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Jindřichův Hradec bude poprvé hostit 
Svatováclavské slavnosti

Bohatou kulturní nabídku města nad Vajga-
rem doplní v  letošním roce vůbec poprvé 
pořádané Svatováclavské slavnosti. Konat se 
budou v sobotu 26. září od 10.00 do 20.00 
hodin na náměstí Míru. Návštěvníci se mo-
hou v  rámci programu, přichystaného měs-
tem Jindřichův Hradec, těšit na příjemné po-
sezení s koštem vína různých vinařů, burčák a 
další občerstvení. Chybět nebude ani tradiční 
český jarmark. 

(pokračování na str. 2)

Jubileum Jakuba Jana Ryby oslavíme s Adamem 
Michnou z Otradovic

Slavnostmi Adama Michny se snažíme upozor-
nit na velikost nejslavnějšího jindřichohradec-
kého rodáka - varhaníka, básníka, skladatele a 
„hospodského“ v jedné osobě, ale také učitele 
a vlastně jednoho ze zachránců českého jazy-
ka. Ve XXI. ročníku slavností dojde ke konfron-

taci Michnovy hudby s hudbou jeho současní-
ků i následovníků. Ukážeme, že Michna nežil 
ve vzduchoprázdnu, že dobře věděl, jaké jsou 
trendy tehdejšího světa, komu je jeho hudba a 
poezie adresována. 

(pokračování na str. 15)
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SOUTĚŽ: POZNÁTE MÍSTO NA FOTOGRAFII?
Vaším úkolem je uhádnout místo, kde byla pořízena tato fotogra� e. Odpovědi zasílejte vždy nejpozději do 15. dne aktuálního měsíce na e-mail: 
kozlova@jh.cz, popř. na adresu Informační středisko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec 377 01. Jméno vítěze bude zveřej-
něno v dalším vydání JH Zpravodaje. 
Správná odpověď z minulého čísla: Scheinerova ulice
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává Gabriela Chytrová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje

  Jindřichův Hradec bude poprvé hostit Svatováclavské slavnosti
(pokračování ze str. 1)
Celý den orámují stylová hudební a taneč-
ní vystoupení. V době od 11.00 do 12.00 ho-
din a od 14.30 do 15.30 hodin zahraje cimbá-
lová muzika Varmuža. Mezi 13. a 14. hodinou 

potěší diváky a posluchače Jarošovská krojo-
vá družina. Od 16.00 hodin bude na náměstí 
Míru hrát oblíbená Jihočeská dechová kape-
la Babouci, a to až do 18.00 hodin. Hudební 
maraton zakončí od 19.00 hodin svým vystou-

pením trio Pragtet (housle, kytara, kontrabas) 
s písněmi Jaroslava Ježka a Karla Hašlera. 
Změna programu vyhrazena.
Více informací najdou zájemci na www.info-
centrum.jh.cz.

Marcela Kozlová
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koberce a  žulové dlažby.  V  koordinaci byla 
obnovena síť nízkého napětí � rmy E-ON, no-
vé kabelové rozvody a odstranění stávajícího 
vzdušného vedení.

Projektantem byla � rma WAY project Jindři-
chův Hradec a zhotovitelem stavby � rma SA-
TES ČECHY Telč.

 Náměstkyně Letáčková navštívila 
naše město
V  pátek 7. srpna 2015 dopoledne naše měs-
to poctila svou návštěvou náměstkyně minis-
tryně pro místní rozvoj Olga Letáčková. Cílem 
její návštěvy byla prohlídka objektů � nan-
covaných z  projektu IOP. Paní náměstkyně si 
prohlédla prostory Muzea fotogra� e a moder-
ních obrazových médií za doprovodu staros-
ty města Stanislava Mrvky a  ředitelky muzea 
Evy Florové. Při této příležitosti je doprováze-
li vedoucí odboru rozvoje Vladimír Krampera 
a vedoucí oddělení regionálního rozvoje Mar-
tina Pechová, kteří rekonstrukci komplexu tří 
historicky cenných objektů pod projektovým 
názvem „Národní muzeum fotogra� e a  dílna 
tapisérií v  Jindřichově Hradci“ měli za  měs-
to Jindřichův Hradec na starosti. Ti podrobně 
povyprávěli o  průběhu rekonstrukce, � nan-
cování, ale také představili výsledky projektu 
v obnově historických objektů a přínos pro re-
gion (Celkové náklady na rekonstrukci objek-
tů činily 159,4 milionů korun). Další kroky paní 
náměstkyně Letáčkové vedly do Domu gobe-

línů, kulturních tradic a řemesel, jenž byl také 
součástí projektu. Zde se již průvodkyní sku-
piny stala ředitelka Rita Škodová. Náměstky-
ně si zde také mohla vyzkoušet práci na tkal-
covském stavu, podívala se pod ruce zkušené 
restaurátorce  gobelínů a  zhlédla animovaný 
� lm o Jindřichově Hradci.

  V Děbolíně oslavili 760 let
Spartakiáda, taneční vystoupení z  oblíbené 
trilogie Slunce seno – Trnky brnky, ale také 
dobová módní přehlídka v  podání místních 
vévodily celému horkému slavnostnímu od-
poledni v  Děbolíně v  sobotu 8. srpna 2015. 

 Neslyšící z celého světa předvedli 
nádherné módní oblečení
Více jak osmdesát  neslyšících dívek a  chlap-
ců z  téměř padesáti zemí předvedlo v  úterý 
21. července večer módní oblečení a národní 
kroje. WORLD FASHION SHOW 2015 se usku-
tečnila u  příležitosti konání MISS – MISTER 
DEAF WORLD and EUROPE and ASIA 2015 
v atriu Muzea fotogra� e a moderních obrazo-

vých médií. Večerem provázela Lenka Vacva-
lová. O hudební vystoupení se postarali mu-
zikáloví zpěváci Jan Kříž a Marie Blahynková.

 Ulice U Nemocnice je otevřená
Ulicí U  Nemocnice již pohodlně projedete. 
31. července se uskutečnilo slavnostní přestři-
žení pásky starostou města Stanislavem Mrv-
kou, zástupcem zhotovitele a  projektantem. 
Předmětem veřejné zakázky bylo provedení 
rekonstrukce komunikace ulice U  Nemocnice 
v  délce 427,9 m zahrnující výměnu konstruk-
ce vozovky, úpravy přiléhajících zpevněných 
ploch, chodníků, parkovacích zálivů a  auto-

busových zastávek, úpravy odvodnění a  te-
rénní úpravy. Došlo k  úpravě stávajících pod-
zemních vedení sdělovacích kabelů a silových 
kabelů nízkého napětí v prostoru stavby. Sou-
částí zakázky byla i kompletní rekonstrukce ve-
řejného osvětlení. Veřejnou zakázku realizovala 
I. Kamenická stavební a obchodní � rma, s. r. o. 
Projekt zpracovala � rma WAY project, s. r. o. Jin-
dřichův Hradec.

 Otevřeli jsme Karlov po rekonstrukci
V  pondělí 3. srpna 2015 se uskutečnilo slav-
nostní otevření komunikace Karlov po  kom-
pletní rekonstrukci. Pásku společně přestřihli 
starosta města Stanislav Mrvka, zástupce zho-
tovitele Ivo Šimek a  projektant Josef Šedivý. 
Předmětem zakázky byla celková rekonstruk-
ce místní komunikace Karlov. Byla provedena 
výměna vodovodu včetně přípojek, oprava 
a prodloužení kanalizačního řadu, nové napo-
jení dešťových svodů okolních domů, staveb-
ní úpravy veřejného osvětlení a rekonstrukce 
povrchu komunikace v  kombinaci živičného 

Slavnosti zahájili v  jednu hodinu po  poled-
ni starosta města Stanislav Mrvka, místosta-
rostka Petra Blížilová a předsedkyně osadního 
výboru Květa Šte� íčková. Všichni tři popřá-
li účastníkům akce krásné odpoledne, což 
opravdu bylo. Následovala mše v tamním kos-
telíčku, a poté se položily květiny k památní-
ku padlým v nedalekém parčíku a mohl začít 
veselý kulturní program, který odstartovala 
svým vystoupením Hudební škola Yamaha. 
Odpoledne přijeli také psovodi z  Policie ČR 
s kynologickou ukázkou a malí hasiči z Rose-
če s ukázkou požárního zásahu. Ve čtyři hodi-
ny odpoledne už ale pódium patřilo místním, 
a že bylo na co se dívat. Spartakiádní ženy při-
jely na alegorickém voze, jako čiperky zacviči-
ly na Poupata spartakiádní sestavu a po chvil-
ce pauzy už byly převlečené jako ze „Slunce 
seno“, aby zatančily v doprovodu Otíka faráře 

známou skladbu Trnky brnky. Horké odpole-
dne pokračovalo dobovou módní přehlídkou, 
do které se zapojili také místní muži i děti. Ve-
čer patřil volné zábavě s kapelou Takton.

Karolína Průšová

Úvodník
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás informoval o jedné z velkých 
investičních akcí, která nás v září čeká, a která ta-
ké změní, ale i  vylepší dopravní situaci ve  městě. 
Ve  druhé polovině září dojde ke  stavebním úpra-
vám křižovatky  silnice II/128 a  připojovací větve 
silnice I/34 v  ulici Vídeňská, kde vznikne okružní 
křižovatka (sjezd na  čerpací stanici ONO) navazu-
jící na  okružní křižovatku u  nově budovaného Za-
hradního centra. Součástí této veřejné zakázky jsou 
i úpravy navazujících chodníků, míst pro přecházení 
a  veřejné osvětlení. Realizace stavebních úprav by 
měla trvat šedesát osm dní, tedy téměř do konce lis-
topadu. Tuto investici budeme � nancovat ve spolu-
práci s Jihočeským krajem. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o velké stavební úpravy a s tím budou spoje-
ná určitá dopravní omezení, prosím všechny občany 

a návštěvníky města o shovíva-
vost. 

Vážení spoluobčané, vě-
řím, že realizace této za-

kázky přispěje k lepší a po-
hodlnější dopravní situaci 

na této silnici.

Stanislav Mrvka
starosta města

a návštěvníky města o shovíva-
vost. 

Vážení spoluobčané, vě-
řím, že realizace této za-

kázky přispěje k lepší a po-
hodlnější dopravní situaci 

UDÁLOSTI Z RADNICE
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 ODBOR ROZVOJE
Restaurování sochy 
Mistra Jana Husa
Letošní rok je v  jižních Čechách 
ve  znamení husitství. Přesto-
že v  Jindřichově Hradci husité 
prakticky nepůsobili, nachází se 
v  městském parku socha Mistra 
Jana Husa. Od jeho upálení letos 
uplynulo 600 let, a proto se měs-
to Jindřichův Hradec rozhodlo 
nechat sochu tohoto významné-
ho českého kazatele a církevního 
reformátora zrestaurovat.
V  rámci projektu „Restaurování 
sochy Mistra Jana Husa“ došlo 
k mechanickému očištění a omy-
tí vodou. Byla provedena biolo-
gická sanace a  celková konzer-
vace kamene. Dále pak retuše 
tvaru a  barevnosti, hydrofobiza-
ce. Na  podstavci bylo  zvýrazně-
no písmo. Tento projekt byl spo-
lu� nancován částkou 13  000 Kč 
z  programu Jihočeského kra-
je – Objekty kulturního dědictví, 
opatření II. Obnova drobné sa-
krální architektury.
Z rozpočtu města byly kolem so-
chy navíc ještě provedeny terénní 
úpravy s  výsadbou nových keřů. 
Současně bylo instalováno nové 
osvětlení sochy, která tím bude 
zvýrazněna i v době snížené vidi-
telnosti.  

Vladimír Krampera

Restaurování starostenského 
křesla ze staré radnice 
v Jindřichově Hradci 
Na  konci července bylo dokon-
čeno restaurování starostenské-
ho křesla z budovy staré radnice 
čp. 88/I v  Jindřichově Hrad-
ci.  Starostenské křeslo je nedíl-
nou součástí zařízení secesní síně 
ve  druhém patře budovy radni-
ce, která byla takto upravená v le-
tech 1904 -1905 podle návrhu 
předního českého architekta Ja-
na Kotěty. 
Po  dobu působení odboru vý-
stavby a  územního plánování 
na  staré radnici bylo křeslo sou-
částí kanceláře městského archi-
tekta. V  současné době je vysta-
veno v  nově zrekonstruované 
budově staré radnice, v místnos-
ti nazvané Galerie starostů, kde 
se nachází například seznam 
všech starostů Jindřichova Hrad-
ce od roku 1850. 
Na křesle byla vyspravena poško-
zená místa (chybějící části dýh, 
olámaná spodní část, uvolněná 
intarzie). Povrchová úprava křes-
la byla smyta. Doplněny byly chy-
bějící soklové lišty. Byla provede-
na asanace ligno� xem a  povrch 
zretušován. Povrchová úprava 
dřeva byla provedena šelakem 
a  zlatý nátěr zretušován. Kože-
né opěradlo včetně sedáku bylo 
očištěno speciálním přípravkem. 
Bylo provedeno tukování tukova-
cí směsí na  usně. Byly doplněny 
chybějící části v opěradle.
Tento projekt byl spolu� nanco-
ván částkou 30  000 Kč z  progra-
mu Jihočeského kraje – Objek-
ty kulturního dědictví, opatření 
I. Movité kulturní dědictví.

Vladimír Krampera

  SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
V bazénu se konají zápisy do nových kurzů
Od 1. září se do prostor městské-
ho krytého plaveckého bazénu 
vrátí rozšířená otevírací doba pro 
veřejnost od 6.00 do 21.30 hodin, 
jež ve všedních dnech platí celo-
ročně od září až do června. O ví-
kendech budou vnitřní bazény 
tradičně přístupné od 10.00 do 
20.00 hodin (v sobotu od 9.00 do 
10.00 hodin plavání pro děti do 
jednoho roku věku s rodiči).
Vzhledem k tomu, že technolo-
gická odstávka se již odehrála, 
nebude na rozdíl od jiných let již 
potřeba bazén v září uzavírat, a je-
ho provoz může běžet bez ome-
zení. Do konce srpna ještě skončí 
městem Jindřichův Hradec reali-
zovaná oprava galerie, na níž se 
nachází parní kabina.
Venkovní aquapark
Provoz venkovního aquaparku, 
který má za sebou náročnou letní 
sezonu, se v  září bude řídit pod-
le počasí. V teplých dnech zůsta-
ne přístupný přes vnitřní bazény. 
Venkovní pokladna aquaparku se 
v  září otevře v  případě, že bude 
ohlášena série horkých dnů. 
Zápisy do kurzů
Září je časem, kdy se do prostor 
vnitřních bazénů tradičně vra-
cí kurzy pro veřejnost pořádané 

Plaveckou školu Jindřichův Hra-
dec, působící pod hlavičkou pla-
veckého bazénu. Předcházet jim 
budou zápisy. 
Úplně nejmenším dětem, které 
se pod doprovodem svých rodičů 
učí prvním dovednostem ve vo-
dě, jsou určeny stálé populárněj-
ší kurzy pro kojence a batolata. 
Přihlásit se do kurzu je možné již 
v těchto dnech a hodinách: úterý 
1. září (9.00 – 17.00 hodin), středa 
2. září (9.00 – 17.00 hodin), čtvr-
tek 3. září (8.00 – 16.00 hodin), pá-
tek 4. září (8.00 - 16 hodin).
Odpolední kurzy
Zápisy do odpoledních kurzů, 
které navštěvují děti samostat-
ně, odstartují stejně jako nový 
školní rok v úterý 1. září (9.00 – 
17.00 hodin) a dále budou pokra-
čovat v těchto dnech a hodinách: 
středa 2. září (9.00 – 17.00 hodin), 
čtvrtek 3. září (8.00 – 16.00 ho-
din) a pátek 4. září (8.00 – 16.00 
hodin). Zápisy do kurzů se ode-
hrávají přímo v prostorách ba-
zénu, a to v klubovně v 1. patře. 
Více informací získají zájemci na 
internetových stránkách bazé-
nu www.bazen.jh.cz a vyhledají 
v odkazu „plavecká škola“. 

Marcela Kůrková
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  Výpis z událostí
MĚSTSKÁ POLICIE

1. 8. 2015 v  05.50 hodin zazna-
menali strážníci na  nábřeží po-
lonahou mladou ženu, oděnou 
pouze do  trička a  kusu plachty 
z  prodejního stánku. Ta uvedla, 
že jde od kolotočů z Jitřenky a že 
tam bude pravděpodobně i zby-
tek jejích oděvů spolu s batohem. 
Strážníci slečnu převezli na  slu-
žebnu MP, kde podala vysvětlení, 
proč se takto potuluje po městě. 
Mezitím jedna hlídka jela vyslech-
nout svědky do nedalekého non-
stopu na  nábřeží a  druhá hlídka 
se vydala na  Jitřenku, kde našla 
oděvy, ale po  batohu ani stopa. 
Ten později našel rybář na  bře-
hu Vajgaru. Svědci v  nonstopu 
uvedli, že …, no jak to napsat? 
Asi použiji výrazy z  jedné, dnes 
již klasické scénky, no prostě mě-
la „techtle mechtle“ s jedním mla-
díkem od kolotočů. A kdo ví, jestli 
k „mechtlím“ vůbec došlo, proto-
že po „techtlích“ je měla načapat 
kolotočářova manželka. Nicméně 
slečna na služebně při podání vy-
světlení uvedla, že se mělo jednat 
o  znásilnění, proto strážníci kvů-
li podezření z trestného činu věc 
předali Policii ČR. 

2. 8. 2015 několik minut po 
2. hodině ranní oznámil na  linku 
156 muž (25 let), že by potřeboval 

převézt na  ošetření, neboť se lé-
čí s psychickými problémy a dnes 
to nějak nezvládá. Hlídka vyjela 
na určené místo, kde mluvila s ro-
dinnými příslušníky. Ti strážníkům 
sdělili, že muž je ozbrojen nabi-
tou vzduchovou puškou, navíc 
má u sebe mačetu a dva nože a je 

zamčený v kuchyni v patře domu. 
Strážník, který oznámení přijímal, 
byl s mužem neustále v telefonic-
kém kontaktu, takže mu po tele-
fonu předával instrukce. Muž od-
mítl odložit zbraně, ale uvolil se 
k tomu, že odemkne kuchyň a po-
malu z ní vyjde před dům, kde již 

POLICIE ČR  

čekali připravení strážníci. Ti, jak-
mile viděli z otevřených dveří vy-
kukovat hlaveň vzduchovky, tu-
to obuškem srazili k zemi a poté, 
co vyšel výstřel, muže odzbrojili. 
Protože muž neustále kladl ak-
tivní odpor, byl za  pomocí hma-
tů znehybněn a po chvilce skon-

čil v  poutech. Následně strážníci 
na místo přivolali vůz RZS a hlíd-
ku Policie ČR. Muž byl převezen 
na ošetření a policisté si od stráž-
níků věc na místě přebrali.

13. 8. 2015 v  15.30 hodin bylo 
na linku 156 oznámeno, že v Ne-

žárecké ulici v  lesíku nad „Šin-
delnou“ hoří. Vzhledem k  dlou-
hodobému suchu byli strážníci 
na místě během chviličky. Naštěs-
tí se nejednalo o  požár, tedy za-
tím. Na místě si na starém ohništi 
opalovali 4 kluci (11,12,14,14 let) 
kabely z  domácích spotřebičů, 
samozřejmě kvůli pár gramům 
mědi. Slova jako „životní prostře-
dí, nařízení hejtmana, zákaz roz-
dělávání ohně v  lese“ apod. jim 
evidentně nic neříkala. Strážní-
ci dohlédli na  důkladné uhašení 
ohniště, poté kluky naložili a s ná-
ležitým vysvětlením předali rodi-
čům. O věci bude vyrozuměn od-
bor sociálních věcí MěÚ.

14. 8. 2015 v  18.00 hodin stráž-
níci vyjížděli do  Kau� andu, kde 
muž (50 let) vzal pět balení tabá-
ku, která následně roztrhl a tabák 
si volně vysypal do  připravené 
igelitky. Následně popadl kráje-
ný chléb, který u pokladny zapla-
til a  chystal se prodejnu opustit. 
V tom mu však zabránil detektiv, 
který ho celou dobu pozoroval.  
Protože způsobená škoda čini-
la 1195 Kč a  pachatel ji neuhra-
dil, strážníci přestupek zpracují 
a předají k řešení právnímu oddě-
lení MěÚ. 

Rudolf Gabriel

 Policisté zavítali na letní dětský tábor Nežárka
Policisté z  Územního odboru 
J. Hradec každoročně jezdí pre-
zentovat svoji práci na  letní dět-
ské tábory. Tentokrát zavíta-
li na  dětský tábor Nežárka, jenž 
pořádá Občanské sdružení No-
vý Řadov. Ukázky práce mužů 
zákona zhlédlo 131 táborníků, 
14 vedoucích společně s  ku-
chařkami a  zdravotnickým per-
sonálem. Dopravní policista Jan 
Prokeš prověřil, zda někdo z  tá-
borníků není pod vlivem alkoho-
lu či drog. Poté pohovořil nejen 
o  práci dopravních policistů, ale 
také táborníkům předvedl slu-
žební vozidlo dopravní policie. 
Policista Michal Bašta z OOP Tře-
boň děti seznámil s činností kraj-
ské pořádkové jednotky, kdy tá-
borníci měli možnost si výstroj 
rovněž vyzkoušet. Zároveň poho-
vořil o práci pořádkového policis-
ty na obvodním oddělení. Největ-

ším „lákadlem“ byli pro táborníky 
policejní psi. Děti se dozvěděly, 
jak služební pes prochází výcvi-
kem již od štěňátka a jaké doved-
nosti musí zvládnout, aby mohl 
být zařazen do  kategorie "pát-
rací pes". Celkem policisté před-
vedli ukázky výcviku čtyř policej-
ních psů. Kynolog Lubomír Ábel 
představil psa Larika a  rovněž 
policejní štěňátko Gaunera. Pso-
vod Petr Lukačovič pak čtyřnohé-
ho ochránce zákona Tima a  dal-
ší štěňátko Guta. Tisková mluvčí 
hradeckých policistů Hana Mi-
llerová dětem vhodnou formou 
okomentovala jednotlivé ukázky 
z výcviku služebního psa. V závě-
ru ukázek si děti mohly vyzkoušet 
výstroj policejních psovodů. Poté 
policisté odpovídali nejen malým 
táborníkům, ale i jejich vedoucím, 
na nejrůznější dotazy. 

(pokračování na str. 6)
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Prevence:   
Začátek školního roku
Konec prázdnin a začátek nového školního roku 
znamená každoročně pro policisty zvýšený do-
hled nad bezpečností dětí. Stejně tak tento rok 
obsadí nejen dopravní policisté ve  spolupráci 
s městskými strážníky v prvních dnech měsíce 
září přechody v blízkosti škol, ale i na frekven-

tovaných křižovatkách, kudy děti ke školám při-
chází. Připomenou jim, jak se správně a zejmé-
na bezpečně chovat v  silničním provozu, aby 
jejich cesta do  školy, ze školy, ale i  například 
na dětská hřiště byla vždy bezpečná. Na vybra-
ných školách pak policisté se žáky pobesedují 

a všechny zásady bezpečnosti silničního provo-
zu jim opětovně připomenou.
Rovněž tak policisté apelují na  všechny řidiče, 
aby zejména v prvních dnech nového školního 
roku dbali v blízkosti škol, autobusových zastá-
vek, dětských hřišť a všude tam, kde lze očeká-
vat pohyb dětí, maximální opatrnosti. 
Policie rovněž žádá řidiče, aby zvýšenou pozor-
nost věnovali i malým cyklistům. Řidiči a rodi-
če by si měli uvědomit, že první týdny ve škole 
znamenají pro každé dítě velkou změnu, a pro-
to v zájmu ochrany zdraví dětí by na sebe měli 
převzít zvýšenou zodpovědnost.
Rodiče prvňáčků, ale i ostatních mladších dětí, 
by si měli se svými ratolestmi zopakovat cestu 
do školy, připomenout jim, že bezpečnější tra-
sa vede přes světelně řízené přechody. Hlavně 
by měli jít dětem příkladem a  vždy důsledně 
dodržovat všechna pravidla silničního provo-
zu. Vhodné pro zviditelnění dětí jsou různé re-
� exní prvky (nášivky), které se umísťují zejmé-
na na školní brašny i na oděv. Taška s odrazkou 
je za tmy vidět několikrát více než bez ní. Jaká-
koliv odrazka či nášivka zvyšuje šanci, aby řidič 
chodce viděl a nesrazil ho.

Jindřichohradečtí policisté přejí dětem 
šťastné vykročení do nového školního ro-
ku a zároveň připomínají:
• přecházejte na  místech, která jsou pro přechá-

zení chodců přes vozovku určená - využívejte 
pro bezpečné přecházení přechody pro chodce 
či místa určená pro přecházení 

• než vejdete do  vozovky, nezapomeňte se roz-
hlédnout, a to nejdříve vlevo, pak vpravo a pro 
jistotu ještě jednou vlevo 

• nevcházejte do vozovky, pokud vidíte v blízkos-
ti přijíždět motorové vozidlo, nemuselo by včas 
stačit zabrzdit 

• do  vozovky vstupujte tehdy, pokud nejede 
v  žádném směru jízdy motorové vozidlo nebo 
v případě, když vozidla zastaví 

• udržujte oční kontakt s řidičem, budete tak mít 
větší jistotu, že o  vás řidič ví a  vaše přecházení 
bude bezpečnější 

• pokud svítí na  semaforu pro chodce červené 
signalizační značení, do vozovky nikdy nevstu-
pujte, a to ani v případě, že nejede žádné vozidlo 

• na přechodech pro chodce se zbytečně dlouho 
nezdržujte, snažte se vozovku v co nejkratší do-
bě opustit

Hana Millerová

 Dárci převzali zlaté kříže třetí třídy
Nejméně osmdesát bezpříspěvkových odběrů krve za sebou mají Josef Brtník, Václav Dlouhý, Ivana Fabešová, Miloslava Havlíková, Pavel Janák, Pa-
vel Jordánek, Iveta Karpíšková, Luboš Kořínek, Juraj Lancoš, Michal Medek, Vladimír Mrázek, Pravoslav Novák, Václav Pavlík, Monika Snížková, Libor 
Snížek, Bohumil Šte� , Hana Vonešová a Petr Vejvar. Český červený kříž je za to ocenil 17. července 2015 zlatými kříži třetí třídy.

Petra Lejtnarová
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  Projevujeme úctu zemřelým
Od 16. 7. 2015 do 10. 8. 2015 nás opustili:

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

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Valentina KNOBLOCHOVÁ, Otín 28. 9. 1928 16. 7. 2015
Eva UHRINOVÁ, Oldřiš 27. 5. 1938 16. 7. 2015
Milada HAVLOVÁ, Nová Bystřice 2. 5. 1926 17. 7. 2015
Martin ŠEBESTA, Studená 9. 10. 1969 18. 7. 2015
Bořivoj CHARVÁT, Jindřichův Hradec 7. 11. 1929 20. 7. 2015
Miloslava ŠPULÁKOVÁ, Plavsko 18. 12. 1924 24. 7. 2015
František BARTOŠ, Klenov 19. 2. 1943 26. 7. 2015
Jana JÍROVÁ, Ratiboř 18. 5. 1943 26. 7. 2015
JUDr. Milan KALAMEN, Jindřichův Hradec 18. 9. 1940 31. 7. 2015
Marta FAROVÁ, Chlum u Třeboně 10. 6. 1951 1. 8. 2015
Jana MARYŠKOVÁ, Jindřichův Hradec 16. 4. 1929 1. 8. 2015
Bohuslav KURÁČEK, Jindřichův Hradec 30. 6. 1935 2. 8. 2015
František BRÝNA, Nová Včelnice 7. 4. 1947 2. 8. 2015
Jiří KOUTNÝ, Jindřichův Hradec 9. 5. 1944 6. 8. 2015
Karel BINDER, Jindřichův Hradec 21. 11. 1931 6. 8. 2015
Pavla ŠVECOVÁ, Jindřichův Hradec 11. 11. 1929 7. 8. 2015
Ladislav MÍCHAL, Jindřichův Hradec 13. 6. 1926 8. 8. 2015
Milan ZÍKA, Jindřichův Hradec 13. 11. 1935 8. 8. 2015
Oldřich SCHMIDT, Jindřichův Hradec 19. 11. 1935 10. 8. 2015
Marie RODOVÁ, Jindřichův Hradec 7. 3. 1934 10. 8. 2015 Foto: Jana Hanzlová

  Třinácté zastaveni křížové cesty: Ježíšovo tělo položeno na klín Matky
Všichni čtyři evangelisté se zmiňují 
o tom, jak po brzké Ježíšově smrti 
na kříži bylo naloženo s jeho tělem: 
„Když vojáci přišli k Ježíšovi a vidě-
li, že je již mrtev, kosti mu neláma-
li, ale jeden z nich mu probodl ko-
pím bok; a ihned vyšla krev a voda. 
A  ten, který to viděl, vydal o  tom 
svědectví, a jeho svědectví je prav-
divé; on ví, že mluví pravdu, abyste 
i vy uvěřili“.
Potom požádal Piláta Josef z  Ari-
matie - byl to Ježíšův učedník, ale 
tajný, protože se bál Židů - aby 
směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže. 
Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef 
šel a tělo sňal.
Přišel také Nikodém, který kdysi 
navštívil Ježíše v noci, a přinesl sto 
liber směsi myrhy a aloe. Vzali Je-
žíšovo tělo a zabalili je s vonnými 
látkami do lněných pláten, jak je to 

u Židů při pohřbu zvykem. V  těch 
místech, kde byl Ježíš ukřižován, 
byla zahrada a  v  ní nový hrob, 
v němž dosud nikdo nebyl pocho-
ván. Tam položili Ježíše, protože byl 
den přípravy a hrob byl blízko. (Bi-
ble, Evangelium podle Jana, 19. ka-
pitola, verše 32 - 42).
Bible se tedy přímo nezmiňuje 
o  tom, že tělo po  sejmutí položi-
li na klín jeho Matky. Bylo by však 
divné, kdyby po tom, co stála u kří-
že v době jeho umírání, hned ode-
šla a nezajímala se o jeho pohřeb.
Na základě Tradice tedy Církev zob-
razuje scénu sejmutí z kříže, jehož 
ikonickým vyvrcholením je mrtvé 
Ježíšovo tělo v  náručí Matky Boží. 
Tato scéna se nazývá PIETA a stala 
se námětem zobrazení pro mnoho 
sochařů a  malířů. Asi nejznámější 
Pietou je socha od  Michelangela, 

která se nachází v  chrámu sv. Pe-
tra.  Vyjadřuje bolest Matky Boží, 
v této bezmezné bolesti však není 
zoufalství, ale naopak důvěra v Bo-
ha, který „má vždy poslední slovo“ 
a „nikdy své bitvy neprohrává“.
V přeneseném smyslu vyjadřuje ta-
to scéna bolest všech matek, když 

vidí umírat nebo trpět své děti. Ma-
teřské citové pouto, které je s nimi 
spojuje, je tady silnější než realita 
smrti. Milující matka své dítě nikdy 
neopouští, ať se s ním děje cokoliv.

P. Jiří Špiřík

3. září 1915
Požár
V  sobotu dne 28. m.m. před 
12. hod. v  noci vypukl požár 
v parní pile � rmy M. Stein, neda-
leko města u silnice k  Jarošovu 
vedoucí. Hned, jak dáno bylo zna-
mení na zvon, shromažďovali se 
členové hasičského sboru u skla-

diště a když opatřeni byli koně, 
vyjeli s jednou stříkačku na místo 
požáru. Zpočátku zdálo se, že bu-
de požár snadno zdolán neb ho-
řela pouze střecha nad kotelnou 
a z blízkých dragounských ka-
sáren dostavivší se vojíni hledě-
li požár uhasiti, avšak nebylo po 
ruce žádné hasičské náčiní a než 

dopravena byla stříkačka sborová 
ke studni dosti vzdálené a než na-
taženy byly hadice, vzňala se ke 
kotelně těsně přiléhající velká ce-
lá dřevěná budova až k štítné zdi, 
která naplněná jsouc snadno hoř-
lavými látkami a kde pokryto bylo 
vše jemným dřevěným prachem 
a pilinami. Zároveň chytily kolem 

budovy se nalézající zásoby růz-
ného druhu prken, klad, staveb-
ního dříví i palivo. Mezi tím do-
pravena byla na místo požáru též 
parní stříkačka a dostavila se vo-
jenská pomoc. Parní stříkačka za-
ujala místo u řeky u továrny Lnář-
ského družstva, odkud hadicemi 

(pokračování na str. 8)

POHLEDY DO HISTORIE
  Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

Září roku 1915 nevyniklo žádnými výjimečnými válečnými událostmi, a tak Ohlas od Nežárky přinesl alespoň výčet 
válečných vyznamenání udělených za dobu trvání války příslušníkům zdejšího 75. c.k. pluku. Na jindřichohradec-
kých školách se pomalu jako obvykle rozbíhal nový školní rok. Na německých školách byly výjimečně prodlouženy 
prázdniny až do 15. října. Místní pak hovořili především o velkém požáru Steinovy parní pily u silnice na Jarošov, 
k němuž došlo koncem srpna, a náhlém úmrtí oblíbeného místního hoteliéra pana Kaspera.

Třinácté zastaveni křížové cesty: Ježíšovo tělo položeno na klín Matky

str. 7

ZÁŘÍ 2015

www.jh.cz



SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

přes 600 m délky tlačena byla 
voda dvěma proudy na  požářiš-
tě. Vojsko zároveň odklízelo dříví 
a špalky, aby tím obmezil se po-
žár, což se po více než 3 hodinné 
namáhavé práci takto spojený-
mi silami podařilo. K  požáru do-
stavily se též sbory se stříkačkami 
z  Horního a  Dol. Skrýchova, Ra-
douňky, Rodínova a Jindřiše, kte-
ré však v činnost nevstoupily. 

Prodloužení prázdnin
Zemská školní rada určila, by 
prázdniny na  obecných a  měš-
ťanských školách německých 
letošního roku výminečně do 
15. října předlouženy byly.

Druhé květy
Ze zahrady p. Kaplického v Růžo-
vé ulici přinešen do administrace 
naší druhý bohatý květ jabloně; 
u p. Macháčka, hřebenáře za kos-
telem kvete po třetí jabloň a má 
po druhé ovoce.

Pozor na boty
Poslední dobou množí se kráde-
že bot v  hotelích, kdež cestují-
cím před pokojem postavené bo-
ty bývají odcizovány. Též i z okolí 
došly na  četnickou stanici zprá-
vy o krádeži bot. Tak ku příkladu 
ztratily se minulou sobotu vo-
jínu dragounského pluku, toho 
času pomocníku u  p.  Březského 
z Birkenfelsu zaměstnanému Kar-
lu Kohoutovi v zahradní besídce, 
v níž spal, dva páry bot mimo půl 
kg uzeného masa. 

10. září 1915
511 vyznamenání za statečnost
Obdržel náš domácí hrdinný 
c. a  k. pěš. pluk č 75. za  trvá-
ní války. Vysoký počet, ten nej-
lépe osvědčuje, s  jakou stateč-
ností a odhodlaností bojuje pluk 
náš za  svého milovaného císa-
ře a  svou drahou vlast. Přiznáno 
bylo 10 zlatých medailí, 125 stří-

brných medailí I. třídy, 216 stříbr-
ných medailí II. třídy a 160 bron-
zových. 

17. září 1915
Včera dopoledne
Zemřel v Praze, kdež v těžké cho-
robě své lékařské pomoce vy-
hledávati se snažil, zdejší pan 
Antonín Kasper, majitel známé-
ho „hotelu Kasper“, dříve hotelu 
„U Černého Orla“ na hlavním ná-
městí ve věku 41 let. Zesnulý byl 
osobností známou, odborníkem 
velmi zkušeným a  přičinlivostí 
svou za podpory své choti získal 
hotelu svému stále stoupající ob-
liby. Předčasně zesnulého opla-
kává zdrcená choť se 3 nezao-
patřenými dítkami od 6 do 10 let. 
Tělesná schránka zesnulého bu-
de dne 19. do J. Hradce převeze-
na a zde dne 19. o půl 8. hod. odp. 
na hřbitově sv. Trojice k věčnému 
odpočinku uložena. 

24. září 1915
Školní slavnosti
Na zdejším c.k. gymnasiu byla ko-
nána dne 18. září z  nařízení c.k. 
zemské školní rady hned po Ve-
ni Sancte vlastenecká školní slav-
nost loyální. – Zítra dne 25. září 
bude se konati k  uctění památ-
ky zesnulého ředitele ústavu Dra 
Ant. Deckra školní slavnost smu-
teční.

Hotel Kasper
Dále ve stejném rozsahu povede 
ovdovělá paní V. Kasperová, kte-
rá po celá léta s manželem svým 
v podniku tom čile nápomocnou 
byla. Poukazujeme na  oznámení 
v tomto čísle. 

Pro opilství
Při odvodu v  minulém týdnu 
v  Hradci odbývaném, byl z  roz-
kazu úřadujícího zástupce po-
litického úřadu ze síně odvodní 
opilý T. do městského vězení od-

veden. 
Jindřichův Hradec let osmdesá-
tých. 
XXIII. Dobré a zlé časy doktora 
Budila
Byla to dobrá myšlenka, dáti 
na pomník městského lékaře dra 
Bedřicha Budila zdařilou jeho po-
dobiznu. Když jsem stanul za kos-
telem sv. Trojice u nového tehdy 
kamenného památníku poprvé, 
zaujala milá tvář typického Hra-
dečana celou mou duši a hlavou 
táhlo pásmo vzpomínek na bod-
rého, veselého, vlídného rádce 
naší rodiny a  velké části celého 
města, které ztratilo v  dru Budi-
lovi jednoho z  obyvatelů nejob-
líbenějších a  nejzasloužilejších. 
Prozradím-li v  následujících řád-
cích některé z  upomínek, jež se 
mi tehdy a  i  později častěji při-
hlásily bezděčnou silou, omlou-
vám již napřed zdánlivou nešetr-

nost některých upřmnou snahou 
zachovati aspoň poněkud osob-
ně velice mi sympatického a  ne-
zapomenutelného „dobrodince 
chudých“ budoucím generacím 
a  návštěvníkům hřbitova tak, 
jak jsem jej znal, jak se bez falše 
a  přetvářky jevil a  působil v  Jin-

dřichově Hradci celá desetile-
tí. „Fricek“, jak vypravovával můj 
strýc, byl žákem méně než pro-
středním a  přivedl to v  jednom 
běhu dokonce tak daleko, že byl 
ve  třídě podle tehdejší „lokace“ 
jedním z posledních. Bylo již roz-
hodnuto, že ústav opustí a zvolí si 
nějaké povolání praktické, neboť 
otec Budilův, který byl � nančním 
dozorcem, neznal žertů a nechtěl 
dále vynakládati peníze na  syna, 
jenž podle jeho zdání neoprav-
ňoval k zvláštním nadějím do bu-
doucnosti. Ale maminka Bedři-
chova rozhodla jinak. V  poslední 
chvíli vrazila se svým nešťastným 
synkem do  třídy, energicky mu 
rozkázala, aby se vrhl žasnoucí-
mu třídnímu k  nohám a  slibo-
vala za  rozčilením se chvějícího 
studentíka, že se polepší. Fricek, 
jemuž také prý říkávali „červený 
kluk“ pro jeho načervenalé vlasy 
a  rudou zdravou tvář (Dr.  Budil, 
jak známo, barvíval si v mužných 
letech svých vlas a knír na černo) 
chtěl se vždy již vzchopiti, ale zno-
va a znova musel se skláněti před 
třídním a slibovati polepšení. Ko-
nečně byla matka uspokojena, 
usadila synáčka do jedné z prázd-
ných lavic a stále jej napomínajíc 
a přízni profesorově doporučujíc, 
vycházela za  všeobecného veselí 
ze třídy. A  s  Bedřichem skutečně 
od té doby stala se změna. Učil se 
mnohem lépe a byli spolu s mým 
strýcem a jinými spolužáky první-
mi abiturienty hradeckého gym-
nasia po reorganisaci rakouského 
školství středního r. 1849.

Ohlas od Nežárky a další regionální 
tituly můžete studovat v  knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

  V zámeckých prostorách společně vystoupí čeští a rakouští hudebníci
Základní umělecká škola v Jindři-
chově Hradci a město Jindřichův 
Hradec vás srdečně zvou na  Be-
ne� ční koncert Mezinárodního 
orchestru v neděli 20. září 2015 
v  17.00 hodin v  Rytířském sá-
le Státního hradu a  zámku. Ja-
ko každoročně proběhne i  letos 
v posledním srpnovém týdnu let-
ní orchestrální soustředění Mezi-
národního orchestru Jindřichův 
Hradec -   Gmünd. Již po  čtyřia-
dvacáté se sejdou děti, mládež 

a dospělí z Čech a Rakouska hol-
dující vážné hudbě ke společným 
zkouškám a  vystoupením. Ve-
doucími soustředění jsou violon-
cellistka Ilona Průšová a houslista 
Miroslav Chytka  spolu s  dalšími 
odbornými asistenty  -  českými 
a rakouskými hudebníky. Po kon-
certech ve  Zwettlu a  Gmün-
du  vystoupí toto těleso v  neděli 
20. 9. 2015 v 17.00 hodin v Rytíř-
ském sále jindřichohradeckého 
zámku. V programu zazní skladby 

G. Ch. Wagenseila,  G. Ph. Tele-
manna, K. Stamice, G. Bizeta 
a dalších.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek 
koncertu bude věnován na  výz-
dobu porodnického oddělení Ne-
mocnice Jindřichův Hradec. Vý-
roba výzdoby bude realizována 
Otevřenými OKNY, z.ú.

Děkujeme za  podporu a  těšíme 
se na společný kulturní zážitek.

Jana Vojáčková, Miroslav Chytka

str. 8 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz

brných medailí I. třídy, 216 stříbr- veden. 



CHCETE NÁS?
Rek, kříženec, pes, 9 let, kastrovaný
Rek je střapatý oříšek menší velikosti. Je zvyklý 
žít venku. S fenkami většinou vychází, pejsky 
si vybírá. Byl by vhodnější jako jedináček. K li-
dem je kontaktní, miluje mazlení a procházky.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Kukín, jagdterier, pes, cca 4-5 let
Podmínkou adopce je dodatečná kastrace.
Kukín je velmi kontaktní, aktivní pejsek, který 
byl nalezen v Jindřichově Hradci. Je poslušný, 
na vodítku i na volno chodí pěkně, na přivolá-
ní přijde. S ostatními pejsky nekon� iktní, ko-
ček ani slepic si nevšímá. K lidem velmi kon-
taktní, včetně dětí. Doma je čistotný, neštěká.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Ajky, kříženka, fena, cca 4-5 let, kastrovaná
Ajky je moc milá, hodná, jemná. Chvilku ji tr-
vá, než začne člověku důvěřovat, ale pokud jí 
dáte dostatek času bez nátlaku a klid a bezpe-
čí, bude vás zanedlouho milovat bez výjimek 
a celou svojí duší. Je potřeba, aby ji byl nový pá-
níček ochotný nejdříve několikrát přijet navští-
vit a mohli se tak s Ajky trochu poznat. Získá tak 
opravdu fantastickou, vděčnou a věrnou kama-
rádku na zbytek života, která za to stojí. S pej-
sky, kočkami či slepicemi nemá problém. Vycho-
vané děti respektuje. Rychlé pohyby, nečekané 
zvuky a chaos ji ale prozatím stále děsí. Na vo-
dítku chodí pěkně. Svého páníčka poslouchá na 
slovo a na první pokus. Doma je čistotná.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 
(Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)

Pritta, kříženka, fena, cca 4-5 let, kastrovaná
Pritta je milá fenečka, která se cizích lidí bojí. 
V žádném případě ale není zlá, pokud se na ni 
jde s klidem, nechá se pohladit a manipulovat 
sebou. V bytě je čistotná, nic neničí, na vodítku 
chodí dobře. Jelikož si nezažila nic dobrého a v 
podstatě žila jen ve smečce psů na dvoře, je hod-
ně lekavá, ale stále pracujeme na seznamování 
s okolím. V autě jezdí hezky. S kočičkami vychá-
zí bez problémů, o další drobné zvířectvo (mor-
čata, papoušci) zájem neprojevuje a s ostatními 
pejsky vychází dobře, i když zprvu se jich trochu 
bojí a vrčí na ně, ale jak zjistí, že jí nic nehrozí, 
skamarádí se. Je dobrý hlídač, ale není zbyteč-
ně uštěkaná, jen hlásí cizí lidi v domě. Váží 11 kg.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Ross, kříženec staforda, pes, cca 2 roky
Mladý, aktivní pes. Trochu nevychovaný. K li-
dem velice kontaktní. Pejsky si vybírá. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Electra, kočka, cca 10 let, kastrovaná
Electra je hodná kočička. K cizím je spíše nedůvěřivá, ale rozhodně není 
zlá, radši se schová, když si není jistá. Ke svým lidem i sama přijde a vy-
žaduje mazlení. Zvyklá na kočičí WC i na ostatní kočičky. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 
Cibela z.s. – www.cibela.cz, tel.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec – www.psi-jh.estranky.cz

Klára Černá 

  Vydejte se po stopách žabáka Jindry
Hamerský potok o. s. letos už podruhé pořádá akci pro rodiny s dětmi. 
Protože v květnu jsme museli tuto akci z důvodu deště zrušit, vydáme 
se stopovat žabáka Jindru znovu v neděli 20. září. Trasou bude nená-

ročný, pouze asi dva a půl kilometru dlouhý okruh okolo Polívek. Sraz 
bude u kamenného stolu vedle kostela sv. Jakuba. Přijít na start může-
te kdykoli od 13.30 do 14.30 hodin. Cílová rovinka bude nedaleko od 
startu. Akce je vhodná pro děti předškolního a mladšího školního věku, 
konat se bude i v případě mírného deště (nezapomeňte v tom přípa-
dě pláštěnky).
Tato vycházka probíhá v  rámci projektu podpořeného z  grantového 
programu Jihočeského kraje pro rok 2015, Hamerský potok o. s. v letoš-
ním roce podpořilo rovněž Město Jindřichův Hradec.

Jana Dvořáková

   Židovské tradice připomene 
svátek stanů Sukot
Spolek ZIKARON z.s. Jindřichův Hradec založilo několik občanů, jejichž 
společným cílem je, aby v našem městě vznikl památník, připomínají-
cí, že své domovy muselo za 2. světové války nedobrovolně opustit ví-
ce než 120 židovských obyvatel. Z koncentračních táborů se jich vráti-
lo jen několik, a protože historická paměť slábne, bylo by správné, aby 
jejich památka nezůstala zapomenuta. Spolek Zikaron (česky Paměť) 
chce iniciovat důstojnou připomínku na  naše tehdejší spoluobčany. 
První akcí byla spoluúčast na celostátní akci PAMATUJ v březnu letošní-
ho roku a květnová vzpomínka na 1. ZŠ. 
Spolek ZIKARON nyní zve na populárně vzdělávací akci s názvem SUKOT 
neboli Svátek stanů, jejímž účelem bude přiblížit významný poutní svá-
tek, který se slaví společně s  rodinou, přáteli a milými hosty. Akce se 
koná v neděli 20. září v kavárně FotoCafé a v parku Muzea fotogra-
� e a  MOM. Program bude probíhat od  14.00 do  17.00 hodin (14.00 
hodin Vítejte! Šalom!, 14.30 hodin přednáška Židovský rok aneb 
svátky v životě Židů, 14.30 hodin stavba suky a ochutnávka tradič-
ní židovské kuchyně, 16.00 hodin kapela Schimmerle Klezmer). Ži-
dé si touto ak-
cí připomínají 
č t yř icet i leté 
putování pou-
ští do  Zaslíbe-
né země, bě-
hem kterého 
žili ve stanech; 
proto i  při 
oslavě svátku 
SUKOT se sto-
luje i spí v pro-
vizorním pří-
střešku zvaném suka. Ve své domovině i v diaspoře jej Židé slaví sedm dní. 
Suka – stánek je příbytek, jehož střechu tvoří větve, listoví, sláma, chvojí 
nebo jiné přírodní materiály. Střecha musí být prostupná tak, aby v no-
ci byly vidět hvězdy. Vnitřek suky je vyzdoben různými květy a plody, 
které na podzim uzrály. 

Sabina Langerová

Rek

Kukín

Ajky

Pritta

Ross

Electra
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 Husité na talíři zvou opět na hostinu
Od 11. září až do 9. října může-
te opět na  vlastní kůži i  zažívací 
ústrojí zažít středověkou hostinu, 
ochutnat dobové pokrmy a  do-
zvědět se, jak správně stolovat, 
a  také něco o pohnuté době za-
čátku husitských válek. Středo-
věká hostina s husity na talíři po-
kračuje po úspěšné letní sérii. 
Po  čtyři zářijové a  dva říjnové 
večery se ve  20.00 hodin ote-
vře brána minoritského klášte-
ra a  nabídne prostřenou tabuli 
večerní hostiny, které se zúčast-
ní několik zajímavých osob. Ná-
vštěvníci jsou po celou dobu pří-
mou součástí příběhu, který se 
bude odvíjet jako skutečná hos-
tina, včetně dobového nádobí, jí-
del, i způsobů. Jak je u Večerních 
toulek bájným Hradcem zvykem, 
dočkají se návštěvníci i  tro-
chu  netradičního pojetí. Překva-

pení je přichystáno více, včetně 
soutěže se zajímavou výhrou.
Středověká hostina trvá přibliž-
ně 70 minut a  odehrává se celá 
u  prostřeného stolu. Představení 
začínají vždy ve 20.00 hodin před 
vstupem do  bývalého minorit-
ského kláštera u  kostela sv. Jana 
Křtitele (dnešní muzeum) ve Štít-
ného ulici. V  září se uskuteční 
11., 18., 25. a  27., v  říjnu poté 
4. a 9. Počet míst u stolu je ome-
zen, proto je zapotřebí si místa včas 
rezervovat v Informačním středisku 
města (vstupné se platí až na místě 
na začátku představení). 
Nevšední zážitek na  středověké 
hostině přijde na  120 Kč pro dě-
ti do  15 let, seniory nad 64 let 
a  také pro ty, kteří přijdou v  do-
bovém kostýmu. Plná cena činí 
160 Kč za  osobu. Doporučujeme 
účast min. ve dvojicích.

Husité na  talíři jsou spolu� nancováni městem Jindřichův Hradec a  Jiho-
českým krajem a jsou součástí projektu Jižní Čechy husitské.

Informace: http://ca.novadomus.cz/vecernitoulky a  facebook Večer-
ních toulek bájným Hradcem
Objednávky: Informační středisko, tel.: 384 363 546, e-mail: info@jh.cz

Martin Musil

 Nad Nežárkou se bude znovu zpívat
Podzimně laděný festiválek Zpí-
vání nad Nežárkou pořádá letos 
již po  sedmé jindřichohradec-
ká vokální skupina X-TET. Hned 
v  úvodu však musím upozornit 
na  dvě významné změny: Festi-
val proběhne již první zářijovou 
sobotu 5. 9. od  15.00 hodin. 
A  vzhledem k  nepříznivému po-
časí, které nám pokazilo několik 
posledních ročníků, jsme se roz-
hodli využít vstřícnosti Fakulty 
managamentu VŠE v Jindřichově 
Hradci a  Zpívání nad Nežárkou 
proto letos proběhne ve  Dvora-
ně FM VŠE, kde nebudeme závis-
lí na rozmarech počasí.
Kromě pořádající skupiny X-TET 
se můžete s  námi těšit na  folko-
vé duo Kláry Šimkové & Marké-

ty Hávové z  nedalekého Batelo-
va, stálice nejen regionální scény. 
Ze Strakonic přijede skupina NO 
NASDAR se svými originálními 
texty i  muzikou a  jistě není po-
třeba jindřichohradeckému pu-

bliku představovat sbormistryni 
sboru GVN Zanoty Květu Pilnou, 
která je se svým manželem Hon-
zou členkou právě této skupiny. 
Do  vokálních vod nás vrátí br-
něnské MOŠNY, které nebudou 

na Zpívání poprvé, a z kuloárů ví-
me, že se cítí v Jindřichově Hrad-
ci jako doma. V  loňském roce 
přijel z  Liberce Jarret a  letos nás 
navštíví kapela DISNEY BAND, 
příbuznost jmen frontmanů těch-
to kapel není zcela náhodná. Šes-
tici kapel uzavře plzeňská STRAŠ-
LIVÁ PODÍVANÁ. "Strašlivka" se 
stylizuje do  oblasti historizující-
ho folku s přídechem středověku, 
renesance či židovských a  cikán-
ských názvuků. 
Přijďte si s námi užít pohodu ba-
bího léta v  novém, vzdušném 
prostoru dvorany FM VŠE. Těšíme 
se na vás! Vstupenky na místě.

Štěpán Štrupl

 Děti z SK Kapři se proměnily v gladiátory
Přestože si 
to ani neu-

vědomuje-
me, setkání 

dětí a  dob-
r o v o l n í k ů 

na  táborech 
pro děti a  dospělé s  postiže-
ním vyplňují důležitá místa v ži-
votě druhých lidí. Tentokrát, víc 
než kdy dřív, jsem si uvědomila, 
jak velké, různé osobnosti se tu 
potkávají. Někteří zde byli popr-
vé, někteří jezdí od začátku. Kaž-
dý je originál, každý má doma ten 
svůj boj a  přesto deset dní fun-
gují společně lidé s různými po-
třebami, různými představami, 
s  rozdílným přístupem k  životu. 
Jedni otevření, jiní uzavření. Ten-

tokrát bylo, víc než dřív, znát, jak 
moc nás ovlivňuje prostředí, kde 
žijeme. Ovlivňují nás rodiče, přá-
telé, partneři, kolegové.
Ale všem lidem prospívá dopřát 
čas od času duši uvolnění. Uvol-
ňuje totiž životní sílu a  vese-
lá nálada rozežene každý smu-
tek. Každý člověk, který projde 
tímhle táborem, tu nevědomky 
něco zanechá a  něco si odnese. 
Většinu z  toho něčeho nemůže-
me ani vidět, ani slyšet, ani spočí-
tat. A přesto je to hodně důležité. 
Když děti během chvilky složily 
píseň a  upřímně tak poděkovaly 
dobrovolníkům, nebo když jsme 
se dozvěděli, že jim mnohdy závi-
dí i zdraví kamarádi to, co s Kap-
ry zažijí, jsou to silné momenty. 

A  tak se letos členové Gladiátor-
ské školy naučili bojovat a na zá-
věr tábora své umění předvedli 
rodičům a  veřejnosti a  za  to byli 
oceněni gladiátorským znakem. 
Na  úvod nám přednesl Martin 
Doležal vše o gladiátorech a ama-
zonkách. Opět jsme navštívili di-
vadlo v Žirovnici, kde účinkovala 
naše kamarádka Klárka a jako vlo-

ni měla největší ovace.   V  úterý 
se konala noční show, kde bojo-
vali již zkušenější gladiátoři z řad 
dobrovolníků a vystoupila skupi-
na Novus Origo. Bylo hodně zážit-
ků, hodně zpěvu v doprovodu Pé-
ti Mottla a Majdy Michlové. Zpět 
do reality se nikomu moc nechtě-
lo, tak snad někdy příště.

Michaela Jůnová 
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
 ÚKAZY NA OBLOZE V ZÁŘÍ 2015

Planeta Merkur zůstává nepozorovatelná, Venuši spatříme ráno nad východem, Mars také ráno nad východem, ale velmi nízko.  Jupiter lze 
pozorovat opět od poloviny měsíce ráno nízko nad východním obzorem, Saturn večer nad jihozápadem. Uran a Neptun najdeme na ob-
loze po celou noc. Pozorování Měsíce je velice hezké, nejlépe, je-li Měsíc ve fázi kolem první čtvrti. V tuto dobu je totiž Sluncem osvětlován 
z pravé strany, a proto výškově rozdílné útvary na jeho povrchu vrhají stíny do okolní krajiny.  Obraz v dalekohledu je velice působivý.  Měsíc 
projde 5. září poslední čtvrtí, 13. září novem, 21. září první čtvrtí a 28. září nastane úplněk. Při něm budeme moci, ačkoli v dost nepohodlnou 
hodinu, sledovat úplné zatmění Měsíce, viditelné u nás prakticky v celém průběhu. Hvězdárna bude pro veřejnost k pozorování otevřena. 
25. září proběhne EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ.  Podrobnosti k oběma akcím budou zveřejněny v příštích dnech. Dne 14. 9. je Měsíc v odzemí 
(406 472 km), 28. 9. v přízemí (356 878 km). I Slunce je zajímavé, za jasného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa teplejší - fakulová 
pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciálním dalekohledem na Hvězdárně pak uvidíte i erupce a další děje na Slunci.
Obloha na přelomu léta a podzimu je, jako v každém jiném ročním období, velmi pěkná, nabízí k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, 
dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů.

Další zajímavosti oblohy v září 2015:

• 1. 9. v  5.00 hodin – Neptun v opozici se Sluncem, v 6.00 hodin 
– Venuše v konjunkci s Marsem (Venuše 8,8°jižně) 

• 4. 9. v 11.00 hodin - Merkur v největší východní elongaci (27° od Slunce)
• 10. 9. v 7.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 2,1° severně; 

na ranní obloze seskupení Měsíce, Venuše a Marsu) 
• 10. 9. ve 21.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 5,4° jižně) 

Návštěvní hodiny pro veřejnost v září 2015:
odpoledne: úterý a pátek: 13.00 - 16.00 hodin

večer: úterý a pátek: 20.00 – 22.00 hodin
V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí. V případě nepříz-
nivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21.00 hodin a jako náhrad-

ní program nabízíme projekci � lmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním 
komentářem. Členové ČAS a kroužků DDM mají po předložení platného členského 

průkazu ČAS vstup volný. Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených 
kontaktech, s minimálně třídenním předstihem!!!

• 19. 9. v 4.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,3° severně; 
Měsíc v blízkosti Saturnu pozorovatelný 18. a 19. 9. večer nad jihozápadním 
obzorem) 

• 21. 9. ve 24.00 hodin - Venuše dosahuje maximální jasnosti (-4,5 mag)
• 23. 9. v 9.20 hodin – začátek astronomického podzimu, podzimní rovnoden-

nost. Slunce vstupuje do znamení Vah
• 25. 9. v 5.00 hodin  -  Mars v konjunkci s α Leo (Regulus; Mars 0,8° severně – 

seskupení Jupiteru, Marsu a Venuše v blízkosti Regulu ráno na východě)
• 29. 9. ve 4.00 hodin - planetka (4) Vesta v opozici se Sluncem
• 30. 9. v 16.00 hodin - Merkur v dolní konjunkci se Sluncem

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 606 633 439, 725 763 207. Další podrobnosti najdete také na www.ddmjh.cz
Jana Jirků

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vý-
věsce před vchodem do areálu.
Vstupné: (není-li uvedeno jinak) dospělí - 30 Kč, děti - 20 Kč
Pro školní exkurze zůstává vstupné beze změn, tzn. 10 Kč/dítě, 
pedagogický doprovod zdarma.

 Hudební škola v Růžové ulici otevře dveře všem zájemcům
Hudební škola Yamaha Jindřichův Hradec zve všechny zájemce na Den otevřených dveří v úterý 8. 9. 2015 od 13.00 do 17.00 hodin do hudební 
školy v Růžové ulici, kde si můžete nejen prohlédnout naše krásné prostory, ale i získat mnoho informací z hudebního světa. Nabízíme zajímavé 
aktivity nejen pro nejmenší děti, také pro starší i dospělé a seniory. Více informací najdete na www.facebook.com/yamahajh.cz 
Přijďte, těšíme se na vás!

Eva Hejdová

  Květiny provoní odpoledne 
a budou i pomáhat
Stalo se již tradicí, že se počátkem září zaplní vestibul Kulturního domu 
Střelnice květinami, probíhá zde totiž bene� ční akce s názvem Květino-
vé odpoledne. V letošním roce se již čtrnáctý ročník Květinového odpo-
ledne uskuteční v pátek 11. září za účasti žáků středních odborných 
škol s � oristickým zaměřením z Třeště, Českých Budějovic a Soběslavi. 
Součástí prodejní přehlídky netradiční květinové vazby bude, tak jako 
v uplynulých ročnících, módní přehlídka a prezentace výrobků klientů 
chráněných dílen organizace Otevřená Okna z.ú.

Společný výtěžek Květinového odpoledne pomůže rozvoji aktivit této 
organizace, která si klade za cíl podporovat osoby se zdravotním posti-
žením při jejich zapojení do společenských aktivit a životní sebereali-
zaci. Také čtrnáctý ročník této akce proběhne ve spolupráci s městem 
Jindřichův Hradec, Agenturou New Style Jany Drobilové  a Svatebního 
salonu Sára za účasti moderátora Michala Arnošta.

Vladimír Nosek

  V září se můžete těšit na Netopýří noc
Velmi zajímavý a  v  mnoha ohledech ojedinělý projekt je připraven 
na druhou zářijovou sobotu. Všichni příznivci okřídlených savců se mo-
hou těšit na Netopýří noc v Jindřichově Hradci, která se koná v sobotu 
12. září od 19.00 hodin v Ekocentru Vespolek. Akci pořádá tento spo-
lek ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON). 
Součástí akce je přednáška a promítání o netopýrech, ukázka ochoče-
ných handicapovaných netopýrů a vycházka spojená s jejich pozoro-
váním pomocí ultrazvukového detektoru. Připraven je také doprovod-
ný program pro děti. 

Může se zdát, že se jedná o  lokální akci, ale není tomu tak. Probíhá 
v  rámci  Mezinárodní noci pro netopýry  a  koná se na  stovkách míst 
po celém světě, a  to v období od 13. srpna do 25. záři. V  jižních Če-
chách probíhá akce pouze na 4 místech (2x na Táborsku, 1x v Českých 
Budějovicích a 1x právě v Jindřichově Hradci).

Jitka Burianová
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KULTURNÍ SERVIS
 Dům gobelínů zasvětí návštěvníky do tajů patchworku 

V  září zveme všechny milovníky 
patchworku a quiltingu do Domu 
gobelínů na výstavu s názvem JH 
PATCHWORK, která představí dí-
la účastnic kurzů patchworku 
v  Domě gobelínů a  ve  Výtvar-
né dílně v Zahrádkách. Dlouho-
letá lektorka kurzů patchworku 
a  quiltingu Mirka Fáberová se 
patchworku aktivně věnuje již ví-
ce než deset let a se svými quilty 
se zúčastnila hned několika mezi-
národních výstav a soutěží. V ro-
ce 2008 jí na  festivalu Evropská 
křižovatka patchworku v  Alsas-
ku byla udělena prestižní cena 
Prix Bernina. Výběr textilních děl 
účastnic obou regionálních kur-
zů bylo možné již tento rok zhléd-
nout na  výstavě v  Městském 
muzeu a  galerii v  Dačicích. Ver-
nisáž výstavy JH PATCHWORK 
v  Domě gobelínů se uskuteční 

4. září 2015 v  16.00 hodin 
za  hudebního doprovodu žáků 
ZUŠ Vítězslava Nováka v  Jindři-
chově Hradci. Návštěvníci se mo-
hou inspirovat nejen originální-
mi dekami, přehozy, polštáři, 
ubrusy, ša-
ty, sukně-
mi, halena-
mi, taškami 
a  dalšími 
drobnými 
výrobky 

zhotovenými různými textilními 
technikami, ale i  textilními umě-
leckými díly, tzv. artquilty. Mno-
hé z vystavovatelek se zúčastnily 
kurzů patchworku v Domě gobe-
línů. Zájemci o tuto textilní tech-
niku se mohou přihlásit do kurzu 

patchworku 
pro začáteč-
níky v  Domě 

gobelínů, ve-
d e n é h o 

p rávě 
M i r -

kou Fáberovou, a  to o  víkendu 
12.–13. září 2015. Bližší infor-
mace o  kurzu najdete na  webu 
www.dumgobelinu.cz. Výsta-
va JH PATCHWORK potrvá 
do  4. října 2015, je přístupná 
buď samostatně, nebo v  rám-
ci prohlídky Domu gobelínů. 
Návštěvníci Domu gobelínů mo-
hou dále zhlédnout dlouhodo-
bou výstavu „Československý 
len pro New York,“ která pro-
bíhá až do  12. června 2016 
a  představuje unikátní tapiserii, 
zhotovenou v dílně Marie Hoppe 
Teinitzerové pro Světovou vý-
stavu v  New Yorku v  roce 1939. 
Dům gobelínů je otevřen kaž-
dý den kromě pondělí od  10.00 
do 12.00 a od 13.00 do 17.00 ho-
din. Těšíme se na vaši návštěvu!

Lenka Dvořáková

mi dekami, přehozy, polštáři, 
ubrusy, ša-
ty, sukně-
mi, halena-
mi, taškami 
a  dalšími 
drobnými 
výrobky 

línů. Zájemci o tuto textilní tech-
niku se mohou přihlásit do kurzu 

patchworku 
pro začáteč-
níky v  Domě 

gobelínů, ve-
d e n é h o 

p rávě 
M i r -

  Jindřichohradecký zámek bude hostit slovenskou vokální skupinu 
Dvojnásobní držitelé slovenské 
divácké ceny OTO v  kategorii 
Hudební skupina, společně s  Ri-
chardem Müllerem čtyřnásob-
ní majitelé platiny za album Hla-
sy a Hlasy 2, oceněni Krišťolovým 
krídlom za Album roku, to je vo-
kální skupina Fragile, která se le-
tos chystá od  září na  své první 
Fragile CZ Tour 2015. Jednou ze 
zastávek bude také Jindřichův 
Hradec, konkrétně Rytířský sál 
Státního hradu a zámku 10. září. 
Vokální skupina Fragile je slo-
žená z  populárních osobností, 
známých z  různých televizních 
seriálů a  divadel pod vedením 
dirigenta a  producenta  Braňa 
Kostky. Skupinu dále tvoří So-
ňa Norisová – soprano, Jana Go-
lis – soprano, Helena Krajčiová – 

alto, Svetlana Rymarenko – alto, 
Slavo Košecký – tenor, Vilo Cson-
tos – tenor, Kamil Mikulčík – bass. 
Alternanti skupiny: Jana Boltižiar – 
soprano, Kamila Apetauer – sopra-
no, Peter Lacho – tenor, Martin 
Madej – tenor, Jozef Hečko - bas. 
Věnují se interpretaci známých 
světových rock - pop - hitů v pů-
sobivých a  velmi zajímavých 
originálních a  cappella aranž-
má – bez hudebních nástrojů. 
Všechno, co uslyšíte, je oprav-
du tvořeno jen hlasem a ústy in-
terpretů  v  komorním a  cappella 
provedení. Čistě vokální, jisté in-
strumentální prvky se v  jejich 
hlasech uplatňují jako rytmická 
opora. 
Repertoár koncertu tvoří pís-
ně světových i  domácích inter-

pretů jako Sting, Lord, Richard 
Müller, Karel Gott, Jason Mraz, 
Lorde, The Flying Pickets, Pharell 
Williams, The Real Group a mno-
ho dalších. Do  svého repertoá-
ru si připravili mimo skladby Bo-
hemian Rhapsody, také nové 
aranže známých hitů legendární 
britské skupiny Queen. Proto za-
sáhnou široké divácké publikum 
a na své si přijdou všichni milov-
níci kvalitní muziky. 

Již třetím rokem skupina vystupu-
je s  Richardem Müllerem v  rám-
ci projektu Hlasy po celé ČR s SR. 
Celé turné s více jak sto úspěšný-
mi koncerty provázely nadšené 
reakce publika. Koncerty vidělo 
více jak padesát tisíc diváků, pro-
dalo se na dvacet tisíc alb i mno-
ho ocenění dělá z  "Hlasů" jeden 

z nejúspěšnějších projektů za po-
slední roky.
Koncertní turné plné nejen vý-
borné hudby, ale také skvělého 
humoru, se v Čechách a na Mora-
vě uskuteční v  nádherných pro-
storách státních hradů a  zám-
ků, na náměstích, v kostelích, 
v kulturních domech, v  diva-
dlech a  v  unikátních prostorách 
Mladečských jeskyní u  Litovle 
v  archeologické lokalitě světo-

vého významu. Předprodej vstu-
penek je již zahájen. Více infor-
mací o turné po České republice 
a předprodeji vstupenek najdete 
na  www.gardes.cz; www.fragile.
cz, igardes@centrum.cz a na tele-
fonu 723 523 297.

Stanislav Stebila
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3. 9. 17:30, 20:00
VYKOLEJENÁ
Komedie/USA/2D
4. 9. 17:30, 20:00
VĚČNĚ MLADÁ
Drama, Romantický/USA/2D
5.-6. 9. 17:30, 20:00
HITMAN: AGENT 47
Akční, Thriller/USA/2D
10. 9. 17:30, 20:00
DOMÁCÍ PÉČE
Komedie/ČR/2D
11.9. 17:30, 20:00
KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E.
Akční, Komedie/USA/2D
12.-13. 9. 17:30
BARBIE ROCK’N ROYALS
Animovaný, Muzikál/USA/2D
12.-13. 9. 20:00
GANGSTER KA
Krimi, Thriller/ČR/2D
16. 9. 19:00
PRIDE (ART kino)
Komedie, Drama/V.Británie/2D
17. 9. 17:30, 20:00
BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ
Komedie/USA/2D
18. 9. 17:30, 20:00
NIKDY NENÍ POZDĚ
Komedie, Hudební/USA/2D
19.-20. 9. 17:30, 20:00
KURÝR: RESTART
Akční, Thriller/Francie/2D
23. 9. 19:00
VETŘELCI: režisérský sestřih
Sci-Fi, Horror/USA/2D
24.-25. 9. 17:30
MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE
Animovaný/Francie/3D
24.-25. 9. 20:00
SINISTER 2
Horror/USA/2D
26.-27. 9. 17:30, 20:00
LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM 
Akční, Sci-Fi/USA/2D
1.10. 17:30, 20:00
WE ARE YOUR FRIENDS
Hudební/USA/2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)
6. 9.
POHÁDKOVÁ ŠKOLA
Pásmo pohádek/ČR/2D
13. 9.
KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Pásmo pohádek/ČR/35mm
20. 9.
ROHATÁ PRINCEZNA
Pásmo pohádek/ČR/35mm
27. 9.
O MAŠINCE
Pásmo pohádek/ČR/2D

Předprodej vstupenek na http://kino.jh.cz pro-
střednictvím mobilní aplikace Cool Ticket nebo 

v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

  Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ - 28. 9. - 28. 10. 2015
XII. Divadelní festival Čekání na Václava 
Klicperovo divadlo - hlavní scéna, Studio Be-
seda. Festival je přehlídkou produkce velkých 
malých divadel z celé republiky i zahraničí.

CHEB - 12. - 13. 9.  2015
Dny evropského kulturního dědictví
Volný vstup do vybraných chebských objektů.

KUTNÁ HORA - 4. - 6. 9. 2015 
Ortenova Kutná Hora 
Celostátní soutěžní přehlídka mladých básní-
ků, fotogra� cká soutěž, hudební vystoupení 
v historických objektech města.

LITOMYŠL - do 13. 9. 2015
Stavebnice Merkur
Regionální muzeum v  Litomyšli, Út-Ne: 9.00-
12.00 a  13.00-17.00 hodin. Výstava o  histo-
rii světoznámé stavebnice s hernou pro malé 
i velké stavitele.

POLIČKA - 14. - 19. 9. 2015
Mime Fest – 4. ročník mezinárodního 
festivalu pantomimy
Úspěšný a  jedinečný festival se již počtvrté 
vrací do Poličky. Divadelní představení, mimo-
vé v ulicích města, workshopy. Bolek Polívka, 
Radim Vizváry a další.

TELČ - 3. - 5. 9. 2015
Dny evropského kulturního dědictví, 
Den otevřených dveří památek 
Telčské památky na  náměstí Zachariáše 
z  Hradce se otevřou všem návštěvníkům. 
Přijďte navštívit památky, poslechnout si kon-
certy, prohlédnout nejen výstavy, ale i expo-
zice.

TŘEBOŇ - 18. - 19. 9. 2015
Jihočeský festival zdraví 
Masarykovo náměstí. Vše pro zdraví a o zdra-
ví, bohatý program, téma Zdravá rodina.

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

Zuzana Bedrnová

  VYBRANÉ ZÁŘIJOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
GANGSTER KA
Krimi, Thriller/ČR/Bioscop/2D

„Varování ministerstva vnitra: Peníze jsou silně návy-
ková látka. Gangsteři umírají předčasně.“ Kriminální 
thriller Gangster Ka je natočen podle námětu Jaro-
slava Kmenty, který je autorem knihy „Padrino Krej-
číř“. Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou 
inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Kde ji-
ní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády právníků 
i  monstrózního kapitálu. Mrknutím oka okrádá stát 
o miliardy korun. Je si ale dobře vědom hranice, kte-
rou nesmí překročit. Tou hranicí je fyzická eliminace 
kohokoliv ze svého okolí. Díky kontaktům na politic-
ké scéně chystá Kraviec triumfální majstrštyk - ovlád-
nutí ČEPRA, společnosti kontrolující veškeré zásoby 
pohonných hmot v  republice. Když to vyjde, bude 
to „obchod“ století… Gangster Ka zkoumá mecha-
nismus organizovaného zločinu, vnáší světlo do šes-
timiliardového tunelu a  snaží se objektivně ukázat 
zrod skutečného gangstera. V režii Jana Pachla (seriál 
Cirkus Bukowsky), který je i autorem scénáře na plát-
ně excelují Hynek Čermák, Alexej Pyško, Jaromír Han-
zlík, Miroslav Etzler, Vlastina Svátková a další.
Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Vlastina Svátko-
vá, Filip Čapka, Alexej Pyško, Jaromír Hanzlík, Miroslav 
Etzler, Tomáš Jeřábek, Zdeněk Žák
Režie: Jan Pachl
Hrajeme: 12. a 13. 9. 2015 od 20:00

NIKDY NENÍ POZDĚ
(Ricki and the Flash)
Komedie, Hudební/USA/Falcon/2D

Meryl Streep se pod vedením oscarového režiséra 
Jonathana Demme ve � lmu Nikdy není pozdě pod-
le scénáře oscarové scenáristky Diablo Cody předsta-
vuje tak, jak jsme ji dosud nepoznali - v roli rockové 
zpěvačky a kytaristky. V původním a velmi poutavém 
snímku, plném živých hudebních vystoupení, ztvár-
ňuje Meryl Streep postavu Ricki Rendazzové, slavné 
kytaristky, která se ve  snaze splnit si své sny o  roc-
kandrollové slávě dopustila nepřeberného množství 
životních chyb. Během návratu domů dostává tváří 
v tvář své rodině šanci tyto chyby napravit a změnit 
se. Streep se ve � lmu objevuje po boku své skutečné 
dcery Mamie Gummer, Ricka Spring� elda coby člena 
kapely The Flash, jenž se do Ricki zamiloval, Kevina 
Klinea v roli Rickiina exmanžela, a Audry McDonald 
v roli Klineovy současné manželky.
Hrají: Meryl Streep, Sebastian Stan, Kevin Kline, Ma-
mie Gummer, Hayse Jack, Luke Webb, Audra McDo-
nald, Rick Spring� eld
Režie: Jonathan Demme
Hrajeme: 18. 9. 2015  od 17:30 a 20:00

Zdroj:   www.csfd.cz;    www.bioscop.cz;    www.falcon.cz
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  Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncert
Kulturní dům Střelnice uvádí di-
vadelní komedii Ronalda Har-
wooda „KVARTET“ v  rámci diva-
delního předplatného skupiny 
A  „PODZIM 2015“ dne 9. září 
v 19.00 hodin ve společenském 
sále. Divadlo Bez Zábradlí. V režii 
Petra Slavíka hrají: Rudolf Hrušín-
ský, Veronika Freimanová, Jana 
Švandová, Zdeněk Žák.
Penzion pro vysloužilé oper-
ní umělce je poslední štací 
někdejších pěveckých virtuózů, 
Cissy, Wilfa a  Reggieho. Příchod 
jejich bývalé kolegyně, slavné 
sopranistky Jean, která byla krát-
ký čas Reggieho manželkou, roz-

víří jinak poklidnou hladinu jejich 
životů. Plán zazpívat na tradičním 
koncertu k  výročí narození Ver-
diho kvartet z  Rigoletta je ohro-
žen. Přenesou se bývalí přátelé 
přes někdejší neshody a zášť? Po-
daří se jim sladit v  zájmu hudby 
své odlišné povahy? Lze aspoň 
na chvíli zastavit čas a vzkřísit za-
šlou slávu?
V křehké hře s velkou dávkou ty-
picky britského humoru se do-
jemně, ale bez laciného sen-
timentu, hovoří o  lidech, kteří 
možná už mají produktivní věk 
za sebou, ale neztrácejí touhu žít, 
vůli něco udělat a hlavně snít.

Kulturní dům Střelnice pořá-
dá koncert v  rámci abonentních 
koncertů KPH 2015 “OD  KLA-

SIKY K  JAZZU” v  kapli sv. Maří 
Magdaleny dne 15. září od 19.00 
hodin. Účinkuje České saxofo-

Program: 
Jean Baptiste Singelée (1812 - 1875) - PREMIER QUATUOR Op. 53 - 1. věta Andante - Allegro 
Bohuslav Matěj Černohorský (1684 - 1742) - ČESKÁ FUGA
Tomáš Hanzlík (*1972) - IN FURTO EST OPUS DOLO (ENDYMIO)
Antonín Dvořák (1841 - 1904) - SLOVANSKÉ TANCE - výběr
Milan Iglo (*1933) - 3 BAGATELY
Bohuslav Martinů (1891 - 1959) - LOUTKY - výběr (arr. Adrian W. van Velsen)
George Gershwin (1898-1937) - RHAPSODY IN BLUE
Jaroslav Ježek (1906 -1942) - TMAVOMODRÝ SVĚT (arr. Jiří Toufar)
Kamil Běhounek (1916-1983) - MÁ LÁSKA JE JAZZ (arr. Jiří Toufar)
Václav Pokorný (1918-2011) - ŘÍKEJ MI TO POTICHOUČKU (arr. Jiří Toufar)
Eduard Parma (1929-2010) - CESTA KE HVĚZDÁM (arr. Jiří Toufar)
Pedro Iturralde(*1929) - BLUES (Jazz Suite)
Herbie Hancock (*1940) - CHAMELEON (arr. Tomáš Čístecký)

lupracuje se zpěvačkou Dagmar 
Zázvůrkovou, s  Davidem Ebenem 
nebo se stepařem Miloslavem Sai-
dlem. Za  výjimečnou lze označit 
spolupráci s  orchestrem Národní-
ho divadla v Praze při nastudování 
a  premiéře opery „Slzy Alexandra 

Velikého” skladatele Tomáše Han-
zlíka v  roce 2007. O dva roky poz-
ději byla tato spolupráce na opeře 
stvrzena též nahrávkou z  koncer-
tu s  Filharmonií Hradec Králové. 
V  roce 2014 natočilo České saxo-
fonové kvarteto spolu s  Davidem 

Ebenem a vokálním souborem Kris-
KrosKvintet společné CD s názvem 
„5 voices & saxophones” a  v  letoš-
ním roce prezentovalo tento projekt 
na prestižním 17. světovém saxofo-
novém kongresu ve  francouzském 
Štrasburku.

nové kvarteto ve  složení Roman 
Fojtíček – soprán, alt, tenor, ba-
ryton saxofon, Radim Kvasnica – 

alt, soprán saxofon, Otakar Mar-
tinovský – tenor saxofon, Michal 
Kostiuk – baryton saxofon. 

České saxofonové kvarteto absol-
vovalo za dobu své existence desít-
ky koncertů po celé České republi-
ce. Koncerty kvarteta se uskutečňují 
nejenom v  tradičních koncertních 
sálech, ale též v  prostorách kaplí, 
kostelů a katedrál. Soubor též spo-

Kulturní dům Střelnice uvádí 
v  rámci divadelního předplatné-
ho skupiny B „PODZIM 2015“ hru 
Arnošta Gold� ama „ŘEDITEL-
SKÁ LÓŽE“ ve společenském sá-
le dne 22. září v  19.00 hodin. 
Divadlo v Řeznické. V režii Arnoš-
ta Gold� ama hrají Alois Švehlík 
a Stanislav Zindulka.

Tragikomický příběh o  přátelství 
dvou starých a  zapomenutých 
herců, kteří spolu tráví čas ve sta-
robinci, kde vzpomínají na  své 
lásky, úspěchy i  prohry, nenapl-
něné sny a na „prchavý svět diva-
delního života“

Ivana Bačáková

  Začíná Fotoškola Muzea fotogra� e a MOM s Petrem Nagyem 
Vedle fotogra� ckých jednorá-
zových kurzů pro děti a  mládež, 
kroužku pro tutéž věkovou kate-
gorii a  jednorázových víkendo-
vých workshopů pro dospělé na-
bídne i  letos Muzeum fotogra� e 
a  moderních obrazových médií 
zájemcům o  fotogra� cké vzdě-
lávání od  září do  listopadu také 

„Fotoškolu MF MOM“, pokračovací 
workshop o  čtyřech celodenních 
výukových lekcích. Podle znalostí 
a  dovedností frekventantů je jim 
k  dispozici varianta pro začáteč-
níky a  pro pokročilé. Seznámí se 
s  teorií, vyzkouší si fotografování 
ve  fotoateliéru i  v  exteriéru, zpra-
cování snímků ve  fotoshopu a  řa-

du dalších dílčích fotogra� ckých 
činností. 
Součástí workshopu je též pro-
hlídka aktuálního výstavního pro-
gramu muzea, který může být in-
spirací k  vlastní tvorbě kurzistů. 
K  vidění jsou například portrétní 
fotogra� e v  pilotní části expozi-
ce Moc médií, krajinářské fotogra-

� e a  fotogra� e architektury v ne-
dávno otevřené její druhé části 
a  na  výstavě s  názvem Jihočes-
ké hrady a  zámky objektivem 
19. století, barevné fotomontáže 
loni zesnulého českého fotografa 
Daniela Reynka s převážně přírod-
ními motivy anebo novější tvorba 

(pokračování na str. 15)

str. 14 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz

Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncert



světoznámého Antonína Kra-
tochvíla, jehož fotogra� cké 
umění bylo oceněno krom dal-
ších čtyřmi prestižními cenami 
World Press Photo. Lekce pro za-
čátečníky probíhají vždy v sobotu 
a pro pokročilé v neděli; první při-
padají na víkend 26. a 27. 9., v pří-
padě varianty pro pokročilé je 
možné přijít výběrově jen na ur-
čité lekce dle zájmu o  konkrét-
ní fotogra� cký žánr. Přihlášky se 
přijímají na tel. 384 362 459 nebo 
384  370  772 či přímo v  kancelá-
ři muzea na adrese Kostelní 20/I, 
Jindřichův Hradec. 

Workshop vede absolvent obo-
ru Fotogra� cké umění a jiná mé-
dia na  Institutu tvůrčí fotogra� e 
FPF Slezské univerzity v  Opavě 
a  externí lektor muzea Petr Na-
gy z Hradce Králové, jehož speci-
alitou je dokumentární fotogra� e 
a letecké snímkování.

Eva Florová     

 Město nad Vajgarem se může pochlubit další zajímavou publikací
Právě v  těchto dnech spatři-
la světlo světa nejnovější kniha 
vztahující se k  našemu městu. 
Nese název Nezapomenutelné 
osobnosti v  historii města Jind-
řichův Hradec a  vypráví o  per-
sonách veřejného i  neveřejného 
života, které svými rozhodnu-
tími, činy a  názory přivedly vě-
domě a  třeba také nevědomky 
město nad Vajgarem k  jeho sou-
časné podobě. Není zase až tak 
důležité, zda se jednalo o  členy 
vládnoucích šlechtických rodů, 
politiky, obchodníky či řemeslní-
ky, lékaře, církevní představite-
le, kantory nebo osobnosti z kul-

turní a  společenské sféry. Jeden 
každý svým dílem přispěl k ucho-
vávání odkazu našich předků, 
jeho předávání dalším genera-
cím a  k  celkovému rozvoji Jin-
dřichova Hradce. Autory textů 
této knihy, ve  které čtenáři na-
jdou i  řadu dobových fotogra� í, 
jsou PhDr.  Štěpánka Běhalová, 
Ph.D. a PaedDr. František Fürbach, 
spoluautory Mgr. Vladislav Burian 
a  MgA.  Jakub Valášek. Vydava-
telem publikace je město Jindři-
chův Hradec a zájemci si ji mohou 
zakoupit v Informačním středisku 
v Panské ulici.

Marcela Kozlová

  Jubileum Jakuba Jana Ryby oslavíme s Adamem Michnou z Otradovic
(pokračování článku ze str. 1)
Budeme moci porovnat hudbu dvou veliká-
nů ze začátku a z konce období české barokní 
hudby a na jejich dílech ukázat na bohatství 
kulturního odkazu této doby. V roce 2015 sla-
víme hned dvojí jubileum Jakuba Šimona Ja-
na Ryby (250 let od jeho narození, 200 let od 
jeho úmrtí), který Michnovu hudbu dobře znal 
a stejně jako Michna zanechal obrovské hu-
dební dílo. Asi každému se vybaví nejtypičtěj-

Program:

Pátek 25. 9.
18.00 KONCERT V REFEKTÁŘI
(Muzeum fotogra� e a MOM) 
Jakub Jan Ryba – Smyčcový kvartet d moll
Antonio Vivaldi – Dvojkoncert pro dvě cella 
Johann Caspar Kerll – Passacaglia, Joseph 
Nicolas – Pancrace Royer, Le Vertigo Georg 
Friedrich Händel – Passacaglia 

20:00 Jiří Melcelius: REQUIEM 
(kaple Sv. Maří Magdaleny)

Sobota 26. 9.
16:30 – 17:30 MICHNOVSKÝ JARMARK 
aneb Co Nový Dům dal 
(Muzeum JH, Štítného ul.)

ší hudební motiv českých Vánoc, jednak „uko-
lébavka“ Adama Michny z Otradovic „Chtíc 
aby spal“, jednak začátek vánoční mše „Hej Mi-
stře“ Jakuba Šimona Jana Ryby. Obě melodie 
doslova zlidověly, a to nejen v naší zemi, zpí-
vají se doslova po celém světě. Jak Michnovo, 
tak Rybovo další dílo je přitom téměř nezná-
mé. Málokdo ví, že obrovský hudební i literár-
ní odkaz, který nám oba čeští barokní sklada-
telé zanechali, je daleko pestřejší, na světové 

úrovni jejich současníků. Rybův Smyčcový 
kvartet d moll zazní hned v úvodním koncer-
tu v  provedení jindřichohradeckých hudeb-
níků se sólisty Petrem Nouzovským, Jiřím Faj-
kusem a Alešem Paichlem. Na svou premiéru 
čeká Requiem Jiřího Melcelia; uslyšíme také 
mši Michnova současníka, benátského kněze 
Giovanni Antonia Rigattiho, od jehož naroze-
ní letos uplyne 400 let a jehož skladby Michna 
jistě znal a možná se i jimi inspiroval. 

18:00 Jiří Melcelius: 
VESPERAE CANONICAE MINORES  
(kostel sv. Jana Křtitele)
20:00    CONVIVIUM 
- Michnovský dýchánek 
(Muzeum JH, Štítného ul.)

Neděle 27. 9. 
9:15  PROCESSÍ a MISSA  
- Giovanni Antonio Rigatti
Procesí z náměstí Míru do kostela 
Nanebevzetí P. Marie (bohoslužba)

Yvetta Papežová
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SPORT

  Kam a kdy za sportem?
Florbal – FK Slovan JH – dorostenky liga – skupina 5

kolo 1. Světlá n./S. – JH ne 20. 9.

kolo 1. JH – Tábor ne 20. 9.

Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga

kolo 1. JH B – Dačice B so 19. 9.

kolo 2. Frymburk – JH B so 19. 9.

Házená – TJ Házená JH – ženy I. liga

kolo 1. JH – Kunovice so 19. 9. 18:00

kolo 2. Otrokovice – JH ne 27. 9. 14:00

Házená – TJ Házená JH – starší dorostenky I. liga – Západ

kolo 1. JH – Astra Praha so 19. 9. 13:00

kolo 2. Slavia Praha – JH ne 27. 9. 13:00

Házená – TJ Házená JH – mladší dorostenky I. liga – Západ

kolo 1. JH – DHC Plzeň so 19. 9. 15:30

kolo 2. Slavia Praha – JH ne 27. 9. 11:00

Házená – TJ Házená JH – mladší žákyně krajský přebor

kolo 1. JH – Milevsko so 26. 9. 10:00

Házená – TJ Házená JH – mini žactvo krajský přebor 6+1

kolo 1. JH – Milevsko so 26. 9. 09:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – starší dorostenci extraliga

kolo 1. Dobřany – JH so 12. 9. 12:00

kolo 2. Plzeň – JH so 19. 9. 13:00

kolo 3. Zliv – JH so 26. 9. 10:00

kolo 4. JH – Č. Budějovice so 3. 10. 10:00

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH – muži I. liga

kolo 1. Brno – JH so 5. 9. 16:30

kolo 2. Polička – JH ne 6. 9. 14:00

kolo 3. Svítkov – JH ne 13. 9. 14:00

kolo 4. JH – Přelouč ne 20. 9. 14:00

kolo 5. Jihlava – JH ne 27. 9. 16:00

kolo 6. JH – Č. Třebová so 3. 10. 15:00

kolo 7. JH – Opava ne 4. 10. 10:30

Kopaná – FK JH 1910 – muži divize A

kolo 5. JH – Sedlčany so 5. 9. 10:30

kolo 6. Aritma Praha – JH so 12. 9. 10:15

kolo 7. JH – Klatovy so 19. 9. 10:30

kolo 8. Rokycany – JH so 26. 9. 16:30

Kopaná – TJ Sokol JH – ženy divize D

kolo 1. Mabapa Praha – JH ne 6. 9. 17:00

kolo 2. JH – Borovany so 12. 9. 17:00

kolo 3. Sezimovo Ústí – JH ne 20. 9. 14:00

kolo 4. JH – Mokré so 26. 9. 16:30

Kopaná – FK JH 1910 – starší dorostenci – krajský přebor ČEZ

kolo 2. JH – Prachatice ne 30. 8. 10:00

kolo 3. Slavia ČB – JH so 5. 9. 10:00

kolo 4. SKP ČB – JH so 12. 9. 10:00

kolo 5. JH – Č. Krumlov ne 20. 9. 10:00

kolo 6. Milevsko – JH so 26. 9. 12:00

Kopaná – FK JH 1910 – mladší dorostenci  krajský přebor ČEZ

kolo 2. JH – Prachatice ne 30. 8. 12:15

kolo 3. Slavia ČB – JH so 5. 9. 12:15

kolo 4. SKP ČB – JH so 12. 9. 12:15

kolo 5. JH – Č. Krumlov ne 20. 9. 12:15

kolo 6. Milevsko – JH so 26. 9. 14:15

Kopaná – FK JH 1910 – starší žáci – krajský přebor ČEZ

kolo 3. JH – Meteor Tábor ne 6. 9. 10:00

kolo 4. Lokomotiva ČB – JH so 12. 9. 10:00

kolo 5. JH – Prachatice ne 20. 9. 10:00

kolo 6. Č. Krumlov – JH ne 27. 9. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci – krajský přebor ČEZ

kolo 3. JH – Meteor Tábor ne 6. 9. 11:45

kolo 4. Lokomotiva ČB – JH so 12. 9. 11:45

kolo 5. JH – Prachatice ne 20. 9. 11:45

kolo 6. Č. Krumlov – JH ne 27. 9. 11:45

Kopaná – TJ Sokol JH – starší přípravka – krajský přebor ČEZ

kolo 1. JH – Táborsko U10 ne 30. 8.

kolo 1. JH – Písek U10 ne 30. 8.

kolo 2. JH – Prachatice ne 13. 9.

kolo 2. JH – SKP ČB ne 13. 9.

kolo 3. Lokomotiva ČB – JH ne 20. 9.

kolo 3. Č. Krumlov – JH ne 20. 9.

Kopaná – TJ Sokol JH – mladší přípravka – krajský přebor ČEZ

kolo 1. JH – Táborsko U10 ne 30. 8.

kolo 1. JH – Písek U10 ne 30. 8.

kolo 2. JH – Prachatice ne 13. 9.

kolo 2. JH – SKP ČB ne 13. 9.

kolo 3. Lokomotiva ČB – JH ne 20. 9.

kolo 3. Č. Krumlov – JH ne 20. 9.

Kopaná – FK JH 1910 B – muži I. A třída – skupina B

kolo 3. JH B – Velešín ne 6. 9. 17:00

kolo 4. Bavorovice – JH B so 12. 9. 10:00

kolo 5. JH B – Větřní so 19. 9. 14:30

kolo 6. Kaplice – JH B ne 27. 9. 16:30

Kopaná – FK JH 1910 B – starší žáci I. A třída ČEZ 
skupina A

kolo 2. Kunžak – JH B ne 30. 8. 09:30

kolo 3. JH B – Dačice ne 6. 9. 13:00

kolo 4. Suchdol – JH B ne 13. 9. 09:30

kolo 5. JH B – Lomnice ne 20. 9. 13:00

kolo 6. JH B – Slavia ČB so 26. 9. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 B – mladší žáci I. A třída ČEZ s
kupina A

kolo 2. Studená – JH B ne 30. 8. 11:15

kolo 3. JH B – Dačice ne 6. 9. 14:45

kolo 4. Suchdol – JH B ne 13. 9. 11:15

kolo 5. JH B – Lomnice ne 20. 9. 14:45

kolo 6. JH B – Slavia ČB so 26. 9. 11:45

Kopaná – AC Buk, SK Horní Žďár – muži okresní soutěž 
skupina A

kolo 3. Lásenice – Buk so 5. 9. 17:00

kolo 4. H. Žďár – Halámky so 12. 9. 17:00

kolo 5. Buk – Plavsko so 19. 9. 16:30

kolo 5. Nová Ves – H. Žďár so 19. 9. 16:30

kolo 6. H. Žďár – Majdalena so 26. 9. 16:30

kolo 6. Lodhéřov – Buk so 26. 9. 16:30

Kopaná – TJ Sokol JH B – starší přípravka okresní přebor  
skupina A

kolo 1. Lomnice – JH B st 9. 9. 17:30

kolo 2. JH B – K. Řečice st 16. 9. 17:00

kolo 3. Novosedly – JH B st 23. 9. 17:00

kolo 4. JH B – Č. Velenice st 30. 9. 17:00

Lední hokej – KLH Vajgar JH – muži II. liga – Západ

kolo 1. Kolín – JH so 12. 9. 18:07

kolo 2. JH – Jablonec n./N. st 16. 9. 18:00

kolo 3. Klášterec n./O. – JH so 19. 9.

kolo 4. JH – Pelhřimov so 26. 9. 18:00

kolo 5. Písek – JH po 28. 9.

Nohejbal – TJ Plzeňka JH A + B – muži krajská liga KNL

kolo 6. dvojice so 29. 8. 09:00

kolo 7. trojice – � nále so 12. 9. 09:00

Volejbal – TJ Slovan JH – muži krajský přebor II. třídy 
skupina B

kolo 2. JH – Soběslav čt 3. 9. 17:00

kolo 3. Ledenice – JH čt 10. 9. 17:00

kolo 4. JH – Ševětín čt 17. 9. 17:00

kolo 5. Kaplice – JH čt 24. 9. 17:00

kolo 6. JH – Slovan ČB B čt 1. 10. 17:00

Volejbal – TJ Slovan JH A + B – mladší žákyně 
krajský přebor – trojice

kolo 1. kvali� kace so 12. 9. 08:30

Volejbal – TJ Slovan JH A + B – mladší žáci 
krajský přebor – trojice

kolo 1. pořádá VK ČEZ ČB so 19. 9. 09:00
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HÁZENÁ - Na turnaji šesti družstev mladších žákyň v  Plzni startova-
ly dva týmy TJ Házená J. Hradec, z nichž áčko suverénním způsobem 
triumfovalo. Po výhrách nad Mostem, VŠ Plzeň, HC Plzeň, J. Hradcem 
B (5. místo) a Lázněmi Kynžvart získalo Plzeňský pohár. Trofej vybojo-
valo s impozantním poměrem skóre 82:36. Na snímku je jindřichohra-
decká Tereza Kovářová s diplomem pro nejlepší hráčku celého turnaje. 

Foto: Tomáš Klíma

VESLOVÁNÍ - Mezinárodní veslařská regata v Račicích, jíž se zúčastnili závodníci z půltuctu evropských zemí, se uskutečnila zároveň coby národ-
ní šampionát ČR juniorů a seniorů. Skvěle se při něm prezentovala posádka dvojky s kormidelníkem VK Vajgar J. Hradec, jež obsadila druhé mís-
to. Na fotogra� i jsou šťastní jindřichohradečtí junioři se stříbnými medailemi, zprava stojí Patrik Beran, Adam Píša, kormidelník Jakub Rada a kouč 
Miloslav Navrátil. 

Foto: Martin Jedlička

TRIATLON - Šestatřicetiletý atlet TJ Jiskra N. Bystřice Václav Zajíc (http://
vaclavzajic.blogspot.cz/) skončil v závodě XTERRA v Prachaticích neče-
kaně druhý v kategorii M35. Tímto úspěchem si mezi 168 startujícími 
z 19 států zajistil kvali� kaci na mistrovství světa v terénním triatlonu, 
které se uskuteční v neděli 1. listopadu na Hawaii. Úspěšný závodník 
nyní přemítá o tom, jak si zajistit prostředky k účasti na šampionátu 
v Paci� ku. „Předem děkuji všem sponzorům, kteří se mě rozhodnou 
podpořit,“ vzkazuje. 

Foto: Erik Lorenc
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  Letem sportovním světem
BASKETBAL
Před blížícím se začátkem nejvyšší basket-
balové soutěže sehrají muži BK Lions J. Hra-
dec přípravný mezinárodní turnaj. V  domá-
cí městské sportovní hale se ve  IV. ročníku 
„Poháru starosty Města Jindřichova Hradce 
2015“ spolu s nimi prezentují slovenská Iskra 

Svit a Sluneta Ústí nad Labem, s níž se v sezó-
ně 2015/2016 budou střetávat v Kooperativa 
NBL. Akce se bude konat od pátku 25. do ne-
děle 27. září a  Lvi při ní příznivcům předsta-
ví své nové akvizice, jimiž jsou například par-
dubický Jiří Šoula a Američané Joshua No�  et 
a Stephon Lamar.

CYKLISTIKA
Pět dnů mimořádné silniční cyklistiky si bude 
moci užít i letos jihočeský sportovní fanoušek. 
Po silnicích celého regionu se totiž pojede již 
IV. ročník mezinárodního etapového závodu 
„Okolo jižních Čech 2015“. Závod, který s cel-
kovými 667,5 km je nejdelší v  letošním ro-

ce v  České republice, pořádají CK RBB Invest 
J. Hradec a  Město J. Hradec. Na  peloton če-
kají etapy s pestrým pro� lem, v žádné z nich 
nebudou chybět kopce, závodníci zavítají 
do Novohradských hor, na Šumavu, cíl posled-
ní etapy bude dle tradice v J. Hradci. V tomto 
ročníku v programu chybí časovka, která loni 
rozhodla o prvenství norského jezdce Reidara 
Bohlina Borgersena. Namísto jízdy proti chro-
nometru organizátoři zařadili prolog v podo-
bě kritéria (37,5 km) ulicemi Nové Bystřice, 
kde bude závod ve středu 2. září v 17.00 ho-
din zahájen na Mírovém náměstí. Po atraktiv-
ním nebezpečném městském rozjezdu přijde 

na pořad I. etapa, která ve čtvrtek 3. září po-
vede z Č. Budějovic (start 12.00 hodin) do Tá-
bora a  měří 140 kilometrů. O  den později je 
slavnostní start znovu v  pravé poledne, ale 
v Č. Velenicích, odkud cyklisté vyrazí do Kapli-
ce (162 km). Na sobotní královskou etapu Tře-
boň – Churáňov (165 km) vyrazí závodníci 
z  lázeňského města v  11.00 hodin dopoled-
ne, aby vystoupali do šumavského cíle v nad-
mořské výšce kolem jedenácti set metrů. Zá-
věrečný den se opět pojede takzvaná klasika 
(163 km), čtvrtá ve  čtyřech dnech! Hodinu 
před polednem v neděli 6. září na ni peloton 
vyjede z Protivína a přibližně okolo 14.15 ho-
din bude v Jindřichově Hradci známo jméno 
vítěze čtvrtého ročníku „OJČ ´15“.

JEZDECTVÍ
Už v pondělí 7. září se v Hatíně rozeběhne no-
vý ročník jezdeckých kroužků, které jsou velmi 
oblíbené a kapacitně sotva vystačují poptáv-
ce. Zápisy na  sezónu 2015/2016 proběhnou 
2. – 4. září vždy od  16.00 do  17.30 hodin. 
Kroužky potrvají do  konce května příštího 

roku, přičemž jim v  týdnu budou vyhrazené 
pondělky, středy a pátky. Na absolventy na za-
čátku června pak čeká Jezdecká akademie. JK 
Hatín přijímá do výcviku žactvo od I. třídy ZŠ, 
v případě domluvy výjimečně i děti předškol-
ní. Na webu lze http://www.hatinskykonici.es-
tranky.cz/ nalézt více bližších informací.

LEDNÍ HOKEJ
Celkem šest přípravných zápasů si napláno-
vali hokejisté KLH Vajgar J. Hradec před další 
mistrovskou sezónou v II. lize – Západ. Valnou 

většinu již odehráli v srpnu, závěrečný sehra-
jí ve středu 2. září doma proti HC Lední Med-
vědi Pelhřimov. Střetnutí s  tradičním soupe-
řem začíná na  Zimním stadiónu Jana Marka 
v 18.00 hodin. Do druholigových bojů Vajgar 
vstoupí v sobotu 12. září na  ledě Kozlů z Ko-
lína. Svým příznivcům se poprvé představí 
ve středu 16. září, kdy se bude snažit o zisk li-
gových bodů proti Vlkům z Jablonce nad Ni-
sou (18.00 hodin).

MALÁ KOPANÁ
Vzpomínkový turnaj na  Jiřího Jilečka, velké-
ho hokejového příznivce, jenž tragicky zahy-
nul, bude pořádat fanouškovský klub Vajgar-
Fans, jehož byl členem. Premiérový ročník 
akce s názvem „Jilda Cup“ se uskuteční v so-
botu 5. září ve  Sportcentru Bobelovka v  Otí-

ně u J. Hradce. „Představí se tam šestice týmů, 
přičemž jeden z  nich bude složen Jirkovými 
rodiči,“ prozradil David Regásek (vajgarfans@
klhvajgar.cz), který akci spolu s Radkem Maye-
rem a  členy klubu organizuje. Dalšími účast-
níky budou druholigoví hokejisté KLH Vajgar 
J. Hradec A, odchovanci KLH Vajgar do  věku 
juniorů, stará garda KLH Vajgar, VajgarFans 
a rodiče dětí registrovaných v KLH Vajgar.

POWER JÓGA
Ačkoliv je power-jóga dynamickou formou to-
hoto cvičení, tak ji zvládne každý zdravý člo-
věk bez rozdílu věku a pohlaví. Učí správnému 

pohybu a držení těla, pomáhá udržovat váhu, 
napomáhá hubnutí, redukuje stres a  napětí, 
spojuje mysl a duši s tělem. 

(pokračování na str. 19)
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SLITINA 
FE+NI+CO

ASIJSKÝ 
SOKOLÍK

SPOTŘ. 
DRUŽSTVO

TÓN 
(ANGL.)

PŘEHRADA 
NA DYJI

OSLOVENÍ 
BOHA METR

DROBNÝ 
MOTÝL 

ŠKŮDCE NA 
JABLONÍCH

ANO OZN POLO-
MĚRU

ČESKÝ 
DIRIGENT

1. ČÁST 
TAJENKY

PLANÁ 
NÚBIJSKÁ 
BAVLNA 

3. ČÁST 
TAJENKY

VÝTVOR 
MALÍŘE

GERMÁN

NÁSTROJ
ŽNEČKY

STARÝ 
(ANGL.)

IZÁKŮV SYN

NEMOCNIČNÍ 
ODDĚLENÍ
ÚŘAD (Z 
NĚM.)

BEDUÍNSKÝ 
PLÁŠŤ

TOHOTO 
TÝDNE

ŘÍM. ČÍSL. 
49

BYLINNÝ 
ODVAR

2. ČÁST 
TAJENKY ZÁPORKA

ADAMOVA 
ŽENA

LITERÁRNÍ 
ÚVAHA

STARŠÍ VZT.
ZÁJMENO

PŘÍMÝ 
PROTIKALD

PRKENNÉ 
STROPY

DONSKÝ 
KOZÁK

STAV BEZ 
SVĚTLA

NÁRODNÍ 
DIVADLO

JIH 5. ČÁST 
TAJENKY

TUNA 

HŘMOT

TAJNÝ 
VYSLANEC

CHEM. ZN. 
PLATINY

SÍLA

KOST (LATIN.)

SOUPRAVA 
VAGONŮ

VČELÍ PROD.
JEDN. 

LÁTKOV. 
MNOŽSTVÍ

POPĚVEK

STŘEVÍC

EVROPAN

EVROPSKÁ 
UNIE

ČESTNÉ 
UZNÁNÍ

ELAMSKÁ 
BOHYNĚ 

ZEMĚ
SADA

INIC. HERCE 
VYDRY

POŠKOZENÍ 
DŘEVIN ZVĚŘÍ

SPORTOVNÍ 
ZÁPAS

RUSKÝ 
SOUHLAS

BOROVÝ 
LES

PREZENT

OZN. PRO 
EL. NAPĚTÍ 

(VOLT)

DOBYTČÍ 
JEDNOTKA = 
500KG ŽV.

ZÁPLATA

DRAVÝ PTÁK

PŘÍTEL 
ČLOVĚKA

RUSKÁ ŘEKA 
BUDAPEŠŤ. 

FOTBAL. 
KLUB

KE SVÉ 
RODINĚ

CHEM. ZN. 
NIOBU

ST.SPZ 
ZLÍNA

ZAŘÍZENÍ 
NA PEČENÍ

SAMICE 
JELENŮ

KARETNÍ 
SVRŠEK
TMAVÝ 
OBLAK

TÍM MÉNĚ

VÝMĚRA 
POZEMKŮ

PLETENÝ 
LEM

UTRPENÍ
VE STAROČÍN. 

FILOZOFII 
(CESTA

OSTEN

PLOŠNÉ 
OBRUŠOVÁNÍ
ČÁST ČTVE-

RYLKY

SOUBOR
MAP

SHLUK STEJN. 
ROSTLIN

ST. SPZ 
LITOMĚŘIC

LESNICKÁ 
PROSTOR. MÍRA

DĚTSKÝ 
POZDRAV

MEZON
„K“

ČÁST VÍDNĚ

CHEM. ZN. 
SÍRY

ÚMRTNÍ 
OZNÁMENÍ
OZN. PRO 
RENTGEN

CHEM. ZN. 
URANU

4. ČÁST 
TAJENKY

KDYŽ JSEM SE S NÍM LOUČIL, 
VYŠLO POJEDNOU SLUNCE Z 

MRAKŮ A PADLO JAKO ZLATÁ 
RŮŽE DO MODRÉ HLADINY... 
LADISLAV STEHLÍK O JINDŘI-

CHOVĚ HRADCI V KNIZE ZEMĚ 
ZAMYŠLENÁ.

NÁPOVĚDA: 

MA, ABRAZE, STÉR, 
KAON, EZAU, TAO, 

TONE, EL, US, ÉTÉ, AREA

KŘÍŽOVKA

První šedesátiminutová cvičební lekce v sezó-
ně 2015/2016 se bude konat ve čtvrtek 3. září 
od 17.00 hodin v kavárně FotoCafé v J. Hrad-
ci. Zájemci si s  sebou na  úvodní lekci musí 
vzít podložku na cvičení, pohodlný sportovní 
oděv a 70 korun na poplatek.

POŽÁRNÍ SPORT
Desátým podnikem bude v Horní Lhotě zavr-
šen II. ročník série „JHHL – Jindřichohradec-

ká hasičská liga 2015“. Pořadatelem závěreč-
né soutěže je SDH Dolní Žďár, jehož družstvo 
žen v  loňské premiéře celou ligu opanovalo. 
Obhájkyně prvenství budou jistě na  startu 
domácího klání, které se uskuteční v  sobotu 
12. září od 13.00 hodin.

ZUMBA
V  úterý 22. září začíná sezóna 2015/2016 
kroužku „Zumbík“, který je určen pro nejmen-

ší děti ve věku od 4 do 7 roků. Pátý ročník čin-
nosti s  cvičitelkou Ivou Menšíkovou bude 
znovu pomalu učit krokům u jednotlivých pís-
niček, a to nejprve bez hudby, s ní až pozdě-
ji. Cvičební hodiny budou zpestřené pohybo-
vými hrami. Zumba s tanečky bude probíhat 
ve � tcentru Merkur do května příštího roku.

Roman Pišný

ká hasičská liga 2015“. Pořadatelem závěreč-
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Kulturní kalendář – ZÁŘÍ 2015 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. září, 17:00 hod.
MARTIN ŠTĚDROŇ - GRAFIKY 
A MANDALY
Vernisář výstavy
FotoCafé, Kostelní 20/I

3. září, 17:00 hod.
POWERYOGA 
FotoCafé, Kostelní 20/I

4. září, 16:00 hod.
JH PATCHWORK
Vernisáž výstavy
Dům gobelínů

4. září, 16:30 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje Eminence, 17:00 hodin Slavnost-
ní předání zásahového vozidla Jednotce 
sboru dobrovolných hasičů města Jindři-
chův Hradec
náměstí Míru

4. září, 20:30 hod.
TEP KRÁLOVSKÉ KRVE
Český muzikál Gabriely Molové
III. nádvoří SHZ

5. září, 15:00 hod.
ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU
Podzimně laděný festiválek
Dvorana Fakulty managementu VŠE

5. září, 13:00 - 19:00 hod.
RODINNÉ KONSTELACE 
RODIČE A DĚTI
Beseda
FotoCafé, Kostelní 20/I

6. září, 9:00 - 17:00 hod.
RODINNÉ KONSTELACE 
RODIČE A DĚTI
FotoCafé, Kostelní 20/I

7. září, 16:00 hod.
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 
NAŠEHO MĚSTA
Přednáška Mgr. A. Zvonařové
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

9. září, 19:00 hod.
RONALD HARWOOD 
„KVARTET“
Divadlo Bez Zábradlí. 
Divadelní předplatné skupiny A.
KD Střelnice

13. září, 16:00 hod.
VÁCLAV ČTVRTEK 
PETR SLUNEČKO „KŘEMÍLEK 
A VOCHOMŮRKA“
Divadlo ANFAS Praha. 
Divadelní pohádka.
KD Střelníce

15. září, 19:00 hod.
„OD KLASIKY K JAZZU“
Koncert v rámci abonentních koncertů 
KPH. Účinkuje České saxofonové 
kvarteto.
Kaple sv. M. Magdaleny

17. září, 17:00 hod.
JAK NA UČENÍ BEZ MUČENÍ
Beseda se Zdeňkou Masopustovou
Městská knihovna

17. září, 18:00 - 20:00 hod.
ZVYKY - CO JE TO A JAK JE 
MĚNIT A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC
Diskusní pořad pro veřejnost
Prodejní galerie Okénko, Růžová 41

17. září, 19:00 hod.
VEČER PRO ŽENY
FotoCafé, Kostelní 20/I

20. září
PO STOPÁCH ŽABÁKA JINDRY
Okruh okolo Polívek

20. září
SUKOT - SVÁTEK STANŮ
FotoCafé, Kostelní 20/I

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

22. září, 19:00 hod.
ARNOŠT GOLDFLAM 
„ŘEDITELSKÁ LÓŽE“
Divadlo v Řeznické.
Divadelní předplatné skupiny B.
KD Střelnice

23. září, 18:00 hod.
VESELÁ TROJKA
Koncert, KC Jitka

25. - 27. září 
XXI. SLAVNOSTI ADAMA 
MICHNY Z OTRADOVIC
Bližší informace na www.jh.cz

POZVÁNKY NA ŘÍJEN
Městské akce: Ostatní akce:
•   5. 10.  „LENI“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A 
•   8. 10.  PANOVA FLÉTNA A CIMBÁL – KONCERT KPH
• 10. 10.  PŘES KOPEC NA HRADEC
• 11. 10.  DIVADELNÍ POHÁDKA
• 18. 10.  SENIOR KLUB
• 28. 10.  OSLAVY 97. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO   
  ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

•   2. 10.  DYMYTRY + WALDA GANG + TLUSTÁ BERTA
•   2. – 4. 10.  DADAINSPIRAČNÍ DNY
•   4., 9. 10.  HUSITÉ NA TALÍŘI
•   9. 10.  JARDA + COCO – KONCERT
• 10. 10.  OLYMPIC – KONCERT
• 17. 10.  JHSO + NEZMAŘI - KONCERT
• 18. 10.  PODZIMNÍ KONCERT JHSO 
• 23. 10.  BENEFIČNÍ KONCERT – JAKSI TAKSI, KOBLÍŽCI A DALŠÍ
• 30. 10.  ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
• 31. 10.  KEKS - KONCERT

10. září, 16:00 hod.
VZEŠLA Z HLÍNY
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

10. září, 19:30 hod.
FRAGILE
Koncert
Rytířský sál SHZ

11. září, 11:00 hod.
XIV. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE 
S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
Prodejní výstava výrobků klientů 
chráněných dílen z. ú. Otevřená Okna
KD Střelnice - vestibul

11. září, 15:00 hod.
EKOMPILACE 2015
Účinkují Rybičky 48, Five O´clock Tea 
a další
náměstí Míru

11. září, 20:00 hod.
HUSITÉ NA TALÍŘI
Dobové stolování a stravování na vlast-
ní kůži a zažívací ústrojí. Další prohlídky 
18., 25., 27. 9., 4. a 9. 10.
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

11. září, 20:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA KOSTELA 
SV. JANA KŘTITELE 
S PROJEKCÍ NÁSTĚNNÝCH MALEB
Kostel sv. Jana Křtitele

11. září, 18:00 - 21:00 hod.
IDA KELAROVÁ 
CESTA ZA HLASEM
Workshop
FotoCafé, Kostelní 20/I

12. září, 11:00 - 18:00 hod.
IDA KELAROVÁ 
CESTA ZA HLASEM
Workshop
FotoCafé, Kostelní 20/I

13. září, 10:00 - 15:00 hod.
IDA KELAROVÁ 
CESTA ZA HLASEM
Workshop
FotoCafé, Kostelní 20/I

26. září, 10:00 - 20:00 hod.
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 
Tradiční jarmark, koncerty, příjemné 
posezení s koštem vína, burčák, 
občerstvení
náměstí Míru

26. září, 14:00 hod.
ODPOLEDNE S HELIGONKAMI
21. ročník pořadu, v němž vystupují 
přední heligonkáři regionu.
KD Střelnice

29. -. 30. září, 8:00 - 15:00 hod.
VÝTVARNÉ DÍLNY PRO ŠKOLY
Dílny jsou určeny pro děti z mateřských 
škol a žáky 1. stupně základních škol
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

Probíhající výstavy:

KAREL PAUZER/HANA PURKRÁBKOVÁ 
Státní hrad a zámek
Výstava potrvá do 30. 9. 2015

ČESKOSLOVENSKÝ LEN 
PRO NEW YORK
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 12. 6. 2016

JIHOČESKÉ HRADY A ZÁMKY 
Muzeum fotogra� e a MOM
Výstava potrvá do 30. 12. 2015

JAPONSKÉ HRAČKY 
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 30. 12. 2015

STROMY A ČLOVĚK 
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 9. 2015

BRATŘI ČAPKOVÉ NA ORAVĚ 
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 9. 2015

ČS. VOJÁCI NA BOJIŠTÍCH 
II. SV. VÁLKY 
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 30. 12. 2015

OBRÁZKY JAROSLAVY CHLUPÁČOVÉ 
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 10. 2015

UMĚNÍ MISTRŮ KAMNÁŘŮ 
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 22. 9. 2015

JH PATCHWORK 
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 4. 10. 2015


