
ZPRAVODAJ
 JINDŘICHOHRADECKÝ

MĚSÍČNÍK ZDARMA

Žijeme 
  naplno!

ZÁŘÍ 2022

Č T Ě T E  V E   Z P R AV O D A J I . . .

2     Sezónu ve městě znovu symbolicky zakončí společný cyklo a pěší výlet.
5     Také Jindřichohradečáci budou v září volit své zastupitele. 

14     Centrum města oživí další ročník Svatováclavských slavností.
18     Veslaři od Vajgaru uspěli na republikovém mistrovství v Račicích. 

VYZKOUŠEJTE 
CHYTRÝ 

ZPRAVODAJ



PŘÍBĚHY V KORUNÁCH STROMŮ

 �Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom
I  tentokrát se vydáme do  okolí Jindřichova 
Hradce, a  to do  míst, kam se pohodlně do-
staneme úzkokolejkou Jindřichohradeckých 
místních drah. V  Nové Včelnici se právě re-
konstruuje zámek, v  jeho těsné blízkosti je 
Zámecký rybník, odkud vede alej „K Beroun-
ským“, místními nazývaná Palatovka. Alej 
vede od  zámku proti toku říčky Kameničky, 
roste v ní 176 mohutných a starých stromů, 
převážně dubů, lip a olší. Stáří aleje, která je 
hojně navštěvována a  je součástí oblíbené 

Alej „K Berounským“.

vycházkové trasy, je odhadováno na 400 let. 
Další unikátní místo v  Nové Včelnici je du-
bová alej Panská cesta. Alej vyrůstá u Pasec-
kého rybníka nedaleko hřbitova. Roste v  ní 
71 vzrostlých dubů letních, jejichž stáří je od-
hadováno na  230 až 250 let. Tato alej byla 
v  roce 2019 kompletně ošetřena, na  někte-
rých stromech metodou "přírodě blízký způ-
sob ořezu", kdy se na zkrácených větvích na-
podobují přirozené zlomy (tzv. korunkový 
řez). Takto ošetřený strom se stává vhodným 

 � Společný cyklo a pěší výlet symbolicky zakončí sezónu ve městě nad Vajgarem
V sobotu 10. září se Jindřichohradečáci roz-
loučí s  letošní letní turistickou sezónou tra-
diční akcí Přes kopec na Hradec aneb Jind-
řichohradecký pedál. Pro účastníky akce si 
organizátoři připravili dvě cyklistické a  jednu 
pěší trasu.
Delší z cyklistických okruhů měří cca 43 km 
a vede z parku pod gymnáziem Vítězslava No-
váka na Radouňku, Dolní Skrýchov, Dolní, Kos-
telní, Okrouhlou a  Horní Radouň do  Deštné, 
odtud na Pluhův Žďár a Studnice zpět do Jind- 
řichova Hradce. Start je naplánován na 
13. hodinu. Začátek kratší cyklistické trasy 
se startem ve 13:30 a o délce zhruba 18 km 
kopíruje delší okruh až do Dolní Radouně, od-
kud účastníci zamíří na Drahýšku a kolem ryb-
níka Velký Hroch zpátky do místa startu. 

Památná lípa v Kamenici nad Lipou. 

Ani letos nepřijdou zkrátka zájemci o pěší vý-
let. Z parku pod gymnáziem vyrazí Nežárec-
kou ulicí směrem na Rudolfov a Lišný dvůr, ko-
lem Židovského hřbitova a následně ulicí Pod 
Vrchy a  Mlýnskou k  Domu gobelínů, kolem 
Muzea Jindřichohradecka a pod Nežáreckou 
branou zpět do parku. Pěší výlet startuje rov-
něž ve 13:30.
V  parku pod gymnáziem čeká na  účastníky 
akce například doprovodný program Agen-
tury Duhovka zahrnující fotokoutek, tetová-
ní či zdobení obličeje třpytkami. Ve  stánku 
informačního střediska, kde bude tradičně 
probíhat registrace, bude opět připraveno 
velké množství aktuálních propagačních ma-
teriálů nejen o našem městě, včetně cyklotu-
ristických map, průvodců, turistických novin 

Dubová alej Panská cesta.

a tipů na výlety do podzimní přírody.
Občerstvení zajistí jindřichohradečtí dobro-
volní hasiči, o  hudební doprovod a  mluvené 
slovo se postará moderátor Michal Arnošt.
Losování tomboly, ve které je hlavní cenou 
jízdní kolo, je naplánováno na 16:30.
Důležité upozornění: každý se účastní akce 
na vlastní nebezpečí!
Pořadateli akce jsou město Jindřichův Hradec 
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů 
Jindřichův Hradec.
Partner akce: Oblastní spolek Českého červe-
ného kříže Jindřichův Hradec.
Mediální partneři: Radiohouse, Jindřichohra-
decký deník, měsíčník Neon, měsíčník Žurnál-
krásné články.

Jana Říhová

místem pro jiné organismy (ptáci, hmyz, hou-
by). Kromě prodloužení života ošetřených 
stromů a zajištění jejich bezpečnosti je dosa-
ženo i zachování jejich estetické hodnoty.
V nedaleké Kamenici nad Lipou můžeme ob-
divovat unikátní památnou lípu rostoucí v zá-
mecké zahradě. Dle pověstí byla vysazena 
v roce 1248. V roce 1824 byla koruna lípy roz-
tržena bleskem a dodnes je dochováno torzo 
s mohutnými přízemními větvemi. Lípa měla 
údajně 19 vodorovných větví, na  které maji-
telé zámku umístili taneční parket, kde si prý 
zatančil i Jan Žižka. Dnes jsou v odborné péči 
pouze 4 větve, které jsou podepřené dřevěný-
mi sloupky. Obvod kmene u země je 6 m a do-
chované přízemní větve mají rozpětí 36 m.

Petra Šelepová
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
uteklo to jako voda a je po prázdninách. Doufám, 
že si je děti náležitě užily, odpočinuly si od  po-
vinností a plné energie se vrací do školních lavic. 
Ve  školách a  školkách ale bylo rušno i  přes léto. 
Tohle období, kdy jsou budovy prázdné, tradič-
ně využíváme k  potřebným opravám. Nejedná se 
přitom jen o bílení stěn a mytí oken, ale i o větší 
investiční akce, jako byla výměna vzduchotechni-
ky ve školní jídelně na ZŠ Jarošovská, rekonstruk-
ce rozvodů vody a  odpadů ve  čtyřpodlažním pa-
vilonu na  ZŠ Větrná, a  také oprava památkově 
chráněného dvorního objektu v  MŠ Růžová. Děti 
a žáci se tak vrátili do perfektně připravených pro-
stor a  bezproblémovému začátku školního roku 
2022/2023 nic nebrání. Letos 1. září do  školních 
lavic usedne víc než 270 prvňáč-
ků. Všem dětem přeji, aby se 
jim ve škole líbilo, našly si no-
vé kamarády a  vzdělávaly se 
s láskou a chutí do učení, a ta-
ké doufám, že letošní školní 
rok už proběhne bez 
lockdownů a  dis-
tanční výuky.

Jan Mlčák, 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Rekonstrukce stávajících prostor a budování pří-
stavby začalo na podzim loňského roku a skon-
čilo před letními prázdninami. Prostory cent-
ra jsou teď větší, modernější a  změnou prošla 
i vnitřní dispozice původních místností. Nové je 
také sociální zařízení nebo hlavní vstup do bu-
dovy. Ve středu 27. července stavbu po rekon-
strukci slavnostně otevřel starosta města Jan 
Mlčák, místostarosta Miroslav Kadeřábek, ve-
doucí odboru rozvoje Karel Hron, zástupce pro-
jekční firmy Petr Vlášek a předsedkyně sdružení 
YMCA Jindřichův Hradec Hana Nosková. Objekt 

 �YMCA se dočkala nového zázemí. Přístavba u 5. ZŠ byla slavnostně otevřena

Ve čtvrtek 28. července předal starosta města 
Jan Mlčák dobrovolným hasičům v Políkně no-
vou požární stříkačku. Stříkačka je určená jak 
pro sport, tak i pro zásah. Zejména ji ale budou 
využívat malí hasiči při závodech. Jihočeský 
kraj na stříkačku přispěl dotací 85.000 Kč a měs-
to doplatilo dalších 85.000 Kč. Dobrovolní hasi-
či v Políkně byli poslední, kteří měli ještě starou 
stříkačku (cca z roku 1965), ostatní dobrovolní 
hasiči v místních částech i přímo v Jindřichově 
Hradci už jsou novými stroji vybaveni.

 �Dobrovolní hasiči v Políkně mají no-
vou stříkačku. Sloužit bude hlavně těm 
nejmenším

Ve středu 10. srpna se od 17:00 konalo v par-
ku pod gymnáziem veřejné projednání návrhu 
studie revitalizace Mertových a Jakubských sa-
dů. Návrh projektu představily Barbora Májko-
vá a  Lenka Požárová z  firmy Atregia, která 
studii zpracovává. Příležitost promluvit do bu-
doucí podoby městských sadů využilo přes še-
desát lidí a zazněla i řada dotazů. Po prezenta-
ci pak následovala procházka parkem spolu se 
zpracovateli studie. A proč je potřeba obnova 

 �Diskutovat o budoucí podobě parku přišlo přes šedesát lidí

parku?  Současný stav neodpovídá z  hlediska 
koncepčního ani bezpečnostního vysokému 
zatížení, které je na park dnes kladeno. Zpra-
covatelé projektu navrhují úpravu cestní sítě, 
doplnění laviček, nebo třeba pobytové louky 
s  grilem, vyhlídku přes řeku na  zámek, lávku 
u řeky Nežárky nebo nové přírodní hřiště. Ce-
lý návrh projektu najdete na: www.jh.cz pod 
odborem rozvoje – záložka připravované pro-
jekty.

V pátek 23. a v sobotu 24. září se po celé republi-
ce budou konat volby do obecních a městských 
zastupitelstev. V Jindřichově Hradci se o přízeň 
voličů bude ucházet celkem 13 politických stran 
a  sdružení. Voliči budou moci vybírat budoucí 
složení zastupitelstva města celkem z 351 kandi-
dátů. Hlasovat je možné buď pro jeden subjekt 
jako celek nebo pro maximálně 27 jednotlivců 
napříč kandidujícími stranami. Volební lístky by 
voliči měli mít ve svých schránkách nejpozději 
20. září. Podrobnosti týkající se voleb 2022 na-
jdete na webu města: www.jh.cz.

Eliška Čermáková

 �O vedení města se v zářijových vol-
bách utká 13 kandidujících subjektů

celé 5. základní školy včetně zmíněné přístavby 
je v majetku města, a tak byla rekonstrukce fi-
nancována z jeho rozpočtu. Projekt stavby vy-
pracovala společnost P-ateliér s.r.o. z Jindřicho-
va Hradce, stavbu provedla firma MS Stavmont 
s.r.o. ze Senotína za cenu 2.989.536 Kč bez DPH.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

Dění v SENIOR centru v měsíci září

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

S příchodem prvního školního dne, který připa-
dá na čtvrtek 1. září, začne v Plaveckém bazé-
nu Jindřichův Hradec opět platit otevírací doba 
6:30 až 21:00. Ta připadá na všední dny, o víken-
dech jsou bazény již tradičně otevřeny od 10:00 
do 20:00. Ve středu 28. září, v den státního svát-
ku, zůstanou vnitřní bazény pro veřejnost ote-
vřeny rovněž, a to od 10:00 do 20:00. 
Nový režim udělá pomyslnou tečku za letní se-
zónou, jež patřila ekonomicky k  nejúspěšněj-
ším v třicetileté historii bazénu. Navíc kladné re-
cenze Jihočechů opakovaně označovaly bazén 
za nejlepší v rámci celých jižních Čech, což je pro 
jindřichohradecký bazén spojený s venkovním 
komplexem více než lichotivá vizitka. 
Po celou dobu prázdnin se v bazénu odehrával 
příměstský tábor pořádaný Plaveckou školou 

Bazén má za sebou úspěšnou letní sezónu

Jindřichův Hradec pod hlavičkou Služeb měs-
ta Jindřichův Hradec (na snímku účastníci jed-
noho z  týdenních pobytů). Jeho popularita je 
tak velká, že první turnusy byly obsazeny týden 
po vyhlášení termínů a desítky zájemců musely 
být odmítnuty. 
Od pondělí 5. září se do prostor plaveckého ba-
zénu vrátí provoz typický pro školní rok a s ním 

i  zlevněné vstupné v  dopoledních hodinách, 
které nejvíce využívají senioři a  lidé pracující 
na směny. Právě 5. září se totiž naplno rozjede 
jak výuka plavání pro žáky základních škol, tak 
budou rovněž zahájeny všechny kurzy pořáda-
né Plaveckou školou Jindřichův Hradec. Jedná 
se jak o  odpolední kurzy pro jednotlivce, tak 
i o kurzy kojenců a batolat, které navštěvují děti 
od půl roku věku se svým doprovodem. I v tom-
to případě bohužel platí, že zájem vysoce pře-
vyšuje kapacitní možnosti městského bazénu 
i personální možnosti plavecké školy. 
Nabídky i pro miminka
Stejně jako o prázdninách bude i v září pokra-
čovat oblíbené Sobotní koupání pro rodiče 
s dětmi do 1 roku věku, pro které jsou vyhraze-
ny dětské bazény od 9:00 do 10:00. Rodiče no-
vě narozených dětí od 3 do 6 měsíců pak ma-
jí možnost se v průběhu školního roku zapojit 
do  takzvaného Vaničkového plavání, které se 
odehrává v  rámci regionu v  unikátním vanič-
kovém centru. Také tyto jednotlivé lekce zajiš-
ťují certifikované lektorky Plavecké školy Jindři-
chův Hradec. Přihlásit se lze písemně na e-mail: 
plavskola@smjh.cz (uvést jméno a  příjmení, 
věk dítěte, telefonický kontakt). 

Marcela Kůrková

 �ODBOR ROZVOJE

Od 8. září bude probíhat v obou směrech pá-
teřní komunikace na  sídlišti Vajgar, konkrét-
ně v  úseku od  křižovatky s  ulicí Jáchymova 

Na sídlišti Vajgar je opravován další úsek páteřní komunikace

(u Slavíkova lesíku) po křižovatku s ulicí Řečič-
ka, oprava (výměna) asfaltové obrusné vrstvy 
s  lokální sanací konstrukční vrstvy a  oprava 

a  zřízení nového odvodnění dešťových srá-
žek. Součástí akce je i oprava krytu stávajících 
křižovatek mezi vnitřní a  vnější komunikací, 
obnova stávajícího nebo zřízení nového do-
pravního značení a  případná výměna nebo 
doplnění betonových obrubníků. 
Oprava navazuje na  dokončenou část s  tím, 
že realizací 1. etapy dojde k  opravě celého 
úseku páteřní komunikace na  sídlišti Vajgar 
od křižovatky s ulicí Jáchymova u Slavíkova le-
síku po kruhový objezd u Kauflandu. 
Ukončení prací je plánováno na 18. listopa-
du 2022.

Projektant: Way project s.r.o., Jarošovská 
1126/II, Jindřichův Hradec 
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského 
lesa 1581/2, Praha
Náklady dle smlouvy o dílo: 6.391.026,73 Kč 
vč. DPH

Karel Hron

V měsíci září se budeme též scházet k pravi-
delným volnočasovým aktivitám, provoz v SE-
NIOR centru bude plně zachován. Všichni pří-
znivci a zájemci jsou srdečně zváni.
Nadále budeme cvičit kondiční cvičení 
v křesílkách, trénovat paměť, učit se zákla-
dům práce na PC a hrát společenské a des-
kové hry.
Program volnočasových aktivit je vyvěšen 
u vstupu do SENIOR centra. Zájemci se mohou 
dotázat nebo přihlásit na tel. č.: 702 293 088 
u Blanky Novotné.  

Dne 14. září 2022 plánujeme navštívit jindři-
chohradecký zámek, který přichystal putov-
ní výstavu replik korunovačních klenotů, 
doplněnou mistrovskou replikou středověké-
ho žezla a jablka Karla IV. a korunovačním me-
čem. Autorem znamenitých děl je jeden z nej-
lepších českých a evropských zlatníků, legenda 
mezi šperkaři Jiří Urban, který realizoval šperky 
například pro anglickou královnu Alžbětu II., 
kříž pro papeže Jana Pavla II. nebo repliku cí-
sařské koruny Svaté říše římské. Sraz účastníků 
bude v prostorách SENIOR centra v Růžové uli-
ci č. 30/II v 9:30 nebo v 10:00 přímo před ob-
jektem jindřichohradeckého zámku.
V  úterý 27. září 2022 od  9:00 do  11:00 se 
v SENIOR centru uskuteční setkání se zástup-
ci Poradenského centra Svazu neslyšících 

a nedoslýchavých z Tábora. Přijít může kaž- 
dý, kdo potřebuje v  této oblasti poradit, na-
příklad seznámit se 
se sluchadlem a  je-
ho ovládáním, jak se 
o sluchadlo starat, jak 
čistit koncovky v  ultrazvukové čističce nebo 
vyměnit hadičky k individuální tvarovce. Do-
zvíte se také o prodeji baterií, tvarovek a další-
ho příslušenství ke sluchadlům.
Činnost SENIOR centra je podpořena z rozpočtu 
Jihočeského kraje, dotačního programu Podpo-
ra služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách v rámci realizace pro-
jektu „SENIOR centrum“.
Přejeme všem prosluněné září.

Zdeňka Šindelářová
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 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Mezi větší investiční akce lze zařadit rekon-
strukci rozvodů vody a  kanalizace v  celém 
zeleném pavilonu na  6. základní škole. Vy-
měněny byly rozvody teplé i  studené vo-
dy a  cirkulace odpadů včetně vybavovacích 
předmětů. 3. základní škola se dočkala rekon-
strukce vzduchotechniky ve  školní kuchyni. 
Dodána byla nová VZT jednotka a  část VZT 
rozvodů.

Na podzim je plánována oprava povrchu pří-
jezdové komunikace ke školní kuchyni v are-
álu 4. mateřské školy v Röschově ulici. Stáva-
jící povrch vykazuje velké množství výtluků, 
v některých místech je kryt zcela degradova-
ný, a proto bude nahrazen novým.

Ani během letních prázdnin se ve školách v Jindřichově Hradci nezahálelo

V  červenci se v  prostorách 4. základní školy 
v Jindřichově Hradci uskutečnil pod vedením 
pedagogických pracovníků příměstský tábor 
pořádaný společností Attavena. Děti se vy-
daly za  pokladem Kapitána Williama Kidda. 

Na začátek si vyrobily námořnická trička, aby 
bylo jasné, že nejsou jen ledajací cestovatelé, 
ale pořádní námořníci. Pak už je čekala samá 
dobrodružství, hledání truhliček s  mapami 
a šiframi a daleké výpravy na hřbitov na ost-
rově Tortuga a na ostrov, kde se písky přesý-
pají. O nalezený poklad se v závěru spravedli-
vě podělily. Věříme, že si tábor užily a odnesly 
si pěkné vzpomínky. 
O letních prázdninách nezaháleli ani pracov-
níci odboru školství, mládeže a tělovýchovy. 
Někteří se na čas přesunuli ze svých kanceláří 
na letní tábory a akce pro děti a mládež.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy přeje 
všem dětem, žákům, rodičům a učitelům po-
hodový nový školní rok. 

Kateřina Kubíčková

Po čtyřech letech se ve dnech 23. a 24. září 2022 
uskuteční volby do zastupitelstev obcí podle záko-
na č. 491/2001 Sb., tedy i volby do Zastupitelstva 
města Jindřichův Hradec. Volební okrsky i míst-
nosti budou stejné, jako v  loňském roce při vol-
bách do Parlamentu České republiky a budou ote-
vřené v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 
a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00. 
Jakým způsobem obdrží voliči hlasovací lístky
Hlasovací lístky musí být ze zákona doručeny 
voličům nejpozději tři dny před volbami. Pokud 
volič hlasovací lístek neobdrží, dostane ho pří-
mo ve volební místnosti.
Průběh hlasování ve volbách do zastupitel-
stva města
Volič může hlasovat pouze ve volební místnosti 
pro volební okrsek, kde je přihlášen k trvalému 
pobytu, neboť tam je zapsán do stálého sezna-
mu voličů. Trvalý pobyt je napsaný v občanském 
průkazu. K volbám je tedy potřeba vzít s sebou 
občanský průkaz nebo cestovní pas. Po proká-
zání totožnosti a státního občanství obdrží volič 
šedou úřední obálku. Poté v prostoru určeném 
k úpravě hlasovacích lístků vloží do úřední obál-
ky upravený hlasovací lístek a  úřední obálku 
vhodí před okrskovou volební komisí do voleb-

 �V září se uskuteční volby do zastupitelstva města 
ní schránky. Zde je nutné připomenout, že volič 
musí volit osobně a až na výjimečné a závažné 
důvody dané zákonem samostatně.
Hlasovací lístek
Volby do zastupitelstev obcí jsou jedinými volba-
mi, ve kterých jsou všechny volební strany a všich-
ni kandidáti uvedeni na jediném hlasovacím lístku 
(nutné i otočit). Pro volby do Zastupitelstva města 
Jindřichův Hradec jsou volební strany na hlasova-
cím lístku ve vylosovaném pořadí uvedeny takto: 
1. Česká strana sociálně demokratická, 2. Hradec 
srdcem a  rozumem, 3. PATRIOTI Jindřichův Hra-
dec (zkratka PATRIOTI JH), 4. STAROSTOVÉ A NE-
ZÁVISLÍ, 5. JIHOČEŠI 2012 – ZA  LEPŠÍ HRADEC, 
6. Svoboda a přímá demokracie (SPD), 7. Nezávis-
lí PRO HRADEC, 8. Občanská demokratická strana, 
9. Koalice KSČM a DOMOV s podporou ANS, SPOZ 
A ČSNS, 10. ODPOVĚDNĚ PRO HRADEC (společ-
ná kandidátka nezávislých kandidátů a KDU-ČSL), 
11. ANO 2011, 12. Společně s  Piráty, 13. SNK ED 
a  nezávislí kandidáti. Za  každou volební stranu 
kandiduje 27 kandidátů, což odpovídá počtu čle-
nů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec.
Hlasování
Na začátku hlasovacího lístku je napsané, kolik 
má volič hlasů, tedy kolik kandidátů může vo-

lit. Pro město Jindřichův Hradec může uplatnit 
až 27 hlasů a může využít jeden ze tří možných 
způsobu hlasování:
1. Volba jedné volební strany – Volí se všech 

27 kandidátů z jedné volební strany. Z jiných 
stran volič nevolí nikoho. Křížkem označí jen 
název volební strany. Pokud volič označí kříž-
kem volební stranu, neoznačuje již v této vo-
lební straně konkrétní kandidáty. K označení 
kandidátů u této volební strany se v takovém 
případě nepřihlíží.

2. Volba jednotlivých kandidátů z  různých 
stran – Křížkem je možné označit nejvíce 27 
kandidátů z hlasovacího lístku, pokud jich volič 
označí více, bude hlasovací lístek neplatný.

3. Volba volební strany a současně jednotli-
vých lidí – Křížkem volič označí volební stra-
nu a z jiných volebních stran křížkem označí 
kandidáty. V tomto případě dá hlas jednotlivě 
označeným kandidátům. Z označené voleb-
ní strany dá hlas podle pořadí na hlasovacím 
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 
do počtu volených členů zastupitelstva.

Podrobné informace naleznete na: 
https://www.jh.cz/cs/volby-2022/

Karel Holý
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V říjnu 2012 byl v nizozemském Pettenu slav-
nostně odhalen památník osádce Sgt Aloise 
Šišky „KX-B“. Zasadila se o to především sku-
pinka čtyř vojáků z letecké základny v Náměš-
ti nad Oslavou a k pietnímu aktu přizvala ta-
ké členy Klubu historie letectví Jindřichův 
Hradec. V  současné době probíhají přípravy 
oslav 10. výročí odhalení, které se uskuteční 
v sobotu 15. října 2022. Předcházet jim bude 
přesun památníku do nové pietní zóny v těs-

 �Vrcholí přípravy desátého výročí odhalení památníku v Pettenu
né blízkosti mohutné hráze Severního moře. 
Dramatický příběh válečné letecké osád-
ky později přiměl Aloise Šišku k  sepsání au-
tobiografické knihy KX-B neodpovídá. Právě 
Šiška jako velitel se 28. prosince 1941 vydal 
s  dalšími pěti letci bombardovat lodní doky 
v  německém Wilhelmshavenu. Během ná-
vratu na  svoji anglickou základnu RAF East 
Wretham byl stroj Wellington Mk.IC vážně 
poškozen nepřátelskou palbou a  byl nucen 

2. července
Z trestného činu výtržnictví se bude před orgá-
ny činnými v trestním řízení zpovídat neurvalec 
(17 let), který v sobotu hodinu před půlnocí zaú-
točil jako tropický cyklón na majetek a obyvatele 
domu ve Vídeňské ulici. Prvotní útok nasměroval 
na vakuové okno, které jeho cílený tlak nevydr-
želo, ve druhé vlně skončila na zemi skleněná vý-
plň vstupních dveří domu a třetí vlna zasáhla brý-
le nájemníka, který se pokusil nespoutaný živel 
zastavit a který byl s řeznými poraněními obliče-
je od skla brýlí ošetřen v místní nemocnici. Ošet-
řen byl i mladý bijec, ovšem s šetrně přiloženými 
želízky, protože jeho duševní stav, protkaný nála-
dou bojovníka MMA, upuštění od použití tohoto 
donucovacího prostředku zcela vylučoval. A než 
byl mladý hrdina předán „přešťastné“ matce, na-
dýchal 1,76 ‰, a  i  test na přítomnost psychot-
ropních látek byl pozitivní. 
6. července
Za aktivní účasti svědka a využití městského ka-
merového systému bylo po  zadokumentová-
ní předáno Obvodnímu oddělení Policie ČR po-
dezření z  trestného činu poškozování cizí věci. 
Vyprahlá duše pouličního umělce (21 let), který 
svou knihu života úspěšně plní zážitky okořeně-
nými psychotropními látkami, oslavila statní svá-
tek sprejovými výjevy na garáži v Jáchymově ulici 
a zdi objektu Žižkových kasáren.

 �Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE
17. července 
S  lupem v  batohu napadl v  nedě-
li odpoledne personál Penny marke-
tu mladý pár, který pojí nejen hlubo-
ká láska, ale i vřelý vztah k užívání látek 
měnící mozkové funkce a způsobují-
cí dočasné změny ve vnímání, náladě 
i chování. Mládenec (22 let) a o dva ro-
ky mladší slečna neváhali použít násilí 
proti „ženám za pultem“ s cílem ucho-
vat si nakradené zboží, až museli při-
spěchat na pomoc mužní a udatní zá-
kazníci, kteří oba recidivisty patřičně 
umravnili. A  protože jejich minulost 
za  pár let „dospělosti“ doznala znač-
ných trhlin, byli oba předáni hlídce ko-
legů z Obvodního oddělení Policie ČR 
pro podezření ze spáchání trestného 
činu krádeže.  
20. července
Na dřevěné lávce, překlenující mokřad 
rybníku Pazderna v  místní části Ra-
douňka a spojující vycházkovou pěši-
nu přes hráz jmenované vodní plochy 
až k ulici Perleťová, skončil ve středu 
v časných ranních hodinách divokou 
jízdu řidič (27 let) černé Fabie. Lávku 
najetím destruoval a zapůjčené vozi-
dlo na několik hodin uvěznil v rozlámaných praž-
cích. Po  vyčíslení a  uhrazení jistě nemalé ško-
dy za opravu lávky mu přistane ještě ponaučení 
v podobě pokuty za poškození veřejně prospěš-
ného zařízení.
24. července
Díru v  plotu způsobenou neznámým vanda-
lem využil v neděli dopoledne k letní procházce 

u kruhového objezdu ve Václavské ulici pár ov-
cí. Do příjezdu majitelky objektu prodejny plynu 
dohlíželi kolegové na nerušený výlet, byli nápo-
mocni při naložení a  odvozu sudokopytnatých 
přežvýkavců a naplněni nevšedním pasteveckým 
zážitkem a  po  nezbytné úpravě „exteriéru“ po-
kračovali v rutinní víkendové hlídkové činnosti. 

Petr Čermák

nouzově přistát na  rozbouřené Severní mo-
ře. Tři muži z osádky let nepřežili, další tři byli 
po strastiplných šesti mrazivých dnech a no-
cích nalezeni polomrtví v záchranném člunu 
poblíž nizozemského městečka Petten. Přeži-
vší aviatici byli odvezeni do nemocnice v ne-
dalekém Alkmaaru a léčeni ve vojenském la-
zaretu v Amsterdamu. Později se jejich cesty 
rozdělily. 
Josef Ščerba byl ze zdravotních důvodů repa-
triován a prostřednictvím Červeného kříže se 
v září 1944 dostal zpět do Velké Británie. Vy-
léčený Pavel Svoboda se několikrát pokusil 
o  útěk z  německého zajetí, až se na  podzim 
1944 dostal na rodnou Moravu, kde se přidal 
k  partyzánům. V  lednu 1945 byl  s  partyzán-
ským oddílem Němci zajat a téměř všichni čle-

POLICIE ČR

Začátek nového školního roku znamená kaž-
doročně pro policisty zvýšený dohled nad bez-
pečností dětí. Stejně jako v  letech předešlých 
obsadí i letos policisté územního odboru J. Hra-
dec ve spolupráci s městskými strážníky v prv-

 �Nový školní rok

ních dnech měsíce září přechody pro chodce 
nejen v blízkosti škol, ale i na frekventovaných 
křižovatkách, kudy děti ke školám přichází. Po-
licisté dětem připomenou, jak se správně a ze-
jména bezpečně chovat v  silničním provozu, 
aby jejich cesta nejen do školy byla vždy bez-
pečná. Na vybraných školách policisté se žáky 
pobesedují a všechny zásady bezpečnosti sil-
ničního provozu jim opětovně připomenou.
Policisté apelují na všechny řidiče, aby zejmé-
na v  prvních dnech nového školního roku 
dbali v  blízkosti škol, autobusových zastávek, 

dětských hřišť a  všude tam, kde lze očekávat 
pohyb dětí, maximální opatrnosti. Dospělí, 
pojďme dětem příkladem a vždy důsledně do-
držujme všechna pravidla silničního provozu.  
Rodiče prvňáčků, ale i ostatních mladších dětí: 
nezapomeňte se svými ratolestmi zopakovat 
cestu do školy a připomeňte jim, jak správně 
přecházet přes světelně řízené přechody. Pře-
jeme všem školákům úspěšný vstup do nové-
ho školního roku s úsměvem na tváři a bez zra-
nění.

Hana Bílková Millerová
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 13. 7. 2022 do 11. 8. 2022 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Jaroslava SOUKUPOVÁ Jarošov nad Nežárkou 12. 12. 1939 13. 7. 2022
Miroslav NOHAVA Lásenice 23. 3. 1981 15. 7. 2022
Marie IKAVCOVÁ Nová Bystřice 15. 9. 1948 19. 7. 2022
Miroslav ZOBAL Jindřichův Hradec 26. 12. 1929 20. 7. 2022
Marie JEROUŠKOVÁ Artoleč 10. 2. 1947 20. 7. 2022
Eva DANIHELOVÁ Kardašova Řečice 28. 3. 1963 21. 7. 2022
Eva NOVOBÍLSKÁ Deštná 17. 12. 1948 23. 7. 2022
Dagmar VACKOVÁ Kardašova Řečice 1. 3. 1961 24. 7. 2022
Jaroslava ŽIVNŮSTKOVÁ Nová Bystřice 5. 4. 1946 26. 7. 2022
Emilie WERTHEIMOVÁ Jindřichův Hradec 22. 10. 1939 27. 7. 2022

Milan SVITÁK Jindřichův Hradec 9. 9. 1962 28. 7. 2022
Květuše JUŘIČKOVÁ Kojákovice 31. 7. 1946 28. 7. 2022
František HAVLÍČEK Jindřichův Hradec 18. 8. 1948 29. 7. 2022
Ing. Ladislav PURŠL Otín 27. 6. 1948 29. 7. 2022
Jiří HRONEK Brabec 18. 1. 1946 30. 7. 2022
Karel BLANK Jindřichův Hradec 7. 3. 1949 31. 7. 2022
Jaroslava MACHOVÁ Jindřichův Hradec 14. 10. 1946 1. 8. 2022
Jaroslav VALIŠ Horní Pěna 6. 7. 1969 1. 8. 2022
Jiřinka PEROUTKOVÁ Klec 11. 4. 1935 3. 8. 2022
Stanislava VAVREČKOVÁ Jindřichův Hradec 11. 4. 1939 5. 8. 2022
Marie RADKOVIČOVÁ Pístina 8. 12. 1938 8. 8. 2022
Václav TUMA Mostečný 20. 7. 1950 11. 8. 2022

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

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

 �Naše město vašima očima
Každý měsíc vám v této rubrice přinášíme výběr těch nejlepších a nejvíce „lajkovaných“ fotogra-
fií z našeho Instagramu @jindrichuv _hradec_oficialni. Město nad Vajgarem najdete na dalších 
úžasných fotografiích právě na tomto profilu. Pokud i vy máte nějakou fotku, kterou stojí za to vi-
dět, označte na Instagramu @jindrichuv _hradec_oficialni a my vám rádi snímek nasdílíme a tře-
ba se příští měsíc objeví i v Jindřichohradeckém zpravodaji. Hezkou podívanou.

Eliška Čermáková

Adéla Říhová @amaterska_fotografka_adela Josef Baxa @joe_baxa Kritýna Mládková @tynamladkova

nové byli postříleni. Svoboda zůstal ušetřen 
díky své britské vojenské pilotní uniformě, 
v  níž chodil stále oblečen. Němcům i  tento-
krát uprchl a konce války se dočkal opět jako 
člen partyzánské skupiny. Své vzpomínky se-

Již historická fotografie dudáka Miroslava Se-
hnala v  kiltu a  autora článku Vladislava Bu-
riana krátce po  odhalení památníku osádce 
„KX-B“ Sgt Aloise Šišky. Petten, 17. října 2012. 

Foto: Miroslav Homola, KHL

Členové expedice „Bergen op Zoom 2022“ během 
návštěvy památníku. Na snímku jsou: Andy Ber-
ger, Jan Brašna, Vladimír Vondrka, Jiří Růžička, Pe-
tr Huisl a Radek Novák. Petten, 24. června 2022. 

Foto: Vladislav Burian, KHL  

psal v knize Osudy palubního střelce. Třetím 
šťastným zachráněným byl pilot Alois Šiška. 
Kvůli vážnému zranění a dlouhému působe-
ní slané vody mu měly být amputovány obě 
nohy. Od zákroku ho zachránil až na operač-

ním stole srdeční infarkt. Byl dlouhou dobu 
léčen, pobýval v několika německých lazare-
tech a  zajateckých táborech. Po  osvobození 
spojenci byl přepraven do  Anglie, kde pod-
stoupil další náročnou léčbu, až poté se vrátil 
do  svobodného Československa. Po  listopa-
du 1989 byl v Čechách postupně povyšován 
až do hodnosti armádního generála. Mnoho 
let po sobě se pravidelně účastnil „Setkání čs. 
válečných letců v Jindřichově Hradci“, a to až 
do svého skonu v září 2003.   
Hlavní pietní akce v  Pettenu proběhnou si-
ce až v  polovině října letošního roku, členo-
vé našeho klubu historie letectví však tamní 
památník navštívili již během své červnové 
cesty u příležitosti uložení ostatků čs. osádky 
F/Sgt Viléma Bufky v nizozemském Bergen op 
Zoom (více v Jindřichohradeckém zpravoda-
ji 8/2022). Uctili tak památku šesti statečných 
mužů, kteří po  boku desetitisíců dalších po-
mohli vyhrát 2. světovou válku.  

Vladislav Burian
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takže obecenstvo bude míti příleži-
tost přihlížeti zajímavým bojům.
22. září 1922
Lékařská poradna
matek a kojenců zahájila bezplatné 
lékařské prohlídky kojenců a  dítek 
do 2 let dne 18. t. m. za veliké účas-
ti a  porozumění všech vrstev oby-
vatelstva. Matky zdravých i chorých 
dítek shromáždily se v  neočekáva-
ném množství, aby podrobily své 
děti stálému lékařskému dozoru. 
Další pravidelné prohlídky v porad-
ně budou se konati každé pondělí 
a pátek od 5. do 6. hodiny odpole-
dne, nač se rodiče upozorňují. Ne-
bude jistě u nás a v okolí žádného 
malého dítka, které by se nepřihlá-
silo k ošetřování a dohledu poradny.

Zápis do živnostenské školy pokračovací
V Jindř. Hradci konati se bude v ne-
děli dne 24. září od 9 do 12 hodin 
odpoledne a  v  pondělí od  3 do 
5 hodin odpoledne v  místnostech 
školy. Při něm složí každý učeň 10 Kč 
jako příspěvek na učebné pomůcky. 
Po zápisu se dostaví učňové ponej-
prv do školy v neděli dne 1. října. 
Promenádní koncerty vojenské hudby
konány budou tuto neděli a v den 
sv. Václava vždy od  půl 12 hodiny 
v  městských sadech. Koncertem 
dne 28. budou oblíbené ty koncer-
ty zakončeny.
A friendly meeting
of the friends of English language 
will be held on Tuesday next, at 
8 o'clock p.m., Kaspers' Hotel. 
Slavnost sv. Václavská
V  předvečer ve  2 h. nešpory u  sv. 
Václava, od  půl 6 odpoledne bude 
slavně vyzváněno. V den sv. Václava 
mše sv. v 7, v 9 slavná a po ní české 

Ochrany matek a kojenců jest péče 
o  dítě – budoucnost národa a  lid-
stva. Hlavní činnost Ochrany ma-
tek a kojenců bude se soustřeďovati 
v právě zřízené poradně, která zahá-
jí svou činnost dne 18. září. 
Divadlo
Divadelní podnik sl.  Marie Matouš-
kové předvedl za  spoluúčinkování 
členů ochotnické jednoty Jablonský 
pp. akademiků a jiných domácích sil 
v pátek dne 18. m. m. v sále na Střel-
nici divadelní představení: „Ta první 
láska“ od Mallocha a Davida. 

K nedělním veslařským závodům na Vajgaře
Na četná přání projevená z obecen-
stva přeložil zdejší veslařský klub 
svoje nedělní závody na  odpoled-
ne. Začátek stanoven přesně na půl 
3. hodinu odpolední, závody kona-
jí se za každého počasí. V. K. Jordán 
vysílá k závodům 6 závodních lodí, 

1. září 1922
Čsl. ochrana matek a kojenců v J. Hradci – zří-
zení poradny
Okresní komise péče o mládež v Jin-
dř. Hradci rozšiřujíc své humánní 
poslání zřídila právě odbor, Ochra-
nu matek a kojenců v Jindř. Hradci 
s  veřejnou, bezplatnou poradnou. 
Odbor bude pečovati všemi smě-
ry pro povznesení mateřství a  po-
skytovati všestrannou péči českým 
matkám a kojencům v celém okre-
su. Zřízení tohoto odboru bylo nut-
ným proto, že v zájmu všenárodním 

nemile jest pociťován neustálý úby-
tek porodů a  malá schopnost ma-
tek kojiti své dítky. Také úmrtnost 
kojenců rok od roku jak v městě J. 
Hradci, tak v okresu úžasně stoupá 
a rovněž počet dítek slabých a ne-
duživých v poměru k počtu dítek sil-
ných a zdravých. Základní myšlenka 

Září před sto lety probíhalo v našem městě v doznívajícím tónu léta. Místní využívali bohaté nabídky divadelních 
představení a přednášek, které byly v nabídce k trávení volného času. Veřejnost v Jindřichově Hradci s oblibou na-
vštěvovala veslařské závody, které dominovaly zdejším sportovním kláním. V místních školách započal školní rok 
a proběhl i zápis do tzv. pokračovacích živnostenských škol, v nichž se připravovali učňové. Přátelé anglického ja-

zyka byli zváni na schůzku do hotelu Kasper anglicky. Novinkou pro místní rodiny bylo zřízení poradny Československé ochrany matek a kojenců, kte-
rou hned při otevření navštívil nečekaný počet zájemců. Tato sociální a zdravotní pomoc byla velkou novinkou samostatné československé republiky. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

kázání, v 11 tichá. Ve 3 h. dop. bude 
slavnostní průvod z  probošt. Chrá-
mu Páně k sv. Václavu, tam promluva 
na hřbitově, litanie, požehnání a ná-
vrat do  proboštského kostela. Aby 
zachován byl pořádek, nutno upo-
slechnouti pokynů pořadatelstva. 

Poučení o soupisu pohledávek a závazků
vzniklých v  korunách rakousko-
-uherských, mezi věřiteli nebo dluž-
níky československými a  rakouský-
mi podle nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 7. srpna 1922 
v č. 265 Sb. z. a n. č. 94 podá Zálož-
na v J. Hradci. Potřebné tiskopisy lze 
tamtéž obdržeti. 
29. září 1922
Meteor
Minulý pátek kol půl 7. hodiny ve-
čer spozorován u nás meteor. Letěl 
obloukem, a to dosti nízko v podo-
bě veliké hvězdy, jasně svítící přes 
Vajgar. V  místech nad kovárnou se 
roztrhl v  několik menších hvězd 
nádherně zbarvených, jež padaly 
k zemi. Za několik vteřin zřetelně sly-
šána byla rána. Celý ten úkaz podo-
bal se velice zdařilé raketě s výstře-
lem, z níž padají barevné hvězdy.
--------------------------------------------
Knihovna Muzea Jindřichohra-
decka:
hodiny pro veřejnost v  pondě-
lí a ve středu v čase 12:30−15:30, 
návštěvu objednávejte e-mailem 
nebo telefonicky: behalova@mjh.
cz, tel. č.: 384 363 661. 
Digitální knihovna Kramerius:
http://kramerius.mjh.cz/ 

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Společnost přátel ZUŠ V. Nováka Jindřichův 
Hradec ve spolupráci s Mezinárodním orches-
trem Jindřichův Hradec-Gmünd/NÖ a Nadací 
ADRA v České republice pořádá Benefiční kon-
cert na pomoc Toníčkovi Presovi pro speciální 
výživu, rehabilitaci a  všestrannou stimulaci, 
a také na podporu Žanetky Hruškové na neu-
rorehabilitaci a její další léčebné terapie.
Pomoc pro Toníčka Prese 
Čtyřletý Toník se od narození potýká s nevyléči-
telnou genetickou poruchou metabolismu a dal-
šími vážnými zdravotními problémy. Je proto 
často hospitalizovaný a bez soustavné péče od-
borníků a rodičů se neobejde. Experimentální te-
rapie, které zdravotní pojišťovny nehradí, přitom 
mohou pouze zmírnit jeho každodenní trápení. 
Nejvíce potřebuje speciální výživu, rehabilitaci 
a všestrannou stimulaci. Rodiče se mu maximál-
ně věnují, ale hledání a finanční zajištění léčby je 
už nad jejich možnosti. Toníček z Hodonínska je 
v současné době jediný v celé České republice, 
komu byla diagnostikována Menkesova choro-
ba. Jde o genetické onemocnění, při němž se ne-
dostane měď do krve a buněk, a tak je zasažen 
vývoj kostí, mozku, tepen, jater či vlasů. Na vylé-
čení dosud neexistuje lék. Jeho maminka nám 
napsala:  „Toníkovo onemocnění už tvoří součást 
našeho života. Náš syn je úžasný chlapeček plný ži-

 �Výtěžek benefičního koncertu pomůže nemocným dětem
vota. Naučil nás tolika věcem, že je to až neuvěři-
telné.“
https://www.nadace-adra.cz/tonicek-pres.html
Pomoc pro Žanetku Hruškovou
Téměř jedenáctiletá Žanetka důsledkem velmi 
vzácného onemocnění mozku trpí nejtěžší for-
mou dětské mozkové obrny. S pomocí asistent-
ky navštěvuje 3. třídu běžné školy, ale sama se 
nedokáže pohybovat. Nejvíce jí pomáhá metoda 
TheraSuit, což je finančně náročný intenzivní re-
habilitační program. Ten však není hrazen zdra-
votními pojišťovnami a navíc, aby byl plně účin-
ný, měl by se opakovat několikrát ročně.
Žanetka z Nymburska má diagnostikovánu spas-
tickou kvadrupatézu, což je nejtěžší forma dět-
ské mozkové obrny. Díky obětavé péči rodičů 
a účinné rehabilitaci už holčička dokáže udělat 
s pomocí první kroky, navštěvuje logopedii, hi-
poterapii, plave a  s  asistentkou zvládá i  školní 
docházku. „Mnohokrát děkuji, že je tu nějaká šan-
ce Žanetku podpořit. Velice si toho vážím. Ta vidi-
na vysněného cíle je pro nás vším. Děkujeme a přeji 
krásný den plný sluníčka“,  napsala nám její ma-
minka.
https://www.nadace-adra.cz/zanetka-hruskova.html
Benefiční koncert Mezinárodního orchest-
ru Jindřichův Hradec – Gmüd/NÖ, jehož vý-
těžek poputuje na pomoc Toníčkovi a Žanetce, 

se uskuteční v neděli 18. září od 17:00 v Rytíř-
ském sále Státního hradu a zámku Jindřichův 
Hradec. Na  koncertě zazní skladby J. S. Bacha, 
A. Vivaldiho, A. Stamice, G. Bizeta a dalších skla-
datelů.
Mezinárodní orchestr Jindřichův Hradec – 
Gmünd/NÖ složený z českých a rakouských hu-
debníků působí na  amatérské hudební scéně 
od roku 2000. Základem orchestru jsou smyčce 
(housle, viola, violoncello a kontrabas) doplněné 
dřevěnými a žesťovými dechovými nástroji (flét-
na, hoboj, klarinet, trubka a pozoun).
Může v něm hrát každý, bez omezení věkem, ná-
rodností (jazykem) či dosaženou interpretační 
úrovní. 
Zkoušková činnost probíhá ve školním roce kaž- 
dou středu v Jindřichově Hradci, Rakušané pak 
zkouší každý čtvrtek v  Gmündu. Dvakrát roč-
ně se konají společná vícedenní soustředění 
v Rakousku (v létě v Gmündu a o Velikonocích 
ve  Weitře). Soustředění končívají závěrečnými 
koncerty v Gmündu, Weitře a právě Jindřicho-
vě Hradci.
Letošní, již 31. letní týdenní soustředění v Gmün-
du doznalo vzhledem k epidemiologické situaci 
opět určitých změn. Koncertu se nezúčastní vel-
ká část hudebníků z  Čech (omezené možnosti 
ubytování) a koná se bez účasti dechové sekce. 
Proto i program závěrečného koncertu v Jindři-
chově Hradci doplní, stejně jako v loňském roce, 
talentovaní sólisté zdejší Základní umělecké ško-
ly V. Nováka.
Srdečně vás zveme a těšíme se na společně pro-
žité chvíle při inspirativní hudbě.

Jana Vojáčková

Milion vyměněných jehel, více než 88 ti-
síc kontaktů s klienty. Terénní program Ji-
hočeský streetwork PREVENT neziskové 
organizace PREVENT 99 pomáhá lidem se 
závislostí v Jihočeském kraji už dvacet let. 
Mezi okresy, které streetworkeři pravidel-
ně navštěvují, patří od  roku 2019 také ten 
jindřichohradecký. Potkáte je v  Dačicích, 
Slavonicích, Nové Bystřici, Nové Včelnici, 
Třeboni, Kardašově Řečici, Českých Veleni-
cích, a právě i v Jindřichově Hradci.
Streetworkeři prostřednictvím terénní sociální 
práce navazují kontakt s uživateli drog s cílem 
snižovat rizika jejich způsobu života. Monitoru-
jí situaci i v odlehlých a opuštěných lokalitách 
a  působí také preventivně. Pracovníci na  ulici 
také aktivně vyhledávají a oslovují ty, kteří by 
službu mohli potřebovat. Pomáhají narkoma-
nům snižovat rizika užívání drog, např. poskyt-

 � Jihočeský streetwork PREVENT působí v kraji už dvacet let
nutím výměny injekčního materiálu. Za celých 
dvacet let existence terénního programu už 
byl překročen jeden milion vyměněných jehel. 
Služby tak nejsou mířené jen na uživatele návy-
kových látek, ale i na ochranu veřejného zdraví. 
„Naše práce je rozmanitá,“ říká vedoucí Jiho-
českého streetworku PREVENT Tomáš Antoňů, 
„s klienty řešíme mimo jiné i rizika nesplácení dlu-
hů, hledání vhodného bydlení nebo sociální dáv-
ky.“ Streetworkeři nabízí rovněž sociálně práv-
ní poradenství, krizovou intervenci, zdravotní 
ošetření, zprostředkování a odkazy na další od-
bornou péči. Klienty doprovází do zdravotnic-
kých zařízení a testují na infekční nemoci jako je 
HIV, syfilis a žloutenka. Účastní se také různých 
akcí jako jsou párty, festivaly a koncerty, kde in-
formují o rizicích spojených s užíváním různých 
substancí nebo pohlavně přenosných infekč-
ních onemocnění.

Během dvou dekád rozšířil Jihočeský street-
work PREVENT své působení do čtyřech okre-
sů. Nyní působí ve 22 městech a v  jejich oko-
lí. Služby poskytuje anonymně a  bezplatně. 
Za dvacet let hledaly v zařízení pomoc se závis-
lostí více než tři tisíce lidí a celkový počet kon-
taktů s klienty a oslovenými překročil 88 tisíc. 

Kateřina Malečová Suková

Jihočeská hospodářská komora si dovoluje srdečně pozvat žáky základních škol a jejich rodiče na Prezentační výstavu středních škol a učilišť, kte-
rá se uskuteční ve čtvrtek 13. října 2022 od 8:30 do 15:30 v prostorách Fakulty managementu VŠE Praha v Jarošovské ulici 1117 v Jindřichově 
Hradci. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost získat v jeden den a na jednom místě aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího 
studia na středních školách a učilištích a seznámit se i s možnostmi uplatnění absolventů v praxi. Těšíme se na setkání s vámi. 

Milada Petrů

 �Burza škol
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Již třetí ročník akce s  názvem Noc literatury 
se uskuteční ve středu 21. září 2022. Pointou 
tohoto literárního projektu je představení tex-
tů současné literatury formou scénického čtení 
na zajímavých místech našeho města. Diváci se 
tentokrát sejdou v Muzeu fotografie a moder-
ních obrazových médií v Kostelní ulici a dále je 
čeká společné putování centrem Jindřichova 
Hradce s několika literárními zastávkami.
Diváci, kteří Noc literatury v Jindřichově Hrad-
ci navštívili i v minulých ročnících, se mohou tě-
šit na zcela nová místa i předčítající. Novinkou 
bude také závěrečný happening, který vznikne 

 �Noc literatury v Jindřichově Hradci poprvé zakončí happening
ve spolupráci s Městskou knihovnou Jindřichův 
Hradec. Na posledním z čtecích míst bude pro 
posluchače připravena „pojízdná knihovna“. 
Návštěvníci si budou moci na  místě prohléd-
nout několik současných knižních titulů a v pří-
padě zájmu si je také rovnou zapůjčit. V  této 
„pojízdné knihovně“ tak vznikne prostor pro 
vstřebání zážitků z celého večera.
Noc literatury pořádají Česká centra od  roku 
2006. Účastní se jí města po celé České repub-
lice a zapojuje se také řada evropských i mimo-
evropských měst. Letos se bude konat ve 12 ze-
mích.

Současná světová literatura, netradiční místa 
a známé tváře Jindřichova Hradce. To je noc li-
teratury, která nabízí nevšední kulturní zážitek.
Akce je určena všem milovníkům literatury 
a vstup na ni je zdarma.

Tereza Hejdová

V sobotu 17. září v 17:00 bude v Krafferově zahradě slavnostně pokřtěna a uvedena na trh kniha Hříchy otců. Jejím autorem je 
jindřichohradecký rodák Martin Stručovský. Po studiu na Západočeské univerzitě v Plzni zakotvil v místním knihkupectví, kde se 
naplno vyžívá ve své lásce ke knihám, které jsou jeho celoživotní vášní. V roce 2018 vydal román Bez duše, první díl z cyklu detek-
tivek s Matějem Mlynářem. Na ten pak navázaly Zavátá sněhem (2019), V temnotách (2020) a v úvodu zmíněné Hříchy otců (2022).
Detektiv Matěj Mlynář, hlavní hrdina knih, se vrací na pulty knihkupectví po dvouletém čekání. V detektivce pojmenované Hříchy 
otců Matěj Mlynář pověsil řemeslo na hřebík, ale smrt známého ho opět donutí vyrazit pátrat do jindřichohradeckých ulic a tem-
ných zákoutí. Klíč k vyřešení případu ale tentokrát leží v nedávné minulosti, v dobách, kdy republiku obepínal ostnatý drát.

Martin Stručovský

 �Matěj Mlynář počtvrté

Před 25 lety YMCA poprvé nabídla v Jindřichově 
Hradci maminkám a dětem Mateřské centrum. 
Už tenkrát se projevila podpora města Jind- 
řichův Hradec – dalo nám k dispozici jednu tří-
du ve školce pod gymnáziem. Scházeli jsme se 
tam dlouho a dodnes trvají některá přátelství 
z  té doby. Když pak město třídu potřebovalo 
pro školku, našli jsme útočiště na evangelické 
faře. Byli jsme za to moc rádi, bylo to však jen 
provizorní řešení.
Nadšeně jsme proto přijali další nabídku měs-
ta, a  to využít prázdný školnický byt na 5. zá-
kladní škole a 9. prosince 2013 jsme slavnostně 
otevřeli YMCA centrum. Kromě již zmíněného 
Mateřského centra jsme v něm dětem i dospě-
lým nabídli spoustu dalších celoročních aktivit: 
Klub, Fotbálek pro děti, Kavárničku pro seniory, 
Zpívání pro teenagery nebo Deskovky pro do-
spělé. A také různé větší či menší jednorázové 
akce během celého roku. Vše bezplatně, tedy 
přístupné širokému okruhu lidí.

 � Zrekonstruované YMCA centrum na sídlišti Vajgar bylo otevřeno
Ukázalo se, že YMCA centrum je dokonale 
umístěné – uprostřed sídliště, blízko parkoviš-
tě i zastávky MHD, a díky neutuchající podpoře 
vedení 5. základní školy máme k dispozici i ve-
liký kus zahrady.
Dalším velmi pozitivním zjištěním bylo, že 
všechny nabízené aktivity se setkaly s  velkým 
ohlasem a velkou návštěvností. V den 5. výro-
čí otevření – v prosinci 2018 – nás proto poprvé 
napadlo, jestli by se prostor nedal nějak rozší-
řit. S nápadem jsme se obrátili na město a k na-
ší obrovské radosti vznikl projekt nástavby a za-
stupitelstvo na  ni schválilo v  rozpočtu částku 
4.000.000 Kč. V  průběhu realizace se ukázalo, 
že nástavba patra by stála mnohem víc, než se 
původně předpokládalo, a tak se poprvé obje-
vil zlomový nápad na přístavbu – cenou se vešel 
do schválené částky a pro nás přinesl nesrovna-
telně lepší možnost využití. Vznikla totiž veliká 
multifunkční místnost a my už máme spoustu 
plánů, jaké nové aktivity v ní nabídneme.

Za ty dlouhé roky, co YMCA v Hradci působí, při 
ní stálo mnoho skvělých podporovatelů z nej-
užšího vedení města, z  rady, zastupitelstva 
i z řad zaměstnanců městského úřadu. Neumí-
me ani vyjádřit, jak moc si toho vážíme. Přináší 
nám to možnost již víc než 28 let nabízet obrov-
skému množství lidí všeho věku pestrou náplň 
volného času. Kromě každoroční dotace na na-
ši celoroční činnost, kterou nám město posky-
tuje, se to nyní takto zhmotnilo v krásném pro-
storu nového YMCA centra. A teď přišel čas, kdy 
nové YMCA centrum slavnostně otevíráme. 
Máme z toho obrovskou radost a moc děkuje-
me všem, kteří se o to zasloužili.
Děkujeme také Jihočeskému kraji, který na vy-
bavení YMCA centra přispěl částkou 36.000 Kč 
a  pomohl nám tak připravit tento prostor 
na další celoroční práci s dětmi a mládeží.
Děkujeme projektantovi Petru Vláškovi a maji-
teli stavební firmy MS Stavmont Martinu Schy-
tilovi za  skvělou spolupráci a  naslouchání na-
šim potřebám.
Děkujeme vedení 5. základní školy za podpo-
ru, které se nám po celou dobu dostává, a v po-
sledním půlroce taky za  trpělivost a  toleranci 
ke stavebnímu ruchu.
A děkujeme všem báječným ymkařským dob-
rovolníkům, kteří svou obětavou prací bez ná-
roku na  hmotnou odměnu přispívají k  tomu, 
že nejen YMCA centrum, ale celá jindřichohra-
decká YMCA žije různorodými aktivitami a mů-
žeme potřebnou pomoc nabízet i ve výzvách, 
které před nás staví každodenní život.

Hana Nosková
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Na  přelomu roku se díky Milostivému létu 
mohly desítky tisíc lidí vypořádat se svými zá-
vazky vůči veřejnoprávním (a  některým sou-
kromoprávním) institucím za velice výhodných 
podmínek, a to jednou provždy. Od 1. září 2022 
bude tato možnost obnovena a dlužníci dosta-
nou podruhé, ale na dlouhou dobu naposledy, 
šanci na nový restart. Máte dluhy a chcete je 
řešit? Slyšeli jste o legislativních změnách, 
ale ztrácíte se v  paragrafech? Nevíte, jest-
li můžete požádat o odpuštění úroků a ná-
kladů exekuce? Říká vám něco Milostivé lé-
to? Přijďte se poradit za námi do krizového 
centra THEIA v Jindřichově Hradci. O  co se 
jedná?
Vzhledem ke složité ekonomické situaci v Čes-
ké republice se zákonodárci rozhodli na podzim 
2022 zopakovat příležitost pro dlužníky vymanit 
se z dluhové pasti a začít znovu důstojný život. 
Čas na řešení je opět omezený: 

 �Milostivé léto = šance na nový začátek
• Milostivé léto trvá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022
• týká se dluhů u veřejnoprávních institucí, kte-

ré jsou exekuované – budou odpuštěny veš-
keré úroky, poplatky advokátům či penále 

• je třeba zaplatit jistinu (původní dluh) 
a 1.500 Kč + DPH (tj. 1.815 Kč) exekutorovi 

• do  Milostivého léta se dobrovolně zapojili 
také někteří soukromoprávní věřitelé (např.: 
Česká spořitelna, Stavební spořitelna České 
spořitelny, Komerční banka, Modrá Pyramida, 
Essox, MONETA Money Bank, Home Credit, 
Air Bank a další). 

Pomůžeme klientům výše uvedené skuteč-
nosti zjistit a ověřit, zda jejich situace do tzv. 
Milostivého léta spadá a  mají na  tuto „úle-
vu“ nárok. 
Veřejnoprávním věřitelem jsou například obec-
ní a městské nájmy, nemocnice, technické služ-
by obcí a měst, dopravní podniky, zdravotní po-
jišťovny, Český rozhlas, Česká televize apod.

Na co si dát pozor?
Jste již v oddlužení (insolvenci)? Byl vám uložen 
peněžitý trest (uložen v trestním řízení pro úmy-
slný trestný čin, na pohledávky z důvodu majet-
kové či zdravotní újmy) nebo dlužné výživné? 
Na takové situace se bohužel Milostivé léto ne-
vztahuje.
V  předchozím milostivém létě jsme pomoh-
li 20 % klientů, kteří se na nás obrátili. Vážíme si 
jejich důvěry a rádi jsme jim byli nápomocni při 
zlepšení jejich finanční situace. Jednejte rychle. 
Nabízíme možnost konzultace vaší situace a po-
moc v  celé záležitosti a  podání žádosti. Naše 
služby poskytujeme BEZPLATNĚ.
KONTAKTY:
THEIA – krizové centrum o.p.s.
Pravdova 837, 
377 01 Jindřichův Hradec
Tel. č.: 771 127 869

Barbora Čechová

Knihovna Fakulty managementu ve spoluprá-
ci s Centrem transferu znalostí a vzdělávání Fa-
kulty managementu VŠE připravila podzimní 
přednáškový cyklus pro zájemce z  řad veřej-
nosti, kteří vyhledávají celoživotní vzdělává-
ní a pro osoby ve věkové kategorii 55+ v rám-
ci Univerzity třetího věku (U3V) s  tematikou 
správné orientace v dnešní přemíře informací. 
Během přednášek cyklu s  názvem Jak přežít 
ve  světě informací aneb Management in-
formací v současném prostředí se poslucha-
či seznámí s  tím, kde si vyhledat správné in-
formace, na co si dát pozor a  jak si informace 
ověřit. Zjistí, čemu věřit a čemu ne, nebo kdo 
nás chce úmyslně oklamat, jak poznají zavádě-
jící informace a jak se nenechat obelstít, ovliv-
nit a  zmanipulovat. Budou vysvětlena slova 
misinformace, dezinformace, fake news, hoax, 
deepfake, sociální bublina nebo informační 
management. Během setkávání se návštěvníci 

 � Jak přežít ve světě informací poradí přednáškový cyklus
přednášek dozví, jakými nástroji je možné si in-
formace na internetu ověřovat, naučí se posu-
zovat důvěryhodnost zpráv a jejich původ. Do-
stanou odpověď na to, jak zajistit bezpečnost 
svých osobních účtů a informací, a získají kritic-
ký přístup ke zpracování informací, zpravodaj-
ství a argumentů během politických kampaní. 
Fakulta managementu VŠE tak nabízí zájem-
cům zúčastnit se během letošního podzimu 
moderního vzdělávacího cyklu, který otevře 
a rozšíří obzory orientace v dnešním informač-
ním a mediálním světě.
Zájemci mohou navštěvovat i  další předměty 
nabízené v rámci univerzity třetího věku z ob-
lasti jazykové, tělovýchovné a společenskověd-
ní, např. Angličtinu pro život či Němčinu pro 
život ve  třech znalostních úrovních nebo Re-
kondiční cvičení pro seniory.
Podrobné informace a přihlášky nejen na před-
náškový cyklus "Jak přežít ve  světě informa-

cí" jsou k dispozici na webových stránkách fa-
kulty: www.fm.vse.cz/u3v. Pomocnou ruku 
zájemcům poskytne koordinátorka U3V Alena 
Bindrová (tel. č.: 736 770 942, e-mail: alena.bin-
drova@vse.cz).
Přednáškový cyklus bude zahájen 19. září 
2022.

Věra Kubátová

Pětice dobrovolných hasičů Jednotky Sbo-
ru dobrovolných hasičů Jindřichův Hra-
dec v neděli 7. srpna vyrazila s CAS 20 Sca-
nia směr Hřensko, kde se na dva dny přidali 
ke svým kolegům, aby jim pomohli likvido-
vat požár a jeho následky v národním parku 
České Švýcarsko. 
Hasiči se na  hranicích s  Německem v  národ-
ním parku České Švýcarsko rozdělili na dvě par-
ty.  Jedna v  přístupnějším terénu dohašovala 
s cisternou CAS 20 Scania hořící kořenové systé-
my, druhá parta procházela pro techniku nepří-
stupný terén a s vakem plným vody na zádech 
likvidovala lokální zbytky požáru. 

 � Jindřichohradečtí dobrovolní hasiči pomáhali v Českém Švýcarsku
Poděkování za skvěle odvedenou práci putuje 
Lubomíru Beranovi, Vladimíru Pavlíkovi, Luká-
ši Buštovi, Jiřímu Škrabálkovi a Janu Zavadilovi.

Eliška Čermáková
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Motto: “Dělej to, co musíš, s tím, co máš, a tam, kde jsi“ 
(Theodore Roosevelt)

Žijeme v době nekonečných obav unaveni z covidu, vyděšeni z konfliktu 
na Ukrajině, vystrašeni z uprchlíků, jejichž požadavkům mnohdy nerozu-
míme a těžko si zvykáme, že zde nějakou dobu budou s námi. Žijeme v do-
bě šetření, strachu z rostoucích cen energií, nákladů na život a vůbec. Ne-
myslím si, že je jednoduché se s těmito věcmi vypořádat. Dlouhá léta jsme 
snili sen o prosperitě a bohatství a tento sen dostává mírné trhliny. Přesto 
jsme bohatí, aniž bychom si to uvědomovali. Máme své domovy, ráno mů-
žeme přivítat slunce. Máme co jíst. Jen se musíme naučit moudřeji naklá-
dat se svým rozpočtem. Jednu z příležitostí, jak si udělat radost a příliš ne-
zatížit domácí rozpočet vytvořila v červenci Otevřená OKNA ve spolupráci 
s Krafferovou zahradou, a to OKNOSWAP. Principem této události byla vzá-
jemná výměna a drobná podpora. Ti, kteří měli doma šatstvo, nádobí a ji-
né věci, které už jim nesloužily, donesli je do Sociálně terapeutické dílny 
Okénko. Pracovnice s klienty věci roztřídily a připravily k vystavení v Kraf-
ferově zahradě. Dárci dostali poukaz a mohli si na oplátku jiné věci odnést. 
A  ti, kteří nic nedarovali, mohli organizaci podpořit drobným finančním 
příspěvkem. Výměnná akce byla doprovázena divadélkem v  podání kli-
entů Chráněného bydlení Okénko, prodejem originálních výrobků těchto 
klientů a nádhernou hudbou Petra Mottla a Andrey Kaňkové. Dárců bylo 
mnoho, návštěvníků akce také. Mnoho dobrých lidí si zde mohlo vychut-
nat drobné radosti. Ať již v podobě darování, nebo v podobě získání nové-
ho přírůstku do šatníku či domácnosti, a to za minimální obnos. Prospěšné 
pro všechny. Levnější, použitý kousek chrání přírodu před zbytečným vy-
užíváním jejích zdrojů, ušetří pár peněz, tolik potřebných na energie. Nám 
v Oknech akce vynesla krásných 11.360 Kč. Nejspíše budou využity rovněž 
na energie. A naši „bydlíci“ měli důvod k nácviku divadélka – procvičili své 
řečové schopnosti i malování při tvorbě kulis. Děkujeme vám všem, kteří 
jste v tom byli s námi. Všem dárcům, milým a příjemným správcům Kraf-
ferovy zahrady i návštěvníkům. A hlavně děkuji kolegyním – pracovnicím 
Sociálně terapeutické dílny Okénko, které akci vymyslely a realizovaly. Je 
opravdu moc příjemné a povzbuzující spolupracovat s lidmi, kteří mají ná-
pady a dokážou je dotáhnout do zdárného konce.

Drahomíra Blažková

CHCETE NÁS?
Monroe
kočka, 2–3 roky, kastrovaná
Monroe je strašně milá a něžná 
kočička. Je to takové upředené 
štěstíčko. Je čistotná. Vzhledem 
k tomu, že je ráda venku, hledá-
me pro ni nový domov nejlépe 
v domku se zahrádkou.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 
(Nová Ves, Číměř) 

Stroupek
kocourek, narozen cca 5/2022 
Kastrace v  dospělosti je pod-
mínkou adopce.
Stroupek je zvídavé a  hravé 
kotě. Je čistotný, chodí pečli-
vě na  kočičí záchod. Je zvyk-
lý na  jiné kočičky. Vhodný je 
do domu se zahradou.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Nová Ves, Číměř)

Zoe
kočička, 7 let, kastrovaná 
Zoe je křízenka britské kočky, 
je hodná, zvyklá na pejsky i dě-
ti. Je velmi čistotná.
Kontakt - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Štěpánka
kočka, do 1 roku, kastrovaná  
Štěpánka je velice kontaktní, 
klidná a hodná kočička. Na zá-
chůdek chodí spolehlivě.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Elvíra
samice, morče, věk neurčen, 
kastrovaná
Elvíra je zvědavé morčátko, kte-
ré si nic nedělá z koček ani psů. 
Je čistotná, na záchůdek chodí 
do jednoho rohu. Při manipula-
ci je naprosto klidná a nekouše. 
Vůči jiným morčatům projevu-
je dominanci.
Kontakt pro zájemce - 776 688 056 (Jindřichův Hradec)

Markétka
samice, morče, věk neurčen
Markétka je zvídavé morčátko, 
které se velmi zajímá o to, co se 
děje kolem něj. Nechá sebou 
v klidu manipulovat a nekouše. 
Je zvyklá na pozornost psů, ze 
které si nic nedělá, a na dotěr-
nost koťat, která snese i u sebe.
Kontakt pro zájemce - 776 688 056 (Jindřichův Hradec)

Cibela z.s. – www.cibela.cz, tel. č.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec www.psi-jh.estranky.cz 

Klára Černá

 � JSME TADY S VÁMI

Hudba Petra Mottla a Andrey Kaň-
kové přispěla ke krásnému průběhu 
celé akce.

Zázemí pro vystavené oblečení na SWAPu poskytly rámy bývalých sklení-
ků v Krafferově zahradě.

O  akci projevila zájem i  Jindřicho-
hradecká TV. Informace poskytla 
Marie Koutná, vedoucí sociálně te-
rapeutické dílny.
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V pátek 16. září 2022 se od 10:00 uskuteč-
ní již XXI. ročník Květinového odpoled-
ne ve  vestibulu KD Střelnice v  Jindřichově 
Hradci. Tato benefiční akce pořádaná pod zá-
štitou starosty města Jana Mlčáka patří již k tra-
dičním setkáním Jindřichohradečáků za  úče-
lem květinovou vazbou a  nákupem výrobků 
chráněných dílen podpořit činnost organizace 
Otevřená Okna z.ú.
Tato organizace dlouhodobě podporuje oso-
by se zdravotním postižením, rodiny a seniory 
v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu 
života, umožňuje jejich realizaci v chráněných 
a sociálně terapeutických dílnách, nabízí mož-
nosti chráněného bydlení a  napomáhá svými 

 �Květinové odpoledne v Jindřichově Hradci vstupuje do třetí dekády
aktivitami k zapojení klientů do běžného živo-
ta společnosti.
Květinové odpoledne je přehlídkou tradič-
ní i  netradiční květinové vazby, kterou velmi 
úspěšně předvádí žáci odborných učilišť s flo-
ristickým zaměřením. Jsou to dlouhodobě žá-
ci a učitelé ze Střední školy řemeslné Soběslav, 
Střední odborné školy a učiliště Třešť a Střední 
odborné školy VMZ a JZ České Budějovice. 
Důležitou součástí přehlídky je široká nabídka 
výrobků klientů chráněných a sociálně terapeu-
tických dílen organizace Otevřená Okna z.ú. Ob-
čané si mohou prohlédnout a případně zakoupit 
předměty vytvořené v těchto dílnách a přesvěd-
čit se o zručnosti klientů této organizace.

Návštěvníci Květinového odpoledne se mohou 
rovněž těšit na hudební doprovod Petra Mottla 
a zpěv Julie Noskové, kteří budou vystupovat 
v průběhu akce.
Výtěžek bude věnován na úhradu provozních 
nákladů spojených s činností a posláním orga-
nizace Otevřená Okna z.ú. v Jindřichově Hrad-
ci. Je velmi potěšující, že se za uplynulých dva-
cet ročníků společně podařilo získat více než 
600.000 Kč. 
Zveme všechny občany města a celého regio-
nu na XXI. Květinové odpoledne. Přijďte se po-
dívat.

Vladimír Nosek

Od září 2022 až do července 2023 bude v Jind- 
řichově Hradci probíhat prestižní Meziná-
rodní výzkum dospělých PIAAC, který pořá-
dá Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a  rozvoj (OECD). Česká republika se výzku-
mu účastní společně s  více než 30 zeměmi 
z  celého světa. Výzkum realizuje Národní 
pedagogický institut ČR z pověření Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy.
Na vybrané domácnosti se v této době obrátí 
tazatelé výzkumných společností STEM/MARK 
a  MEDIAN. Rozhovor s  tazatelem bude trvat 

 � Jindřichův Hradec se zapojí do prestižního Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC
přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží 
za účast ve výzkumu finanční odměnu 800 Kč. 
Pro úspěch výzkumu je zásadní, aby se co nej-
více oslovených domácností do  výzkumu za-
pojilo, neboť jsou vybrané právě ony a podle 
mezinárodní metodiky nemohou být nahraze-
ny. Data budou uchována jako přísně důvěr-
ná, budou zpracována hromadně a použita 
výhradně pro účely výzkumu.
Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané v jed-
notlivých zemích připraveni na výzvy součas-
né doby, jako jsou změny na trhu práce či ros-

toucí využívání digitálních technologií v práci 
i  mimo ni. Výzkum se proto zajímá o  pracov-
ní zkušenosti a vzdělávání, ale i o uplatňování 
různých dovedností v každodenním životě. Vý-
sledky výzkumu dají zpětnou vazbu českému 
vzdělávacímu systému, ukážou, kde jsou na-
še silné a slabé stránky a kde je vhodné upra-
vit vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo našim 
současným potřebám.
Podrobnosti o výzkumu a kontaktní údaje jsou 
uvedeny na stránkách: www.piaac.cz.

Michaela Kudrnáčová 

Měsíc září je spojován se začátkem školního ro-
ku. Bývá to pěkný začátek něčeho nového. Ta-
ké nyní se otevírá nový cyklus zamyšlení. Každý 
školní rok trvá deset měsíců a stejný počet bu-
de mít i připravovaný seriál o vzdělávání v Jin-
dřichově Hradci, který pro čtenáře Jindřicho-
hradeckého zpravodaje bude právě po  dobu 
deseti měsíců připravovat kolektiv autorů. Na-
vazuje na unikátní výstavu, jež vznikla ve spo-
lupráci Knihovny Fakulty managementu VŠE, 
Muzea Jindřichohradecka, Státního oblast-
ního archivu v  Třeboni – pobočky Jindřichův 
Hradec, Státního okresního archivu Jindřichův 
Hradec, jindřichohradeckých středních škol 
a  Základní umělecké školy Vítězslava Nováka 
v Jindřichově Hradci. Přibližuje historii vzdělá-
vání v našem městě a nese název “Žádný učený 
z nebe nespadl“. Zájemci si ji mohou prohléd-
nout v moderních prostorách Knihovny Fakulty 
managementy VŠE v Jindřichově Hradci v běž-
ných provozních hodinách knihovny. Více in-
formací najdou zájemci na: fm.vse.cz. 
Cílem seriálu o vzdělávání v Jindřichově Hrad-
ci je představit jednotlivá období a místa, kde 
se v Jindřichově Hradci vzdělávalo, zajímavos-
ti z výuky, ale i vybrané známé osobnosti, kte-
ré  v našem městě vzdělávaly nebo byly vzdě-
lávány či se velkou měrou zasloužily o založení 
škol. Seriál zahrne i jednotlivé typy vzdělávání, 

 � Žádný učený z nebe nespadl aneb Z historie vzdělávání v Jindřichově Hradci
tedy od předškolního až po vysokoškolské, au-
toři nezapomněli ani na  umělecké vzdělávání 
ve  městě nad Vajgarem nebo prezentaci vý-
značných hudebních osobností, které ovlivni-
ly další generace v  jejich životní hudební drá-
ze. Dozvíte se také o výuce šlechticů s důrazem 
na rod Černínů. Těšit se můžete na popis nej-
starších škol, které stávaly při klášterech a na in-
formace, kým bylo školství podporováno, kdo 
provozoval první soukromé školy ve městě ne-

bo i  na  připomenutí éry jezuitského gymná-
zia, jeho vyučujících a žáků z Čech i ze zahrani-
čí. Svoje místo mají rovněž střední školy včetně 
popisu významné architektury jejich budov. 
Závěr seriálu doplní informace o  vysokoškol-
ském vzdělávání a o tom, kdy v našem městě 
poprvé zaznělo na akademické půdě slavnost-
ní „Gaudeamus igutur“, v překladu „Radujme se 
tedy“.

Věra Kubátová
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KULTURNÍ SERVIS

 �Městská kultura Jindřichův Hradec zve

Letos oslavil Josef Böhm šedesáté páté naroze-
niny. U  příležitosti tohoto jubilea se od  2. zá-
ří do 31. října uskuteční v prostorách galerie 
Výstavního domu Stará radnice výstava jeho 
fotografií s názvem Josef Böhm – 65 let – Vý-
stava fotografií „PODZIMNÍ HRADEC“. 
Spojení Josefa Böhma a Jindřichova Hradce ne-
ní nijak náhodné. Svou výstavní činnost zahájil 
před 21 lety v Domě dětí a mládeže Jindřichův 
Hradec první samostatnou výstavou věnova-
nou právě tomuto městu. Na  její vernisáži byl 
pozván Otakarem Gawlikem, vedoucím foto-
klubu FOKUS, mezi klubové fotografy. Do  FO-

KUSU pak vstoupil v roce 2002. Od tohoto roku 
také pravidelně vystavoval v Městské knihovně 
Jindřichův Hradec, kde realizoval výstavy na růz-
ná témata, jako jsou divadlo, opera, cesty Evro-
pou, příroda a další. Několik výstav uspořádal ta-
ké v muzeu fotografie a v Galerii Langrův dům. 
Jeho fotografie se objevily i ve více než desítce 
knih s tematikou Jindřichova Hradce. Několik let 
pracoval také jako redaktor a fotoreportér v Jind- 
řichohradeckém deníku, v  týdeníku Sedmička 
a spolupracoval také s měsíčníkem Žurnál. Mimo 
jiné se stal i vítězem celostátní soutěže o nejlepší 
snímek Blesku.  

Zaujetí Josefa Böhma Jindřichovým Hradcem 
začalo již před mnoha lety, neboť už od učňov-
ských let trávil každou volnou chvilku toulka-
mi po městě a jeho nejbližším okolí. Za bezmá-
la padesát let, která zde pracovně prožil, poznal 
město dokonale, včetně jeho tajemných zákoutí. 
Josefa Böhma si také většina obyvatel, nejen Jin-
dřichova Hradce, vybaví jako člověka, který více 
jak dvacet pět let neodmyslitelně patří se svým 
fotoaparátem ke  všem zásadním událostem 
na Jindřichohradecku. Za tuto dobu zdokumen-
toval stovky kulturních, společenských a  spor-
tovních akcí. I proto autor doplní výstavu, která 
bude zaměřena na podzimní období, o několik 
tematických panelů s dokumentárními fotogra-
fiemi z akcí, které ho obzvláště zaujaly.
Pořízení výstavních panelů bylo podpořeno 
z rozpočtu Jihočeského kraje.

Martin Jedlička, Josef Böhm

Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve 
v  rámci předplatného Kruhu přátel hud-
by na  „KOMORNÍ KONCERT “ dne 15. září 
od 18:00 do kaple sv. Maří Magdaleny.
Účinkují: Eliška Brožková Pospíšilová – klarinet, 
Barbora Štilcová Plachá – harfa.
Eliška Brožková Pospíšilová absolvovala 
Pražskou konzervatoř, Akademii múzických 
umění v Praze, obor klarinet. Již v začátcích své 
umělecké dráhy se umístila na 1. místě celostát-
ního kola soutěže základních uměleckých škol 
v  kategorii klarinet, na  1. místě celostátního 

kola ZUŠ v klarinetovém kvartetu, na Duškově 
soutěži - 1. a 2. cena. Je držitelkou 2. ceny Con-
certina Praga. Je zakládající členkou tria Emi-
da spolu se sopranistkou Miroslavou Časaro-
vou a klavíristou Danielem Wiesnerem. Působí 
v duu klarinet a harfa spolu s harfistkou Barbo-
rou Plachou. Je členkou dechového tria spolu 
s  klarinetistkou Annou Paulovou a  fagotistou 
Petrem Hlavatým.
Barbora Štilcová Plachá, narozená v  Praze, 
hraje nejen klasickou hudbu, ale ráda se účast-
ní i  vícežánrových projektů a  aktivně se věnu-

Talentovaní mladí hudebníci opět předvedou své umění v Jindřichově Hradci

V Jindřichově Hradci se uskuteční tradiční slav-
nostní koncert vítězů letošního ročníku Me-
zinárodní rozhlasové soutěže Concertino 
Praga v  rámci 54. ročníku Jihočeského fes-
tivalu Concertino Praga. Na  koncertu, který 
se koná v Rytířském sále jindřichohradecké-
ho státního hradu a  zámku v  pátek 23. zá-
ří od  19:00 se představí vítěz a  finalisté pres-
tižní rozhlasové soutěže mladých hudebníků. 
Na koncertě vystoupí také houslistka Zuzana 
Semerádová ze ZUŠ Vítězslava Nováka Jindři-
chův Hradec.

Poslední dubnový týden rozhodla mezinárod-
ní porota o  finalistech letošního ročníku Con-
certino Praga. Soutěž se letos uskutečnila pouze 
v kategorii komorní hra. O vítězství ve Dvořáko-
vě rozhlasové soutěži pro mladé hudebníky bu-
dou na veřejném finálovém soutěžním koncertě 
v Rudolfinu v sobotu 16. září 2022 usilovat hous-
listka Diana Chausheva a klavírista Victor Vichev, 
oba z Bulharska, italský trumpetista Filippo Lom-
bardi a český houslista Richard Kollert. Jejich finá-
lová vystoupení doprovodí Symfonický orchestr 
Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Ro-

berta Jindry. Týden po  vyhlášení výsledků se 
představí finalisté a  také semifinalisté soutěže 
v rámci tradičního Jihočeského festivalu Concer-
tino Praga. Turné se uskuteční od 19. do 23. září 
a během koncertů v Českém Krumlově, Bechyni, 
Třeboni a Jindřichově Hradci nabídne poslucha-
čům to nejlepší z 56. ročníku soutěže. 
Jihočeský festival Concertino Praga 2022 se ko-
ná pod záštitou starosty města Jindřichův Hra-
dec Jana Mlčáka a  za  finanční podpory města 
Jindřichův Hradec.

Jiří Kubát

je historicky poučené interpretaci. Vystudovala 
Pražskou konzervatoř, Královskou konzervatoř 
v Bruselu ve třídě Jany Bouškové a Norskou hu-
dební akademii v Oslo ve třídě francouzské har-
fistky Isabelle Perrin. Kromě jednozářezové har-
fy hraje na moderní pedálovou harfu Canopée 
francouzské firmy Camac a jazz a blues na Mod-
rou harfu stejného výrobce.
Program: J. K. Vaňhal, J. K. Krumpholtz, I. Stravin-
ský, B. Kovács, G. Fauré, B. Smetana, I. Muller.

Ivana Bačáková

Josef Böhm – 65 let – Výstava fotografií „PODZIMNÍ HRADEC“

Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve 
na divadelní hru Johna Loma „ŠEST V TOM“ 
dne 19. září od  19:00 do  divadelního sálu 
Kulturního domu Střelnice. Agentura Snů. 
Předplatné skupiny A.
V  režii Johna Loma hrají: Jaroslav Sypal, Petr 

Vojnar, Eva Hráská, Jaroslava Stránská a Slávek 
Boura.
Manželé Rogers a  Daisy Braunovi se shodou 
okolností dostanou do  tíživé životní situace. 
Za  každou cenu potřebují peníze, stejně jako 
jejich rodinný přítel – kameraman Alan Barker. 

Jak se ale od pomyslného dna odrazit? Přijdou 
na  spásný nápad. Založí si Seznamovací agen-
turu DAR. Originální komedie nabitá humorem 
přináší nejen mnoho vtipných scén, ale i nečeka-
ný příběh lásky a překvapivý happy end. 

Ivana Bačáková

Svatováclavské slavnosti

Tradiční Svatováclavské slavnosti na  ná-
městí Míru jsou známkou příchodu podzimu 
do města nad rybníkem Vajgar. V letošním roce 
se Svatováclavské slavnosti uskuteční v sobotu 
24. září od 10:00.

Návštěvníci se mohou těšit na občerstvení, stán-
kový prodej, a také na košt vína a čerstvého bur-
čáku. Jarmareční veselí doplní pestrá živá hu-
dební produkce různých žánrů: v 11:00 vystoupí 
skupina Babouci, od 13:00 se posluchači mohou 

těšit na skupinu Brass Avenue – dechový show-
band, který se svými covery světových hitů roz-
tančí každého a  v  15:30 se představí skupina 
Heglas.  

Ivana Bačáková
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U  příležitosti letošních Dnů evropského dě-
dictví 17. a  18. září nabízí jindřichohradecký 
zámek zvláštní prohlídky vedené Španělským 
křídlem. V  minulých letech jsme již několikrát 
vypravovali prohlídky vybranými částmi pod-
zemí, sály i prostorami technického zázemí go-
ticko-renesanční budovy Španělského křídla. 
Tentokrát budou prohlídky maximálně kom-
plexní a  ukážou, krom podzemí, včetně do-
sud nikdy nezpřístupněných prostor pod věží 

 �Návštěvníky jindřichohradeckého zámku čekají netradiční prohlídky
Lázeňkou, i  reprezentativních sálů také skryté 
místnosti, spojovací chodby a  schodiště, která 
jistě zamotají hlavu i  návštěvníkům s  dobrým 
orientačním smyslem. 
Unikátní výstava „České korunovační klenoty 
na  dosah“ s  podtitulem „Osudy 22 korunova-
ných panovníků“ je otevřena do neděle 18. září. 
Autory mistrovských replik korunovačních kle-
notů doplněných replikou středověkého žezla 
a  jablka Karla IV. a korunovačním mečem jsou 

Jiří Urban, jeden z nejlepších českých a evrop-
ských zlatníků, a zbrojíř Patrick Bárta. Osudy 22 
vladařů jsou představeny formou informačních 
panelů, vyobrazení a exponátů. K nejzajímavěj-
ším patří ukázka Řádu zlatého rouna a Longino-
va kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie 
a  korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiál-
ní replika Pražského Jezulátka, husitské zbraně, 
faksimile středověkých listin a další.

Tomáš Krajník

První zářijový víkend bude na  Státním hradu 
a zámku Jindřichův Hradec ve znamení histo-
rické divadelní komedie Ženy Jindřicha VIII. 
aneb Chudák král(em) z pera Martina Glase-
ra a Olgy Šubrtové v režii Radky Volfové. Před-
stavení uvede pod velkými arkádami na třetím 
nádvoří památkového komplexu Divadelní 
soubor J. K. Tyl z Kardašovy Řečice, který do Jind- 
řichova Hradce zavítá již potřetí. Veselohra 
z doby renesance je jako šitá na míru zámec-
kému prostředí, které vytvoří dokonalé kulisy 
pro její příběh. Jak název prozrazuje, ústřední 
postavou děje je Jindřich VIII. Tudor, král Ang-
lie (Michal Dvořák), který podřizuje svému přá-
ní – mít dědice rodu – vše, i  lásku svých žen. 

 �Divadlo Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em) na zámku
Inscenace mnoho čerpá z  historické předlo-
hy, která je pochopitelně upravena a kompri-
mována do  necelých dvou hodin a  potkávají 
se v ní nejen téměř všechny Jindřichovy man-
želky, ale i králův dvojník – hospodský Jindra 
(Michal Dvořák). Nu a osud dvojníků v divadel-
ních příbězích je už takový, že se sobě podobní 
prohodí. Živočišný a poživačný anglický král se 
tak ocitne v hostinci s šenkýřkou Aničkou (Jana 
Chvojková) a syny hospodského (Jan Chvojka, 
Martin Dvořák a Aleš Dvořák). Zato pohodlný, 
a  ne příliš bystrý výčepní usedne na  Tudoro-
vě trůnu, kde čelí nejen intrikám svého rádce 
Thomase Cromwella (Pavel Pech) a  kardinála 
Wolseyho (Petr Nekut), ale především svodům 

a  pletichám žen! Žen, u  kterých ani sám král 
nepoznal, zda touží po  jeho srdci nebo koru-
ně. A kterou z nich bude nakonec zdobit titul 
královny? Bude to Kateřina Aragonská (Eliška 
Vítová), Anna Boleynová (Jana Marešová), Jana 
Seymourová (Miroslava Filipová), Anna Klévská 
(Barbora Volfová), nebo si na krále několik let 
počká mladičká Kateřina Howardová (Sabina 
Zavadilová)? Přijďte se podívat na veselou ko-
medii s krásnými kostýmy, nápaditou scénou, 
a  hlavně zajímavým příběhem s  humornými 
i napjatými výstupy. Řečičtí ochotníci se na vás 
těší v pátek 2. a v sobotu 3. září 2022 vždy 
od 20:30.

Tomáš Englický

Městská kultura Jindřichův Hradec vás zve 
na koncert „LÁSKA A NENÁVIST“ dne 4. října 
od 19:00 hodin do divadelního sálu Kulturní-
ho domu Střelnice.
Program s prózou a poezií
Pavel Šporcl společně s klavíristou Petrem Ji-
říkovským zasvětili tento program lásce a váš-
ni, která vede až k démonickým stavům. V  ro-
ce 2020, kdy zazněla jeho premiéra, ho věnovali 
Ludwigu van Beethovenovi, který si to v tomto 
roce zvláště zasloužil. Ovšem nesmíme zapomí-
nat ani na  současné skladatele, jakým je třeba 
Lukáš Sommer, který pro Pavla Šporcla napsal 
nový vášnivý kousek. 
Na programu bude Ludwig van Beethoven – So-

náta A dur op. 47 „Kreutzerova“, Giuseppe Tartini 
– Sonáta g moll „Ďáblův trylek“, Erich Wolfgang 
Korngold – "Mnoho povyku pro nic", svita op. 1, 
Niccolo Paganini – I palpity op. 13.
Atmosféru programu doplní uměleckým před-
nesem Bára Šporclová Kodetová.
Pavel Šporcl je český houslový virtuóz světové-
ho renomé, přímý pokračovatel slavné tradice 
české houslové školy. Díky svému umění i  ne-
konvenčnímu vystupování slaví úspěchy na nej-
významnějších světových pódiích u posluchačů 
všech generací. Jedná se patrně o vůbec nejpo-
pulárnějšího českého umělce působícího v ob-
lasti klasické hudby.
Pavel Šporcl je vnímán jako velmi výrazná a sil-

ná umělecká osobnost. Světově uznávaný kri-
tik a historik Henry Roth ho zařadil jako jediné-
ho z českých houslistů mladé generace do své 
knihy Housloví virtuozové – od Paganiniho po 
21. století. V koncertní sezóně 2001/2002 po uve-
dení Dvořákova houslového koncertu s Českou 
filharmonií v pražském Rudolfinu nazvali kritiko-
vé Pavla Šporcla talentem, který se rodí možná 
jednou za sto let. Šporcl hraje na unikátní modré 
housle pro 21. století od nejlepšího současného 
houslaře Jana Špidlena, které si nechal postavit 
v roce 2005. Používá smyčce z dílny Petra Auřed-
níka a struny Warchal. Vstupenky v pokladně KD 
Střelnice a na: www.kultura.jh.cz

Ivana Bačáková

K poctě Adama Michny z Otradovic zazní v kapli sv. Maří Magdaleny jeho Loutna česká

V  sobotu 8. října se od  17:00 uskuteční 
v kapli sv. Maří Magdaleny koncert k poctě 
Adama Michny z Otradovic. V podání souboru 
Ensemble Inégal zazní Michnův slavný cyklus 
třinácti písní Loutna česká. Provedení Loutny 
české doplní průvodním slovem profesor Petr 
Daněk, muzikolog a objevitel houslového partu 
k tomuto hudebnímu cyklu.
Adam Michna z Otradovic byl barokní básník, 
skladatel, hudebník, ale také sbormistr a varha-
ník v proboštském kostele v Jindřichově Hradci. 
Ve městě nad Vajgarem rovněž provozoval vin-
ný šenk a ve městě prožil také jako vážený občan 
a majitel domu celý svůj život. Mezi jeho nejslav-

nější díla patří hudební cykly Mariánská muzika, 
Svatoroční muzika a Loutna česká.
Loutna česká je soubor třinácti písní, jejichž 
podoba byla až do roku 2014 známá jen ze za-
chovaného varhanního partu, v únoru 2014 na-
lezl muzikolog Petr Daněk houslový part k  to-
muto dílu a podařilo se tak zrekonstruovat lépe 
doprovod k písním a doplnit instrumentální ri-
tornely, které písně spojovaly. Poprvé zazně-
la rekonstruovaná podoba díla v prosinci 2014 
v podání souboru Ensemble Inégal v Rytířském 
sále Velkopřevorského paláce v Praze.
Soubor Ensemble Inégal pod vedením diri-
genta a  varhaníka Adama Viktory interpretuje 

zejména barokní hudbu, získal  evropské reno-
mé díky svým vysoce ceněným koncertům a CD 
nahrávkám a  stal se synonymem pro objevy 
z odkazu geniálního českého barokního sklada-
tele Jana Dismase Zelenky.  
Nenechte si ujít příležitost zažít atmosféru díla 
slavného jindřichohradeckého rodáka Adama 
Michny v podání špičkového hudebního usku-
pení v kulisách interiéru kaple sv. Maří Magda-
leny.
Vstupenky na koncert jsou k dispozici v poklad-
ně KD Střelnice a on-line na: www.kultura.jh.cz.        

Jiří Kubát
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
28. 9. 2022
Hradecký koštýř
Skvělou atmosféru slavnosti vína spoje-
nou s  uspokojováním chuťových buněk 
na nádvoří Městské hudební síně, sever-
ních terasách a  v  Žižkových sadech jistě 
zpříjemní od  10:00 do  18:00 stylový hu-
dební doprovod a  zábavní koutky pro 
nejmenší, takže akce je vhodná i pro ro-
diny s dětmi.

CHEB
9.–10. 9. 2022
Národní zahájení Dnů evropského dědic-
tví a 700. výročí zástavy Chebska českým 
králům.

KUTNÁ HORA
24. 9. 2022
Svatováclavské slavnosti 
Od 13:00 čeká na návštěvníky lidová ve-
selice, folková, country a moderní hudba, 
řemeslné trhy či ochutnávka vín.

LITOMYŠL
10.–11. 9. 2022
Dny Evropského dědictví a  Litomyšl-
ské dvorky

POLIČKA
14.–18. 9. 2022
Mime Fest – 11. ročník mezinárodního 
festivalu pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se již po je-
denácté vrací do  Poličky. Těšit se může-
te na divadelní představení a workshopy. 

TELČ
10. 9. 2022
Den otevřených dveří památek a cha-
ritativní cyklojízda
Telčské památky na  náměstí Zachariáše 
z Hradce se otevřou všem návštěvníkům. 
Přijďte je navštívit, poslechnout si koncer-
ty a prohlédnout si výstavy i expozice. 

TŘEBOŇ
16.–18. 9. 2022
Ozvěny Anifilmu 2022 
Promítání animovaných filmů v Biografu 
105 na Masarykově náměstí.

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

Zuzana Bedrnová

 � KINO STŘELNICE Jindřichův Hradec - září 2022
K I N O   S T Ř E L N I C E  Jindřichův Hradec  -  Z Á Ř Í   2 0 2 2

1. 9. 17:30 MINAMATA 20:00 KRÁSKY Z DUBAJE
čtvrtek Drama / USA titulky Krimi, Drama, Životopisný / Polsko dabing

2. 9. 17:30 MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ 20:00 PODEZŘELÁ
pátek Animovaný, Komedie dabing Drama, Romantický / J. Korea titulky

3. 9. 17:30 PREZIDENTKA 20:00 TOP GUN: MAVERICK
sobota Komedie, Romantický / Česko česky Akční, Drama / USA dabing

4. 9. 17:30 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 20:00 SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ
neděle Animovaný, Akční / USA dabing Horor / USA titulky

6. 9. 17:30 MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ 20:00 KRÁSKY Z DUBAJE
úterý Animovaný, Komedie dabing Krimi, Drama, Životopisný / Polsko dabing

7. 9. 17:30 THOR: LÁSKA JAKO HROM 20:00 PODEZŘELÁ
středa Akční, Dobrodružný / USA dabing Drama, Romantický / J. Korea titulky

8. 9. 17:30 PREZIDENTKA 20:00 SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ
čtvrtek Komedie, Romantický / Česko česky Horor / USA titulky

9. 9. 17:30 DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ 20:00 JAN ŽIŽKA
pátek Animovaný, Akční / USA dabing Historický, Drama, Životopisný / Česko / 12+ dabing

10. 9. 17:30 HÁDKOVI 20:00 JAN ŽIŽKA
sobota Komedie / Česko česky Historický, Drama, Životopisný / Česko / 12+ dabing

11. 9. 17:30 STŘÍDAVKA 20:00 JAN ŽIŽKA
neděle Komedie / Česko česky Historický, Drama, Životopisný / Česko / 15+ dabing

13. 9. 17:30 HÁDKOVI 20:00 BULLET TRAIN
úterý Komedie / Česko česky Akční, Komedie / USA titulky

14. 9. 17:30 PRINCEZNA REBELKA 20:00 JAN ŽIŽKA
středa Animovaný / Francie dabing Historický, Drama, Životopisný / Česko / 15+ dabing

15. 9. 17:30 VSTUPENKA DO RÁJE 20:00 JAN KOLLER - PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA
čtvrtek Komedie, Romantický / USA titulky Dokument / Česko česky

16. 9. 17:30 VSTUPENKA DO RÁJE 20:00
pátek Komedie, Romantický / USA titulky Drama, Válečný / USA, V. Británie titulky

17. 9. 17:00 JAN ŽIŽKA 20:00 VSTUPENKA DO RÁJE
sobota Historický, Drama, Životopisný / Česko / 12+ dabing Komedie, Romantický / USA titulky

18. 9. 17:30 SLOVO 20:00 POZVÁNKA DO PEKLA
neděle Drama / Česko česky Horor, Thriller / USA titulky

20. 9. 17:30 STŘÍDAVKA 20:00 POZVÁNKA DO PEKLA
úterý Komedie / Česko česky Horor, Thriller / USA titulky

21. 9. 17:30 VSTUPENKA DO RÁJE 20:00 MOONAGE DAYDREAM
středa Komedie, Romantický / USA titulky Hudební, Dokument / USA titulky

22. 9. 17:30 INDIÁN 20:00 SLOVO
čtvrtek Komedie / Česko, Slovensko česky Drama / Česko česky

23. 9. 17:30 INDIÁN 20:00
pátek Komedie / Česko, Slovensko česky Dobrodružný, Sci-Fi / USA titulky

24. 9. 17:30 INDIÁN 20:00 TO NIC, DRAHÁ
sobota Komedie / Česko, Slovensko česky Thriller / USA titulky

25. 9. 17:30 INDIÁN 20:00 BANGER.
neděle Komedie / Česko, Slovensko česky Drama / Česko česky

27. 9. 17:30 INDIÁN 20:00 JAN ŽIŽKA
úterý Komedie / Česko, Slovensko česky Historický, Drama, Životopisný / Česko / 15+ dabing

28. 9. 17:30 BANGER. 20:00 TO NIC, DRAHÁ
středa Drama / Česko česky Thriller / USA titulky

29. 9. 17:30 BUKO 20:00 TO NIC, DRAHÁ
čtvrtek Komedie / Česko, Sovensko česky Thriller / USA titulky

30. 9. 17:30 SPOLU 20:00 INDIÁN
pátek Drama / Česko česky Komedie / Česko, Slovensko česky

K I N O   J U N I O R

3. 9. 15:00 ZPÍVEJ 2 17. 9. 15:00 ZLOUNI
sobota Animovaný, Hudební / USA dabing sobota Animovaný, Komedie / USA dabing

K I N O   S E N I O R

6. 9. 10:00 SRDCE NA DLANI 20. 9. 10:00 ZBOŽŇOVANÝ
úterý Komedie / Česko česky úterý Komedie / Česko česky

LOVEC JELENŮ (1978)

AVATAR     (2009)

16  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



Zveme vás 2. září od  13:00 do  18:00 na  již 
šesté páteční tvoření pro děti a  dospělé 
v  tomto roce. Pro děti je nachystáno tvoření 
nejen s  textilní tematikou. Malé návštěvníky 
nemine ani zasloužená odměna. Vstupné pro 
děti je zdarma, dospělí uhradí 20 Kč. 
Pro všechny návštěvníky jsou dále připrave-
ny dvě výstavy. Na první z nich Poezie nitě si 
prohlédnou textilní umělecké výrobky od Sdru-
žení textilních výtvarníků z  Prahy, uvidí gobe-
líny a  textilní miniatury od 11 autorů. V Domě 

Do 30. září mohou zájemci navštívit výstavu TOP 
OF KOPP – retrospektivní průřez celoživotní fo-
tografickou tvorbou Pavla Koppa zachycující 
obyčejné i  neobyčejné okamžiky života na  uli-
cích Čech a Itálie. 
Přeshraniční česko-ra-
kouská výstava foto-
grafií mnoha autorů 
uspořádaná součas-
ně v  muzeu fotogra-
fie v Jindřichově Hradci a na zámku Ottenstein 
v Rastenfeldu v Dolním Rakousku s názvem ŘE-
MESLA A POVOLÁNÍ bude k vidění do 31. října 
2022. Instalována je v muzejní zahradě, kde je zá-
roveň k vidění výstavka prací mladých fotogra-
fů z letošního fotokroužku při muzeu fotografie.
Čtvrtek 1. září bude na nádvoří muzea fotogra-
fie od 10:00 do 17:00 probíhat rytmická dílna 
Hakuna Matata. Určena je všem, kteří se chtějí 
seznámit s různými rytmickými nástroji (Djem-
be, Conga, Štěrbinové bubny a další). Od 17:00 
pak bude připravena projekce filmového do-
kumentu Sen safari o životě a díle zakladate-
le a  legendárního ředitele ZOO Safari ve  Dvo-
ře Králové nad Labem Josefa Vágnera. Zatímco 
projekci filmu bude předcházet křest knihy s ná-
zvem Deník z  Ugandy Vladimíra Kryštofa Ma-
liňáka, po ní se mohou návštěvníci těšit na bese-
du uvedenou zástupci Nadace Josefa a Zdeňky 
Vágnerových.
Ve čtvrtek 8. září v 17:00 bude vernisáží zahá-
jena výstava MARIO SIKORA – WOMEN, která 
potrvá do konce letošního roku. Výstava nabíd-
ne nálož emocí, dramatických scén, nevšedních 
póz či lehký úsměv fotografových múz. Snímky 
plné nezaměnitelné atmosféry ztělesňují auto-

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

rovu současnou tvorbu zaměřenou na Fine Art 
a Conceptual, kde ženy hrají hlavní roli. Autor ří-
ká: "Ve fotografii kladu důraz na hru se světlem, stí-
nem, perspektivou a  emocí”.  Snímky oslovily za-
hraniční porotce a  získaly řadu mezinárodních 
prvenství. Výstava je prodejní a veškerá vystave-
ná díla jsou vám k dispozici v rámci limitovaných 
fotografických edic.
O týden později, tedy ve čtvrtek 15. září v 17:00 
bude zahájena výstava s  názvem ANTONÍN 
STŘÍŽEK – FOTOGRAFIE, AKVARELY, KRESBY. 
Autor je od 80. let minulého století jedním z čel-
ných představitelů české postmoderní malby. 
Zpočátku mu fotografie sloužily jako skicář pro 
jeho malířskou práci. Přibližně od počátku milé-
nia se stávají i samostatným uměleckým vyjád-
řením. V  jeho fotografiích, které zobrazují, stej-
ně jako jeho obrazy, věci obyčejné a  důvěrně 
známé, je na první pohled zřejmá malířská zku-
šenost. Stejně jako obrazy přináší klid, radost, 
zamyšlení a skrytý příběh. Také tuto výstavu mů-
žete navštívit až do konce roku.
DŘEVORYTY, tak zní název další z výstav, zahá-
jených ve čtvrtek 15. září v 17:00 v muzeu fo-
tografie. Představí se na ní dva autoři, které si-
ce dělí generace, ale spojuje je více než jen jedna 
z nejstarších grafických technik.
ZDENĚK MÉZL (1934–2016), student V. Pukla 
a Silovského, často říkal, že svůj život dal „milé 
české knize“…
Knihy ilustroval technikou, která se už dnes 
na  uměleckých školách pro svoji obtížnost 
a „protože to je piplačka a na tu dnes nikdo nemá 
čas…“, nevyučuje.
V  roce 2002 byl tento český geniální umělec 
prohlášen za  nejlepšího světového dřevorytce 

20. století (S. Brett, vydavatelství Primorse Hill 
press Londýn, An Engraves Glore – Wood En-
grawing World Wide). Této poctě se dostalo jen 
dvěma českým umělcům – Vojtěchu Cinybulko-
vi a  právě Zdeňkovi Mézlovi. Nejstarší grafická 
technika, černobílý dřevoryt (za  její kolébku se 
považuje Anglie) a Čech, žijící v domku po rodi-
čích v pražských Modřanech, bravurně ilustrující 
Haška, ale i Danteho nebo Ezopa, a také naši sou-
časnost s  odkazem na  historické mezníky, kte-
rých se Češi často účastnili „počesku“…
Od roku 1956, kdy Mézl ilustroval svoji první kni-
hu, jich uvedenou technikou ilustroval ke stovce, 
spolu s množstvím Ex Libris. Poslední roky života 
vyměnil dřevoryt za stejně výživnou a ironickou 
malbu nezaměnitelného rukopisu a  keramické 
unikáty.
ALICE KOSÍKOVÁ (1975), studentka chemic-
ké školy, objevila kouzlo a  obtížnost dřevory-
tu ve výtvarném kurzu J. Dudka a od té doby se 
této výtvarné technice věnuje. „V  roce 2016 se 
konečně sešla se svým velkým vzorem Zdeňkem 
Mézlem. Nevyměnili si vizitky, ale grafiky – k po-
těšení na obou stranách, to mohu potvrdit, byla 
jsem u toho…“.
(Pavla Slancová, kurátorka výstavy)
Začátkem října opět zahájí svou činnost fo-
tografický kroužek pro děti a mládež. Děti 
se naučí základy fotografování, ovládání foto-
aparátu (máme k zapůjčení v MF a MOM), prá-
ci se světlem v  profesionálním fotoateliéru, 
fotografování v terénu, reportáž, úpravy foto-
grafií a mnohé další dovednosti. Scházíme se 
jednou týdně ve středu. Bližší informace a při-
hlášku najdou zájemci na: www.mfmom.cz.

Martin Šole

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií 

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel 
gobelínů vystavují Jarmila Handzelová, Jarmila 
Hartlová, Ludmila Kaprasová, Stanislava Loso-
vá, Miluše Mikušová, Božena Pýchová, Jaroslava 
Těšínská, Marie Tomášová, Marie Vaňková-Ku-
chynková, Radka Vodáková-Šrotová a Vlastimil 
Vodák. Některé šperky budou i  k  prodeji.   Vý-
stava potrvá do 27. listopadu 2022. 
Druhou otevřenou výstavou je výstava na-
šich kurzistů, kteří pod vedením lektorky Mile-
vy Müllerové na kurzu Tkaní tapiserie a pod ve-
dením lektora Zdeňka Kubáka na  kurzu Tkaní 

na stavu vytvořili vlastní tex-
tilní díla. Své výrobky pravi-
delně obměňují a  doplňují 
novou originální tvorbou.
V měsíci září se rovněž uskuteční kurz Zákla-
dy tkaní na stavu pod vedením lektora Zdeň-
ka Kubáka. Kurz se uskuteční 10. a  11 září. 
Účastníci si první vlastnoručně utkaný výrobek 
odnesou domů. 
Dále je také připraven letošní již šestý kurz Tka-
ní tapiserie 24.–25. září od  9:00 do  17:00, 
Určen je tentokrát začátečnicím pod vedením 
zkušené lektorky Milevy Müllerové. Účastnice 
se naučí správně navést osnovu, základy hlad-
kého tkaní a další tkalcovské techniky, naučí se 
pracovat podle pauzy se vzorem, osvojí si zá-
kladní principy výběru a míchání barev.
Dům gobelínů se těší na všechny návštěvníky 
v roce 2022. Otevřeno je denně mimo pondělí 
od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. 

Marie Havlová 
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SPORT

Rok 2022 začal různými omezeními v rámci pan-
demie covid-19, se kterými se veslaři od Vajga-
ru popasovali velmi dobře, a  i v rámci opatření 
trénovali na 100 %. V zimních měsících probíha-
la tvrdá příprava hlavně na veslařských trenaže-
rech a v posilovně. Ale vše směřovalo již k přípra-
vě na vodě, kde je důležité naveslovat co nejvíce 
kilometrů a skvěle se připravit na jarní kontrolní 
závody reprezentace a červnové Mistrovství Čes-
ké republiky. Výbornými výkony si v  kategorii 
dorost řekli o reprezentační dres Dorota Šimůn-
ková a Jakub Holický, kteří přivezli zlaté medai-
le z  Olympic hopes regatty v  polské Kruszwi-
ci z dvojskifu, respektive z osmy. Dále se svými 
výkony dostali do reprezentace Samuel Krejčíř, 
který startoval na čtyřce bez kormidelníka na MS 
juniorů v  Itálii, kde obsadili výborné 6. místo 
a Anička Drnková, kterou teprve čeká start na ME 
do 23 let v Belgii na skifu.

 �Veslařský klub Vajgar Jindřichův Hradec opět zazářil
Vynikajících výsledků dosáhli veslaři od  Vajga-
ru také na červnovém Mistrovství České repub-
liky v Račicích. První týden se konalo MČR žactva 
a druhý týden MČR dospělých. Krásné počasí se 
ovšem na MČR žactva přehouplo do nesnesitel-
ného vedra, a tak se pořadatelé v neděli v 11:00 
rozhodli mistrovství ukončit. Neodjeté závody se 
uskuteční na podzim při MČR ve sprintu. Týden 
nato se počasí sice trochu umoudřilo, ale sobot-
ní liják a následné nedělní dusno některým moc 
nepřálo. To platilo ovšem pro všechny, a tak se 
s tím musel každý vypořádat sám. Nic z toho ov-
šem nezměnilo fakt, že Vajgaráci patří k repub-
likové špičce. Obrovská gratulace putuje nejen 
medailistům, ale i  účastníkům těžkých finálo-
vých jízd A, i všem, kteří jeli finále B, a hlavně zá-
vodníkům, kteří svým postupem na MČR doká-
zali, že reprezentaci klubu i  města myslí vážně 
a neberou ji na lehkou váhu. 

Mistrovství České republiky v Račicích 2022
ZLATO:
4x+ starší žákyně – Bubeníková, Pavlíková, 
Němcová, Bártů, korm. Hrůšová
2+ junioři – Winkler + spol., korm. Čadková
 
STŘÍBRO:
1x starší žákyně 13 – Pavlíková
2- ženy – Mátlová, Drnková
8+ dorostenky – Staňková, Šimůnková, Pavlíko-
vá + spol.
4- ženy – Drnková
4x- dorostenci – Holický + spol.
 
BRONZ:
2- dorostenky – Staňková, Pavlíková
8+ dorostenci – Böhm, Adam, Bašta, Knesl + 
spol.
1x junioři – Krejčíř
2+muži – Drobil, Neuhort, korm. Čadková
2x dorostenci – Holický + spol.

Sezóna pro veslaře ještě zdaleka nekončí. Po-
slední letošní závod na vodě se koná koncem 
listopadu. Už teď se na něj těšíme.

Radim Staněk

Minulý školní rok se na hvězdárně po časové 
pauze konal astronomický kroužek. Původ-
ně se počítalo s kroužkem jedním, ovšem pro 
velký zájem byl otevřen další. Každý týden 
se tak scházelo téměř třicet dětí k poznávání 
vesmíru, tedy spíše nejbližšího okolí naší Ze-
mě. 
Děti poznaly zajímavosti a  důležité informa-
ce o  planetách Sluneční soustavy, ale nejen 
o nich. Naše planetární soustava totiž neob-
sahuje pouze planety a  Slunce. Slunce, to je 

Hvězdárna a planetárium: Astronomický kroužek pro děti - vzhůru ke hvězdám!
další div přírody, který děti obdivovaly. Do-
konce tím nejlepším způsobem, jakým lze 
Slunce poznávat, a to pozorováním v daleko-
hledech, kterými je hvězdárna na pozorování 
Slunce vybavená. Pozorovali jsme nejen Slun-
ce, ale někteří členové přicházeli i na večerní 
pozorování objektů hlubokého vesmíru.
Co by to bylo za  hvězdáře, kdyby neznali 
noční oblohu. Poznávání souhvězdí viditel-
ných během ročních období jsme se věnova-
li v planetáriu, což je další technická výhoda 

jindřichohradecké hvězdárny. Na  schůzkách 
probíhaly další zajímavé přednášky a experi-
menty a občas jsme si stihli zahrát také něja-
kou hru. Během roku se tak utvořily dvě fajn 
party, které spojuje stejný zájem – vesmír. 
Chcete-li se od  nového školního roku také 
přidat mezi mladé hvězdáře, sledujte naše 
webové stránky: www.vkcjh.cz. Vesmír je vel-
ký, vesmír je tajemný, vesmír je krásný. 

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

Správná odpověď z minulého čísla: KOSTEL PATŘÍ K VELMI HODNOTNÝM STAVEBNÍM PAMÁTKÁM JIŽNÍCH ČECH
Výhercem se stává: Pavel Vlnas z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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   4. 10.  „LÁSKA A NENÁVIST“ – KONCERT PAVLA ŠPORCLA A UMĚLECKÝ PŘEDNES
 BÁRY ŠPORCLOVÉ KODETOVÉ
   8. 10.  A. MICHNA Z OTRADOVIC – LOUTNA ČESKÁ – KONCERT 
 – KAPLE SV. M. MAGDALENY
   9. 10.  „O CHALOUPCE Z PERNÍKU“ – DIVADELNÍ POHÁDKA – KD STŘELNICE 
13. 10.  ELIŠKA POTOCKÁ – KLAVÍRNÍ KONCERT KPH – KAPLE SV. M. MAGDALENY
14. 10.  FARMÁŘSKÉ TRHY – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
14. 10.  KONCERT PS SMETANA – KAPLE SV. M. MAGDALENY
23. 10.  SENIOR KLUB – KD STŘELNICE
 27. 10.  JEAN-MARIE CHEVLET – „PUSŤTE MĚ VEN!“ 
 – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B – KD STŘELNICE

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na říjen
             1. 10.  3. ROČNÍK JINDŘICHOHRADECKÉHO DUATLONU – PARK POD GYMNÁZIEM
     3.–8. 10. TÝDEN KNIHOVEN
             6. 10.  RUDOLF PROKOP – UNDERGROUND – VÝSTAVA 
 – MUZEUM FOTOGRAFIE A MOM
             7. 10.  TVOŘENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ – DŮM GOBELÍNŮ
      7.–9. 10.  21. ROČNÍK DADAINSPIRAČNÍCH DNŮ
     8.–9. 10.  DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ – DŮM GOBELÍNŮ
             9. 10.  SUKOT – SVÁTEK STANŮ – MUZEUM FOTOGRAFIE A MOM
           13. 10. BURZA ŠKOL – FAKULTA MANAGEMENTU VŠE
15.–16. 10.  DÝŇOVÉ SLAVNOSTI – ZAHRADNÍ CENTRUM
          15. 10.  ZUŠ – PŘEHLÍDKA POPULÁRNÍHO ZPĚVU – KD STŘELNICE
          15. 10.  DRAKIÁDA – DDM
          20. 10.  VÁNOČNÍ KUCHTĚNÍ – VÝSTAVA – MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA
          20. 10.  VELKÁ RODINNÁ VÝSTAVA – VÝSTAVA – MUZEUM FOTOGRAFIE A MOM

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

1. září 10:00–17:00
HAKUNA MATATA
Rytmická dílna. Nádvoří MF a MOM

1. září, 17:00
SEN SAFARI
Projekce filmu a beseda. 
Nádvoří MF a MOM

2. září
JOSEF BŐHM A PODZIMNÍ HRADEC
Výstava fotografií. Galerie Výstav-
ního domu Stará radnice

2. září, 13:00–18:00
TVOŘENÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Dům gobelínů

2.–3. září, 20:30
"ŽENY JINDŘICHA VIII. 
ANEB CHUDÁK KRÁL(EM) NA ZÁMKU"
Divadelní představení Divadelního 
souboru J. K. Tyla z Kardašovy Řečice.
Státní hrad a zámek J. Hradec 
– III. nádvoří

8. září, 17:00
MARIO SIKORA – WOMEN
Vernisáž výstavy.
Muzeum fotografie a MOM

9. září, 15:00
TVOŘENÍ S ČASOPISEM HVĚZDIČKA
Městská knihovna J. Hradec, Vajgar

10.–11. září
ZÁKLADY TKANÍ NA STAVU
Dům gobelínů

15. září, 17:00
DŘEVORYTY 
– ZDENĚK MÉZL A ALICE KOSÍKOVÁ
Vernisáž výstavy.
Muzeum fotografie a MOM

15. září, 17:00
ANTONÍN STŘÍŽEK 
– FOTOGRAFIE, AKVARELY, KRESBY
Vernisáž výstavy.
Muzeum fotografie a MOM

ZÁŘÍ 2022
Kulturní kalendář

15. září, 18:00
KOMORNÍ KONCERT
Účinkují: Barbora Štilcová Plachá – 
harfa a Eliška Brožková Pospíšilová 
– klarinet. Koncert v rámci KPH.
Kaple sv. M. Magdaleny

16. září, 10:00
XXI. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE
Prodejní přehlídka květinové vaz-
by a výrobků chráněných dílen or-
ganizace Otevřená okan, z.ú.
KD Střelnice – vestibul

16. září, 10:00–18:00
OBRAZY S DUŠÍ
Malíři budou tvořit po celém měs-
te + benefiční dražba obrazů.
Nábřeží L. Stehny

17. září, 17:00 
HŘÍCHY OTCŮ
Křest nové knihy Martina Stručov-
ského. Krafferova zahrada

17. a 18. září
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Prohlídky vedené Španělským kří-
dlem. Státní hrad a zámek J. Hradec

18. září, 16:00
"PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE"
JUNIOR PROGRAM. Divadelní po-
hádka. Divadelní společnost Julie 
Jurištové. KD Střelnice

18. září, 17:00
BENEFIČNÍ KONCERT MEZINÁRODNÍHO 
SMYČCOVÉHO ORCHESTRU J. HRADEC GMÜND
Státní hrad a zámek J. Hradec 

19. září
"JAK PŘEŽÍT VE SVĚTĚ INFORMACÍ"
Přednáškový cuklus v rámci U3V.
Fakulta managementu VŠE 

19. září, 19:00
J. LOM "ŠEST V TOM"
Agentura Snů. Divadelní předplat-
né skupiny A. KD Střelnice

21. září
NOC LITERATURY V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Muzeum fotografie a MOM

22. září, 17:00 
KREV DÉMONA 
Přednáška předního českého záha-
dologa PhDr. Arnošta Vašíčka a his-
torika Muzea Jindřichohradecka Vla-
dislava Buriana o tajemstvích kostela 
sv. Jana Křitele spojená s  promítá-
ním fotografií. Kostel sv. Jana Křtitele

23. září, 19:00
54. ROČNÍK JIHOČESKÉHO FESTIVALU 
CONCERTINO PRAGA
Závěrečný koncert.
Státní hrad a zámek J. Hradec 

24. září, 10:00–17:00
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Účinkují: Babouci, Brass Avenue 
a Heglas. Náměstí Míru

24.–25. září, 9:00–17:00
TKANÍ TAPISERIE – ZAČÁTEČNÍCI
Dům gobelínů

27. září, 19:00
IVO JAHELKA
Charitativní koncert. KD Střelnice

29. září, 9:00
MISTŘI EVROPSKÉHO BAROKNÍHO 
MALÍŘSTVÍ 17. STOLETÍ
Zahájení Virtuální univerzity třetího 
věku. Městská knihovna J. Hradec

29. září, 16:30
JAK NASTAVIT PRAVIDLA VE VZTAZÍCH 
A VÝCHOVĚ
Přednáška Zdeňky Masopustové.
Městská knihovna J. Hradec

Probíhající výstavy:

TOP OF KOPP 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstava potrvá do 30. 9. 2022

ŘEMESLA A POVOLÁNÍ 
– HISTORICKÁ I SOUČASNÁ 
– Muzeum fotografie a MOM 
– Výstava potrvá do 31. 10. 2022

POEZIE NITĚ 
– Dům gobelínů 
– Výstava potrvá do 27. 11. 2022

VÝSTAVA KURZISTŮ TKANÍ TAPISERIE 
– Dům gobelínů 
– Stálá výstava

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH 
A OSUDY 22 KORUNOVANÝCH PANOVNÍKŮ 
– Státní hrad a zámek J. Hradec 
– Výstava potrvá do 18. 9. 2022

VÝSTAVA FILMOVÝCH KOSTÝMŮ Z PO-
HÁDKY TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
– Státní hrad a zámek J. Hradec 
– Výstava potrvá do 31. 10. 2022

ŠERKA, ŠÁŠÍ, MĚCHURA 
– TO JE NAŠE KULTURA 
– Muzeum Jindřichohradecka, Štít-
ného ulice 
– Výstava potrvá do 31. 12. 2022

JAROSLAVA RŮŽIČKOVÁ 
– PALIČKOVANÁ KRÁSA 
– Městská knihovna J. Hradec 
– Výstava potrvá do 30. 9. 2022 

NEČTU! POSLOUCHÁM – PRŮVODCE 
BÁJEČNÝM SVĚTEM AUDIOKNIH 
– Městská knihovna J. Hradec 
– Výstava potrvá do 28. 10. 2022

FRANTIŠEK PELTÁN – ČTVRTÝ ZE TŘÍ KRÁLŮ 
– Muzeum Jindřichohradecka 
– Výstava potrvá do 2. 10. 2022 

JINDŘICHŮV HRADEC SOBĚ 
– Muzeum Jindřichohradecka 
– Výstava potrvá do 6. 1. 2023

HORNÍ NÁMĚSTÍ – MÍSTO PAMĚTI 
– Muzeum Jindřichohradecka 
– Výstava potrvá do 6. 1. 2023


