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2     Turistickou sezónu opět ukončí společný pěší a cyklistický výšlap.
7     Ve městě budou v říjnu přistaveny velkoobjemové kontejnery na odpad.

18     Nejvzácnější tisky Komenského děl jsou k vidění v jindřichohradeckém muzeu.
21     Město nad Vajgarem hostilo další ročník hokejového Memoriálu Jana Marka.



NA HLADINÁCH ZRCADLÍ SE …

 �Hroch Velký (54 ha)
Rybník Hroch velký náleží se svojí rozlohou 
54 ha do katastru obce Radouňka. Hráz vod-
ního díla je 350 m dlouhá a  v  nejširším mís-
tě dosahuje až 9 m šířky. Při normální hladině 
zadržuje 500  000 m3 vody. Kdo a  kdy rybník 
vybudoval se v dnešní době přesně neví. Ur-
čitým vodítkem by mohla být osoba Jana Hro-
cha z  Osečan. Tento důchodní písař půso-
bil ve  službách pánů z  Hradce na  počátku 
15. století a  zemřel v  roce 1440. Jeho ostatky 
byly uloženy do kostela sv. Jana Křtitele v Jind-
řichově Hradci. Je tedy nasnadě, že rybník mohl 
být vybudován někdy na přelomu 20. a 30. let 
15. století a  byl pojmenován právě po  Janu 
Hrochovi z  Osečan. Vodní dílo vzniklo v  mís-
tech, kde se ještě ke  konci 70. let 14. století 
nacházela nevelká osada s názvem Drahýška. 
Později musela vesnička ustoupit právě nově 
vybudovanému rybníku. Do  dnešní doby se 

Výlov rybníku Hroch Velký, říjen 1983.

dochoval původní název Drahýška jen v  ne-
dalekém hospodářském dvoře. První historic-
kou zmínku o  rybníku Hroch nalézáme tepr-
ve v roce 1502. Nečekaně se nachází v účtech 
(nákladu) na stavbu rybníka Polom. Zpráva je 
kratičká a  zní: „Tito na  Hrochu dělali“. Jednalo 
se o tři rybníkáře (Dluhoš, Belf a Melichar), kteří 
pracovali na rybníku Hroch šest dní a každému 
bylo vyplaceno 26 grošů a 2 denáry. Bohužel 
ze zprávy není zřejmé, o jaký druh práce se jed-
nalo. Hroch Velký neměl po vybudování žád-
ného většího přítoku a  měl charakter nebes-
kého rybníku. Až přišel v  polovině 16. století 
na scénu hejtman panství Jan Šťastný Pušper-
ský (†1562), který vyměřil a nechal vybudovat 
systém umělých stok až z rybníku Mraveneč-
níku (dnešní rybník Hons). Z  něho přiváděl 
vodu do rybníku Feyrar a odtud dále stokou 
vytesanou ve  skále do  rybníku Hroch Velký.  

Podoba hráze a  celého rybníku pochází až 
z konce 16. století. Do jeho rozšíření se pustil 
hejtman panství Jan Zelendar (†1609). Doklad 
o této stavbě pochází z roku 1593 a zní: „Za-
placeno Tomanovi Kovařovi, mistru rybníkář-
ského ze Senotína, od povýšení a rozšíření hráze 
dolní půl lokte (30 cm) zvejší na  rybníce Hro-
chu. Mistru za 15 dní po 10 kr. a 11 tovaryšům za 
104 dní po 8 kr. za den“. První výlov Hrochu Vel-
kého je zaznamenán v rybních účtech z roku 
1565, ale dopadl nevalně. Lepších výsledků 
dosahovali hospodáři až ke konci 16. století, 
kdy roku 1593 nasadili 80 kop (4800 ks) tříleté 
kapří výmětě na tři léta (horka). Roku 1596 vy-
lovili 77 kop (4620 ks), kdy na džber vycháze-
lo 60 kusů. V tomto případě lovili kapra, který 
měl průměrnou váhu něco málo přes 1,2 kg! 
V roce 2015 došlo na generální opravu ryb-
níka. Byla překopána celá hráz, kdy bylo dře-
věné potrubí nahrazeno plastovým a  bylo 
instalováno nové výpustné zařízení. V  příš-
tím čísle navštívíme druhý největší rybník 
na  Jindřichohradecku – Kačležský, kde se 
dozvíme, jaké nesnáze měli naši předci při 
jeho zakládání.

Michal Kotyza 

 � S turistickou sezónou se opět můžete rozloučit pěšmo i na kole
Také letos bude loučení s turistickou sezónou 
ve  znamení společného cyklistického a  pě-
šího výšlapu, jehož název je nejen Jindřicho-
hradečákům již velmi dobře znám. Akce Přes 
kopec na  Hradec aneb Jindřichohradec-
ký pedál se uskuteční v sobotu 2. října a její 
strat i cíl je situován do prostor Sportcentra 
Bobelovka v místní části Otín. 

Jako první se ve  13.00 hodin vydají na  trať 
účastníci delšího z  cyklistických okruhů 
měřícího přibližně 28 km. Vyjedou z Bobelov-
ky směrem na  Jindřiš, Rodvínov, Matějovec, 
Vlčice, Střížovice, směrem k  hrázi Krvavého 
rybníka a odtud do Hospříze, Blažejova, Jind-
řiše a zpět na Bobelovku. 
O  půl hodinu později, tedy ve  13.30 hodin, 
se na startu sejdou účastníci kratší cyklistic-
ké trasy a pěšího výletu. Kolaři vyrazí smě-
rem na  Šajbu, do  Rodvínova, Jindřiše a  zpět 
na Bobelovku. Trasa měří zhruba 7 km. 
Na  účastníky pěšího okruhu čeká cca 
5,5 km dlouhá vycházka na  Šajbu, a  dále 
po  Jindrově naučné stezce do  Jindřiše a  ko-
lem pískovny zpátky na Bobelovku. 
Podzimní Pedál nebude ani letos ochuzen 
o doprovodný program. Ten se bude odehrá-
vat převážně pod taktovkou společnosti Par-
tySaurus, která zajistí atrakce nejen pro nej-
menší návštěvníky. S  ukázkami své práce se 
ale představí například také členové Oblast-

ního spolku Českého červeného kříže v Jind-
řichově Hradci.
Pro účastníky akce bude opět nachystáno ob-
čerstvení, které zajistí restaurace Bobelovka. 
Hudbou a  mluveným slovem orámuje pod-
zimní Pedál moderátor Grigorij Orljanski.
Jedním z  důležitých bodů programu bude 
samozřejmě i tentokrát losování tomboly, je-
jíž hlavní cenou zůstává jízdní kolo. Předpo-
kládaný čas zahájení losování tomboly je 
v 16.00 hodin.
Akci Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohra-
decký pedál pořádá město Jindřichův Hradec 
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů 
Jindřichův Hradec a spolkem Bobeláček.
Partnery akce jsou: Nadace Jihočeské cyklo-
stezky, Bikemedic, Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Jindřichův Hradec a  Česká 
průmyslová zdravotní pojišťovna.
Mediální partneři: Radiohouse, Jindřichohra-
decký deník

Jana Říhová 
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jsem rád, že máte opět po měsíci v rukou nové číslo Jind- 
řichohradeckého zpravodaje. Doporučuji si udělat čas 
a třeba spolu s hrnkem dobré kávy si zpravodaj nejen 
prolistovat, ale opravdu přečíst. Je opět plný zajímavos-
tí, událostí a pozvánek. I já osobně bych vás rád pozval 
na 22. října do Kulturního domu Střelnice, kde budeme 
předávat od  19.00 hodin Křišťálové růže osobnostem 
našeho města, které se svojí prací zasloužily o  rozvoj 
Jindřichova Hradce. Vy sami jste na cenu mohli během 
léta nominovat kandidáty a v pátek 22. října odhalí-
me jména vítězů. Slavnostní večer doplní také koncert 
Jindřichohradeckého Big Bandu. Vstup je zdarma, tak 
přijďte, budeme se na vás těšit. Říjen je ale také spo-
jený s  oslavami vzniku československého státu. Letos 
si při pietním aktu v Mertových sadech připomeneme 
28. října již 103. výročí této zásadní historické událos-
ti. Na konci září byla dokončena třetí etapa rekonstruk-
ce Václavské ulice a hned na začátku října na opravu 
komunikace, sítí a chodníků navázala výsadba zeleně 
na  plochách kolem silnice. Celý tento prostor tak bu-
de kultivovaný a příjemný. Mimo jiné tady bude vysá-
zeno několik vzrostlých lip. Obzvlášť teď 
na  podzim barevné listy stromů oživí 
šeď ulice. Užívejte si začátek podzimu 
ve  zdraví a  za  měsíc si opět na  svém 
oblíbeném místě nezapomeň-
te vyzvednout Jindřichohra-
decký zpravodaj.

Jan Mlčák, starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

V pátek 10. září se po více než roční vynucené 
přestávce znovu vítaly nově narozené děti. Kvů-
li pandemii koronaviru a vládním opatřením by-
lo možné miminka přivítat naposledy loni v zá-
ří. Na první zářijové vítání bylo do kaple svaté 
Maří Magdaleny zváno 105 dětí narozených 
v  měsících únor až květen roku 2020. Celkem 
se dostavilo a  bylo přivítáno 52 dětí. Zatímco 
v  běžných letech se vítají jen několikaměsíční 
miminka, teď už si pro dárky přišly děti po svých 
a v kapli bylo opravdu živo. Básničky a písnič-
ky si pro rodiče i  jejich potomky připravily dě-
ti z 1. mateřské školy Pod Kasárny. Malé občán-
ky za město přivítala místostarostka Jindřichova 
Hradce Magda Blížilová. Přivítané děti, které se 
zúčastnily obřadu, dostaly od  města finanč-
ní dar 1000 Kč, knihu a další pozornosti (dětská 

 �Město po roční "covidové" pauze opět vítalo občánky
hračka, polštářek a maminka květinu). V září se 
vítání uskutečnilo ještě v pátek 17. září a v pátek 
24. září. Další vítání už budou probíhat jednou 
za měsíc, jak bylo zvykem. 

V  sobotu 4. září se v  Dolním Skrýchově konala 
soutěž v požárním útoku O pohár starosty města 
Jindřichův Hradec a 3. ročník Memoriálu V. Sed-
láčka. Letošní soutěže se zúčastnilo celkem pět 
družstev mužů. Obě soutěže nakonec vyhrálo 
pořádající družstvo SDH Jindřichův Hradec. Ví-
tězný pohár tak tentokrát zůstal domácím. Sbor 
dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec převzal 
cenu starosty města z rukou starosty Jindřichova 
Hradce Jana Mlčáka.

 �Soutěž v požárním útoku v Dolním Skrýchově ovládli jindřichohradečtí dobrovolní hasiči

Město Jindřichův Hradec patří dlouhodobě 
mezi nejlépe hospodařící města nad 20 tisíc 
obyvatel v  České republice. Nejlepší možné 
hodnocení „A“ v iRatingu společnosti CRIF – 
Czech Credit Bureau získal již podesáté za se-
bou. iRating zkoumá ekonomické zdraví obcí 
v České republice na základě desítek finanč-
ních i  nefinančních ukazatelů. „To, že Jindři-
chův Hradec dosáhl na  nejvyšší stupeň ratin-
gu v  každém z  posledních deseti let, ukazuje, 
že hospodaření města je dlouhodobě ve  vyni-

 � Jindřichův Hradec patří mezi nejlépe hospodařící města v ČR
kající kondici. V celé České republice nalezneme 
pouze 23 obcí, kterým se to podařilo, ale pouze 
4 z nich mají více než tisíc obyvatel,“ říká Luděk 
Mácha, projektový manažer portálu:  www.
informaceoobcich.cz  a  garant projektu iRa-
ting společnosti CRIF. Jindřichův Hradec 
v průběhu posledních pěti let vůbec nevyu-
žíval financování pomocí úvěrů a hospodaří 
zcela bez dluhů. Svůj rozvoj město financuje 
především z přebytku rozpočtu a z vlastních 
zdrojů. 

V  letošním roce se konal tábor pro děti z níz-
kopříjmových rodin už po dvanácté, a to v ter-
mínu od  15. do  25. srpna 2021. Pravé prázd-
ninové dobrodružství na  Turistické základně 
jindřichohradeckého Domu dětí a  mládeže 
v Radíkově prožilo celkem 30 dětí, které v běž-
ném životě nemají na růžích ustláno. Ve středu 
18. srpna je navštívil také starosta Jindřichova 
Hradce Jan Mlčák. Děti měly z  návštěvy ra-
dost a v rámci hry nazvané Bába kořenářka mu 
předvedly, jak na ohni vaří lektvar zdraví, který 
pak všichni společně ochutnali. 

Eliška Čermáková

 � Starosta Jan Mlčák navštívil děti z nízkopříjmových rodin na táboře v Radíkově
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Foto: Stávající stav objektu.

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

V  říjnu v  Plaveckém bazénu Jindřichův Hra-
dec startuje hlavní zimní sezóna. Plné obsaze-
nosti ze stran sportovních klubů a  organiza-
cí dosahuje jak sportovní bazén 25 metrů, tak 
tradičně narůstá i  návštěvnost dětských ba-
zénů, a  především pak Relaxačního bazénu 
s vířivkami a parní kabinou. Ideální příležitost 
pro návštěvu z řad rodin s dětmi je v pátek od 
12.00 hodin a o víkendech, kdy je na nezbytné 
minimum záměrně omezen pronájem prostor 
pro organizované plavání. 
Městský bazén si v letošním podzimním ča-
se symbolicky připomíná významné jubile-

Bazén připomene, že je tu již třicet let

um, a to třicet let od otevření v roce 1991. 
Zaměstnanci plaveckého bazénu, který provo-
zují Služby města Jindřichův Hradec, připome-
nou kulaté výročí sérií akcí. Pomyslně tuto sé-
rii zahájí 10. října, tedy na den přesně třicet let 
od otevření, vyhlášená Výtvarná soutěž pro 
malé výtvarníky do 10 let a literární soutěž 
pro děti a dospělé. Více informací se zájemci 
v tento den dozví jak z internetových stránek: 
bazen.jh.cz, tak i  z  médií a  sociálních sítí. Tři-
cetiny bazénu, který se za dobu své existence 
stal jedním z nejnavštěvovanějších míst v Jind- 
řichově Hradci, nemohou zůstat zapomenu-

ty. Ke  slavnostnímu vyhlášení výsledků dojde 
v sobotu 27. listopadu, kdy si třicet let od ote-
vření stánku s modrou vodou připomene i ve-
řejnost. Lektorky Plavecké školy Jindřichův Hra-
dec působící pod hlavičkou městského bazénu 
na tento den připravují zábavný program pro 
děti a rodiče. 
Na  závěr října připadají školní podzimní 
prázdniny a státní svátek 28. října. Od stře-
dy 27. října do neděle 31. října tak v prosto-
rách vodního komplexu bude platit otevíra-
cí doba 10.00 až 20.00 hodin. 

Marcela Kůrková

YMCA – přístavba objektu 5. ZŠ, Jindřichův Hradec

Předmětem projektu jsou stavební úpravy a změ-
ny dispozičního uspořádání ve stávající části pří-
zemního objektu s ohledem k aktuálním hygie-
nickým požadavkům a požadavkům na požární 
řešení stavby, dále přemístění vstupu do objektu, 
řešení únikových cest a jednopodlažní přístavba 
k jižní části objektu. Součástí plánované akce jsou 
stavební úpravy obvodového pláště přilehlého 
objektu spojovací chodby základní školy.  

 �ODBOR ROZVOJE

Zahájení prací: 18. října 2021
Ukončení akce dle smlouvy o  dílo: 15. dubna 
2022
Projektant: P – atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II, 
Jindřichův Hradec 
Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o., Senotín 34, 
Nová Bystřice
Náklady dle smlouvy o dílo: 3 618 000 Kč včet-
ně DPH

Projekt bude realizován pouze v  případě 
schválení financování Zastupitelstvem měs-
ta Jindřichův Hradec na rok 2022! Rozhodnutí 
jindřichohradeckých zastupitelů nebylo v do-
bě uzávěrky říjnového zpravodaje známo.

Karel Hron

Kotlíkové dotace 

Od 6. září 2021 byl na Krajském úřadě Jihočes-
kého kraje zahájen příjem žádostí o kotlíkové 
dotace. Žádost je nutné podat elektronicky 
prostřednictvím webových stránek: http://
kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz s  následným 
dodáním podepsaného listinného výtisku 
s povinnými přílohami. Dotace se bude vzta-
hovat  pouze na  výměnu zastaralých kotlů 
na pevná paliva s ručním přikládáním nespl-
ňujících 3., 4. a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5. 
Rozděleno bude celkem 29,3 mil. Kč.
Výše dotace a podporovatelného zdroje tepla:
• 80 % způsobilých výdajů v případě, že je 

instalováno tepelné čerpadlo nebo au-

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tomatický kotel na  biomasu, nejvýše 
však 120 tis. Kč;

• 80 % způsobilých výdajů v  případě, že je 
instalován kotel na biomasu s ručním při-
kládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;

• 75 % způsobilých výdajů v  případě, že je 
instalován plynový kondenzační kotel, 
nejvýše však 95 tis. Kč.

Seznam podporovatelných zdrojů tepla je zve-
řejněn na  webových stránkách: http://kotliko-
vedotace.kraj-jihocesky.cz/  v  sekci „Seznam 
výrobků pro kotlíkové dotace“.
Dotace se nevztahuje na  výměnu kamen, kr-
bových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že 

slouží k  primárnímu  vytápění rodinného do-
mu. 
Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných 
domech s max. 3 bytovými jednotkami po ce-
lém Jihočeském kraji.  Výměna starého kotle 
v  objektech, které jsou v  katastru nemovitos-
tí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.
Žadatelé v  tzv.  prioritních obcích, ke  kterým 
patří i Jindřichův Hradec, mají nárok na bonus 
ve výši 7 500 Kč.
Uznatelnost výdajů je zpětně od 15. července 
2015 za předpokladu splnění podmínek dotač-
ního programu.

Ivana Nováková
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 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
První dny školního roku 2021/2022
Pro mnoho dětí, které ve středu 1. září poprvé 
navštívily mateřskou školu, to byla přelomová 
událost. Mnoho z nich se těšilo, jiné potřebovaly 
na adaptaci delší dobu. Protože jsou třídy ve vět-
šině případů heterogenní, s adaptací pomáhali 
nejen zkušené paní učitelky, ale i starší kamarádi. 
A v neposlední řadě mateřské školy nabídly po-
stupnou adaptaci tak, aby tento nový režim byl 
pro děti i rodiče co nejméně zatěžující. 
Jak již bývá zvykem, prvňáčci na základních ško-
lách byli přivítáni slavnostně, za přítomnosti ro-
dičů. Mnoho zdaru přišli popřát za  zřizovatele 
škol i  patroni z  města Jindřichův Hradec, kteří 
žákům přichystali také milou pozornost. Co se 
týče návratu stávajících žáků do škol, první dny 
probíhaly zejména třídnické hodiny, či adaptač-
ní pobyty. Dále se vyučující zaměřili zejména 
na opakování a upevňování učiva z loňského ro-
ku tak, aby byla zajištěna dostatečná návaznost 
na novou látku. 
Kromě rychlé adaptace si všichni přejeme, aby 
nový školní rok proběhl bez závažných opatření. 
Projekt "Malý velký kamarád" na 3. ZŠ
Na  začátku školního roku se již tradičně roz-
bíhá na  3. základní škole v  Jindřichově Hrad-
ci celoškolní projekt „Malý velký kamarád“, 
ve kterém se žáci 9. ročníků starají o své malé ka-
marády v 1. třídách. V letošním roce zahájili svoji 
práci již v posledním týdnu prázdnin, kdy připra-
vili zajímavý odpolední program ve venkovním 
areálu školy. 

Druhým setkáním malých a  velkých kamará-
dů bylo 1. září při slavnostním vstupu prvňáčků 
do školy, kde byl patronát nad příchozími žáky 
zahájen oficiálně. 
Žáci z 9. ročníků budou nyní provázet prvňáčky 
celým prvním rokem a čeká je spousta dalších 
společných aktivit, jejichž cílem je osobnost-
ní rozvoj jak těch nejmenších, tak těch na pra-
hu opuštění školy základní. Těšit se mohou na-
příklad na  společné pouštění draků, na  cestu 
hledání pokladu Bílé paní, na svět bytostí nad-
přirozených v podobě čerta a Mikuláše, budou 
společně tvořit a mnoho dalšího.
Projekt „Malý velký kamarád“ má na škole tradi-
ci již čtrnáct let a slavnostní zakončení pro školní 
rok 2021/2022 se uskuteční v měsíci červnu, kdy 
na školní slavnosti dojde k rozloučení těchto ma-
lých kamarádů a jejich velkých ochránců. 
Projekt "8+1" na 4. ZŠ
Podobný projekt jako na  3. základní škole se 
na začátku školního roku rozeběhl také na 4. zá-
kladní škole v  Jindřichově Hradci. Zde prvňáč-
kům pomáhají při prvních krůčcích ve škole žáci 
z osmého ročníku. Jejich první seznámení pro-
běhlo 1. září a postupně si společně prošli celou 
školu, školní družinu, jídelnu, tělocvičnu i  ředi-
telnu. Kromě pomoci v šatnách a ve třídách če-
ká prvňáčky se svými velkými patrony mnoho 
společných setkávání i  v  průběhu celého škol-
ního roku. 
Letní příměstský tábor 4. ZŠ
O prázdninách se v Jindřichově Hradci uskuteč-

nily tři turnusy příměstských táborů společnos-
ti Attavena, o.p.s. Děti se setkávaly v prostorách 
4. základní školy a  v  areálu školy. Společnost 
Attavena o.p.s. jednotlivé turnusy zajistila ma-
teriálně, program byl již v režii pečujících osob. 
Stravování bylo zajištěno v nedaleké restauraci. 
Náplní celého týdne byly sportovní, deskové hry 
a  kreativní tvoření pod vedením jednotlivých 
vedoucích.  Denní program začínal v  7.00 ho-
din ráno a končil v 17.00 hodin odpoledne. Děti 
si odnesly spoustu nových zážitků a dovedností 
a v neposlední řadě i nová přátelství.      
Letní kemp 4. ZŠ 2.–6. 8. 2021 
Téma – Naše psí kamarádka Kessy a celá říše 
zvířat
Žáci z prvních tříd si užili týden plný her, zábav-
ného učení, pohybových aktivit a výletu do ZOO 
se spoustou informací. 
Aby si děti „oprášily“ vědomosti získané z první-
ho ročníku, plnily zábavné úkoly na téma – ŘÍŠE 
ZVÍŘAT. Třešničkou na dortu byl výlet do ZOO-
PARKU Na Hrádečku. Tam se dětí ujala paní Al-
brechtová, provedla je zoologickou zahradou 
a  zajímavě okomentovala většinu zvířat. Dě-
ti pozorně poslouchaly, využily znalostí v  tes-
tech o zvířatech a splnily všechny úkoly na jed-
ničku s hvězdičkou. Dále obdarovaly i pejsky ze 
záchytných kotců nedaleko Jindřichova Hradce. 
Z kempu si děti odnesly zaslouženou odměnu 
(diplomy s fenkou Kessy, medaile, pastelky, zví-
řátka a plno zážitků).

Kateřina Kubíčková
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 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
14. září letošního roku se třicet jindřichohradec-
kých seniorů ve  spolupráci se SENIOR centrem 
zúčastnilo 7. sportovních her seniorů Jihočes-
kého kraje 2021 v  Českých Budějovicích. Hra-
dečtí senioři zápolili v šesti disciplínách, kdy běh 
na 30 m s tenisovým míčkem na tenisové rake-
tě zvládli všichni zcela 
bravurně. Úspěšní by-
li i v hodu granátem – 
kriketovým míčkem 
na dálku. Jsme hrdí na to, že jsme se 7. sportov-
ních her v  Českých Budějovicích účastnili a  re-
prezentovali město Jindřichův Hradec. Užili jsme 
si přátelské sportovní zápolení a radost z pohybu 
a  jelikož nám svítilo sluníčko, měli jsme všichni 

dobrou náladu. Ve Sportovním areálu Sportov-
ního klubu Policie z.s. České Budějovice se nám 
dobře sportovalo a trávilo úterní dopoledne.
Po dobrém obědě jsme strávili odpoledne v Kul-
turním domě Slavie v Českých Budějovicích, kde 
v rámci připraveného programu došlo i na vyhod-
nocení 7. sportovních her seniorů Jihočeského 
kraje a vyhodnocení fotografické soutěže Senior 
Foto 2021. K tanci a poslechu nám hrála skupina 
PROT-STUDIO, díky které jsme si zazpívali a někte-
ří i zatančili. Celý den jsme si pěkně pospolu užili 
a řekli jsme si, že příště si to zopakujeme.
22. září pak SENIOR centrum pořádalo přednáš-
ku na téma Tísňová péče, sociální služba pro se-
niory a osoby se zdravotním postižením Život+.  

Život+ zde představil nabídku služeb, které po-
skytuje, např. zajištění nepřetržité tísňové péče, 
zajištění poradenství v tísni, poskytování podpo-
ry v různých životních situacích. O poskytované 
informace projevili účastníci nemalý zájem.
27. září v dopoledních hodinách dorazili za jind- 
řichohradeckými seniory zástupci Poradenské-
ho centra Svazu neslyšících a  nedoslýchavých 
z Tábora.
Činnost SENIOR centra je podpořena z  roz-
počtu Jihočeského kraje, dotačního progra-
mu Podpora služeb nedefinovaných v  zákoně 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v rámci reali-
zace projektu „Senior centrum 2021“.

Zdeňka Šindelářová

Každoročně se v Jindřichově Hradci vytřídí ví-
ce využitelného odpadu. Důkazem toho je 
i  loňský rok 2020, kdy občané města vytřídili 
celkem 1 184,94 tun druhotných surovin, což je 
o 142,3 tuny více než v roce 2019.
Zároveň s  tím, jak roste množství vytříděného 
odpadu, roste i  finanční odměna od  autorizo-
vané obalové společnosti EKO-KOM, a.s. Za rok 

Občané Jindřichova Hradce každoročně vytřídí více odpadu a přispívají tak ke zlepšení životního prostředí

2020 tak město obdrželo částku 2 933 159 Kč. Ty-
to finanční prostředky jsou využívány na zajiště-
ní svozu odpadu v Jindřichově Hradci, na zefek-
tivnění systému svozu, nákup nových nádob, 
budování nových stanovišť apod. 
Město Jindřichův Hradec zároveň obdrželo 
i OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ. Díky rozvoji a pro-
vozu systému tříděného sběru a recyklace využi-

Vytříděné odpady (t) Odměna od EKO-KOM (Kč)
Rok 2020 celkem 1 184,938 2 933 159,00
1. čtvrtletí 2020 268,437 678 194,00
2. čtvrtletí 2020 315,139 742 131,00
3. čtvrtletí 2020 292,146 740 054,00
4. čtvrtletí 2020 309,216 772 780,00

Město Jindřichův Hradec informuje občany, že 
v měsíci říjnu budou po městě Jindřichův Hra-
dec a jeho místních částech přistavovány velko-
objemové kontejnery na odpad. Přistaveny bu-

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na odpad

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

telných složek komunálních odpadů, včetně oba-
lových, město Jindřichův Hradec ve  spolupráci 
se společností EKO-KOM, a.s. přispělo ke zlepše-
ní životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. 
V roce 2020 díky recyklaci a využití papíru, plas-
tů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších ko-
modit v rámci tříděného sběru a využití odpadů 
v systému EKO-KOM dosáhlo naše město úspo-
ry 27 697 459 MJ energie a v případě tolik disku-
tovaného globálního oteplování přispělo naše 
město ke snížení emisí o 1 121,112 tun emisí CO2. 
Zároveň vytříděné množství odpadu nemuselo 
být uloženo na skládku odpadů a může být vyu-
žito při výrobě nových výrobků.  Děkujeme všem 
občanům, kterým záleží na našem životním pro-
středí. Veškeré informace o nakládání s odpady 
včetně rozmístění jednotlivých nádob nalezne-
te na internetových stránkách města: www.jh.cz 
v sekci úřad online, nakládání s odpady.
Níže pro představu uvádíme finanční přehled 
v  oblasti zajištění svozu odpadu za  rok 2020. 
I  přesto, že se množství vytříděných komodit 
neustále zvyšuje a díky tomu roste i finanční pří-
spěvek od společnosti EKO-KOM, stále se zvyšu-
jí i náklady na celý provoz systému odpadového 
hospodářství. Město Jindřichův Hradec tak mu-
sí každý rok doplácet nemalé finance ze svého 
rozpočtu. V roce 2020 tato částka činila více než 
4 200 000 Kč. 
Celkové náklady na zajištění systému: 
18 838 512 Kč (svoz a odstranění odpadu, náku-
py nádob, provoz sběrného dvora apod., úklid 
černých skládek apod.)
Příjmy: 14 632 571 Kč (prodej druhotných su-
rovin, příjem z  EKO-KOM, příjmy od  občanů 
a PO zapojených do systému obce)

Renata Severová

dou jak kontejnery na zeleň (tráva, listí, větve, 
květiny a jiný odpad ze zahrady), tak kontejne-
ry na velkoobjemový odpad jako např. kober-
ce, nábytek, vyřazené elektrospotřebiče a jiný 

podobný odpad, který nelze ukládat do nádo-
by na  směsný komunální odpad. Nově bude 
kontejner na zeleň přistaven i do ulice Ruských 
legií a k zahrádkářské oblasti u hřbitova. Stano-
viště kontejnerů, druh přistaveného kontejne-
ru a čas přistavení jsou uvedeny v tabulce.
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Svět Fantazie v  Roseči pomáhá lidem s  handi-
capem zpátky do  společnosti. Lidé se středně 
těžkou mentální retardací běžně využívají chrá-
něného bydlení a další sociální služby, ale na pl-
nohodnotný život jim malé invalidní důchody 
často nestačí. Práce v Roseči jim kromě výdělku 
dodá i pocit užitečnosti, zodpovědnosti a smysl 
života. Deset projektů Světa Fantazie z.ú., které 
se zaměřují na podporu zaměstnanosti, sociální-

ho začleňování a prorodinná opatření, podpoři-
la MAS Česká Kanada o.p.s celkem 14 526 486 Kč. 
V  rámci Programového opatření Sociální služ-
by a  sociální začleňování pomohla MAS Čes-
ká Kanada Světu Fantazie při realizaci čtyř pro-
jektů stoprocentní dotací. Na  projekt Práce je 
radost obdržel dotaci 3  717  736,25 Kč. Sociál-
ní začleňování – práce je radost získalo podpo-
ru 1 721 250 Kč, na další rozšíření pak putovalo 
1  800  000 Kč a  na  prodloužení projektu dostal 

 �MAS Česká Kanada podpořila sociální začleňování lidí s handicapem v Roseči
Svět Fantazie dotaci od MAS ve výši 2 556 250 Kč.
Celkem 16 klientů s  handicapem pomáhá 
s  údržbou budov, pozemků, stezek, bludiště 
a her v areálu Houbového parku a Muzea fosi-
lií. Chodí na bylinky, vaří šťávy, vyrábějí mýdla, 
svíčky či magnetky. Zapojují se také při výtvar-
ných dílnách pro školy. „I to pomáhá sociálnímu 
začleňování, když děti mohou vidět, že lidé s men-
tální retardací mohou být schopní a užiteční. Klien-

ti zase vidí kus práce, kterou udělali, a zároveň vidí, 
že dělají dětem radost. Tím se jejich osobnost roz-
víjí,” vysvětlila Bohuslava Blaas Bérová ze Světa 
Fantazie z.ú.
Pracovníci Světa Fantazie také pomáhají obno-
vovat návyky a dovednosti, které už lidé s han-
dicapem leckdy zapomněli. Klientům, kteří do 
18 let navštěvovali speciální školy, je nyní 36 let 
a více a své schopnosti většinou dále nerozvíje-
li. Nyní si osvojují i chování v různých situacích, 

nejen při spolupráci mezi s  sebou, s  pracovní-
ky areálu či návštěvníky, ale vzdělávají se také 
na výletech, v divadle či na koncertech.
Hlavní náplní Světa Fantazie je neformální vzdě-
lávání. Zaměřuje se na edukační programy pro 
školy, exkurze, na vzdělávací kroužky a na letní 
příměstské tábory. Trávení prázdnin v  kouzel-
ném světě plném skřítků, draků a  bájných by-
tostí se setkává každoročně s  velkým zájmem 
u dětí a zároveň tábory usnadňují život rodičům, 
kteří musejí trávit léto v  zaměstnání. V  rámci 
Prorodinných opatření MAS podpořila dva roč-
níky příměstských táborů Prázdniny s  Fantazií 
595 525 a 535 000 Kč a příměstský tábor Prázd-
niny s Fantazií pro děti s handicapem získal do-
taci 468 375 Kč.
Z  Programového opatření Zaměstnanost MAS 
realizoval Svět Fantazie tři projekty. Na  zříze-
ní pracovních míst získal dotaci 1  400  000 Kč, 
na  vytvoření pracovního místa Správce areá-
lu Houbového parku a Muzea fosilií 675 000 Kč 
a  na  pozici administrativní pracovnice dotaci 
1 057 350 Kč. 

Marie Hazuková

Společnost Teplospol a.s., která zajišťuje vy-
tápění více jak 6 700 domácnostem v míst-
ním i okolním regionu patří dlouhodobě me-
zi vysoce exkluzivní společnosti v ČR.

Nejvyšší možný stupeň hodnocení AAA 
od společnosti Bisnode a Dun & Bradstreet 
Company získala již posedmé za  sebou. 
K udělení tohoto ocenění bylo nutné splnit 
nejpřísnější ekonomická kritéria i podle me-
zinárodních standardů.
Firma dlouhodobě nevyužívá cizích zdrojů 
(úvěrů, půjček, …) a veškerou svou provozní 
i investiční činnost financuje z vlastních zdro-
jů. Město Jindřichův Hradec je největším ak-
cionářem společnosti. Kromě provozované-
ho systému Centrálního zásobování teplem 
pro vytápění a ohřev vody („CZT“) se společ-
nosti daří rozšiřovat okruh svých odběratelů 

 � Teplospol a.s. – známka důvěryhodnosti
formou alternativních zdrojů v objektech měst, 
ale i dalších potencionálních zájemců, např. ZŠ 
v Chlumu u Třeboně, Domu služeb či BD na síd-
lišti Hliněnka v Nové Včelnici.
V obhospodařovaných lokalitách „CZT“ společ-
nost v  rámci investičního plánu průběžně re-
alizuje rekonstrukce či modernizace rozvodů 
za účelem snížení ztrát při distribuci tepla a tím 
dosažení co nejpříznivějších cen pro své odbě-
ratele.
Během posledních několika let společnost 
ve spolupráci s E.ON Energie, a.s. uvedla do tr-
valého provozu tři kogenerační jednotky („KJ“) 
– v Dačicích, Nové Bystřici a Chlumu u Třeboně.
Firma hospodaří s  kladnými výsledky, nemá 
závazky a  prakticky ani pohledávky po  lhů-
tách splatnosti. Na základě rozhodnutí většiny 
akcionářů na  letošní valné hromadě vyplatila 
společnost poprvé v historii podíly na HV (di-
videndy) v celkovém objemu 21,6 mil. Kč před 
zdaněním. Pro Město Jindřichův Hradec z toho 
připadlo 34 %.

Letošní prozatímní okolnosti naznačují, že 
roční výsledné ceny tepla pro smluvní odbě-
ratele budou příznivé, a  to navzdory tomu, 
že současné ceny energií poměrně drama-
ticky rostou, např. elektřina a plyn (stejně ja-
ko další druhy spotřebního zboží) a průměr-
nou míru inflace lze očekávat kolem 4 %.
„Mám za to, že v rozumné míře vyvažovat ob-
chodní zájmy či cíle s  „veřejným zájmem“ – 
podmínkami poskytovaných služeb pro ob-
čany (odběratele) – se společnosti zatím daří, 
přestože to snadné není“, uvedl ředitel spo-
lečnosti Milan Kučera.
Společnost již zahájila druhou část letoš-
ní topné sezóny a  ve  svých dosavadních 
aktivitách investičního i  obchodního cha-
rakteru má zájem pokračovat. Poskytování 
komplexních služeb na úseku vytápění s pří-
slušným komfortem a za přijatelných ceno-
vých relací pro odběratele je považováno 
za jeden z klíčových faktorů. 

Milan Kučera
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19. srpna
S  velkým černým puntíkem v  rejstříku trestů 
a s velkoobjemovým batohem na zádech se vy-
pravil ve  čtvrtek po  ránu nepoučitelný recidivis-
ta (28 let) do obchodu Maxík na sídlišti Vajgar. To,  
že u  pokladny neplatil, nebylo personálu u  této 
osoby až tak podezřelé, zato doba, kterou v ob-
chodu pobyl, podezřelá byla, ale to již bylo pozdě 
bycha honiti. Následná kontrola vnitřního kame-
rového systému a inventura odhalila, že známý či-
pera nacpal do batohu celkem 70 čokolád Milka, 
a protože rána jsou již chladná, přibalil si i apart-
ní mikinu, podtrženo a  sečteno vše bez pár ko-
run za 2 200 Kč. Jak již bylo v úvodu naznačeno, 
výpis z rejstříku trestů recidivisty vydal své pokla-
dy, a tak byl celý případ pro podezření ze spáchání 
trestného činu krádeže předán orgánům činným 
v trestním řízení. 
27. srpna
Nedbaje vlídných slov zasahující hlídky, vypravil 
se na pouť, která však měla pouze život jepičí. Se 
stejně přiopilým spolujezdcem vyjel vstříc páteč-
nímu rozbřesku v ulici 9. května pilot (33 let) z Bla-
žejova, který byl jen několik minut předtím kon-
trolován v  zamlženém a  alkoholem nasyceném 
kokpitu Škody Octavia před vjezdem do jednoho 
z domů zmiňované ulice. Kognitivní sdělení, aby 
vozidlo přeparkovala střízlivá osoba, si vysvětlil 
po svém, a tak po odjezdu strážníků vyčkal několik 

 �Výpis z událostí

minut a opět se rozjel. Zastaven byl stejnou, ne již 
tak vlídnou hlídkou kolegů, která jeho nerozumné 
počínání zpovzdálí pozorovala. A když se pomysl-
ná ručička alkohol testu zastavila na čísle 1,07 ‰, 
byla po několika minutách celá věc předána kole-
gům z Policie ČR pro podezření ze spáchání trest-
ného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
27. srpna
Za  volantem Volkswagenu Passat, poskakujícím 
v  Rezkově ulici, při zaklínání dle zápachu sou-
dě zapečené spojky, ve stavu, kdy by si nezadal 
s  carským důstojníkem, padl v  tomto prapodiv-
ném výjevu do hledáčku kolegů v pátek půl ho-
diny před půlnocí Ukrajinec (35 let), který se mar-
ně pokoušel roztočit agregát svého vozu a opustit 
tak příčně zablokovaný jízdní pruh zmiňované ko-
munikace. A  protože bylo na  první pohled zce-
la jasné, v čem je zakopaný pes, provedla hlídka 
u muže z Čerkasy dechovou zkoušku, kterou bylo 
naměřeno 2,02 ‰ v dechu výtečníka. A proto by-
la, stejně jako při podobných šlamastykách, celá 
peripetie předána na místě kolegům z Policie ČR 
pro podezření z trestného činu ohrožení pod vli-
vem návykové látky.
6. září
Na to, že před několika dny obdržel pravomocný 
rozsudek s podmínečně zvednutým prstem, zapo-
mněl ve svém životním rozletu dravec (38 let) jind- 
řichohradeckých ulic s  trvalým pobytem v  Lod-
héřově. V pondělí dopoledne navštívil v dobrém 
rozmaru nákupní středisko na  Masarykově ná-
městí, odkud si odnesl ovesné sušenky a  místo 
placení naložil při odchodu prodavačkám pár břit-
kých slov. A že cereálie patrně škrábaly v krku, ná-
sledující den si, pro změnu z Albertu, odnesl litrov-
ku Tuzemáku, kterou již ale neotevřel. Zasahující 

hlídkou byl omezen na osobní svobodě a vzápětí 
předán do péče kolegům z Policie ČR pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu krádeže. 
---------------------------------------------------------------------
19. srpna mu to v prodejně Maxík nevyšlo a v záři-
jové úterý měl také smůlu. V jednu hodinu po po-
ledni totiž přišel nejen o batoh s lupem, ale také 
o  jednu botu, když se pustil do křížku s detekti-
vem Lidlu, který se pokusil tomuto recidivistovi 
(28 let) zabránit v útěku. A když přispěchal na po-
moc kolega, toho času mimo službu, měl již deli-
kvent, uhánějící jak na Velké Pardubické, značný 
náskok. Ač nedostižen, nelítostné spravedlnosti 
neunikl. Jeho osobu zná totiž i ten nejmladší po-
licejní elév, a tak byla celá věc po zadokumento-
vání předána orgánům činným v trestním řízení. 
8. září
Nepoučitelný mládenec (24 let), jehož provině-
ní z  litery trestního zákoníku úspěšně pučí jako 
hrábě Josefa Turka z legendárního filmu Vesnič-
ko má, středisková, usedl opět za  otěže svého 
Volkswagenu a ve středu odpoledne vyjel za po-
sledními paprsky letošního léta k Frankovu dvo-
ru. Zde byl objeven kontrolu provádějící hlídkou, 
které bylo známo, že nejenže mu bylo odebrá-
no řidičské oprávnění, ale také to, že kouzelnou 
kartičku dlouho neuvidí. Toho si byl hříšník jistě 
dobře vědom, a tak pobídl koně pod kapotou ta-
kovým způsobem, že se jen zaprášilo od kol. To 
ovšem netušil, že je z  opačné strany sledován 
připravenou druhou hlídkou, která v Nežárecké 
ulici muže dostihla a  na  místě předala přivola-
ným kolegům z Obvodního oddělení Policie ČR 
pro podezření z  trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí.

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

POLICIE ČR

Na  Jindřichohradecku se od  středy prvního 
zářijového týdne dopravní policisté i policisté 
z  obvodních oddělení cíleně zaměřili na  pře-
chody pro chodce, kdy střežili v ranních i odpo-
ledních hodinách přechody u vybraných škol. 
Přímo v  Jindřichově Hradci se akce „ZEBRA“ 
uskutečnila také v pátek 3. září 2021 od 7.00 do 
8.00 hodin, a  poté od  10.00 do  11.00 hodin 
na křižovatce U Trojice. Preventivní akce se zú-
častnili dopravní policisté společně s tiskovou 
mluvčí a  preventistkou jindřichohradeckých 
policistů. Následně muži zákona navštívili žáky 
dvou 1. tříd na 3. ZŠ v Jarošovské ulici, kde se 
žáčky pobesedovali na  téma bezpečnosti sil-
ničního provozu. Školáci od policistů obdrželi 
též malé dárečky v podobě reflexních pásek či 
přívěsků, a také zápisníčky se „zebrou“. 
Preventivní akce Zebra je zaměřena na kon-
trolu dodržování pravidel pro přecházení po-
zemních komunikací a  na  odbourání mýtu 
o absolutní přednosti chodců na přechodech.  
Slogan "Zebra se za tebe nerozhlédne" má při-
pomenout, že vstupem na silnici bez rozhléd-
nutí člověk riskuje vlastní život. 

Hana Bílková Millerová

 �Zebra se za Tebe nerozhlédne
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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_oficialni. Město nad Vajgarem najdete na dalších úžas-
ných 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 snímek nasdílíme a třeba se 
příští měsíc objeví i v Jindřichohradeckém zpravodaji. Hezkou podívanou.                           Eliška Čermáková

Eliška Jeřábková @jerabkovael

Jan Šenkýř @shenkyy.photo

Nikola Hudáková @nikolahdkv Stanislav Hladík @hladikfoto.cz

Stalo se již tradicí, že na  podzim oceňuje sta-
rosta města křišťálovou růží významné osob-
nosti Jindřichova Hradce. I  letos budou ceny 
předávány pěti osobnostem v divadelním sále 
KD Střelnice, tentokrát v pátek 22. října 2021 
od  19.00 hodin. Slavnostnost této chvíle le-
tos podtrhne koncert Jindřichohradeckého Big 
Bandu. Osobnosti, které se svou prací nebo mi-
mořádnými činy zasloužily o rozvoj Jindřichova 
Hradce, mohli nominovat sami občané v prů-
běhu července a  srpna. Kdo se nakonec sta-
ne držitelem ocenění Křišťálová růže pro rok 

 � Kdo si letos odnese Křišťálovou růži?
2021 v kategoriích kultura a zájmová činnost, 
podnikání, sport, věda a  vzdělávání a  sociální 
služby a humanitární oblast, se dozvíme právě 
v pátek 22. října. Vstup na akci je volný.
Cenu starosty města Křišťálová růže za rok 2020 
si letos odnesli za  oblast kultury akademický 
sochař Vladimír Krninský, za  sport trenér triat-
lonu Jan Vaněk, za podnikání manželé Housa-
rovi, za  sociální služby ředitelka sdružení Ote-
vřená okna Drahomíra Blažková a  za  oblast 
vědy a vzdělávání biolog Jan Pokorný. 

Eliška Čermáková
Držitelé ceny starosty města Křišťálová růže za rok 
2020.

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 12. 8. do 11. 9. 2021 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Vladimír KADLEC Jindřichův Hradec 3. 12. 1943 12. 8. 2021
Libuše BROSCHOVÁ Kunžak 12. 7. 1933 13. 8. 2021
Ing. Eduard KOVÁŘ Kunžak 2. 8. 1943 13. 8. 2021
Gertruda DRAŽANOVÁ Nová Bystřice 25. 12. 1928 15. 8. 2021
Jiří NOVÁK Jarošov nad Nežárkou 1. 4. 1970 15. 8. 2021
Marie VLKOVÁ Jarošov nad Nežárkou 2. 7. 1938 15. 8. 2021
Jaroslav TUREK Žďár 20. 3. 1944 15. 8. 2021
Karel FILÍPEK Horní Pěna 12. 10. 1933 15. 8. 2021
Milada PETRŮ Lodhéřov 10. 9. 1934 16. 8. 2021
Josef HRABÁČ Deštná 13. 12. 1944 16. 8. 2021
Olga PERGLOVÁ Jindřichův Hradec 18. 8. 1955 17. 8. 2021
Martin ROTTER Dobronín 3. 2. 2011 18. 8. 2021
Zdeněk LORENC Plavsko 3. 1. 1938 18. 8. 2021
Milan NEJTEK Jindřichův Hradec 14. 10. 1951 19. 8. 2021
Jitka BROKEŠOVÁ Mosty 6. 5. 1943 20. 8. 2021

Eliška SKOŘEPOVÁ Nový Vojířov 21. 8. 1931 21. 8. 2021
Marie HRABOVSKÁ Jindřichův Hradec 26. 4. 1943 21. 8. 2021
Karel ŠTEFL Bednáreček 15. 3. 1933 23. 8. 2021
Marcela FRÜHAUFOVÁ Jindřichův Hradec 15. 8. 1955 24. 8. 2021
Blažena LANDKAMMEROVÁ Jindřichův Hradec 30. 7. 1929 24. 8. 2021
Josef KRAVAR Otín 2. 4. 1958 26. 8. 2021
Blažena BIŇOVCOVÁ Jarošov nad Nežárkou 21. 1. 1926 26. 8. 2021
Pavel HLINKA Nová Včelnice 13. 4. 1944 28. 8. 2021
Josef MĚKUTA Jindřichův Hradec 30. 6. 1933 28. 8. 2021
MUDr. Jana KLIMECKÁ Velký Ratmírov 3. 8. 1944 31. 8. 2021
Viliam DEMETER Lhota 10. 12. 1949 3. 9. 2021
Zdeněk TLACHNA Chlum u Třeboně 14. 9. 1935 3. 9. 2021
Marta KAREŠOVÁ Olšany  3. 5. 1951 4. 9. 2021
Jana GRÜNNOVÁ Jarošov nad Nežárkou 30. 4. 1939 6. 9. 2021
Alena HLOUŠKOVÁ Otín 7. 9. 1947 6. 9. 2021
Hynek ČADEK Deštná 2. 7. 1943 7. 9. 2021
Jan ZUZÁK Popelín 16. 11. 1943 8. 9. 2021
Bohumír MORAVEC Buk 21. 10. 1945 10. 9. 2021
Antonín SVOBODNÍK Nová Bystřice 24. 2. 1950 11. 9. 2021

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

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí
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čepobití hudby čs. ppl 29. Dne 
28. října: v 7 hodin dopoledne bu-
díček hudby čs. ppl. 29, v 8 hodin 
závody v  šestiboji na  vojenském 
cvičišti, od  11-12 hodin prome-

nádní koncert v  městských sa-
dech a  o  3 hodině odpolední 
footbalový zápas. V 8 hodin večer 
na  Střelnici Akademie hudební 
a  tělocvičné se slavnostním pro-
slovem. 
Místo hub – brambory
Obyvatelky villy „Útulna“ K. M. 
a M. K. vyšly si vzdor známé letoš-
ní úrodě na  houby. Nenašly nic 

a aby se z výletu nevrátily bez ko-
řisti, usmyslily sobě na poli dom-
káře V. Neidharta v  Jindřiši něco 
brambor si vzíti, což se jim po-
dařilo. S  ukradenými zemáky as 

20 kilo ubíraly se spokojeně k do-
movu, kdež pojednou objevil se 
postrach všech pobertů četnic-
ký strážmistr pan Výleta. Týž ženy 
hned na místě podrobil výslechu, 

výpověděm, že brambory pocti-
vě nabyly, neuvěřil, a  podezřelé 
brambory skonfiskoval. 
Podvodný párek
V  hostinci pí.  Krisové ubytoval 
se J. Novák, do Třeboně příslušný 
se svou polovicí Růženou a  brzy 
zdomácněli zde tak, že se jim ani 
pryč nechtělo. Dvojice ta vypůjči-
la si od pí hostinské 70 Kč, od slu-

žebné zde zaměstnané 125 Kč, 
načež zmizela, aniž by dala s Bo-
hem. Podobné výpůjčky učinili 
i na  jiných místech a z  té příčiny 
byli zatčeni.
-----------------------------------------------
Knihovna Muzea Jindřichohra-
decka: hodiny pro veřejnost v pon-
dělí a ve středu v čase 12.30−15.30 
hodin, návštěvu objednávejte e-
mailem nebo telefonicky: behalo-
va@mjh.cz, tel. č.: 384 363 661. 
Digitální knihovna Kramerius:
http://kramerius.mjh.cz/ 

Štěpánka Běhalová

známých i neznámých. Jsme po-
vděčni odboru klubu turistů s je-
ho neúnavným předsedou les-
ním radou p.  Vald. Mareschem 
v čele, že rozhodl se našeho Vrá-
ze k  nám pozvati. Vrázovy před-
nášky provázeny ve  všech měs-
tech takým úspěchem, že mnohá 
z  měst těch dožadovala o  nové 
přednášky. Že všude byla účast 
veliká netřeba při populárnos-
ti slavného cestovatele připomí-
nati a těší nás velice, že můžeme 
prozraditi, že bude tak i u nás. Čilý 
předprodej v  našem knihkupec-
tví za  pouhé dva dny oprávňuje 
nás k tomu prohlášení. 
21. října 1921

Oslava 28. října
Tělovýchovný odbor posádky 
a  osvětový odbor Jihočech osla-
ví tříletí naší samostatnosti ve-
řejným vystoupením ve  dnech 
23., 25., 27. a 28. října. Dne 23. říj-
na: rozestavný běh na  trati Tře-
boň – J. Hradec. Běžci proběhnou 
městem k  cílu u  nádraží v  době 
11 a 11.30 hodin dopoledne. Dne 
25. října: závody v chůzi v plné vý-
zbroji na 10 km kolem města – cíl 
na Wilsonově nám. v 8 h. dopole-
dne. Dne 27. října: v 7 hodin večer 

7. října 1921
Jubileum Jablonského
Slavnostní divadelní večer ochot-
nické jednoty Jablonský, pořá-
daný dne 28. září na oslavu 40ti-
letého trvání spolku, byl jedním 
z  nejkrásnějších a  nejzdařilejších 
divadelních večerů, které jme-
novaný spolek obecenstvu při-
pravil Volba hry Stroupežnického 
„Naši furianti“ byla velmi šťastná 
a  pečlivé nastudování i  výbor-
ná souhra přinesly obecenstvu, 
jež do  posledního místa naplni-
lo dvoranu Střelnice, opravdový 
umělecký požitek. 

K zamýšlenému zlevnění bílého pečiva
nedojde. V  Praze vypukla stávka 
dělníků pekařských, která byla 
vzápětí přispěním vlády sice za-
žehnána, platy zvýšeny, ale zlev-
nění cen pečiva oddáleno. 
14. října 1921
Přednáška E. St. Vráze
Již za  několik hodin dlíti bu-
de ve  středu našem proslavený 
cestovatel, nám všem tak milý 
host, p.  E. St. Vráz, by zítra v  sá-
le na  Střelnici obeznámil nás 
dojmy ze svých cest po  světech 

Poklidný říjen, kdy uplynuly tři roky od vzniku samostatné Československé republiky, se v Jindřichově Hradci nesl v du-
chu příprav na další zimu. Největšími událostmi měsíce byly oslavy 40. výročí vzniku divadelní ochotnické jednoty Jab-
lonský, přednáška E. St. Vráze pořádaná místním odborem klubu turistů, a především pak celodenní oslavy výročí vzni-
ku republiky, připravené na svátek 28. října.  

POHLEDY DO HISTORIE

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

ŘÍJEN 2021 |  11www.jh.cz



SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

V říjnu letošního roku uplyne 20 let od zahá-
jení provozu městské knihovny v budově ně-
kdejších kasáren v ulici U Knihovny čp. 1173/II. 
Během své téměř stotřicetileté historie se několi-
krát stěhovala do více či méně vhodných prostor 
v různých částech města:
• V  roce 1892 zahájila svoji činnost v  býva-

lé kanceláři městské spořitelny v  prvním 
poschodí domu „na  váze“ v  Panské ulici 
čp. 136/I (dnes budova městského informač-
ního centra).

• Roku 1904 byla přestěhována do  druhého 
poschodí domu na  Náměstí Míru čp. 88/I 
(dnes Výstavní dům Stará radnice). 

• Další adresou bylo bývalé sídlo hospodářské 
školy v ulici Na Hradbách čp. 36/I.

• Po roce 1923 sídlila v prostorách výstavní síně 
muzea na Balbínově náměstí čp. 19/I (dnes 
Muzeum Jindřichohradecka).

• Po druhé světové válce se znovu na krátkou 
dobu vrátila do městské radnice na náměs-
tí Míru čp. 88/I. Mezi léty 1951–1986 se jejím 
útočištěm stala postupně všechna tři nádvoří 
jindřichohradeckého zámku. 

• V roce 1986 se hlavní část knihovny přesunu-
la do prostor bývalého minoritského kláštera 
ve Štítného ulici čp. 124/I (dnešní Muzeum 
Jindřichohradecka). 

• Během letních prázdnin roku 2001 se knihov-
na stěhovala naposled do svého současného 
sídla v ulici U Knihovny čp. 1173/II. Po dlou-
hých letech existence tak získala samostatnou 
budovu s prostornými a moderně vybavený-
mi interiéry. Otevření předcházela rozsáhlá 
rekonstrukce vnějších a vnitřních prostor, stě-
hování a  revize knihovního fondu čítajícího 
více než sto tisíc svazků. Svou činnost zahájila 
8. října 2001 dnem otevřených dveří. 

 �Městská knihovna – 20 let v budově v ulici U Knihovny
• Vedle centrálního pracoviště provozovala 

knihovna také pobočku na Nežárce (od roku 
1975 do roku 2001) a od roku 1985 je v provozu 
pobočka na sídlišti Vajgar (Vajgar čp. 718/III). 

Výstavku s doprovodnými fotografiemi bude mož-
no od  října zhlédnout v  půjčovně pro dospělé 
na centrálním pracovišti.
Pozvánka na Týden knihoven 2021 a říjnové 
akce
25. ročník Týdne knihoven se letos uskuteční 
v termínu 4.–10. října. Akci vyhlašuje Svaz knihov-
níků a  informačních pracovníků ČR na  podporu 
a propagaci knihoven a zvýšení zájmu o čtení. 
V Týdnu knihoven 4.–10. 10. a následně v mě-
síci říjnu nabídneme:
• AUTORSKÉ ČTENÍ A  SETKÁNÍ S  JIŘÍM 

HÁJÍČKEM - Spisovatel Jiří Hájíček je drži-
telem dvou ocenění Magnesia Litera, a  to 
za román Selský baroko v roce 2006 a za ro-
mán  Rybí krev  v  roce 2013 (5. října 2021 – 
17.00 hodin, poslechový sál)

• přednášku PhDr. Marie Fronkové, CSc. JAKÝ 
BYL LEOŠ JANÁČEK - První část dvoudílné 
besedy o životě a díle významné tvůrčí osob-
nosti 20. století (14. října 2021 – 16.30 ho-
din, poslechový sál) 

• přednášku Martiny Bittnerové BOŽENA 
NĚMCOVÁ, která poodhalí třináctou kom-
natu slavné spisovatelky (19. října 2021  
– 16.30 hodin, poslechový sál)

• přednášku Mgr.  Libora Drahoňovského ES-
TONSKO o  rozmanitých přírodních zajíma-
vostech a  historických památkách této po-
baltské země (27. října 2021 – 16.30 hodin, 
poslechový sál)

• prodej vyřazených knih a časopisů za sym-
bolické ceny (od  5. 10. 2021 v  suterénu 
knihovny)

• výstavu ČTEME. ČTEME? ČTEME autorů Re-
naty Salátové, Jiřího Trávníčka a Víta Richtera 
o  dějinách čtení a  jeho rozmanitých podo-
bách (suterén knihovny)

• výstavu CESTY AMATÉRSKÉ MALÍŘKY 
od jindřichohradecké malířky Lucie Nováko-
vé (chodba dětského oddělení)

Upozorňujeme návštěvníky, že vzhledem k  vývo-
ji  epidemiologické situace se termíny akcí mohou 
změnit a  může být omezena kapacita poslecho-
vého sálu. Vstup na akce je umožněn pouze se za-
krytím dýchacích cest (respirátor) a  může být po-
žadováno předložení potvrzení bezinfekčnosti. 
Aktuální informace o akcích naleznete na letáčcích, 
v knihovně a na webu: www.knihjh.cz. 

Tomáš Dosbaba, Miloš Dvořák
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ROČNÍK

Knihovna Fakulty managementu VŠE Praha 
v Jindřichově Hradci spolu s Muzeem Jindřicho-
hradecka, Státním oblastním archivem Třeboň, 
Oddělení správy fondů a sbírek Jindřichův Hra-
dec a  Státním okresním archivem Jindřichův 
Hradec si vás dovolují pozvat na slavnostní ver-
nisáž výstavy „Žádný učený z  nebe nespa-
dl“ aneb Z historie vzdělávání v Jindřichově 
Hradci, která se uskuteční v úterý 5. října 2021 
od 16.00 hodin v knihovně fakulty manage-
mentu. 
Kolektiv autorek výstavy připravil výběr zají-
mavých dokumentů dokreslující vývoj výuky 
a  vzdělávání v  Jindřichově Hradci. Na  výstavě 
budou představeny první školy a místa, kde se 
začalo vyučovat, zajímavosti z první výuky a vý-
ukových materiálů, kronik škol, ale i potřebných 
předmětů k  výuce. Návštěvníci výstavy se bu-
dou moci seznámit i s výukou u šlechtického ro-
du Černínů, který vlastnil jindřichohradecký hrad 

 � „Žádný učený z nebe nespadl“ aneb Z historie vzdělávání v Jindřichově Hradci
a zámek. Část výstavy poodhalí pozoruhodnos-
ti z historie jezuitského gymnázia i školských za-
řízení v našem městě v 19. století, ale i produkci 
tištěných učebnic z tehdejší nejmodernější jind- 

řichohradecké tiskárny. Nezapomnělo se ani 
na  vzdělávání našich nejmenších v  mateřských 
školách. Na výstavě je zastoupena i část umělec-
ká, v podobě průřezu historie dnešního základní-
ho uměleckého vzdělávání. Na výstavě je uvede-
no i  jindřichohradecké střední a  vysokoškolské 
vzdělávání a zachycena úskalí, s kterými se mu-
selo v poslední době potýkat. Na závěr jsou vy-
brány zajímavosti z akademického života. 
Výstavu doplní výběr školních pomůcek, který 
zahrnuje průřez staletími, ale i předměty jako na-
příklad rafinované taháky nebo první nahrávací 
zařízení z dob fungování OV KSČ, které se využí-
valo později i při výuce na vysoké škole.  
Na  vernisáži zazní znovuobjevená tajemství 
o  školních létech Bedřicha Smetany a  hudební 
perličky proděkana pro vnější vztahy FM Mojmí-
ra Saboloviče.
Výstava potrvá do června roku 2022.

Věra Kubátová
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V  sobotu 21. srpna 2021 se uskutečnilo 
v  pořadí již „XXVIII. setkání českosloven-
ských letců v Jindřichově Hradci“. Letos po-
prvé za  celou nepřetržitou éru bylo setká-
ním bez účasti válečných letců, jelikož to 
zdravotní stav posledním dvěma žijícím bo-
hužel neumožnil.  
Na  „Setkání letců“ ale zavítali dnes osmdesá-
tiletí bývalí vojenští stíhací piloti z Prahy, dále 
mladší z Plzně, Bechyně a Náměště nad Osla-
vou. Nechyběli sportovní letci a  parašutisté 
nejen z Jindřichova Hradce, ale také z celé řa-
dy míst České republiky, poprvé přijela skupina 
létajícího palubního personálu jedné z největ-
ších dopravních společností v naší zemi. 
Akce byla zahájena v 10.00 hodin v kostele sv. 
Jana Křtitele. V úvodu hosty přivítal ředitel Mu-
zea Jindřichohradecka Jaroslav Pikal, staros-
ta města Jan Mlčák, za  Svaz českého letectví 
plk. Míťa „Mike“ Milota a jako moderátor celým 
dnem prováděl historik Muzea Jindřichohra-
decka Vladislav Burian. Nádherný gotický cír-
kevní objekt rozezvučela hudba skotských dud 
v  podání Miroslava Sehnala a  barokních var-
han pod prsty Mojmíra Pauláta. Součástí pro-
gramu bylo ocenění čtyř dlouholetých spolu-
pracovníků klubu historie letectví: za Muzeum 
Jindřichohradecka Jaroslava Pikala, za Letecké 
muzeum Deštná Slávky Poslušné, za média Ale-
še Hazuky a za klub historie letectví Michaela 
Šafránka. 
Od 11.15 hodin se v konferenčním sále Muzea 
Jindřichohradecka v  předpremiéře promítal 
dokument autorů Aleše Hazuky a Martina Do-

 � Jindřichův Hradec navštívili letci z řady míst České republiky
lanského pro Českou televizi o archeologickém 
výzkumu čs. válečného bombardovacího We-
llingtonu Mk. I., sestřeleného 23.  června 1941 
poblíž nizozemského Nieuwe Niedorpu. Ná-
sledovalo sedm vzpomínkových reportáží au-
tora Pavla Kofroně z archivu Jindřichohradecké 

televize, které přiblížily starší ročníky „Setkání 
letců“. Diváci tak mohli opět vidět českosloven-
ské legendy válečného nebe, jako jsou generá-
lové František Fajtl, Alois Šiška, František Peřina, 
Miroslav Štandera, Pavel Vranský a  Emil Bo-
ček, plukovníci Petr Uruba, Antonín Zajíc, Jan 

Říha, Antonín Vendl, Jaroslav Hofrichter, Pavel 
Taubrt, Jiří Kafka a mnozí další. 
Ukončení oficiální části programu se již tradič-
ně uskutečnilo u  Památníku letců na  Nábřeží 
Ladislava Stehny. Účastníci nejprve ve 12.30 ho-
din položili kytice k památníku, posléze zazně-
ly britské vojenské válečné skladby na skotské 
dudy. Následně bylo čteno bezmála sedmde-
sát jmen československých a  šest jmen ame-
rických válečných letců, kteří za  dosavadních 
třicet dva let činnosti Klubu historie letectví Jin-
dřichův Hradec navštívili město nad Vajgarem. 
Tohoto čestného úkolu se zhostil letecký vojen-
ský kaplan ze základny v Praze-Kbelích kapitán 
Drahomítr Frübauer a za klub Vladislav Burian. 
V samotném závěru, po minutě ticha, zazněly 
česká a slovenská státní hymna. Účastníky akce 
poté již tradičně pozdravili členové jindřicho-
hradeckého Aeroklubu skupinovým průletem 
nad památníkem, za  kniplem Z  50 s  Alešem 
Ferrou mladším a Z 42 Ivanem Schmeisterem. 
Setkání, obdobně létům předcházejícím, pořá-
dal Klub historie letectví J. Hradec za podpory 
města Jindřichův Hradec, Muzea Jindřichohra-
decka, 44. lehkého motorizovaného praporu, 
Aeroklubu, Čs. obce legionářské a  Klubu vý-
sadkových veteránů z Jindřichova Hradce. Mé 
osobní poděkování patří všem lidem, kteří stáli 
od začátku u dlouhodobých příprav této akce. 
Z klubu si poděkování dozajista zaslouží kole-
gové Miroslav Homola, Vladimír Vondrka, Jaro-
slav Vobr a Radek Novák. 

Vladislav Burian 
Foto: Vladimír Vondrka

Plukovník Míťa „Mike“ Milota a dlouholetý vojen-
ský pilot major Jaroslav Morochovič spolu s  vo-
jáky 44. lehkého motorizovaného praporu a  ka-
meramanem Jindřichohradecké televize Pavlem 
Kofroňem během pietního aktu u Památníku letců.

Hospicová péče sv. Kleofáše se opět po  ro-
ce připojí k  oslavám Světového dne hospi-
cové a  paliativní péče, který připadá vždy 
na  druhou říjno-
vou sobotu. Akce 
na podporu hospi-
cové péče se kona-
jí po  celém světě. 
Jejich společným 
cílem je podpořit diskuzi o tom, jak péče o li-
di na  sklonku života funguje a  jaké jsou její 
možnosti. V Jindřichově Hradci se v týdnu od 
4. do 9. října můžeme společně setkat na celé 
řadě benefičních akcí. Záštitu nad celým týd-
nem převzal starosta města Jan Mlčák. Patro-
nem celého Týdne se stal známý herec a mo-
derátor Pavel Liška.
Pestrý program odstartuje v pondělí 4. října 
v  19.00 hodin poetickým večerem LiRa s  Li-
borem a  Radkou v  jindřichohradeckém Baru 
69. Ve středu 6. října nás čeká již známý Pa-
pučový den. Přijďte i vy do práce či do školy 
v papučích a podpořte možnost těžce nemoc-
ných pacientů zůstat doma v kruhu svých blíz-
kých až do konce. Fotografie v papučích mů-
žete sdílet na sociálních sítích pod hashtagem 
#papucovyden. Středeční odpoledne může-
te strávit přednáškou v Gymnáziu V. Nováka 

 � Týden pro hospic nabídne kulturu i benefiční běh
v Jindřichově Hradci, kde bude od 16.30 ho-
din přednášet psycholožka hospice Tereza Ma-
říková o  významu společného času. Ve  čtvr-
tek 7. října můžete navštívit den otevřených 
dveří v  kontaktním místě hospice na  adrese 
Husova 156 v  čase od  9.00 do  15.00 hodin. 
K  dispozici vám budou pracovnice hospice 
k setkání a rozhovoru i radám. Čtvrteční večer 
můžete strávit besedou ve společnosti malíř-
ky a  výtvarnice Renaty Štolbové, setkání se 
uskuteční od 18.47 hodin v  jindřichohradec-
kém Dada Clubu. V  pátek 8. října od  16.00 
hodin vystoupí na náměstí Míru soubor Chů-
dadlo s  pásmem kejklířských vystoupení. 
Když si přijdete v sobotu 9. října od 9.00 do 
11.00 hodin zacvičit jógu a pilates pro zdravá 
záda do  jindřichohradeckého Fitka Eden, pří-
mo tím podpoříte sv. Kleofáše. Sobotní večer 
zakončíme v Kulturním domě Střelnice v Jind- 
řichově Hradci, kde od  19.00 hodin vystou-
pí soubor Swinging Saxophones z místní ZUŠ 
V. Nováka. Vstupenky budou ke koupi na místě 
za jednotné vstupné 200 Kč. 
Pro aktuální informace sledujte web Hospico-
vé péče sv. Kleofáše (www.kleofas.cz) nebo 
náš facebookový profil (www.facebook.com/
hospictrebon). Těšíme se na setkání s vámi!

Petra Pfeiferová
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„Vyvenči se!“ je název nového skupinové-
ho programu pro lidi, kteří se potýkají s  ně-
jakým druhem duševní nepohody či již du-
ševně onemocněli. „V naší každodenní praxi se 
setkáváme s  tím, že našim klientům často chy-
bí kamarádské vztahy a  dostatečný pohyb. Ví-
me, že vztahy a fyzická kondice jsou důležitými 
prvky pro naše duševní zdraví. Právě proto jsme 
se rozhodli vytvořit aktivizační skupinový pro-
gram Vyvenči se!“, vysvětluje Jaroslava Pašti-
ková, sociální pracovnice organizace FOKUS 
Tábor, z.s., která má svou pobočku i v Jindři-
chově Hradci. Uvedený skupinový program 

 � Vyvenči se!
zahrnuje pravidelné skupinové delší pro-
cházky po okolí města nad Vajgarem. Pro-
cházky se budou konat každé první pondě-
lí v měsíci a účastníci se budou scházet vždy 
v  15.00 hodin na  nábřeží malého Vajgaru 
v ulici Zárybničí. První procházka je napláno-
vána na 4. října a druhá na 1. listopadu. „Při-
vítáme každého od 16 let výše, kdo má rád delší 
procházky a chtěl by zlepšit nejen svou fyzickou, 
ale i duševní kondici“, dodává J. Paštiková. Bližší 
informace získáte na tel. č.: 777 721 705 nebo 
na e-mailu: pastikova@fokustabor.cz.

Jaroslava Paštiková

ZUŠ v Jindřichově Hradci má za sebou první 
měsíc nového školního roku. Nedá se říct, že 
by letošní začátek byl vlivem loňských protie-
pidemických opatření nějak rozpačitý.
Naopak. Po  zápisu v  prvním týdnu se děti 
i učitelé s vervou pustili nejen do běžné výu-
ky, ale také společně plánují mnoho akcí a vy-
stoupení.
Mezinárodní smyčcový orchestr pod taktov-
kou Miroslava Chytky jste mohli slyšet už 12. zá-
ří, kdy se uskutečnil tradiční benefiční koncert 
na zámku v Jindřichově Hradci.
Začátkem října žáci tanečního oboru plánují 
cestu do  Českých Budějovic na  Krajskou pře-
hlídku scénického tance. Choreografie s  nimi 
připravuje Naďa Kabelová.
V  sobotu 9. října by rytířský sál na  zám-
ku v  Jindřichově Hradci měly znovu rozez-

 � Základní umělecká škola pořádá v říjnu hned několik koncertů
nít smyčce. Tentokrát to bude několik desítek 
mladých violoncellistů z  celého Jihočeské-
ho kraje. Orchestr v  tomto netradičním, ale 
velmi působivém složení vede řadu let Ilona 
Průšová.
Ve stejný den zahraje S(w)inging saxopho-
nes pod vedením Josefa Stráníka na  benefič-
ním koncertu pro Hospic sv. Kleofáše.  
Ani Pohádky na ZUŠ nepřijdou zkrátka. Ty zá-
řijové už nestihnete, ale 17. října můžete přijít 
na Ezopovy bajky.
Pokud se chcete dozvědět víc, sledujte naše 
webové stránky: https://www.zus-jhradec.cz/. 
Najdete na nich veškeré informace o plánova-
ných akcích. Moc rádi se na nich s vámi potká-
me. Věříme, že nás letos nic nezastaví!

Hana Stráníková

V  neděli 12. září letošního roku se v  Rytíř-
ském sále Státního hradu a  zámku Jindři-
chův Hradec uskutečnil Benefiční koncert 
Česko-rakouského orchestru J. Hradec – 
Gmünd/NÖ pro „Stipendijní program“, a to 
v  rámci spolupráce se Společností přátel 
ZUŠ V. Nováka J. Hradec.

 � Benefiční koncert mezinárodního orchestru se vydařil
Finanční výtěžek ve výši 18 200 Kč bude po-
užit pro potřeby těch žáků, kteří to aktuálně 
i v budoucnu budou potřebovat.
Více informací o stipendijním programu najde-
te na stránkách: www.zus-jhradec.cz.
Chtěli bychom tímto co nejsrdečněji podě-
kovat štědrým dárcům, podporovatelům, 

hudebníkům, spoluorganizátorům, médiím 
a všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli 
k úspěchu této akce!
Dále bychom rádi touto cestou ještě jednou 
poděkovali Česko-rakouskému orchestru a  je-
ho vedoucím – Miroslavu Chytkovi, Iloně Prů-
šové, rodině Kainz, rovněž všem kantorům, pře-
kladatelce Jitce Růžičkové a Základní umělecké 
škole Vítězslava Nováka v  Jindřichově Hradci. 
Děkujeme  také zástupcům jindřichohradecké-
ho zámku za  zapůjčení krásných prostor! Vel-
ké díky patří i všem kolegům, kteří pomáhali při 
přípravě a organizaci.
Koncert byl krásný a velmi profesionální! Rytíř-
ský sál i srdce přítomných naplnila hudba z děl 
M. Praetoria, A. Correliho, A. Vivaldiho a  dal-
ších skladatelů. Bylo skvělé slyšet mnohé sólisty 
a nádhernou hudbu celého orchestru! 
Vydařila se tak výborná kulturní, společenská 
a charitativní akce, a všichni se již dnes těšíme 
na další. 
Hezký a pokojný podzim a co nejpevnější zdra-
ví přeje

Jana Vojáčková
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Motto: 
„Udělejte si čas na smích – je hudbou duše.“

(Stará anglická modlitba)

Čas v  uplynulých dvou letech probíhal zvlášt-
ně. Pro mnohé v úzkosti, pro některé v nemo-
ci, pro jiné v  izolaci. 
Museli jsme si své 
životní otázky klást 
zcela jinak. Mnohdy 
zbaveni řady kontak-
tů, na které jsme byli 
zvyklí. Nicméně tak, 
jako dlouhý půst vyčistí organismus a po ukon-
čení dá vyniknout lahodnosti pokrmů, tak i čas 
odloučení pročistí naše vztahy a dá vyniknout 
těm nejlepším, laskavým, svobodným, těm, 
ve kterých můžeme být sami sebou a uvolně-
ně se smát.
I u nás v Otevřených OKNECH jsme prožívali let-
ní prosluněný čas ve jménu setkávání a mnohá 
z nich přinesla radost a úsměvy nejen na líci, ale 
i v duši. Setkání bylo mnoho a měla různou in-
tenzitu. Dnes zmíním tři, která nám udělala nej-
větší radost. Tím prvním byl OKNOSWAP v Kraf- 
ferově zahradě. Šlo vlastně o výměnu ošacení. 
Akce nebyla až tak nastavena na výdělek. Spí-
še na vzájemné obdarování, výměnu věcí, kte-
ré někomu již dosloužily, ale jinému udělaly ra-
dost. Trvala tři dny, její příprava několik týdnů. 
Děkujeme všem těm, kteří darovali, těm, kteří 
odnesli, těm, kteří na akci hráli i těm, kteří zahra-
du provozují. Setkali jsme se s mnoha usměva-
vými lidmi, kteří se radovali z prostředí, místa, 
setkání i pokladů, které tam na ně čekaly.
Druhou již tradiční akcí byl prožitkový tábor pro 
dětské i  dospělé klienty Oken. Tentokrát s  ná-
zvem „SHREK“. Na tábor s velkou radostí a oče-
káváním přijelo 39 klientů a  22 dobrovolníků. 
Maličké mrazení v  zádech, aby vše proběhlo 
bez jakékoliv nákazy, to jsme si s sebou přivez-
li také. Ale radost ze společných her a prožitků 
tuto obavu zcela zastínila. Přijeli za námi i man-
želé Kukačkovi s Vojtou Dubou, nádherným zá-
žitkem bylo setkání s motorkáři, kteří nás nabili 
ohromnou energií. Vše proběhlo bez problémů, 
Shrek se nám oženil s Fionou a všichni jsme jim 
k tomu s radostí zazpívali. Slunce našim dnům 
dodalo svůj jas, o  hudbu, zpěv, výtvarničinu 
i pohybové hry nebyla nouze a mnohé již dlou-
hotrvající vztahy dostaly nový impulz k  pro-
hloubení.
Tou aktuálně poslední akcí, zato s nejdelší tradi-
cí, bylo již dvacáté Květinové odpoledne, které 
pro OKNA zorganizoval Vladimír Nosek. O krá-
su květin se postaraly studentky středních škol 
ze Soběslavi, Třešti a Českých Budějovic, libými 
tóny písní nás obdarovali skvělí muzikanti Petr 
Mottl a Julie Nosková, slovem krásně provázel 
Michal Arnošt, pracovníci chráněných a sociál-
ně terapeutických dílen Otevřených Oken se 
pochlubili svými výrobky. Mnozí kupující si po-
chvalovali, že výrobky mají vzestupnou tenden-
ci. Jejich pochvalám odpovídala i tržba ve výši 
23 401 Kč za výrobky dílen a 41 252 Kč za kvě-
tiny. Celková suma tedy činila 64 653 Kč, což je 

 � ČAS, KTERÝ JSME SI NAVZÁJEM DAROVALI

OKNOSWAP byl zajímavou výměnnou akcí.

Na táboře se Shrekem bylo moc hezky a všichni jsme si to užili. Lucinka na lanovce byla nadšená.

nejvyšší částka za  celých dvacet ročníků akce. 
Rovněž tento den nádherně prozářily paprs-
ky slunce a o úsměvy zde nebyla nouze. Hud-
bu Petra a Julie umocnila hudba duší mnohých 
účastníků.
Všem, kdo se během léta s  námi setkali, moc 
děkujeme. Jsme vděční za  společně a  krásně 
prožitý čas na všech výše jmenovaných akcích. 

Chceme věřit, že obávaná epidemie neudeří 
v tak velké síle. Ale i kdyby se tak stalo, nadechli 
jsme se. A přesvědčili o tom, jak moc nám na so-
bě vzájemně záleží, a  to jak nám uvnitř Oken, 
tak vám, kteří jste s námi chvíli pobyli. Kdybys-
te to nechtěli, nepotkali bychom se. Ale ten dar 
vzájemného setkání si můžeme nést v sobě dál.

Drahomíra Blažková

Na Květinovém odpoledni vázaly mimo jiné i stu-
dentky Lucie Štroblová a  Petra Schneiderová ze 
SOŠ zahradnické v Českých Budějovicích.
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CHCETE NÁS?
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)

Charlie
kocourek, cca 4 měsíce
Kastrace v  dospělosti je podmínkou 
adopce. Charlie byl zpočátku plachý, 
ale velice rychle se stal mazlem první 
třídy. Je to hračička a  moc mu vyho-
vuje mít parťáka, ať je to kočka, pes či 
člověk, hlavně když není sám. Je to vel-
mi živé koťátko, které nenechá nikoho 
v klidu. Baští vše a na zachůdek chodí 
předpisově.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Rallye
kočička, cca 4 měsíce
Kastrace v  dospělosti je podmínkou 
adopce. Rallye je malé aktivní kotě. Je 
velmi zvídavá a miluje mazlení. Je čis-
totná, na  kočičí záchůdek chodí bez 
problémů. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Enzo
kocourek, starý, kastrace v plánu po do-
léčení
Enzo je starší kocourek velikosti kotě-
te. Je skoro bezzubý, ale je velmi spo-
lečenský. Rád se mazlí, snáší i pejsky. Je 
čistotný.
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

Všem patriotům Jindřichova 
Hradce i ostatním, kteří žijí vzpo-
mínkami na  část svého života 
prožitého v  tomto městě, si do-
voluji oznámit, že kniha „Bejváva-
lo“ z pamětí mého dědečka Jana 
Smrčky – sedláře a řemenáře – se 
dočkala 4. dotisku a je opět v pro-
deji. Knížku si můžete zakoupit 
v  Informačním středisku města 
Jindřichův Hradec v Panské ulici.

Zdeněk Baloun

 �O tom, jak v Jindřichově Hradci „bejvávalo“, 
vypráví kniha Zdeňka Balouna

Oblastní kancelář Jihočeské hos-
podářské komory v  Jindřichově 
Hradci je pořadatelem tradičních 
Prezenčních výstav středních 
škol a  učilišť. Ta letošní je na-
plánována na  čtvrtek 21. října 
od  8.30 do  15.30 hodin v  pro-
storách fakulty managemen-
tu VŠE Praha v  Jindřichově 
Hradci. Pozvání platí jak pro žá-
ky základních škol, tak i jejich ro-
diče. Návštěvníci budou mít jedi-

 � K rozhodnutí o budoucím studiu pomůže 
zájemcům chystaná prezenční výstava

Na  pondělí dne 4. října 2021 
od  15.00 hodin připravil Klub 
výsadkových veteránů generá-
la Rudolfa Severina Krzáka další 
přednášku, která se v  Jindřicho-
vě Hradci uskuteční u  příležitosti 
103.  výročí založení Českosloven-
ska a  28. výročí rozdělení Česko-
slovenské republiky. 
Přednáška v  sále kina  Střelnice 
bude věnována dalšímu historic-
kému tématu "Československé 
pevnosti proti Hitlerovi" a  vy-
stoupí na ní PhDr. Eduard Stehlík, 
MBA, pplk. v. z., ředitel Památníku 

 � Přednáška v kině Střelnice se zaměří 
na pevnosti proti Hitlerovi

Lidice. Kromě klubu výsadkových 
veteránů se na pořádání akce spo-
lupodílí město Jindřichův Hra-
dec, Muzeum Jindřichohradecka, 
44. lehký motorizovaný prapor 
a Klub historie letectví Jindřichův 
Hradec. Na  závěr přednášky, kte-
rá je určena široké veřejnosti a pří-
slušníkům vojenské posádky, bu-
de Eduard Stehlík podepisovat 
publikace, jež v  poslední době 
vydal. Vstupné na akci je zdarma. 
Všichni zájemci o  historii jsou sr-
dečně zváni.

Petr Čejka

nečnou příležitost získat v jeden 
den a  na  jednom místě aktuální 
informace o podmínkách a mož-
nostech dalšího studia na  střed-
ních školách a učilištích a sezná-
mit 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: pe-
tru@jhk.cz.

Kateřina Bohdanecká
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KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci před-
platného Kruhu přátel hudby na koncert „KA-
LABISOVA TRIA“ dne 12. října od 19.00 hodin 
do kaple sv. M. Magdaleny. Účinkují: Ondřej 
Lébr – housle, Lukáš Polák – violoncello, Mi-
roslav Sekera − klavír.
KALABISOVO TRIO, které nese ve  svém názvu 
jméno významného českého skladatele 20. sto-
letí Viktora Kalabise, vzniklo v roce 2012 spoje-
ním tří sólových i komorních hráčů.
Během své krátké doby trvání trio vystoupi-
lo na několika prestižních koncertních pódiích 
a navázalo úspěšnou spolupráci s Českým roz-
hlasem. Trio se zaměřuje na dílo Viktora Kalabi-
se, Bohuslava Martinů, českou i světovou tvor-
bu 20. století, ale také samozřejmě na klasicistní 
a romantická díla pro klavírní trio. 
Ondřej Lébr kromě absolutoria Pražské konzer-
vatoře a HAMU v Praze dokončil postgraduál-
ní a  prestižní mistrovské studium na  Vysoké 
hudební škole Carla Maria von Webera v Dráž- 
ďanech ve  třídě I. Ženatého. Koncertuje v  tu-
zemsku i v zahraničí, pro vydavatelské společ-

 �Kulturní dům Střelnice zve na koncerty
nosti v USA pravidelně natáčí CD s houslovými 
koncerty a  komorní tvorbou soudobých ame-
rických autorů. Tyto nahrávky jsou vysoce hod-
noceny odbornou kritikou v USA a distribuová-
ny prestižní společností Naxos.
Lukáš Polák, rodák z  Jindřichova Hradce, stu-
doval hru na  violoncello nejprve na  brněnské 
konzervatoři a  poté na  HAMU. Během studií 
se účastnil mnoha soutěží. Na soutěži konzer-
vatoří získal 1. cenu a zároveň titul absolutního 
vítěze, na  mezinárodní soutěži Beethovenův 
Hradec mu byla udělena 3. cena, stejně jako 
na  soutěži Leoše Janáčka v  Brně a  na  soutěži 
B. Martinů v Praze. Cenné zkušenosti získal Lu-
káš Polák na četných kurzech.
Miroslav Sekera se v dětství věnoval hře na kla-
vír i  na  housle. Díky tomu byl vybrán do  role 
malého Mozarta v oscarovém filmu „Amadeus“ 
režiséra Miloše Formana. Pak se rozhodl pouze 
pro studium klavíru, který vystudoval na Praž-
ské konzervatoři ve třídě prof. Evy Boguniové. 
Dále pokračoval na Hudební fakultě AMU v Pra-
ze u  docenta Miroslava Langera. Pravidelně 

spolupracuje s Českým rozhlasem a významný-
mi orchestry i dirigenty. Koncertuje v České re-
publice i v zahraničí.
Program: Ludwig van Beethoven − Klavírní trio 
B dur, op.11, Viktor Kalabis − Klavírní trio, op. 39, 
Antonín Dvořák − Dumky op. 90 (výběr). 

Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci před-
platného Kruhu přátel hudby na koncert 
"ŽIDOVSKÁ HUDBA A KLEZMER PRO VIO-
LONCELLO" dne 26. října od  19.00 hodin 
do kaple sv. M. Magdaleny. Koncert na po-
čest profesorky Zuzany Růžičkové. Účinkují: 
Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek na vio-
loncella.
Dominika Weiss Hošková pokračovala po studi-
ích na Pražské konzervatoři a soukromých lek-
cích u prof. Miloše Sádla na HAMU, kde absol-
vovala magisterské studium ve třídě svého otce 
doc.  Jiřího Hoška. Později studovala v  Izraeli 
na Jerusalem Academy of Music. Získala mno-
há ocenění v České republice i zahraničí – v ro-
ce 2009 se stala absolutní vítězkou ve smyčco-
vé soutěži The competition in memory of David 
Gritz, v roce 2010 byly její aktivity oceněny udě-

lením Stříbrné medaile Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky za  šíření dobrého jména a  tradic 
České republiky ve Státě Izrael.

Jiří Hošek studoval hru na violoncello na praž-
ské AMU u  prof.  Miloše Sádla. Zúčastnil se 
úspěšně celé řady mezinárodních interpre-

tačních soutěží, ve  hře se zdokonaloval v  mi-
strovských kurzech v  Paříži, Nice a  Budapešti. 
V  letech 1991–1996 byl koncertním mistrem 
violoncellové sekce Symfonického orchestru 
Českého rozhlasu a  od  roku 1988 je jeho só-
listou. Stal se laureátem Mezinárodní violon-
cellové soutěže Pražského jara 1980. V  letech 
1994−2014 pedagogicky působil jako docent 
na pražské HAMU.
Program: Ernst BLOCH (1880−1959): From 
Jewish Live (Suita)/Modlitba − Prosba − Židov-
ská píseň, Jiří HOŠEK: Židovské a  klezmerové 
melodie, v úpravě pro dvě violoncella 1. část /
výběr z cyklu/, Max Christian Friedrich BRUCH 
(1838−1920): Kol Nidrei Adagio pro violoncello 
a varhany op. 47, J. S. BACH: Air ze Suity č. 3 D-Dur 
BWV 1068, David POPPER (1843−1913):
Suita for two Cellos op. 16 /výběr/.

Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci před-
platného Kruhu přátel hudby na  koncert 
„MISTŘI VÍDEŇSKÉHO KLASICISMU“ dne 
2. listopadu od 19.00 hodin do kaple sv. M. 
Magdaleny. Kvarteto hraje ve  složení Jan 
Marek − 1. housle, Dana Truplová − 2. hou-
sle, Karolína Strašilová − viola, Tomáš Strašil 
– violoncello. Jako host na koncertě vystou-
pí Robert Pacourek na klarinet.
Soubor Kubelík kvartet, který vznikl na jaře ro-
ku 2001, již vystoupil na několika hudebních 
festivalech v Čechách i na zahraničních pódi-
ích. Věnuje se především české tradiční kvar-
tetní literatuře (Smetana, Dvořák, Janáček), ale 
nevyhýbá se ani tvorbě moderních českých au-
torů (P. Trojan, J. Gemrot). 

Program: Joseph Haydn (1732–1809) – Frag-
ment Smyčcového kvartetu d moll op. 103, 
Ludwig van Beethoven (1770–1827) – Smyčco-
vý kvartet č. 6 B dur op. 18, Wolfgang Amadeus 

Mozart (1756–1791), Kvintet A dur KV 581 pro 
klarinet a  smyčcové kvarteto (Stadler – Quin-
tett).

 Ivana Bačáková
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 � Jindřichohradecké muzeum se opět zapojí do Týdne knihoven

První říjnový týden je letos již po  pětadvacáté 
věnován celostátnímu Týdnu knihoven. Při té-
to příležitosti připravuje Knihovna Muzea Jindři-
chohradecka již od roku 2010 program pro žáky 
základních škol a pro středoškoláky. V loňském 
roce jsme připravili edukační program Jan Amos 
Komenský ve  sbírkách muzea, který budeme 
nabízet veřejnosti při příležitosti národních oslav 
výročí Jana Amose Komenského probíhajících 
v  letech 2020−2022. I  letos je k  této příležitos-
ti zpřístupněna výstavka unikátních původních 

Týden knihoven

tisků Jana Amose Komenského ze sbírek našeho 
muzea, na níž mohou návštěvníci muzea zhléd-
nout cenná vydání Komenského děl vydaných 
od poloviny 17. až po 20. století. 
Výstavka je umístěna v  konferenčním sále 
Muzea Jindřichohradecka ve  Štítného ulici. 
Zde budou také probíhat edukační programy 
k  osobnosti Jana Amose Komenského urče-
né pro základní (4.−9. ročník) a střední školy. 
Hodinový program nabídne předem objed-
naným skupinám komentovanou prohlídku 

zmíněné výstavy, seznámí účastníky s knihov-
nou Muzea Jindřichohradecka, s  postupem 
restaurování a  ochrany tisků, možnostmi di-
gitálního přístupu k dílu Jana Amose Komen-
ského a nabídne pracovní listy pro samostat-
nou práci žáků a  studentů s  nově nabytými 
informacemi. Na program v Muzeu Jindřicho-
hradecka je třeba se předem objednat telefo-
nicky (384 363 661, 702 208 639) nebo e-mai-
lem (machartova@mjh.cz).

Martina Machartová

Muzeum Jindřichohradecka se připojuje k celo-
státním akcím, při nichž se v letech 2020−2022 
v rámci národních oslav připomínají výročí Ja-
na Amose Komenského. V pátek 3. září 2021 by-
la otevřena nová stálá expozice v  Muzeu Ko-
menského v Naardenu Mundus Comenii – Svět 
Komenského, která je připomínkou Komenské-

Vzácná vydání děl Jana Amose Komenského ze sbírek muzea vystavena v konferenčním sále u svatého Jána

ho učitele, filosofa, kněze a  významného čle-
na evropské intelektuální sítě 17. století. Připo-
juje se také Muzeum Jindřichohradecka, které 
vystavilo nejvzácnější tisky Komenského děl 
ze svých sbírek v  konferenčním sále U  svaté-
ho Jána. Jedná se o dva cenné exempláře spisu 
Dvéře jazyků otevřené tištěné v Praze v arcibis-
kupské tiskárně v  letech 1667 a  1669 a  o  vy-
dání z  pražské jezuitské tiskárny z  roku 1716. 
Ve třech vydáních je představen „Svět v obra-
zech“ (Orbis sensualium pictus), nejstarší bylo 
tištěno ve Vídni v roce 1778, další pak v Hradci 
Králové v  roce 1833 a  poslední v  Praze v  ro-

ce 1845. Cenné je rovněž kutnohorské vydání 
Komenského díla Hlubina bezpečnosti (Cent-
rum Securitatis) z konce 18. století. Na výstav-
ce je reflektován také odraz stálého zájmu 
o osobnost Jana Amose Komenského a jeho 
dílo, a to novějšími vydáními z druhé polovi-
ny 19. a z 20. století. Vystaveny jsou například 
Kšaft umírající matky, jednoty bratrské, La-
byrint světa a ráj srdce nebo Didaktika velká. 
Většina vystavených exemplářů naší sbírky 
pochází z  knihoven významných jindřicho-
hradeckých měšťanů či zdejších spolků.

Štěpánka Běhalová

Portrét Jana Amose Komenského ve spise Didak-
tika, kovorytina, Praha 1871.

Komenský, Jan Amos, Janua lingvarum reserata − Dvéře jazyků otevřené, Praha 1669, Sbírka Muzea Jind- 
řichohradecka S 17.

Na  začátku října na  jindřichohradecký zámek 
opět dorazí štáb filmařů a zůstane až do začát-
ku listopadu. Tentokrát se jedná o natáčení dob-
rodružného fantasy seriálu „Kolo času“ - „The 
Wheel of Time“. Předlohu vytvořil americký spi-
sovatel Robert Jordan (vlastním jménem James 
Oliver Rigney). Kromě slavného cyklu příběhů 
Kola času pokračoval také v psaní příběhů o Co-
nanovi po  zesnulém autorovi původních knih 

 � Zámek opět přivítá filmový štáb
Robertu E. Howardovi. Přípravy i  samotné na-
táčení budou probíhat hned v několika zámec-
kých budovách. K dispozici zůstane návštěvní-
kům s menším omezením II. okruh (B – Gotický 
palác). Aktuální informace budeme průběžně 
uvádět na  našich oficiálních webových strán-
kách: www.zamek-jindrichuvhradec.cz.

Tomáš Krajník
Foto: Adam Borovka
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3. 10. 15:00
ZNÁTE Z TELEVIZE
pásmo pohádek pro nejmenší
11. 10. 15:00
MACH A ŠEBESTOVÁ 
NA PRÁZDNINÁCH
pásmo pohádek pro nejmenší
17. 10. 15:00
O MAŠINCE
pásmo pohádek pro nejmenší
24. 10. 15:00
KROPÁČEK MÁ ANGÍNU
pásmo pohádek pro nejmenší
31. 10. 15:00
O MARYŠCE
pásmo pohádek pro nejmenší

 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
28. 10. 2021
Slavnostní koncert ke státnímu svátku
Na  koncertu vystoupí Filharmonie Hra-
dec Králové.

CHEB
Do 3. 10. 2021
Divadlo jednoho herce 2021
Monodrama Festival 2021, Západočeské 
divadlo Cheb a studio D.

KUTNÁ HORA
17. 10. 2021
Běh pro zvon
V. ročník terénního běžeckého závodu. 
Trasy pro dospělé budou připraveny 
v  délce 3,5 a  10 km, součástí programu 
bude i dětský závod. Koná se v okolí kos-
tela sv. Jakuba.

LITOMYŠL
1.–4. 10. 2021
ArchiMyšl a Dny Václava Havla   
Program při příležitosti Světového dne 
architektury. Čekají na vás komentované 
prohlídky a projížďky, besedy nejen s ar-
chitekty a výstavy.

POLIČKA
do 24. 10. 2021
74. umělecký salon
Letošní salon ve výstavních sálech měst-
ského muzea je zaměřen na díla autorů, 
kteří se na Poličsku narodili nebo zde ži-
jí a  jejichž tvorba překračuje regionální 
hranice. 

TELČ
30. 10. 2021
Výlov Štěpnického rybníka 
Výlov rybníka z  hráze Na  Baště před 
vstupem do historického centra, prodej 
živých ryb, rybích specialit a občerstve-
ní (od 8.00 hodin). Zároveň se na náměs-
tí Zachariáše z  Hradce koná  farmářský 
a řemeslný trh.

TŘEBOŇ
23. 10.–7. 11. 2021
Pohádková Třeboň 
Zveme vás na festival loutkových divadel 
pro nejmenší diváky v Divadle J. K. Tyla.

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

Zuzana Bedrnová

KINO STŘELNICE
říjen 2021 www.kino.jh.cz

1. 10.
pá 17:30 ZBOŽŇOVANÝ

Komedie, Drama / Česko 20:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční, Dobrodružný / V. Británie, USA

2. 10.
so 17:30 ZBOŽŇOVANÝ

Komedie, Drama / Česko 20:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční, Dobrodružný / V. Británie, USA

3. 10.
ne 17:30 ZBOŽŇOVANÝ

Komedie, Drama / Česko 20:00 TEMNÝ DŮM
Horor, Thriller / USA

5. 10.
út 17:00

SHANG-CHI A LEGENDA 
O DESETI PRSTENECH
Akční, Dobrodružný / USA

20:00 ZBOŽŇOVANÝ
Komedie, Drama / Česko

6. 10.
st 17:30 CESTA DOMŮ

Komedie, Romantický / Česko 20:00 TEMNÝ DŮM
Horor, Thriller / USA

7. 10.
čt 17:00 KAREL

Dokumentární / Česko 20:00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční, Dobrodružný / V. Británie, USA

8. 10.
pá 17:30 100% VLK

Animovaný, Komedie / Austrálie 20:00
SHANG-CHI A LEGENDA 
O DESETI PRSTENECH
Akční, Dobrodružný / USA

9. 10.
so 17:00 KAREL

Dokumentární / Česko 20:00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Akční, Dobrodružný / V. Británie, USA

10. 10.
ne 17:30 100% VLK

Animovaný, Komedie / Austrálie 20:00 KAREL
Dokumentární / Česko

12. 10.
út 17:30 ZBOŽŇOVANÝ

Komedie, Drama / Česko 20:00
SHANG-CHI A LEGENDA 
O DESETI PRSTENECH
Akční, Dobrodružný / USA

13. 10.
st 17:30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

Akční, Dobrodružný / V. Británie, USA 20:00 ZÁTOPEK
Životopisný, Drama / Česko

14. 10.
čt 16:30

ATLAS PTÁKŮ 
(+ úvodní debata s M. Donutilem)
Drama / Česko, Slovinsko, Slovensko

20:00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Akční, Sci-fi, Thriller / USA

15. 10.
pá 17:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Animovaný, Dobrodružný, Komedie / Česko 20:00 ZÁTOPEK
Životopisný, Drama / Česko

16. 10.
so 17:30 ATLAS PTÁKŮ

Drama / Česko, Slovinsko, Slovensko 20:00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Akční, Sci-fi, Thriller / USA

17. 10.
ne 17:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Animovaný, Dobrodružný, Komedie / Česko 20:00 JEDINĚ TEREZA
Komedie, Romantický / Česko

19. 10.
út 17:30 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH

Komedie, Romantický / Česko 20:00 VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Akční, Sci-fi, Thriller / USA

20. 10.
st 17:30 JEDINĚ TEREZA

Komedie, Romantický / Česko 20:00 ZBOŽŇOVANÝ
Komedie, Drama / Česko

21. 10.
čt 17:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Animovaný, Dobrodružný, Komedie / Česko 20:00 DUNA
Dobrodružný, Drama, Sci-fi / USA

22. 10.
pá 17:30 ROZBITÝ ROBOT RON

Animovaný / USA 20:00 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Komedie, Romantický / Česko

23. 10.
so 17:30 MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Animovaný, Dobrodružný, Komedie / Česko 20:00 DUNA
Dobrodružný, Drama, Sci-fi / USA

24. 10.
ne 17:30 ROZBITÝ ROBOT RON

Animovaný / USA 20:00 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Komedie, Romantický / Česko

26. 10.
út 17:30 KAREL

Dokumentární / Česko 20:00 MINUTA VĚČNOSTI
Drama, Thriller / Česko

27. 10.
st 17:30 ZBOŽŇOVANÝ

Komedie, Drama / Česko 20:00 LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Komedie, Romantický / Česko

28. 10.
čt 17:30 MINUTA VĚČNOSTI

Drama, Thriller / Česko 20:00 ZBOŽŇOVANÝ
Komedie, Drama / Česko

29. 10.
pá 17:30 VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ

Dobrodružný, Rodinný / Francie 20:00 HALLOWEEN ZABÍJÍ
Horor / USA

30. 10.
so 17:00 DUNA

Dobrodružný, Drama, Sci-fi / USA 20:00 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Komedie / Česko

31. 10.
ne 17:30 VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ

Dobrodružný, Rodinný / Francie 20:00 HALLOWEEN ZABÍJÍ
Horor / USA

2. 11.
út 17:30 KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

Komedie / Česko 20:00 MARŤANSKÉ LODĚ
Romantický, Drama / Česko, Norsko

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
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Na začátku října se mohou všichni návštěvníci 
Muzea fotografie a moderních obrazových 
médií těšit na dvě no-
vé výstavy, u nichž se 
uskuteční společná 
vernisáž ve  čtvrtek 
7. října v  17.00 ho- 
din. První ze zmiňo-
vaných výstav, kte-
rá ponese název „Ja-
ko zázrakem“, bude 
prezentovat dílo Dany Vitáskové, význam-
né jihočeské fotografky. Druhou výstavou bu-
de 25. ročník INTERSALONU Asociace jiho-
českých výtvarníků, tentokrát s podtitulem 
„In the moment“, která bude, jakožto soutěž-
ní přehlídka, prezentovat veřejnosti současné 
výtvarné umění. Všichni zájemci o  jedinečné, 
a nejen fotografické umění jsou srdečně zváni.

Dům gobelínů, kulturních tradic a  řeme-
sel si připravil pro své návštěvníky rozšířenou 

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

 � Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec zve na unikátní expozici a výstavy 
Říjnový program bude plný výstav, zajímavých kurzů a dalších akcí

a  doplněnou prohlídku o  díla Marie Hop-
pe Teinitzerové. Každá komentovaná pro-
hlídka s průvodcem umožňuje vyzkoušet si 
tkaní, a to mimo pondělí vždy od 10.00 do 
12.00 hodin dopoledne a  od  13.00 hodin 
do 17.00 hodin odpoledne. Až do konce roku 
je ke zhlédnutí také rozšířená výstava tkaných 
výrobků a  tapiserií účastníků kurzů. Během 
měsíce října se uskuteční čtyři kurzy, nejpr-
ve v sobotu 2. října a v neděli 3. října kurz 
pletení z orobince pro pokročilé účastníky 
pod vedením lektorky Ivety Dandové. Dru-
hý říjnový víkend se můžete těšit na  kurz 
základy tkaní na stavu pod vedením lektora 
Zdeňka Kubáka, který se může pyšnit titu-
lem Nositel tradice lidových řemesel. Třetí 
a následně i poslední říjnový víkend je za-
plněn pokročilými účastnicemi ve tkaní ta-
piserií pod vedením zkušené lektorky paní 
Milevy Müllerové.
Oblíbené a  v  letošním roce již šesté páteční 
odpolední tvoření pro malé i  velké je při-

pravené na 15. října. Tvořivé dílny se zaslou-
ženou odměnou přivítají své účastníky v době 
od 13.00 do 18.00 hodin.  

Muzeum fotografie a Dům gobelínů jsou již 
tradičními účastníky Dnů otevřených ateli-
érů, které se letos uskuteční v sobotu 9. říj-
na.

Hvězdárna a  planetárium prof.  Františka 
Nušla nabízí návštěvníkům bohatý program 
zaměřený na  astronomickou tématiku. V  pla-
netáriu se mohou návštěvníci těšit na  pro-
gramy s odborným výkladem lektorů a ne-
všední zážitek ze sférické projekce, každý 
týden ve středu a v sobotu od 20.00 hodin 
a v neděli od 14.00 hodin. Všichni zájemci se 
mají opravdu nač těšit.

Více informací najdete na: www.vkcjh.cz.

Jitka Čechová

Pro výstavní sezónu roku 2021 jsou připrave-
né stálé expozice Z dějin města Jindřichův 

 �Výstavní dům a galerie Stará radnice zve k prohlídce stálých expozic a galerie
Hradec a jeho samosprávy, obřadní síň Ja-
na Kotěry a expozice Jindřichohradeckých 

místních drah. Návštěvníky dále určitě potě-
ší provoz na  modelovém kolejišti, které patří 
k největším v Jihočeském kraji.
V galerii výstavního domu bude v říjnu otevře-
na výstava Čeští vědci a jejich vynálezy, tedy 
výstava karikatur českých vědců a jejich vědec-
kých přínosů.
V rámci adventní výstavy naplní galerii svými 
snímky jindřichohradecký fotograf Petr Ku-
beš. Výstava představuje art fotografii, která je 
inspirována inverzní perspektivou středověké-
ho malířství.   
Výstavní dům Stará radnice se těší na  vaši 
návštěvu.

Martin Jedlička
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SPORT

V loňském roce se hokejový memoriál neko-
nal kvůli covidové pandemii a letos byli po-
řadatelé nuceni ze stejného důvodu změnit 
termín a  zorganizovat turnaj pouze v  jed-
nom dni a  bez účasti zahraničních klubů. 
8. ročník Memoriálu Jana Marka se konal 
28. srpna na  zimním stadionu, který nese 
jméno úspěšného jindřichohradeckého ho-
kejisty. Pozvány byly čtyři týmy, vylosovány 
dvojice, které mezi sebou dopoledne ode-
hrály základní část turnaje. Poražení si od-
poledne zahráli o třetí místo a vítězové do-
polední části si zahráli finále.

První zápas memoriálu odstartoval v 9.00 hodin 
uvodím buly, o které se postaral Jan Marek nej-
starší. Jihočeské derby mezi Střelci a Motorem 
od druhé třetiny ovládli borci Motoru a porazili 
domácí vysoko 6:1. Motor se stal prvním finalis-
tou turnaje.
Druhý zápas memoriálu se nesl v  duchu obha-
joby ze strany Kladna a o touze vyhrát na počest 
Honzy Marka, který s "S" (HC Sparta Praha) na hru-
di získal titul mistra ČR v sezóně 2005/2006. Zápas 
skončil po základní hrací době nerozhodně 4:4, 
a tak přišly na řadu samostatné nájezdy. V jejich 
sérii zvítězila Sparta 2:1 a tudíž se stala druhým 
postupujícím do zápasu o první místo.

 �Osmý ročník Memoriálu Jana Marka ovládl českobudějovický Motor
Po  obědě se týmy vydaly na  místní hřbitov 
uctít památku Jana Marka. Střelce a Rytíře če-
kal ihned po příjezdu zápas o 3. místo, a tak tre-
néři vzali pouze část týmu. Hlas memoriálu Ro-
man Kalaj zavzpomínal na Piňďu minutou ticha, 
a  poté slovy "nikdy nezapomeneme!" ukončil 
pietní akt.
O třetí místo se utkaly celky domácího HC Střel-
ci J. Hradec a obhájci posledního ročníku Rytíři 
Kladno. Zápas byl herně velice pěkný, a to i ze 
strany Střelců, kteří si vyzkoušeli soupeře z vyš-
ších soutěží dorostu. Kluci drželi tempo a nad 
svěřenci Petra Šachla, Vládi Reisnera a Petra Svi-

táka musíme opravdu smeknout. Bohužel Střel-
ci prohráli vysoko 2:7. 
O první místo memoriálu si to doslova rozdaly 
celky jihočeského Motoru a středočeské Sparty. 
Ta na led nastupovala v roli favorita, ale tři fatál-
ní chyby rozhodly o prvenství Motoru. 
Ceny nejlepším hráčům po  jednotlivých zápa-
sech předávali někdejší známí hokejisté Vla-
dimír Caldr, Tomáš Netík, Petr Šachl či Martin 
Hanzal.
Závěrečného ceremoniálu se zúčastnil Jan Marek 
nejstarší, starosta města Jindřichův Hradec Jan 
Mlčák a vedoucí odboru školství, mládeže a tělo-
výchovy MěÚ J. Hradec Kateřina Kubíčková. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali městu 
Jindřichův Hradec a všem sponzorům, kteří Me-
moriál Jana Marka a Nadační fond Jana Marka 
podporují. Bez vás by to nešlo!
Výsledky:
HC Střelci J. Hradec – Motor Č. Budějovice
1:6 (1:2, 0:3, 0:1)
Nejlepší hráči: Zdeněk Petrů – Štěpán Hoch.
HC Sparta Praha – HC Rytíři Kladno 5:4 sn
(1:2, 2:2, 1:0)
Nejlepší hráči: Michaela Hesová (brankářka) – 
Martin Novák.
O 3. místo:
HC Rytíři Kladno – HC Střelci J. Hradec 7:2
(3:0, 2:1, 2:1)
Nejlepší hráči: Petr Šíma – Rudolf Jon.
Finále:
Motor Č. Budějovice – HC Sparta Praha 5:1
(3:0, 1:0, 1:1)
Nejlepší hráči: Viktor Kotalík – Lukáš Novák.
Konečné pořadí:
1. Motor Č. Budějovice
2. Sparta Praha
3. Rytíři Kladno
4. Střelci Jindřichův Hradec
Individuální ocenění:
Nejlepší brankář: Michaela Hesová (Sparta)
Nejlepší obránce: Martin Novák (Kladno)
Nejlepší útočník: Tomáš Lukeš (Motor)
Nejužitečnější hráč: Samuel Drančák (Motor) 4 
góly + 4 asistence
Střelci J. Hradec: Punda – Gajdolín, Říha, Bár-
tů, Čeloud, Křivánek, Šimek, Pevný, Sedlačík, Di-
janovič, D. Zamazal, E. Zamazal, Šťastný, Jon, 
P. Šachl ml. Trenéři Petr Šachl st., Vladimír Rie-
sner a Petr Sviták.
Přehled vítězů jednotlivých ročníků Memo-
riálu Jana Marka:
2013 – Regensburg
2014 – Oceláři Třinec
2015 – Motor Č. Budějovice
2016 – Rytíři Kladno
2017 – Hradec Králové
2018 – Hradec Králové
2019 – Rytíři Kladno
2021 – Motor Č. Budějovice

David Regásek
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O  víkendu 3.−5. září vyrazilo v  rámci přípra-
vy na sezónu 21/22 áčko HC Střelci Jindřichův 
Hradec na  hokejový turnaj do  Lanškrounu. 
Turnaje se zúčastnily společně se Střelci také 
týmy TJ Orli Lanškroun, HOKEJ Uherský Os-
troh a HC Wolves Český Těšín. 
V pátek čekal jindřichohradecké Střelce dvoj-
zápas s Českým Těšínem. První utkání ovládli 
Střelci a zvítězili se skóre 6:2. Hattrickem a jed-
nou přihrávkou se ukázal Vojta Tržil.
Druhý zápas byl plný emocí a ze strany Těšína 
až zbytečně vyhrocený. Michal Kubín a Ondřej 
Chmel po tvrdých zákrocích do oblasti hlavy 
byli odvezeni na ošetření do nemocnice. Ku-
bínovi naordinovali den klidu a Chmel se za-
šitým rtem pokračoval v turnaji. Druhý zápas 
skončil remízou 3:3.
Sobota byla dnem, kdy se v  rozpisu turnaje 
psal dvojzápas Střelců s Uherským Ostrohem 
a  hned po  něm dvojzápas s  domácími Orly 
Lanškroun. 
První utkání skončilo remízou 1:1 a gól za Střel-
ce dal Martin Ištvánik, který na  druhý hrací 
den přijel svůj tým podpořit při návratu ze slu-
žební cesty. Jidřichohradecký celek na turnaj 
přijel ve velmi úzké sestavě (2 gólmani, 3 beci 

 � Turnaj mužů O pohár starosty města Lanškroun
+ Ištvánik a 6 útočníků), a tak do druhého zá-
pasu vstupoval hodně unavený a bez Kubína. 
Druhý zápas s Ostrohem bohužel prohrál 2:6. 
Navíc Tržilovi při blokování hráče Ostrohu vy-
skočilo rameno a turnaj pro něj skončil. 
První zápas s domácími Orli skončil 1:2 a druhý 
0:1, oba vítězně pro Střelce. V tabulce osmičky 
kanadského bodování se mimo druhého Pro-
cházky (5+1) také ukázali čtvrtý Popelka (1+5), 
šestý V. Tržil (3+2) a osmý Chmel (1+3).
Základní část turnaje:
1. HOKEJ Uherský Ostroh
11 bodů skóre 15:8
2. HC Střelci Jindřichův Hradec
11 bodů skóre 15:13
3. TJ Orli Lanškroun
7 bodů skóre 8:8
4. HC Wolves Český Těšín
4 body skóre 12:21
Nedělní finále se hrálo na  2x20 minut a  bylo 
ve znamení modro žlutých barev města Jind-
řichův Hradec. To totiž borci z města nad Va-
jgarem s  uzdraveným Kubínem a  v  bráně 
s Matějem Koubou po remíze 3:3 poslali finá-
le do  samostatných nájezdů, na  které Koubu 
vystřídal Matěj Pachmann. První série skončila 

1:1, a tak o vítězi rozhodovala tzv. náhlá smrt. 
Hned v prvním kole zavěsil puk do víka bran-
ky Ostrohu zkušený a tímto i nejproduktivněj-
ší hráč turnaje Robert Procházka (8+2). Ostroh 
svatyni Matěje Pachmanna minul, a tak se svě-
řenci Vládi Reisnera z Jindřichova Hradce i přes 
příliš úzkou sestavu stávají vítězi 2. ročníku tur-
naje O  pohár starosty města Lanškroun pro 
rok 2021. Pohár Střelcům pomohli vybojovat 
i dva hráči Orlů Lanškroun, kteří po zranění Ku-
bína a vyřazení Tržila nabídli svou pomoc.
celkové pořadí:
1. HC Střelci Jindřichův Hradec
2. HOKEJ Uherský Ostroh
3. TJ Orli Lanškroun
4. HC Wolves Český Těšín
sestava Střelců na turnaji:
Matěj Pachman, Matěj Kouba − Adam Popel-
ka, Ondřej Chmel, Martin Ištvánik, Petr Jane-
ček − Robert Procházka, Vojtěch Tržil, Michal 
Kubín, Petr Sviták, Matěj Štrait, Wayne Aarts 
a Tomáš Markl, Michal Dohnal (oba TJ Orli Lan-
škroun)
Trenér: Vladimír Reisner
Kustodi: Lukáš Fertál, David Regásek

David Regásek
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DĚJINÁM JINDŘICHOVA 
HRADCE VĚNOVALI 

HISTORIKOVÉ MNOHO 
PUBLIKACÍ A ČLÁNKŮ.
NEJVŠESTRANNĚJŠÍM 

HISTORIKEM SE STAL JINDŘI-
CHOHRADECKÝ RODÁK...
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici  Městská knihovna Jindřichův Hradec  KD Střelnice 
 Čerpací stanice FRUKOIL  Langrův dům  Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta)  Plavecký bazén v Jindřichově Hradci

Zpřístupnění distribučních míst je závislé na aktuálních opatřeních proti šíření onemocnění covid-19. 
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   2. 11. KUBELÍK KVARTET – KONCERT KPH
    7. 11. „HASTRMAN TATRMAN“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
   8. 11. „DUBAJ“ – DIASHOW MARTINA LOEWA
    9. 11. „ZNOVU A LÍP“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
 18. 11. MICHAL MÜLLER – KONCERT KPH
 21. 11. SENIOR KLUB
 25. 11. „LADY OSKAR“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
 27. 11. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
28. 11. TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI – ADVENTNÍ KONCERT

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na listopad

             5. 11. DUŠIČKOVÁ NOČNÍ PROHLÍDKA TAJEMNÉHO KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
26.–28. 11. JINDŘICHOHRADECKÉ JINOHRÁTKY

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

2. října, 13:00 a 13:30 hod.
PŘES KOPEC NA HRADEC 
ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
Sportcentrum Bobelovka

2. a 3. října
KURZ PLETENÍ Z OROBINCE PRO POKROČILÉ
Dům gobelínů

4. října, 15:00 hod.
VYVENČI SE!
Aktivizační skupinový program. 
Další procházka 1. 11. 2021
Ulice Zárybničí

4. října, 19:00 hod.
POETICKÝ VEČER LiRa
Bar 69

5. října, 16:00 hod.
ŽÁDNÝ UČENÝ Z NEBE NESPADL ANEB Z HIS-
TORIE VZDĚLÁVÁNÍ V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Knihovna Fakulty managementu VŠE

5. října, 17:00 hod.
AUTORSKÉ ČTENÍ A SETKÁNÍ 
S JIŘÍM HÁJÍČKEM
Městská knihovna J. Hradec

6. října
PAPUČOVÝ DEN

6. října, 9:00−15:30 hod.
DEN OTEVŘENÝCH OKEN
Chráněné a  Sociálně terapeutické 
dílny Okénko a  Chráněné bydlení 
Okénko

6. října, 16:30 hod.
VÝZNAM SPOLEČNÉHO ČASU
Přednáška Terezy Maříkové v rámci 
Týdnu pro hospic 2021
Gymnázium V. Nováka J. Hradec

7. října, 9:00−15:00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Hospic sv. Kleofáše J. Hradec

7. října, 17:00 hod.
"JAKO ZÁZRAKEM"
Vernisáž výstavy díla Dany Vitázkové
Muzeum fotografie a MOM

7. října, 17:00 hod.
"IN THE MOMENT"
Vernisáž výstavy 
Asociace jihočeských výtvarníků
Muzeum fotografie a MOM

ŘÍJEN 2021
Kulturní kalendář

7. října, 18:47 hod.
BESEDA S MALÍŘKOU RENATOU ŠTOLBOVOU
Dada Club

8. a 9. října
KURZ ZÁKLADY TKANÍ NA STAVU
Dům gobelínů

8. října, 16:00 hod.
CHŮDADLO − KEJKLÍŘSKÁ VYSTOUPENÍ
Náměstí Míru

9. října
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
Dům gobelínů 
a Muzeum fotografie a MOM

9. října, 9:00−11:00 hod.
CVIČENÍ JÓGY A PILATES
Akce na podporu Hospice sv. Kleofá-
še. Fitko Eden

9. října, 17:00 hod.
KONCERT JIHOČESKÉHO VIOLONCELLOVÉ-
HO ORCHESTRU
Státní hrad a zámek J. Hradec, 
Rytířský sál

9. října, 19:00 hod.
SWINGING SAXOPHONES
Benefiční koncert. KD Střelnice

11. října, 19:00 hod.
POLITICKÉ PROCESY 
NA JINDŘICHOHRADECKU V ROCE 1948
Přednáška Spolku přátel starého 
J. Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ul.

11. října, 19:00 hod.
VZPOMÍNKOVÉ PROMÍTÁNÍ
Restaurované filmy 
jindřichohradeckých autorů
KD Střelnice − kino

12. října, 19:00 hod.
KALABISOVO TRIO
Účinkují: Ondřej Lébr - housle, Lukáš 
Polák - violoncello a Miroslav Sekera 
- klavír. Koncert KPH
Kaple sv. M. Magdaleny

14. října
PERIODICKÁ PAMĚŤ
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo nám.

14. října, 16:30 hod.
JAKÝ BYL LEOŠ JANÁČEK
Přednáška PhDr. Marie Fronkové
Městská knihovna J. Hradec

15. října, 13:00−18:00 hod.
TVOŘENÍ PRO MALÉ I VELKÉ
Dům gobelínů

16., 17., 23. a 24. října
KURZ TKANÍ TAPISERIÍ
Dům gobelínů

17. října, 15:00 hod.
"EZOPOVY BAJKY"
Pohádky na ZUŠ
Základní umělecká škola V. Nováka

17. října, 16:00 hod.
"DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE"
Divadlo Scéna. Divadelní pohádka 
v cyklu "Děti s rodiči do divadla"
KD Střelnice

19. října, 16:30 hod.
BOŽENA NĚMCOVÁ
Přednáška Martiny Bittnerové
Městská knihovna J. Hradec

22. října, 19:00 hod.
SLAVNOSTNÍ VEČER PŘI PŘÍLEŽITOSTI 
PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ OBČANŮM
Koncert Jindřichohradeckého 
Big Bandu. KD Střelnice

23. října, 17:00 hod.
PĚVECKÝ SBOR SMETANA
Hosté: PS Kamínek z Kamenice nad 
Lipou a PS z Buštěhradu
Kaple sv. M. Magdaleny

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

24. října, 19:00 hod.
PODZIMNÍ KONCERT
Koncert Jindiřchohradeckého sym-
fonického orchestru. Státní hrad 
a zámek J. Hradec, Rytířský sál

26. října, 19:00 hod.
ŽIDOVSKÁ HUDBA 
A KLEZMER PRO VIOLONCELLO
Účinkují: Dominika Weiss Hošková 
a Jiří Hošek - violoncella. Koncert KPH
Kaple sv. M. Magdaleny

27. října, 16:30 hod.
ESTONSKO
Přednáška Mgr. Libora Drahoňovského
Městská knihovna J. Hradec

28. října
OSLAVY 103. VÝROČÍ ZRODU 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Pietní akce
Mertovy sady, městský hřbitov

Probíhající výstavy:

ČTEME. ČTEME? ČTEME 
− Městská knihovna 
− Výstava potrvá do 1. 11. 2021

CESTY AMATÉRSKÉ MALÍŘKY 
− Městská knihovna 
− Výstava potrvá do 1. 11. 2021

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

"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 otrvá 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


