litomyšlská veselice aneb (b)láznění se 
špetkou gastroslavností 
Koná se na různých místech ve městě ja-
ko připomenutí 10. narozenin Lázní ducha 
a  Gastronomických slavností M. D. Retti-
gové.  

POLIČKA
14.−18. 9. 2021
Mime Fest – jubilejní 10. ročník meziná-
rodního festivalu pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se již po de-
sáté vrací do  Poličky. Těšte se na  diva-
delní představení, mimy v  ulicích města 
a workshopy. 

TELČ
11. 9. 2021
Den otevřených dveří památek
Telčské památky na  náměstí Zachariáše 
z Hradce se otevřou všem návštěvníkům. 
Přijďte si prohlédnout památky, poslech-
nout si koncerty, navštívit výstavy i expo-
zice. Součástí programu bude i charitativ-
ní cyklojízda.

TŘEBOŇ
25. 9. 2021
Svatováclavské slavnosti
Slavnosti s trhem na Masarykově náměstí 
se konají od 10.00 do 17.00 hodin.

KINO
STŘELNICE

září 2021 www.kino.jh.cz

1. 9. 17:30
AINBO: HRDINKA PRALESA
Animovaný / Peru, Nizozemsko
1. 9. 20:00
SHOKY & MORTHY: 
POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
Komedie, Dobrodružný / Česko
2. + 3. + 5. 9. 17:30
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný / USA / Kanada
2. + 5. + 10. 9. 20:00
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA, KAREL
Komedie / Česko
3. 9. 20:00
SLEČNA BESTIE
Horor, Komedie / USA
4. 9. 17:30
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA, KAREL
Komedie / Česko
4. 9. 20:00
BLACK WIDOW
Akční, Dobrodružný / USA
7. 9. 17:30
JAN WERICH: 
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…
Dokumentární / Česko
7. 9. 20:00
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie / Česko
8. + 10. + 12. + 18. 9. 17:30
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Animovaný / USA
8. + 12.  9. 20:00
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Dobrodružný, Rodinný / Česko
9. + 11. + 17. 9. 17:30
VEČÍREK
Komedie / Česko
9.+ 14. + 18. 9. 20:00
ZÁTOPEK
Životopisný, Drama / Česko
11. + 19. 9. 20:00
ZHOUBNÉ ZLO
Horor / USA
14. 9. 17:30
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie / Česko
15. 9. 17:30
STINGL – MALÝ VELKÝ OKIMA
Dokumentární / Česko
15. + 17. 9. 20:00
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
Akční, Dobrodružný / USA
16. + 19. 9. 17:30
FREE GUY
Akční, Dobrodružný, Komedie / USA
16. 9. 20:00
JAN WERICH: 
KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…
Dokumentární / Česko
21. 9. 17:30
JEDINĚ TEREZA
Komedie, Romantický / Česko
21. 9. 20:00
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
Komedie / Slovensko, Česko
22. 9. 17:30
REMINISCENCE
Romantický, Sci-fi, Thriller / USA

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

Zuzana Bedrnová

22.  + 25. 9. 20:00
CANDYMAN
Horor / USA, Kanada
23. 9. 17:30
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
Komedie / Slovensko, Česko
23. + 26. 9. 20:00
JEDINĚ TEREZA
Komedie, Romantický / Česko
24. 9. 20:00
REMINISCENCE
Romantický, Sci-fi, Thriller / USA  
24. + 26. + 29. 9. 17:30
CESTA DOMŮ 
Komedie / Romantický / Česko
25. + 30. 9. 17:30
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Romantický / Komedie / USA
28. 9. 17:30
AFTER: TAJEMSTVÍ
Drama / USA
28. + 30. 9. 20:00
SHOKY & MORTHY: 
POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
Komedie, Dobrodružný / Česko
29. 9. 20:00
AFTER: TAJEMSTVÍ
Drama / USA

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)

5. 9.
ČARODĚJNÉ POHÁDKY II.
Dětské pásmo / ČSR
12. 9.
KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA
Dětské pásmo / ČSR
19. 9.
POHÁDKOVÁ ŠKOLA
Dětské pásmo / ČSR
25. 9.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 6
Dětské pásmo / ČSR
3. 10.
ZNÁTE Z TELEVIZE
Dětské pásmo / ČSR

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

Muzeum fotografie a  moderních obrazo-
vých médií zve na  novou stálou expozici 
František II. Rákóczi a Jindřichův Hradec
„Jeli jsme pomalu, a  ani 
na  druhý den jízdy ne-
řekli mně, že mne vezou 
do  Čech. Po  několik dní 
jsme stále jeli. Neznal ře-
či a mravů země, všechno 
zdálo se novým, a  všech-
ny věci jitřily bolest, jejíž 
základ bylo rozloučení se s matkou a se sestrou. 
Nepamatuji se na cestovní příhody, leda že jsem 
byl pořád truchliv. Konečně přijeli jsme k cíli ces-
ty, do Jindřichova Hradce, německy Neuhaus ře-
čeného. Poněvadž nezamýšlím líčiti měst a jejich 
položení, řeknu pouze, že městečko tehdy pat-
řilo hraběti Joachymovi Slavatovi. V  městě ma-
jí jesuité rozsáhlý dům a  hojně navštívenou ko-
lej pro mládež, zvanou seminář, pro nějž jsem 
byl určen. I  gymnasium jest dosti navštěvová-
no…“. Tato slova napsal sám František II. Rákóc-
zi ve svém životopisu o svém příjezdu do Jind-
řichova Hradce, který se uskutečnil roku 1688. 
V tuto dobu patřilo jindřichohradecké jezuitské 
gymnázium (dnešní budova Muzea fotografie 

 � Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec zve na unikátní expozici a výstavy 
a  moderních obrazových médií) mezi 4 nej-
významnější ústavy Societatis Jesu v Čechách. 
Získalo si velmi brzo dobrou pověst. V katalogu 
žáků se objevují jako místa původu studentů 
z  let 1594–1693 města jako: Brusel, Vestfálsko, 
Trident, Luxemburg, Trevír, Bamberg, Benátky, 
Sulzbach, Bressano, Vilno, Komárno a  mnohá 
další jména evropských měst.
Od narození maďarského národního hrdiny 
Františka II. Rákócziho letos uplynulo 345 
let. V  jindřichohradeckém Muzeu fotogra-
fie a  moderních obrazových médií je mož-
né si od 1. července prohlédnout stálou ex-
pozici věnovanou této osobě významného 
uherského šlechtického rodu Rákócziů.
Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni.
Dále bude V Muzeu fotografie a moderních 
obrazových médií nožné ještě do  19. zá-
ří zhlédnout dvě jedinečné výstavy zamě-
řené na  historickou fotografii. Všichni zá-
jemci jsou srdečně zváni, aby si nenechali ujít 
přehlídku vskutku brilantního fotografického 
umění.
Výstava s  názvem Ateliér Liška (Jindřichův 
Hradec 1883−1935), prezentuje, v  co mož-
ná největší šíři, dílo jindřichohradeckého foto-

grafa a malíře Bohdana Václava Lišky, jenž pů-
sobil v Jindřichově Hradci mezi lety 1877-1935. 
Kromě toho se výstava zaměří i na tvorbu Liš-
kova souputníka a konkurenta Jana Nepomu-
ka Langhanse nebo jeho přátel a členů rodiny, 
Hanuše Schwaigera či Václava Švarce. Cílem vý-
stavy je prezentovat dosud málo známé dílo 
regionálního fotografa Bohdana Václava Lišky 
a přinést zajímavé poznatky o způsobu života 
na přelomu 19. a 20. století.
Výstava s názvem Fešandy ze šuplíků II. Su-
dek, sochy, jižní Čechy představí fotografie 
uměleckých děl Josefa Sudka, který umělec-
ká díla fotografoval od druhé poloviny dvacá-
tých až do sedmdesátých let 20. století. Sním-
ky pořizoval buď jako dokumentaci pro archivy 
umělců, na  zakázku uměleckých spolků a  ča-
sopisů nebo pro reprodukce v  uměleckohis-
torických publikacích. Ve výběru fotografií pro 
výstavu bude do značné míry zohledněna jiho-
česká linka a  komplexně představí dosud té-
měř neznámou část profesionální fotografické 
tvorby Josefa Sudka.
Více informací najdete na: www.vkcjh.cz

Jitka Čechová

V  kostele sv. Jana Křtitele bude znít alter-
nativní Andělem oceněná muzika táborské 
skupiny Kalle. Koncert se bude konat v pátek 
10. září od 20.00 hodin a vstupné na něj činí 
140 Kč. 
Kalle je česká alternativní skupina založená Ve-
ronikou Zemanovou (Buriánkovou) a Davidem 
Zemanem. Jejich hudba vychází ze žánrů slow-
core, trip hop nebo alt. pop, které se mísí s vli-

 � Táborská skupina Kalle potěší jindřichohradecké posluchače
vy elektroniky nebo temnější rockové hudby. 
Na  kontě mají dvě řadová alba Live from the 
Room (2014) a Saffron Hills (2017), za které sku-
pina získala ceny Anděl a cenu Apollo. V  roce 
2020 vydali neřadové album Songs with the 
acoustic band, ve kterém na chvíli opouštějí je-
jich klasické schéma práce v duu a vytvořili šes-
tici s akustickým nástrojovým obsazením. 
Tentokrát je tedy Kalle na turné ve výjimečném 

šestičlenném složení, kdy místo pedálových 
efektů uvidíte na pódiu klasické akustické ná-
stroje. Veronika a David přizvali čtveřici nejen 
hudebně spřízněných osobností. Zpěv, akustic-
ká kytara, basa, bicí, harmonium a violoncello 
zazní v souhře, která zachovává post-rockovou 
atmosféru živých koncertů Kalle a vkládá do ní 
nový rozměr.

David Zeman a Pavla Míchalová
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SPORT

Dne 14. srpna 2021 se na rybníku Vajgar v Jind- 
řichově Hradci uskutečnil 29. ročník veslařské 
regaty Chalupa cup. Letošního ročníku se zú-
častnilo rekordních 254 posádek, tudíž se jed-
nalo o  nejpočetnější startovní listinu v  historii 
této regaty. Na rybníku Vajgar se celkem před-
stavilo 10 českých a  moravských klubů, kde 
např. výprava z Hodonína přijela dvěma auto-
busy. Již tradičně je Chalupa Cup 1. kolem Jiho-

 � Vítězem letošní veslařské regaty Chalupa Cup se stal klub VK Vajgar Jindřichův Hradec 
českého poháru, přičemž 2. kolo se uskutečnilo 
v  Třeboni (21.−22. 8.) a  závěrečné kolo se ko-
ná v Táboře (12. 9.). Závodilo se od 10.00 hodin 
(končili jsme něco málo po 18. hodině) ve všech 
kategoriích od  mladšího žactva po  kategorii 
masters (veteráni), kde jen v exhibiční jízdě pří-
pravky se představilo 16 skifařek a skifařů, což 
je opravdu vysoké číslo a vypovídá to o obrov-
ském zájmu dětí o  veslování. Vítězem letošní-

ho Chalupa Cupu se stal domácí klub VK Vajgar 
Jindřichův Hradec, který tak obsadil 1. místo 
v 1. kole Jihočeského poháru ve veslování. Snad 
se bude dařit veslařům od Vajgaru i dalších ko-
lech poháru a obhájí loňské vítězství.
Oficiální výsledky a další informace najdete na: 
www.veslo.cz.

Radim Staněk
Foto: Jan Bártů

V sobotu 4. září 2021 od 10.00 hodin uspo-
řádá Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův 
Hradec každoroční soutěž v  požárním úto-
ku „O pohár starosty města Jindřichův Hra-
dec“ a 3. ročník “Memoriálu Václava Sedláč-
ka“. Soutěž se uskuteční na louce při pravém 
břehu řeky Nežárky, a to v Dolním Skrýcho-
vě, místní části Jindřichova Hradce. 
Soutěž hradeckých dobrovolných hasičů býva-
la jedinečná tím, že v prvním kole nesáli vodu 
z kádě, ale přímo z řeky Nežárky. Od roku 2018 
jsou obě dvě kola provedena sáním z kádě, a to 
především z  důvodu nedostatku vody v  řece 
Nežárce. 
V  roce 2019 na soutěž přijelo celkem 7 druž-
stev mužů a  2 družstva žen. V  prvním kole 

 �Soutěž „O pohár starosty města Jindřichův Hradec“ a 3. ročník „Memoriálu Václava Sedláčka“ 
soutěže „O  Pohár starosty města Jindřichův 
Hradec“ vyhrálo družstvo z Mrákotína s časem 
34,17 s, druhé skončilo družstvo z Horního Po-
le s časem 36,68 s, třetí bylo domácí družstvo 
z Jindřichova Hradce s časem 37,09 s. Z žen vy-
hrálo družstvo z Horního Pole s časem 28,00 s, 
druhé skončilo družstvo z Mrákotína s časem 
32,69 s. 
Do  druhého kola nastoupila družstva ve  stej-
ném pořadí, kdy první skončili hasiči z Horního 
Pole s časem 41,33 s, druzí skončili domácí ha-
siči z Jindřichova Hradce s časem 42,77 s a třetí 
bylo družstvo z Mrákotína s časem 49,37. Ceny 
předal společně s velitelem pořádající jednotky 
Lubomírem Beranem a Kateřinou Svobodovou 
i Václav Sedláček ml. 

Novinkou bylo i předání cen v kategoriích „nej-
rychlejší rozdělovač“ a „nejrychlejší proudař“.
Prvně zmiňovanou kategorii vyhrál nováček 
soutěžního týmu z  domácího družstva SDH 
Jindřichův Hradec Vojta Víteček, druhou pak 
Lukáš Bušta opět z domácího družstva SDH Jin-
dřichův Hradec.
Soutěž je pořádána od  roku 2010, samotným 
Sborem dobrovolných hasičů Jindřichův Hra-
dec pak od  roku 2013. Předtím byla pořádá-
na HZS JčK ÚO Jindřichův Hradec a SDH Jind-
řichův Hradec se na  pořádání podílel. V  roce 
2020 soutěž pořádána nebyla z důvodu pande-
mie covid-19. 

Kateřina Svobodová
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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: VZNIKL NA MÍSTĚ STARÉHO SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ Z DESÁTÉHO STOLETÍ
Výhercem se stává: Ladislav Prokýšek z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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RYBNÍK VAJGAR BYL ZALOŽEN
ASI PŘED TISÍCI ROKY. 

PŮVODNĚ MU ŘÍKALI MĚSTSKÝ, 
NĚKDY ZÁMECKÝ. 

V 18. STOLETÍ ZÍSKAL NĚMECKÉ 
POJMENOVÁNÍ WEIHER, KTERÉ 
V ČEŠTINĚ ZNAMENÁ RYBNÍK.
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REZORT

ZÁPAD

ZBYTEČ-
NOST
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(PIANO)

1. 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

Zpřístupnění distribučních míst je závislé na aktuálních opatřeních proti šíření onemocnění covid-19. 
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1.–31. 10.  KRYSÁCI – VÝSTAVA K ANIMOVANÉMU VEČERNÍČKU 
 – GALERIE – VÝSTAVNÍ DŮM STARÁ RADNICE
          9. 10. DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ MUZEA FOTOGRAFIE A MOM 
 A V DOMĚ GOBELÍNŮ
        12. 10. KALABISOVO TRIO – KONCERT KPH
        15. 10. TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ – DŮM GOBELÍNŮ
        17. 10. „DÁŠENKA“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
        22. 10. OCENĚNÍ OBČANŮ STAROSTOU MĚSTA – KŘIŠŤÁLOVÁ RŮŽE
        26. 10. „ŽIDOVSKÁ HUDBA A KLEZMER PRO VIOLONCELLO“ – KONCERT KPH

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na říjen

          2. 10. JINDŘICHOHRADECKÝ DUATLON
  2.−9. 10. VÝSTAVA NA STROMECH (O PĚSTOVÁNÍ BAVLNY)
  4.−9. 10. TÝDEN PRO HOSPIC
         4. 10.  ČESKOSLOVENSKÉ PEVNOSTI PROTI HITLEROVI – PŘEDNÁŠKA
         6. 10. PAPUČOVÝ DEN – HOSPICOVÁ PÉČE SV. KLEOFÁŠE
         9. 10. BĚH PRO KLEOFÁŠE
       14. 10.  PERIODICKÁ PAMĚŤ – VÝSTAVA
        21. 10. PREZENČNÍ VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ

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

1.−25. září
JÍZDA PARNÍM VLAKEM JINDŘICHŮV HRADEC 
- NOVÁ BYSTŘICE
Rezervace jízdenek na: 
http://jizdenky.jhmd.cz. JHMD

3.−5. září
DNY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC 2021
3. 9. 20:00 − Petr Bende, 4. 9. 10:00 − 
Sebranka, 13:00 − Like-it, 16:00 − Bára 
Poláková, 19:30 − Support Lesbiens − 
náměstí Míru. 12:00 − Řečická kapela, 
15:00 − Brutální Jahoda, 18:00 − Old 
Steamboat Jazz Band − Husovy sa-
dy. 5. 9. − 18:00 − hudba hradní stráže 
a Policie ČR − náměstí Míru
Náměstí Míru, Husovy sady

3. září, 13:00−18:00 hod.
TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Dům gobelínů

3. září, 19:00 hod.
VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM HRADCEM
Státní hrad a zámek J. Hradec

4. září, 10:00 hod.
SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU "O POHÁR 
STAROSTY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC" 
A 3. ROČNÍK "MEMORIÁLU VÁCLAVA SEDLÁČKA"
Doní Skrýchov

7. září, 19:00 hod.
DÁLE WASSERMAN 
"PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM"
Divadlo Radka Brzobohatého. Před-
platné skupiny A. KD Střelnice

9.−12. září
MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ETAPOVÝ ZÁVOD 
"OKOLO JIŽNÍCH ČECH"

9. září, 16:30 hod.
ARNE SPRINGORUM: MÍŘÍME K VYHYNUTÍ 
ANEB ČELÍME GLOBÁLNÍ KRIZI
Přednáška na klimatické téma
Městská knihovna J. Hradec

10. září, 10:00−16:00 hod.
XX. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE
KD Střelnice - vestibul

10.−11. září, 20:00 hod.
DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES 
ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT
Představení DS J. K. Tyla z  Kardašovy 
Řečice. Státní hrad a zámek J. Hradec 
− III. nádvoří

ZÁŘÍ 2021
Kulturní kalendář

10. září, 20:00 hod.
KONCERT SKUPINY KALLE
Vystoupí Andělem oceněná táborská 
skupina. Kostel sv. Jana Křtitele

11.‒12. září
ZÁŘÍ V ZAHRADĚ
Krafferova zahrada
Více na: www.krafferovazahrada.cz

12. září, 17:00 hod.
KONCERT 
MEZINÁRODNÍHO SMYČCOVÉHO ORCHESTRU 
GMÜND - JINDŘICHŮV HRADEC
Státní hrad a zámek J. Hradec 
− Rytířský sál

14. září, 16:00 hod.
SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH
Společné setkání lidí pečujících o své 
blízké. Hospic sv. Kleofáše v Husově ul.

14. září, 19:00 hod.
MICHAELA KOUDELKOVÁ (ZOBCOVÉ FLÉTNY) 
A MONIKA KNOBLOCHOVÁ (CEMBALO) 
Koncert klasické hudby
Kaple sv. M. Magdaleny

17.−19. září
XXVII. SLAVNOSTI ADAMA MICHNY 
Z OTRADOVIC
Muzeum Jindřichohradecka, 
kaple sv. M. Magdaleny

17. září, 10:00−16:00 hod.
MALOVÁNÍ OBRAZŮ S DUŠÍ
2. ročník benefiční akce na podporu 
lidí s duševním onemocněním
Centrum města 

18. září
"UKLIĎME SVĚT"
28. ročník

18. září, 15:00 hod.
PIKNYK
Sobotní pohoda s YMCA
Louka pod gymnáziem

18. září, 20:00 hod.
POD ŠIRÝM NEBEM
Koncert Davida Kollera na III. nádvoří 
Státního hradu a zámku J. Hradec

19. září, 15:00 hod.
"JMENUJI SE OREL"
Pohádky na  ZUŠ. Základní umělecká 
škola V. Nováka J. Hradec

19. září, 16:00 hod.
"KOUZELNÉ MALOVÁNÍ"
Divadelní spolek MIMo. s.
Divadelní pohádka v cyklu "Děti s rodi-
či do divadla". KD Střelnice

19. září, 14:00 hod.
SUKOT − SVÁTEK STANŮ
Nádvoří a kavárna MF a MOM

22. září, 15:00 hod.
"ŠKOLA, JAK JI (NE)ZNÁME"
Projektový den nízkoprahového zaříze-
ní pro dětí a mládež Kompas provozo-
vaný Farní charitou Jindřichův Hradec
Archiváře Teplého 1306 J. Hradec

22. září, 19:00 hod.
NOC LITERATURY
Projekt zaměřený na zvýšení zájmu ve-
řejnosti o současnou evropskou literatu-
ru. Krafferova zahrada, centrum města 

23. září, 19:00 hod.
OZVĚNY CONCERTINO PRAGA 2020
Vystoupí loňský laureát soutěže trum-
petista Aleksandr Rublev.
Kaple sv. M. Magdaleny

24. září, 19:00 hod.
53. ROČNÍK JIHOČESKÉHO FESTIVALU 
CONCERTINO PRAGA
Závěrečný koncert. Státní hrad a  zá-
mek J. Hradec − Rytířský sál

24. září
NOC VĚDCŮ
Projektový den pro veřejnost
Hvězdárna a planetárium prof. F. Nušla

24.−26. září
20. DADAINSPIRAČNÍ DNY
Festival studentského a autorského di-
vadla. Základní umělecká škola V. No-
váka J. Hradec

25. září, 10:00−17:00 hod.
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Náměstí Míru

26. září, 15:30−19:00 hod.
DEN CHARITY 2021
Kostel Nejsvětější trojice J. Hradec

26. září, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší ge-
neraci.

K tanci a poslechu hraje Sunny Brass 
Band. KD Střelnice

30. září, 9:00 hod.
BAROKNÍ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH
Kurz Virtuální univerzity třetího věku
Městská knihovna J. Hradec

Probíhající výstavy:
DAGMAR LÜHRINGOVÁ & VÁCLAV NOVOTNÝ 
− ZÁTIŠÍ & KRAJINA SEVERNÍCH ČECH 
− Muzeum fotografie a MOM 
− Výstava potrvá do 3. 10. 2021  

SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE JIŘÍHO VOJZOLY 
− Muzeum fotografie a MOM 
− Výstava potrvá do 3. 10. 2021

JIŘÍ NETÍK − SLYŠET TICHO 
− Zámecká galerie 
− Výstava potrvá do 26. 9. 2021

CESTA AMATÉRSKÉ MALÍŘKY 
− Městská knihovna J. Hradec 
− Výstava potrvá do 31. 10. 2021

ČTEME. ČTEME? ČTĚME! 
− Městská knihovna J. Hradec 
− Výstava potrvá do 31. 10. 2021

"KRYSÁCI" − VÝSTAVA K ANIMOVANÉMU 
VEČERNÍČKU 
− Stará radnice 
− Výstava potrvá do 31. 10. 2021 

TRADICE JEDNÉ HRANICE 
− Muzeum Jindřichohradecka, 
    Štítného ulice 
− Výstava potrvá do 6. 1. 2022

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC 
VE SBÍRKÁCH MUZEA − DOLNÍ NÁMĚSTÍ 
− Muzeum Jindřichohradecka 
− Výstava potrvá do 6. 1. 2022

VÝSTAVA TKANÝCH VÝROBKŮ A TAPISERIÍ 
− Dům gobelínů

PATRIK PROŠKO − HIC ET NUNC 
− Muzeum Jindřichohradecka, 
    Štítného ulice 
− Výstava potrvá do 6. 1. 2022

FEŠANDY ZE ŠUPLÍKŮ II 
− Muzeum fotografie a MOM

ATELIÉR LIŠKA 
− Muzeum fotografie a MOM


