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Dokumentární film „krajina zlaté růže“ 
se zabývá lesnictvím a rybníkářstvím 
na jinDřichohraDecku.

7
evangelický kostel stojí v jinDřichově hraDci 
110 let.

7 
Patnáctiletou traDici má ve městě 
naD vajgarem charitativní akce s vůní květin.

10 
slavnosti aDama michny z otraDovic se konají 
už Po DvaaDvacáté.

11
jinDřichohraDecký zámek se může Pochlubit 
Další zajímavou exPozicí. 

S letošní sezónou se rozloučíme společnou cyklovyjížďkou 
i zábavným odpolednem v Dolním Skrýchově

V  loňském roce se v  Jindřichově hradci vů-
bec poprvé konaly Svatováclavské slavnos-
ti. S  ohledem na  pozitivní ohlas veřejnosti 
se oslavy svátku sv. Václava objevily v kalen-
dáři akcí i pro letošní rok. V sobotu 24. září 
v době od 10.00 do 18.00 hodin na náměs-
tí Míru se návštěvníci mohou těšit na  pří-
jemné posezení s  koštem vín různých vina-
řů a  další občerstvení. chybět samozřejmě 
nebude ani ochutnávka letošního burčáku. 
Úplnou novinkou pak bude pojízdná pekár-
na, ve  které přímo na  místě budou pod ru-
kama šikovných pekařů a pekařek vznikat vy-

Svátek sv. Václava si připomenou také Jindřichohradečáci

Letošní turistická sezóna v  Jindřichově hrad-
ci bude již brzy minulostí. Stejně jako v přede-
šlých letech, i tentokrát se s ní mohou obyva-
telé a  návštěvníci města rozloučit společným 
cyklistickým výšlapem. dorazit ovšem mohou 

nikající štrúdly. celou akci orámuje tradiční 
český jarmark, na kterém si budete moci za-
koupit např. medovinu, koření, uzeniny, per-

níčky, marmelády, šperky, suché vazby, věnce,  
hračky a také textilní výrobky.

(pokračování na str. 2)

i  ti, kteří se rozhodnou své dvoukolé miláč-
ky pro tentokrát nechat doma. Pro účastníky 
podzimní akce s názvem Přes kopec na hradec 
aneb Jindřichoradecký pedál jsou na  neděli  
2. října připraveny dvě trasy pro cyklovyjížďku, 
a  také zábavný doprovodný program v  míst-
ní části Dolní Skrýchov. Start i cíl obou tras je 
na louce při pravém břehu řeky Nežárky. 
Zájemci o  delší z  cyklistických výšlapů vyrazí 
ve 12.30 hodin z dolního Skrýchova k rybní-
ku Břeskáč, směrem na  radouňku (hnojiště), 
Studnice, Lodhéřov, do deštné, Světců a dále 
přes horní, okrouhlou a kostelní radouň k há-

jovně a přes horní Skrýchov zpět do Skrýcho-
va dolního. Trasa měří cca 40 km.
kratší cyklistický výlet startuje ve 13.30 hodin 
a  směřuje opět z  dolního Skrýchova kolem 
rybníku Břeskáč na  radouňku (firma rapol) 
a dále na drahýšku do dolní radouně, kostelní 
radouně k hájovně a lesem do horního Skrý-
chova a zpátky do dolního Skrýchova. Tato tra-
sa je dlouhá cca 20 km.
na  všechny účastníky cyklistické vyjížďky če-
ká kontrolní stanoviště v blízkosti samoty U Ty-
šerů.

(pokračování na str. 11 )
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Soutěž: poznáte oSobnoSt na obrázku?
Vaším úkolem je uhádnout nezapomenutelnou osobnost v historii Jindřichova hradce. odpovědi zasílejte vždy nejpozději do 15. dne aktuálního 
měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na adresu informační středisko Město Jindřichův hradec, Panská 136/i, Jindřichův hradec 377 01. Jméno 
vítěze bude zveřejněno v dalším vydání Jh zpravodaje.
Správná odpověď z minulého čísla: VILÉM RÖSCH, *31. prosince 1897 (J. Hradec) – †24. srpna 1944 (Buchenwald)
Výherkyní se stává: Hana Jiřičková z Deštné. Blahopřejeme.  

Redakční rada JH zpravodaje

 �Svátek sv. Václava si připomenou také Jindřichohradečáci 
(pokračování ze str. 1)

osobnost, jejíž jméno v  dnešní hádance hle-
dáme, vstoupila do dějin našeho města hned 
ve  třech oborech, a  to v  historiografii, nábo-
ženství a  divadle. dodnes nám ji připomíná 
ulice, která po ní byla pojmenována v květnu 
roku 1926 a opětovně v červnu roku 1991. V le-
tech 1951 – 1991 se zmíněná ulice na novém 
městě na návrh zdejší vojenské posádky jme-
novala Buzulucká. 
Pozdější historik města, kaplan na  jindřicho-
hradeckém proboštství a  divadelník se narodil 
v  Jindřichově hradci, studoval v  Českých Bu-
dějovicích a na pražské univerzitě. Po vysvěce-
ní na kněze 26. října 1800 byl kaplanem v Ber-
nardicích, od  roku 1801 až do  konce života 
kaplanoval v  našem městě. Po  smrti proboštů 
habereina a  Juhna administroval dvakrát jin-
dřichohradecké proboštství. V  roce1804 zalo-
žil ve městě spolek Přátel dramatického umění, 
který pořádal ochotnická divadelní představení, 
především na zámku. Již od počátku 19. stole-

tí, kdy pořádal zámecký archiv, pořizoval výpisy 
z městských knih a sbíral materiál pro první his-
torickou monografii o Jindřichově hradci. V roce 
1836 se stal kronikářem města. Jeho nejvýznam-
nější dílo o dějinách města Jindřichova hradce 
Geschichten der Stadt neuhaus bylo vytištěno 
v roce 1850 ve zdejší Landfrasově tiskárně. Tam-
též spatřily světlo světa i  jeho další dvě práce: 
die herren von neuhaus (1850) a Meinhard von 
neuhaus (1853). Jeho další texty, vesměs všech-
ny německé, zůstaly v  rukopisech. celé dílo je 
dodnes základem pro studium historie města. 
Čerpal z něj již František rull při zpracování prv-
ní české historické práce o  městě Monografie 
města Jindřichova hradce. Také další historikové 
a archiváři přistoupili k vydání komentovaných 
překladů dalších prací, jmenujme například Pa-
měti fary jindřichohradecké. Znáte jméno a pří-
jmení osobnosti, na kterou se ptáme?

Štěpánka Běhalová

Program Svatováclavských slavností

• sobota 24. září 2016 
od 10.00 do 18.00 hodin na náměstí Míru
10.30 – 12.30 hodin 
Babouci – jihočeská dechová kapela
13.00 – 14.30 hodin 
Varmuža – cimbálová muzika
15.00 – 16.00 hodin 
Pragtet – housle, kytara, kontrabas 
– písně Jaroslava Ježka a karla hašlera
16.30 – 18.00 hodin 
claymore - gaelic-rock inspirovaný skotskou 
a  irskou hudbou, okořeněnou o  specifický 
zvuk skotských dud

Osobnost sv. Václava
Svatý Václav, třetí přemyslovský kníže, pano-
val pravděpodobně v letech 925 - 935. Byl vnu-
kem prvního doloženého Přemyslovce Bořivoje 
a světice Ludmily, která jej vychovávala. Vedle 
cyrila a Metoděje a svatého Prokopa patří me-
zi nejvýznamnější šiřitele křesťanství v českých 
zemích. Podle pověsti to byl právě on, kdo v ze-
mi také zavedl tradici pěstování vína. Často 
ohrožovaná území chránil tak, že císaři Svaté ří-
še římské Jindřichu Ptáčníkovi platil tribut pa-
cis, daň za mír, která se rovnala pěti stům hřiven 
stříbra a sto dvaceti volům. Za to si vysloužil kri-
tiku svého mladšího bratra Boleslava.
Václav byl pozván na křtiny Boleslavova syna 
do  Staré Boleslavi a  zde byl 28. září ráno při 
cestě na  mši bratrem Boleslavem a  jeho po-

chopy Čestou, hněvnou, Tirou a Tužou napa-
den a ubodán před dveřmi kostela sv. kosmy 
a damiána. historické prameny se rozcházejí 
v otázce, kdy k bratrovraždě došlo, podle star-
ších historiků zemřel kníže Václav v roce 929, 
jako konsensus byl stanoven pravděpodob-
nější rok 935.
kult Václavovy mučednické smrti byl v Čechách 
velmi silný a vedl k jeho svatořečení začátkem 

11. století. Velký význam svatováclavskému kul-
tu přikládal i sám karel iV. Ten nechal vytvořit 
české korunovační klenoty a po českém patro-
novi nechal vysvětit také kapli v chrámu svaté-
ho Víta na Pražském hradě, v níž jsou dodnes 
klenoty uloženy.

Marcela Kozlová
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

poslední srpnový víkend jsme se rozloučili s  prázd-
ninami a vracíme se pomalu do normálního režimu. 
Ale nebojte se, ani v září nebude o akce v našem městě 
nouze. Stejně jako v předchozích letech se můžete těšit 
například na cyklozávod Okolo jižních Čech, Pivní slav-
nosti, slavnosti Adama Michny z Otradovic, Svatovác-
lavské slavnosti a jiné. V Dolním Skrýchově se budou 
konat 17. září Hry bez hranic místních částí, kam je po-
třeba přijet fandit oblíbenému týmu. Poslední zářijo-
vý víkend nás čekají oslavy 20 let partnerství tentokrát 
v Neckargemündu. Bude nás doprovázet Krojová dru-
žina a Pěvecký sbor Smetana. Pro účastníky je v Ně-
mecku připravený třídenní program stejně, jako tomu 
bylo u nás na začátku června.

Rád bych vás také informoval o  investičních akcích, 
které se budou během tohoto měsíce realizovat. Ješ-
tě celé září bude pokračovat rekonstrukce kanalizace 
v  křižovatce ulic Vídeňská, Jáchymova, dále se bude 
dokončovat Chodník do  Radouňky a  dojde k  rekon-

strukci ulic Tyršova – Fügnerova a  Kos-
telní ulice od  Husových sadů k  ulici 

Školní. Tyto investice si vyžádají do-
pravní omezení, proto prosím buďte 
na svých cestách opatrní. 

Přeji vám krásné babí léto.

Stanislav Mrvka, starosta města

Události z radnice
 � Živé olympijské kruhy vytvořilo 574 lidí

 �20 nových elektrokol umožní poznávat seniorům, a nejen jim, nejkrásnější místa regionu
Jihočeský kraj ve spolupráci s Jihočeskou centrá-
lou cestovního ruchu a za finanční podpory sku-
piny ČeZ pomůže aktivním seniorům, a  nejen 
jim, poznávat nejkrásnější místa v  regionu díky 
rozšíření sítě půjčoven elektrokol do dalších šesti 
měst. rozšířená nabídka navazuje na pilotní pro-
jekt „elektrokola pro seniory (a nejen pro ně)“, kte-
rý odstartoval loni na podzim v nových hradech, 
kde jich nyní mají pro zájemce k  dispozici šest. 
dvacet nových elektrokol za celkem 746 900 kč  
si lze od 2. srpna 2016 vypůjčit v Suchdole nad 
Lužnicí (4 ks), nové Bystřici (4 ks), Borovanech 
(4 ks),  Jindřichově hradci (4 ks), kaplici (2 ks) 
a Trhových Svinech (2 ks).
V Jindřichově hradci si elektrokolo můžete zapůj-
čit v Plaveckém bazénu od května do října. Půj-
čovné na den je 250 kč a pro seniory 150 kč. elek-

Padl rekord. díky všem zúčastněným jsme v so-
botu 30. července 2016 vytvořili na  náměs-
tí Míru v  Jindřichově hradci živé olympijské 
kruhy. Samotné kruhy čítaly 489 lidí a  včetně 
nápisu Jh bylo konečné číslo 574. nový re-
kord a  náš společný pokus je již zaznamena-
ný v  České knize rekordů. Jindřichohradečá-
ci a návštěvníci města tak po největším počtu 
Bílých paní na jednom místě, největší živé pě-
tilisté růži a  nejdelším vlaku tvořeném lidmi 
učinili do  této knihy již čtvrtý zápis. Po  skon-
čení oficiálního rekordního pokusu pokračoval 
program na náměstí Míru akcí s názvem Léto 
s  Blaníkem. na  pódiu se vystřídaly hvězdy ja-
ko kamelie, Petr kotvald nebo dalibor Janda. 
Úspěšnou slunnou sobotu zakončil slavnost-
ní ohňostroj, který rozzářil hladinu rybníka Vaj- 
gar. o občerstvení se celý den staral náš skvě-
lý Sbor dobrovolných hasičů města Jindřichův 
hradec a  o  zformování kruhů vynikající tým 
dobrovolníků. Top týden pokračoval v  nedě-
li 31. července, kdy zahrála na  náměstí Míru 
v  rámci promenádního koncertu keramička. 
V  pondělí pak proběhla vernisáž výstavy Petr 
novák 70 v kapli sv. Mikuláše při kostele sv. Ja-
na křtitele a v kapli sv. Maří Magdaleny zahrá-
lo elektrické smyčcové trio inflagranti. V úterý 
2. srpna  jsme v  kinosále promítali animovaný 
snímek PaT a MaT ve filmu a komedii Teorie Ty-
gra. Středa 3. srpna patřila hravému dni v aqua-
parku, čtvrtek a pátek dílnám pro děti i dospělé 
v domě gobelínů. V pátek se jindřichohradec-

trokolo s pohodlnou sedačkou má nízký nástup 
a  elektrický pohon, který pomáhá cyklistovi při 

jízdě. Maximální dojezdová vzdálenost je zhru-
ba 120 kilometrů. V ceně je nabitá baterie, mapa 
s popisem tras, GPS navigace, zámek.

 �Slavnostní otevření nového prohlídko-
vého okruhu na zámku
k  příležitosti sedmisetletého jubilea narození 
jednoho z  nejvýznamnějších evropských pa-
novníků, karla iV. Lucemburského, byla na  jin-
dřichohradeckém zámku otevře na  10. srpna 
2016 nová část ex-
pozice Gotického pa-
láce nazvaná násle-
dovníci svatého Jiří. 
expozice byla připra-
vena v  rámci Lucem-
burského roku, který 
je součástí projektu 
Po stopách šlechtických rodů. Slavnostního ote-
vření se zúčastnil také starosta města Stanislav 
Mrvka, na fotografii s kastelánem Janem Mike-
šem a generální ředitelkou národního památko-
vého ústavu naděždou Goryczkovou. �Byly stanoveny počty členů volebních komisí

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou konat vol-
by do  Zastupitelstva Jihočeského kraje. i  když 
do  uskutečnění voleb zbývá několik týdnů, už 
v  průběhu měsíce srpna muselo město Jindři-
chův hradec plnit některé povinnosti stanove-
né volebním zákonem. Již v první polovině srp-
na byly stanoveny minimální počty členů všech 
třiceti okrskových volebních komisí, které bu-
dou v územním obvodu města Jindřichův hra-
dec zajišťovat průběh hlasování a sčítání hlasů. 
Stanovení počtu členů odpovídá požadavkům 

stanovených volebním zákonem. V  druhé po-
lovině srpna byly oznámeny informace o počtu 
a sídle volebních okrsků na území města Jindři-
chův hradec a byli jmenováni zapisovatelé okrs-
kových volebních komisí.
Většina volebních místností zůstane zachová-
na ve  stejných objektech jako při posledních 
volbách do  zastupitelstev obcí v  roce 2014. 
ke  změně umístění volebních místností však 
dojde ve čtyřech volebních okrscích. V místních 
částech dolní Skrýchov a  Buk budou volební 

místnosti umístěny v  nově postavených nebo 
zrekonstruovaných objektech města, které pro 
svoji činnost využívají místní organizace. V míst-
ní části radouňka bude volební místnost u mís-
těna v administrativní budově ve staré radouň-
ce. ke  změně umístění dojde i  v  samotném 
městě Jindřichův hradec, kdy z důvodu rekon-
strukce objektu bude volební místnost z objek-
tu internátu SoŠ přemístěna do 2. mateřské ško-
ly v Jáchymově ulici.

Karolína Průšová

kému publiku představilo při koncertu na ná-
městí Míru  oblíbené duo Těžkej Pokondr. ce-
lý víkend pak se v prostorách Muzea fotografie 
a  moderních obrazových médií  fotografovalo 
v historických kostýmech. V sobotu jsme moh-
li na  náměstí Míru vidět hudební vystoupení 
pro rodiny s dětmi kašpárka v rohlíku a večer 
letní koncert Jindřichohradeckého Big Bandu. 
Poslední den celého Top týdne 2016,  neděle 
7. srpna, se nesl v duchu tradičního pouťové-
ho veselí s atrakcemi a stánkaři v centru měs-
ta. dopoledne ještě na náměstí Míru vystoupi-
la skvělá skupina klaret – Strážský výběr.

Letošní ToP týden v  Jindřichově hradci po-
řádalo město Jindřichův hradec ve spoluprá-
ci se Sborem dobrovolných hasičů Jindřichův 
hradec. Mediálními partnery akce byly hitrá-
dio Faktor, rádio Blaník, Týdeník Jindřicho-
hradecka, měsíčník neon, měsíčník Žurnál, 
Jindřichohradecká televize.

Foto: Michal Žoudlík
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 � Výpis z událostí
městská policie

3. 8. 2016 v 7.25 hodin strážníci v albertu pro-
šetřovali krádež 9 krabiček cigaret v  celkové 
hodnotě 927 kč. Za pomoci interního kamero-
vého systému bylo zjištěno, že se krádeže do-
pustil brigádník (18 let), který své jednání ob-
hajoval tvrzením, že na cigarety neměl peníze. 
Ze strany strážníků byla věc ukončena bloko-
vým řízením a ze strany zaměstnavatele prav-
děpodobně okamžitým „vyhazovem“.
3. 8. 2016 v 17.25 hodin u Lidlu strážníci za-
drželi a následně předali Policii Čr pachatele  
(29 let), po kterém Policie Čr již delší dobu pá-
trala a na kterého byl vydán příkaz k zatčení. 

5. 8. 2016 o  tom, jak ušetřil, by mohl vyprá-
vět muž (67 let) z Pelhřimovska. Při nakupování 
v kauflandu v J. hradci z regálu vzal jedno ba-
lení žvýkaček, které otevřel, žvýkačky vysypal 
do kapsy a obal vrátil zpět do regálu. U pokladny 
zaplatil pouze zboží z košíku, protože stále ještě 
věřil tomu, že co je v kapse, to se nepočítá. ov-
šem v tomto případě se přepočítal. netušil totiž, 
že byl sledován ostrahou, jejíž zaměstnanec si ho 
za pokladnou vyzvedl a pozval do své kanceláře, 
kde se muž ke krádeži přiznal. následně nejenže 
musel žvýkačky zaplatit, ale čekala ho i bloková 
pokuta od přivolaných strážníků. 

7. 8. 2016 v 3.55 hodin bylo pomocí kamer 
zjištěno, že v  Panské ulici se pohybuje parta 
mladíků, z nichž jeden se oddělil a pěkně to 
několika kopy nandal třem popelnicím, kte-
ré jeho útok nevydržely a poroučely se k ze-
mi. Při spatření strážníků se chlapci rozutekli. 
Po chvilce byli strážníky chyceni a nejudatněj-
ší hrdina (16 let) musel, za doprovodu stráž-
níků, nepořádek uklidit, a následně byla jeho 
snaha korunována odměnou v  podobě blo-
kové pokuty odpovídající míře jeho udatnosti. 

Rudolf Gabriel

policie Čr  

Začátek školního roku
konec prázdnin a  začátek nového školního 
roku znamená každoročně pro policisty zvý-
šený dohled nad bezpečností dětí. Také v le-
tošním roce obsadí nejen dopravní policisté 
ve  spolupráci s  městskými strážníky v  prv-
ních dnech měsíce září přechody v blízkosti 
škol, ale i  na  frekventovaných křižovatkách, 
kudy děti ke školám přicházejí. Muži zákona 
dětem připomínají, jak se správně a  zejmé-
na bezpečně chovat v silničním provozu, aby 
jejich cesta do  školy, ze školy, ale například 
i na dětská hřiště byla vždy bezpečná. na vy-
braných školách pak policisté se žáky pobese-
dují a všechny zásady bezpečnosti silničního 
provozu jim opětovně připomenou.
rovněž tak policisté apelují na všechny řidiče, 

aby zejména v prvních dnech nového školní-
ho roku dbali v blízkosti škol, autobusových 
zastávek, dětských hřišť a všude tam, kde lze 
očekávat pohyb dětí, maximální opatrnosti. 
Policie rovněž žádá řidiče, aby zvýšenou po-
zornost věnovali malým cyklistům. řidi-
či i rodiče by si měli uvědomit, že první týd-
ny ve škole znamenají pro každé dítě velkou 
změnu, a proto v zájmu zdraví dětí by na sebe 
měli převzít zvýšenou zodpovědnost.
rodiče prvňáčků, ale i ostatních mladších dětí, 
by si měli se svými ratolestmi zopakovat cestu 
do školy, připomenout jim, že bezpečnější tra-
sa vede přes světelně řízené přechody. hlavně 
by měli jít dětem příkladem a vždy důsledně 
dodržovat všechna pravidla silničního provo-
zu. Vhodné pro zviditelnění dětí jsou různé re-

flexní prvky (nášivky), které se umisťují zejmé-
na na školní brašny i na oděv. Taška s odrazkou 
je za tmy vidět několikrát více než bez ní. Jaká-
koliv odrazka či nášivka zvyšuje šanci, aby řidič 
chodce viděl a nesrazil ho.
Jindřichohradečtí policisté přejí dětem šťast-
né vykročení do nového školního roku a záro-
veň připomínají:
•	 přecházejte na  místech, která jsou k  pře-

cházení chodců přes vozovku určená 
•	 než vejdete do  vozovky, nezapomeňte se 

rozhlédnout, a to nejdříve vlevo, pak vpra-
vo a pro jistotu ještě jednou vlevo 

•	 nevcházejte do  vozovky, pokud vidíte 
v  blízkosti přijíždět motorové vozidlo, ne-
muselo by včas stačit zabrzdit 

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

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

•	 pokud svítí na semaforu pro chodce červe-
né signalizační značení, do vozovky nikdy 
nevstupujte, a to ani v případě, že nejede 
žádné vozidlo

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

Hana Millerová

Prevence:

Policisté z OOP J. Hradec společně s kynologem Petrem Lukačovičem navštívili MŠ v ulici Röschova. Čtyřnohý ochránce zákona Moet dě-
ti svými ukázkami práce doslova nadchl. Policisté odpovídali nejen malým předškolákům, ale i paním učitelkám na nejrůznější dotazy 
ze své práce.

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 15. 7. 2016 do 11. 8. 2016 nás opustili: 

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

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Růžena TŮMOVÁ, Okrouhlá Radouň 3. 8. 1923 15. 7. 2016
Rudolf LUDWIG, Otín 15. 5. 1932 16. 7. 2016
Ivana STRABERGEROVÁ, Jindřichův Hradec 21. 1. 1965 19. 7. 2016
František ŠAMKO, Jindřichův Hradec 26. 8. 1953 20. 7. 2016
Miloslava DUŠKOVÁ, Nová Včelnice 15. 9. 1957 22. 7. 2016
Ing. Vladimír ŠTIPL, Jindřichův Hradec 22. 8. 1931 25. 7. 2016
Ladislav ŠKODA, Mosty 22. 11. 1950 27. 7. 2016

Jan SVOBODA, Jindřichův Hradec 1. 3. 1925 28. 7. 2016
Marie VODIČKOVÁ, Pohoří 8. 11. 1961 1. 8. 2016
Miloslava KREJČOVÁ, Nová Včelnice 18. 2. 1954 5. 8. 2016
Milena HEŠÍKOVÁ, Jindřichův Hradec 20. 5. 1958 6. 8. 2016
Břetislav ČERVENÝ, Popelín 9. 11. 1989 8. 8. 2016
Bohuslava FILIPOVÁ, Kardašova Řečice 9. 9. 1938 11. 8. 2016

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí
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1. září 1916
Posudky o knížce profesora 
Strejčka:
Jindř. hradec let osmdesátých. 
(nár. Politika ze dne 26/Viii). kníž-
ka prof. Ferd. Strejčka o Jindřicho-
vě hradci let osmdesátých nemá 
cílů monografických – jest snůš-
kou zajímavých kapitol vzpomín-
kových, k  nimž přispěly ovšem 
i  vzpomínky jiných lidí a  případ-
né záznamy nedávných „kronik“ 
– a jediným jejich cílem jest, aby 
jí zachyceno zůstalo podle mož-
nosti ovzduší minulé nedávné 
doby, dokud „paměť“ je svěží ješ-
tě a schopná účelného zaostření. 
nuže ať malá dokumentární kní-
žečka poskytne opory historikovi 
a stane se mu jedním ze spolehli-
vých vodítek. cena 2 k, po zaslá-
ní k  2,10 zasílá vyplaceně nakla-
datel a. Landfras Syn v J. hradci. 
Požár
V úterý dne 29. t. m. vypukl o půl 
8. hodině večer požár ve skladiš-
ti parní pily firmy M. Stein na Ja-
rošovské silnici. Vzňala se kolna, 
v níž uložena prkna a jiný dřevěný 
materiál. V krátké době dostavil se 
na místo požáru hasičský sbor se 
stříkačkou č. 4, jakož i s parní stří-
kačkou. Vzdor náležitému popla-
chu byl nedostatek přípřeží. První 
stříkačka dotažena na místo pou-
ze jedním koněm a  to p.  J. Lieb-
zeita a do parní stříkačky zapůjčil 
koně hospodář Proisl z  dol. Žďá-
ra.  druhý povoz s hadicemi, nále-
žející k  parní stříkačce, dopraven 
a  mohlo se stříkati. Majitel pily 
pan M. Stein utrpěl požárem ško-
du na  15.000 k, kteráž jest kryta 
pojištěním u  společnosti dunaj. 
Jak oheň povstal, nedalo se do-
sud zjistiti, má se však všeobecně 
za to, že bylo zlomyslně zapáleno, 
neb v  dřevěné kolně, z  níž oheň 
vyšel, nebylo téhož dne vůbec 
pracováno a po odchodu dělnic-
tva přistihl nedaleko kolny jeden 
ze zřizenců nějakého hocha, kte-
rého ničeho netuše, odehnal. Za-
jímavé jest, že právě před rokem 
zuřil požár na téže pile. 

Výstraha
Varuji každého před rozšiřováním 
zpráv, že má dcera Marie byla již 
dříve histerická než udal se smut-
ný případ se psem pě. Winternit-
zovým, jakož že i  má manželka 
byla kdy histerická. Proti rozšiřo-
vatelům zjevné nepravdy zakro-
čím se vší rozhodností soudně. 
Čeněk Gross, nadstrážník. 

Do Jindřichova Hradce a okolí!
odcházeje za  vojenskou povin-
ností z  milého mi města Jindř. 
hradce, nemohu opomenouti 
za  vzácnou přízeň P.  T. obecen-
stva místního i  širokého okolí, 
jíž těšil se do poslední chvíle ob-
chod můj vysloviti své nejvřelej-
ší díky. danými okolnostmi jsem 
nucen závod svůj uzavřený po-
nechati, do  svého, bohdá šťast-
ného návratu a  oddávám se té 
naději, že v  těch lepších dobách 
setkám se s  osvědčenou přízní, 
za  kterouž předem prosím. Zno-
vuotevření obchodu dovolím si 
na tomto místě oznámiti. V Jindř. 
hradci, dne 28 srpna 1916.
15. září 1916
Monsignore ThDr. Václav Cába 
zemřel
dnes v časných hodinách ranních 
rozezvučel se památný Salvator 
na  věži proboštského chrámu, 
hlas jeho velebný nezněl však ja-
ko jindy, dnes zdálo se, že zvon 
zvoní smutně, tesklivě. a nezkla-
mal se nikdo. Salvator pěl smu-
teční píseň. oznamoval všem, že 
vysoce důstojného pana proboš-

ta Msgra Václava cáby není ví-
ce. Včera odpoledne povolal ho 
Všemohoucí v  kraje, odkud není 
návratu. ač churavěl vldp. pro-
bošt delší dobu, přece překva-
pila zpráva o  jeho úmrtí a  jistě 
překvapí ty, kdož znali zvěčnělé-
ho v době dřívější a věděli o jeho 
střídmé životosprávě a skálopev-
ném zdraví.  

22. září 1916
Pohřeb Monsig. Th. Dr. Cáby, 
inful. probošta
od  pátku do  pondělí vystřídalo 
se u  rakve zvěčnělého duchov-
ního pastýře hradeckého přem-
noho lidí z  osady, z  města, kteří 
přišli posledně pohledět, rozlou-
čit a také se pomodlit za vlídného 
probošta. Zejména v neděli vidě-
li jsme celé řady přicházeti a od-
cházeti. 
Krajina u Jindř. Hradce
V  1. čísle nového ročníku Svě-
tozoru reprodukován je obraz 
Ferd. engelmüllera krajina u Jin-
dř. hradce. Ferd. engelmüller, jak 
známo po  několik let v  letních 
měsících bydlel v  dol. Skrýcho-
vě, kde pilně maloval. okolí jin-
dřichohradecké jako jiným ma-
lířům poskytlo i  jemu množství 
vděčných krajinářských motivů. 
krajina u Jindř. hradce ve Světo-
zoru působí smutným dojmem. 
Snad částečně vinu na  tom má 
černá reprodukce. dle takových-
to krajin jako je engelmüllero-
va krajina u  Jindř. hradce soudí 
se tak a píše formálně, že smut-

pohledy do historie

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Září roku 1916 bylo již třetím rokem válečné a tak se události běžného života související především s nástupem dětí do no-
vého školního roku dostávaly do nových souvislostí. Na zdejší gymnázium bylo zapsáno 192 studentů a stav tak po dlouhé 
době poprvé poklesl pod 200. Pokles se přičítal především tomu, že bylo odvedeno celkem 13 studentů z vyšších ročníků, kteří 
tak nemohli ve studiu pokračovat. Všeobecná chudoba a válečný nedostatek se projevoval především krádežemi brambor 

v době jejich sklizně. Ve čtvrtek 14. září zemřel jindřichohradecký probošt Václav Cába. Rodák z Chlumu u České Křemže byl vysvěcen na kněze v roce 1873 od česko-
budějovického biskupa Jana Valeriána Jirsíka a v Jindřichově Hradci působil jako probošt od roku 1907, kdy zemřel jeho předchůdce Alois Jirák. Jeho předchozí pů-
sobení zahrnovalo pedagogickou činnost a od roku 1894 působil jako vojenský farář v Josefově v Čechách a poté jako c. k. polní superior u 8. armádního velitelství 
v Praze. Odtud také plynulo jeho pochopení pro jindřichohradecké vojáky na frontách 1. světové války i pro jejich opuštěné rodiny a blízké.

ná je krajina jihočeská. … krajiny 
smutné najdou se nejen na čes-
kém jihu, nýbrž i v jiných krajích 
českých. 

Krádež brambor
dvě sousedky v  jednom domě 
193/iii bydlící a. h. a  F. S. vyšly 
se dne 11. t. m. na  pole cestaři  
J. Jiřikovi náležejícímu a  odcizily 
z  něho jisté množství bramborů. 
Z  lehce nabytých brambor netě-
šily se však dlouho, neb krádež 
byla vyzrazena a  při u  obou žen 
učiněné domovní prohlídce nale-
zeno u každé 9 kilo zemčat, které 
byly zabaveny. 
V dobré náladě
byli v noci na 20. o půl hod. dva 
pozdní chodci, kteří se na ulici tak 
hlasitě bavili, že obecenstvo ze 
spánku vyrušovali. na podobnou 
nepřístojnost docházejí nás čas-
těji stížnosti. Jest s podivením, že 
při odměřených těch dvou půllit-
rů ti hosté tak dlouho vydrží.
--------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionál-
ní tituly můžete studovat v  knihov-
ně jindřichohradeckého muzea, 
která sídlí v  budově minoritského 
kláštera vedle kostela sv. Jana Křti-
tele a  je veřejnosti přístupna každé 
pondělí a  středu od  12.30 do  15.30 
hodin. Až do  konce letošního ro-
ku je v  konferenčním sále Muzea 
Jindřichohradecka ve  Štítného 
ulici instalována výstava PRV-
NÍ SVĚTOVÁ VÁLKA - Život v  Jin-
dřichově Hradci na  stránkách 
týdeníku Ohlas od  Nežárky. Ote-
vírací doba denně kromě pon-
dělí (v  červenci a  srpnu denně)  
9.00 - 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin.

Štěpánka Běhalová
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spolky, zájmové a vzdělávací organizace

 � Festival národopisných souborů měl letos rekordní účast
iX. ročník Festivalu národopisných souborů 
v  Jindřichově hradci je za  námi. V  letošním 
roce přišlo nejvíce diváků za  dobu pořádá-
ní. od  12.30 hodin předvedl své vystoupení 
před kd Střelnice chodský soubor Mrákov 
a  poté festival zahájili starosta města Jindři-
chův hradec Stanislav Mrvka a starosta obce 
Jarošov nad nežárkou Bohumil rod. Pozvání 
krojové družiny z Jarošova nad nežárkou při-
jaly soubory FS Libín z Prachatic, FS Bejvávalo 
z Prahy a chodský soubor Mrákov. V příjem-
ném prostředí zahrad minoritského kláštera 
přivítal všechny návštěvníky ředitel Muzea 
Jindřichohradecka Jaroslav Pikal. Pestrý pro-
gram moderovala Vendula Vrbová a  diváci 
strávili příjemné odpoledne.

Projekt byl realizován s  finanční účastí Jiho-
českého kraje a  nadačního fondu rozvoje 
města Jindřichův hradec. děkujeme všem, 

kteří festival finančně podpořili a  jakkoliv se 
podíleli na jeho uskutečnění.                      

Marie Šlechtová 

Vypravěč Martin Hak a jeho publikum na 14. DadaInspiračních dnech

 �Dadainspirační dny budou bavit již po patnácté
od  pátečního večera 30. září až do  neděle  
2. října bude v prostorách Základní umělecké 
školy v Jindřichově hradci probíhat 15. ročník 
festivalu studentského a autorského divadla.
V průběhu existence divadelního festivalu vy-
stoupilo v  Jindřichově hradci množství pro-
fesionálních divadelních souborů, soubo-
rů literárně-dramatického oboru základních 
uměleckých škol či pedagogů a studentů ka-

tedry autorské tvorby a pedagogiky divadel-
ní akademie múzických umění v  Praze. Fes-
tival se opět zaměří víc na  práci v  dílnách, 
přesto si jindřichohradečtí diváci budou moci 
přijít na své. ke zhlédnutí bude několik před-
stavení středoškolských divadelních souborů 
(z Jindřichova hradce a Prahy). Součástí festi-
valu bude i vystoupení profesionálních diva-
delníků. do Jindřichova hradce zavítá po loň-

ském velkém úspěchu vypravěč Martin hak 
a  inspiraci dodá i  divadelní soubor vzniklý 
z  pracovníků národního památkového ústa-
vu v Telči.
V  rámci festivalu budou probíhat dílny, kte-
rých se za  mírný poplatek může zúčastnit 
každý, kdo bude mít zájem o získání nových 
zkušeností a  dovedností v  oblasti hlasové 
techniky, pohybové techniky, tvůrčího psa-
ní či se bude chtít seznámit s  intermediální 
tvorbou jako jednou z možností, jak moderní 
technologie zapojit do tvůrčího procesu.
Přijďte se sami na vlastní oči přesvědčit, že di-
vadelní zázraky se nedějí jen na velkých diva-
delních scénách, ale i  v  inscenacích středo-
školských divadelních souborů a  že vytvořit 
v  rámci několika hodin práce v  dílně výstup 
hodný pozornosti diváků je úkol náročný, ale 
splnitelný.
Bližší informace o  programové nabídce na-
leznete také na  webových stránkách www.
zus-jhradec.cz. Festival za finančního přispění 
města Jindřichův hradec a Jihočeského kraje 
pořádá Společnost přátel ZUŠ Vítězslava no-
váka, ZUŠ Jindřichův hradec a  Jindřichohra-
decká kulturní společnost.

Vojtěch Maděryč

 � Lesnictví a rybníkářství na Jindřichohradecku představí nový dokumentární film
Filmová společnost TV MY před nedávnem 
dokončila středometrážní dokumentární film 
„krajina zlaté růže“, který vyrobila pro Jindři-
chohradeckou kulturní společnost. Film di-
váky provází od historie až k současnosti les-
nictví a  rybníkářství na  Jindřichohradecku. 
Ukazuje specifika těchto oborů, spojených se 
zásahem člověka do  krajiny i  proces její po-
stupné kultivace a  promyšleného hospoda-
ření v ní. Prostřednictvím rozhovorů s našimi 
a  rakouskými předními odborníky v  těchto 

oborech i  s  potomky významných osobnos-
tí, které tu položily základy hospodářství for-
mující zdejší krajinu, se postupně skládá její 
příběh. Přibližuje i  voroplavbu na  splavněné 
nežárce nebo kdysi slavné parforsní hony 
na Jemčině. 
Tento film vznikl s finanční podporou nadač-
ního fondu rozvoje města Jindřichův hradec 
a několika dalších měst a obcí i podniků. Je ur-
čen pro 2. stupeň základních škol, pro střední 
školy a pro všechny, kteří se zajímají o proces 

postupného utváření a  udržování doposud 
zachovalého přírodního bohatství našeho 
kraje. Jeho zkrácená verze je prezentována 
v rámci prohlídek expozice se stejným téma-
tem v bývalém zámeckém mlýně. 
dokument bude veřejnosti představen v úterý 
13. 9. v 18.00 hodin v kině Střelnice. Vstupenky 
není třeba zakupovat – vstup na premiérovou 
projekci je zdarma.

Jiří Langer
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 � Evangelický kostel v Jindřichově Hradci stojí už 110 let
Ve středu 28. září tomu bude přesně 110 let, 
co byl slavnostně otevřen evangelický kostel 
v našem městě. V jeho architektuře se potká-
vají prvky secese, novogotiky a lidové architek-
tury. Zajímavostí je, že v  rakouském heiden- 
reichsteinu můžete potkat „dvojče“ našeho 
kostela, které je však o dva roky mladší. koste-
lík v Bratrské ulici v parku pod Jakubem nezů-
stává jen kulturní památkou, ale je především 
centrem setkávání jindřichohradeckých evan-
gelíků, a nejen jich. Proto zveme k oslavám vý-
ročí všechny občany našeho města. Program 
pro dospělé i děti potrvá po celý den:
10.00 hodin zahájení 
10.15 hodin
přednáška religionisty Pavla hoška: Češi mezi 
vírou, nevírou a pověrou

11.45 hodin
promítání archivních diapozitivů
10.15 – 12.30 hodin
výtvarná dílna pro děti ve spolupráci se ZUŠ 
V. nováka
12.30 hodin společný oběd
13.20 hodin představení prací z výtvarné dílny
13.30 hodin
loutkové divadlo o  Jonášovi (hraje soubor 
drak n`roses)
14.30 hodin hudební dílna pro všechny
15.30 hodin zakončení

Více informací najdete na: 
jindrichuv-hradec.evangnet.cz.

David Balcar
Foto: Stanislav Maxa

 �Dobrovolníci budou znovu uklízet ve městě
hamerský potok z.s., Jindřichův hradec si vás 
dovoluje pozvat na akci Ukliďme svět - Ukliď-
me Česko. Připojíme se tak k celostátně orga-
nizované akci Českého svazu ochránců pří-
rody. Uklízet budeme tentokrát v  městském 
parku na Jakubu a potom se vydáme k Polív-
kám. Sraz v sobotu 17. 9. 2016 ve 14.00 ho-
din u Naxerovy lávky pod gymnáziem.
Zajistíme pytle na  odpadky a  rukavice. Vy 
potřebujete pouze dobré boty a  oblečení 
a  popř. pití a  svačinu. hlavně nezapomeňte 
na dobrou náladu.
Za  následný odvoz a  likvidaci nasbírané-
ho odpadu dopředu děkujeme firmě Služby 
města Jindřichův hradec s.r.o.

Hana Krejčová

 � Citera bude znít napříč žánry 
Přijďte si v sobotu 24. září v 17.00 hodin poslechnout citeru - v Čechách již málem zapomenutý hudební nástroj. Po úspěšném loňském koncertu 
jsme připravili další setkání s citerou, opět v refektáři v Muzeu fotografie a MoM (kostelní 20/i). Uslyšíte hrát hudebníky, kteří se snaží o navrácení 
citery na českou hudební scénu. na programu budou moderní skladby i trochu klasiky, kromě citery zahraje i hackbrett (malý cimbál). 
Po koncertě budete mít možnost zkusit si zahrát na různé citery a podiskutovat s účastníky koncertu. Vstupné dobrovolné.

Pavel Cabadaj

 �Květiny budou zdobit i pomáhat dobré věci
V měsíci září proběhne již XV. ročník květino-
vého odpoledne. Tato charitativní akce vznik-
la v  roce 2002 po  ničivých povodních, které 
zasáhly i část našeho regionu, s cílem pomoci 
občanům zasaženým vodním živlem. od  ro-
ku 2003 výtěžek z  této akce pomáhá rozvoji 
organizace podporující osoby se zdravotním 
postižením při jejich zapojení do  běžných 
společenských aktivit otevřená okna z.ú. se 
sídlem v  Jindřichově hradci. V  období uply-
nulých čtrnácti let se podařilo předat celkem 
238 000 kč. od roku 2006 je součástí květino-
vého odpoledne prezentace a prodej výrob-
ků klientů sociálně terapeutických a chráně-
ných dílen organizace otevřená okna z.ú. 
i zde se podařilo získat téměř 88 000 kč.

celkový výtěžek 326  000 kč díky občanům 
našeho města a  okolí výrazným způsobem 
pomohl rozvoji činnosti této organizace. 
Již řadu let se na květinovém odpoledni po-
dílejí žáci odborných učilišť z Třeště, Soběsla-
vi a  Českých Budějovic. nedílnou součás-
tí této benefiční akce jsou i módní přehlídky 
s květinami. Módní přehlídka nejčastěji spo-
lečenských a svatebních šatů v podání mode-
lek umělecké agentury neW STYLe bývá vy-
vrcholením celého odpoledne. V  posledních 
letech je módní přehlídka spojena se Svateb-
ním salonem Sára.  
XV. Květinové odpoledne se uskuteční 
v  pátek 16. září 2016   na  Masarykově ná-
městí v  Jindřichově Hradci   ve  vestibulu 

KD Střelnice a před jeho vchodem. Začátek 
je v 11.00 hodin, tradiční módní přehlídka je 
naplánována na  14. hodinu. i  v  letošním ro-
ce budou kytice vázat žáci odborných učilišť 
z Třeště, Soběslavi a Českých Budějovic a sou-
částí akce bude prodej výrobků klientů chrá-
něných dílen otevřených oken. Výtěžek akce 
bude věnován na úhradu nákladů spojených 
s činností a posláním této organizace.
Jménem všech spolupracovníků, kteří se 
na  této ryze dobrovolné akci podílejí,   bych 
chtěl   pozvat   občany našeho města a  okolí 
na tuto charitativní přehlídku květinové vaz-
by a její doprovodný program.

Vladimír Nosek 

str. 7

září 2016

www.jh.cz



HVěZDáRNa F. NušLa a aSTROKLuB PřI DDM V J. HRaDCI
Úkazy na obloze v září 2016:

Merkur se objeví koncem měsíce ráno nad východem, Venuše také koncem měsíce, ale večer nízko nad západem. Mars a Saturn lze pozorovat 
ještě večer také nad jihozápadem, Jupiter je již nepozorovatelný. Planety uran a Neptun najdeme nad obzorem po celou noc. Pozorování Měsíce 
je velmi hezké a poutavé, zejména je-li Měsíc ve fázi před první čtvrtí nebo krátce po ní, kdy jej Slunce osvětluje z boku a díky povrchovým, výškově 
rozdílným místům na měsíčním povrchu, vrhajícím stíny do okolní krajiny, je obraz velice působivý.  
Měsíc projde 1. 9. novem, 9. 9. první čtvrtí, 16. 9. úplňkem. Při něm nastane v 18.54 hodin polostínové zatmění Měsíce. Střed zatmění  
– 20.54 hodin a konec a výstup Měsíce z polostínu – 22. 54 hodin. Pozorování úkazu na hvězdárně F. nušla proběhne v pravidelných návštěvních 
hodinách. 23. 9. nastane poslední čtvrť. 
Dne 6. 9 Měsíc projde odzemím (405 089 km), 18. 9. přízemím (361 880 km). i Slunce je zajímavé, za jasného počasí na Slunečním disku uvidíme 
místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciálním slunečním dalekohledem pak lze vidět protuberance, další jevy a děje 
a jejich vývoj „v přímém přenosu“. Podzimní rovnodennost, tedy okamžik, kdy Slunce vstoupí do znamení Vah, nastane dne 22. 9. v 15.20 hodin, čímž 
začíná astronomický podzim.
Obloha na přelomu léta a podzimu, stejně jako kdykoli jindy během roku, je velmi zajímavá, a nabízí množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd 
a dalších zajímavých objektů, zvláště za bezměsíčných nocí. nabízí pohled na objekty, které jsou až na výjimky nepozorovatelné pouhým okem 
a téměř vždy k jejich pozorování potřebujeme dalekohled.

•	2.	9.	v 18.00	hodin	-	Neptun	v opozici	se	Sluncem
•	8.	9.	ve 20.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s α	Sco	(Antares	9,1˚	jižně;	seskupení	Měsíce,	
Saturnu	a Marsu	s Antarem)
•	9.	9.	v 0.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	se	Saturnem	(Měsíc	3,1°	severně)
•	9.	9.	v 15.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s Marsem	(Měsíc	7,2°	severně)
•	13.	9.	v 1.00	hodinu	-	Merkur	v dolní	konjunkci	se	Sluncem

•	15.	9.	ve 21.00	hodin	Měsíc	v konjunkci	s Neptunem	(Měsíc	0,2°	severně;	zákryt	Nep-
tunu	Měsícem	vysoko	nad	JV	obzorem)
•	21.	9.	ve 23.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s α	Tau	(Aldebaran	0,6˚	severně)
•	26.	9.	v 8.00	hodin	-	Jupiter	v konjunkci	se	Sluncem
•	28.	9.	ve 21.00	hodin	-	Merkur	v největší	západní	elongaci	(18°	od Slunce)
•	29.	9.	v 10.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s Merkurem	(Měsíc	1,3°	jižně)

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu!!! Vstupné (není-li uvedeno jinak): dospělí 40 Kč, děti (0 – 15 let) 20 Kč 
v běžné návštěvní době. Mimo návštěvní hodiny platí zvýšené vstupné: pracovní dny – dospělí 60 Kč, děti 30 Kč. Soboty, neděle a svátky – dospělí 80 Kč, děti 40 Kč.

V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!!

V případě nepříznivého počasí ve večerních hodinách nabídneme jako náhrad-
ní program.

Členové ČAS mají po předložení přísl. platného členského průkazu vstup volný

Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s mini-
málně třídenním předstihem!!!

kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 725 763 207 
Další podrobnosti najdete také na www.ddmjh.cz Jana Jirků

další zajímavosti oblohy v září 2016:

Návštěvní hodiny pro veřejnost 
v září 2016:

odpoledne (pouze za jasného počasí): 
úterý, čtvrtek a pátek: 13.00 - 16.00 hodin
večer: úterý a pátek: 20.00 – 22.00 hodin

Koncert Mezinárodního orchestru ve Weitře 23. 3. 2016

 �Mezinárodní orchestr Jindřichův Hradec-Gmünd opět zahraje místnímu publiku
Mezinárodní orchestr Jindřichův hradec – 
Gmünd působí na  amatérské scéně našeho 
regionu pod vedením hudebních pedagogů 
ilony Průšové a  Miroslava chytky již 16 let. 
Vznikl sloučením několika souborů provo-
zujících klasickou hudbu na  obou stranách 
česko-rakouské hranice (Jindřichův hradec, 
heidenreichstein, Gmünd, Weitra). impul-
sem pro vznik tohoto tělesa byly pravidelné 
kurzy orchestrální hry ve Weitře a  v  Gmün-
du, které dnes tvoří stěžejní bod činnosti or-

chestru a  zároveň vždy startují novou kon-
certní sezónu.
Přes 40 hudebníků se zúčastnilo letošního již 
25. soustředění v Gmündu v týdnu od 22. 8. do  
28. 8. Toto soustředění završí tři koncerty, 
z nichž ten třetí (po Zwettlu a Gmündu) mo-
hou navštívit i posluchači v Jindřichově hradci.
koncert se koná v  Rytířském sále jindři-
chohradeckého zámku v  neděli 18. zá-
ří 2016 v 17.00 hodin. Představí se na něm 
ve skladbách G. F. händela, F. a. hoffmeistera, 

P. i. Čajkovského a dalších skladatelů orchestr 
i jeho sólisté: Maria kainz - viola a david Göls 
- klavír.
k  pestrosti programu přispěje i  vystoupení 
dětských přípravných souborů a violoncello-
vého orchestru.
Letošní výtěžek z koncertu bude použit k ná-
kupu vybavení prostor výtvarného oboru Zá-
kladní umělecké školy Vítězslava nováka.

Miroslav Chytka
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ChCete náS?
Demík, kříženec, pes, cca 1 rok
Podmínkou adopce je kastrace v dospělosti. 
demík je odrostlé štěňátko plné energie. Zá-
kladní výchova ho obešla obloukem a tak je 
nutné vše dohnat. Je nevycválaný, ale hodný 
a velice kontaktní. Je to statný pes, potřebuje 
pevnou ruku. Vhodný na zahradu. S ostatní-
mi psy si chce prozatím hrát. Vhodný i k dě-
tem, ale odrostlejším. Miluje hračky, aporty, 
bude vhodný na psí sporty.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Charlie, kříženec chrta, pes, 2 roky, 
kastrovaný
charlie je obrovské zlatíčko. na  svůj věk je 
velice mírný a klidný. S ostatními pejsky vy-
chází většinou dobře. Miluje společnost lidí, 
hodný je i k dětem. Byl zvyklý žít venku, ale 
nyní si zvyká i v bytě. Vhodný bude do dom-
ku se zahrádkou, nejlépe k  dalšímu pejsko-
vi či fence. Potřebuje klidný přístup, zprvu se 
trochu bojí.
kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk, kříženec jezevčíka, pes, 9 let, 
kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi ak-
tivní. Má rád společnost lidí. S fenkami vy-
chází dobře, ale vhodnější bude jako jedi-
náček. Byl zvyklý žít celoročně venku, nyní 
je však v bytě a zvládá to skvěle, je čistot-
ný. na vodítku trochu tahá. není vhodný 
ke slepicím či kočkám, které loví.
kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Lara, kříženka, fena, 4-5 let, kastrovaná
Lara je fenka středního vzrůstu (30 kg). 
ke svým lidem je velice hodná, od cizích si 
však drží odstup. Je ostřejší povahy, na no-
vé lidi si nejprve musí zvyknout, než je při-
jme. Je zvyklá žít venku a perfektně hlídá. 
ostatní psy nemusí, ale zvykla by si. Vhod-
ná jen pro zkušené chovatele.
kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Punťa, kříženec, pes, cca 2 roky, 
kastrovaný
Punťa je mladý aktivní pes. Je hodný, hos-
podářská zvířata mu nevadí, kočičky ven-
ku prožene, ale doma si jich nevšímá. 
Vhodný k aktivním lidem, kteří pro něj na-
jdou spoustu aktivit pro zabavení. na vo-
dítku chodí obstojně. není vhodný do pa-
nelákového bytu, jelikož na ruch v domě 
reaguje štěkáním. ideální domov pro něj 
by byl v domě ve společnosti fenky.
kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Kokýn, kocour, cca 3 roky, kastrovaný
kokýn je miloučký kočičák. Byl zvyklý žít 
venku, kde asi moc pozornosti neměl. ny-
ní ji i sám vyhledává a rád se přijde přitulit, 
pohladit či pochovat. Bez problémů může 
žít i doma, je čistotný a klidný. S ostatními 
kočkami nemá žádný problém.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

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

Klára Černá

 �Městská knihovna informuje
V období letních prázdnin poskytovala Městská knihova J. hradec své služ-
by v  omezeném letním provozu. BěŽNá PROVOZNÍ DOBa bude obno-
vena ve čtvrtek 1. září  (centrální pracoviště) a v sobotu bude knihovna 
poprvé otevřena 3. září 2016. Podrobný rozpis provozní doby najdou ná-
vštěvníci na stránkách www.knihjh.cz.

od 6. 9. bude zahájen PRODEJ VYřaZENÝCH KNIH (suterén). cena 1 ks/10 kč.
od  října bude v  knihovně probíhat kurz TRÉNOVáNÍ PaMěTI pro širokou 
veřejnost. Zájemci se mohou nyní hlásit přímo v knihovně nebo na tel. čísle 
384 361 573 u lektorky paní oliny Šenoldové.

Simona Pavlišová

 �Přednáška v městské knihovně
hamerský potok z.s. Jindřichův hradec 
ve  spolupráci s  Městskou knihovnou 
v  Jindřichově hradci si vás dovoluje 
pozvat na přednášku ing. Petra hesou-
na (zástupce státní správy) a aleše kůr-
ky, diS (majitele pozemků) s názvem 
ochrana přírody z  hlediska státní 
správy a  majitelů dotčených pozem-
ků, která se bude konat v Jindřicho-
vě Hradci 22. 9. 2016 v 17.30 hodin 
v Městské knihovně.
ochrana přírody je často chápána vel-
mi zjednodušeně jako ochrana stro-
mů, nebo „nějakých kytiček, žabiček 
a brouků“. To je ale jenom ta méně dů-
ležitá část ochrany přírody. Úkolem 
úředníka v  tomto oboru proto není 
jen rozhodovat o žádostech, které mu 
přijdou na stůl, ale ve velké míře i vy-
světlovat vztahy v krajině a společen-

stvech (ekosystémech). Bez posouzení 
těchto vztahů je rozhodování o  jed-
notlivých stromech, rostlinách, zvířa-
tech či lidských záměrech velmi zkres-
lené a často postrádá logiku. každý les 
a každý rybník a potok jsou trochu jiné 
a nelze o nich rozhodovat podle jedné 
šablony. 
každý kousek krajiny má nějakého 
vlastníka a  ten má vlastní představy 
o tom, jak s ním naložit. Často je mož-
né najít takové řešení, které splní před-
stavy vlastníka a  přitom nepoškodí 
přírodu nebo jí může svým způsobem 
i prospět. Většina lidí má přírodu ráda 
a takové kompromisní řešení přivítá. 
akci podpořil Jihočeský kraj v  rámci 
grantových projektů. Za podporu vel-
mi děkujeme.

Hana Krejčová

 � SUKOT – Svátek stanů
v neděli 18. září 2016 pořádá míst-
ní spolek Zikaron ve  spoluprá-
ci s  kavárnou Fotocafé a  za  finanční 
podpory města Jindřichův hradec při-
pomenutí židovského svátku Sukot. 
Slavnost pro děti i  dospělé bude za-
hájena ve 14.00 hodin v prostorách 
kavárny FotoCafé a  přilehlé zahra-
dy. Těšit se můžete na  ochutnávku 
typických jídel, přednášku o  hebrej-

ském myšlení i  stavění provizorní-
ho přístřešku – suky. od 16.00 hodin 
program dále pokračuje jedinečným 
koncertem herečky a  zpěvačky hany 
Frejkové a  JidiŠ Ve  Třech. Po  skon-
čení hudební části následu je 
od  17.00 hodin komentovaná pro-
hlídka v  prostorách bývalé synagogy  
v kostelní ulici.

Marta Leblová

 �V září se můžete toulat bájným Hradcem
Přijďte se bát! Po dva poslední veče-
ry můžete v centru Jindřichova hrad-
ce potkat nadpřirozené bytosti a stra-
šidla. opravdu Strašidlácké Večerní 
toulky bájným hradcem ukonču-
jí letošní sezónu posledními termíny 
v sobotu 3. září a v pátek 9. září.
Právě tyto dva zářijové termíny jsou 
trochu jiné, než termíny během prázd-
nin. Zažijete ďábelskou svatbu v kapli 
při svíčkách a atmosféra ztemnělého 
města bude podtržena také pochod-
ní a svícemi během toulání se centrem 
města. V pátek 9. září pak přibude ještě 
další specialita; uspávání strašidel. na 
samém konci představení se pokusíte 
nadpřirozené bytosti a strašidla uspat. 
Těšíme se, jak se vám to podaří.

Začátek je vždy v 21.00 hodin před 
kaplí sv. Maří Magdaleny. Počet 
míst na každé představení je omezen, 
proto je zapotřebí si místa včas rezer-
vovat v informačním středisku města; 
platba probíhá až na místě. Strašidel-
ný zážitek na hodinu a půl přijde do-
spělé na 150 kč, děti do 15 let a se-
niory nad 65 let na 100 kč za osobu. 
Těšíme se na vás!
opravdu Strašidlácké Večerní toulky 
jsou spolufinancovány městem Jin- 
dřichův hradec.
informace: http://vecernitoulky.nova-
domus.cz
objednávky: informační středisko, 
tel.: 384 363 546, e-mail: info@jh.cz

Martin Musil
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kUltUrní servis

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncert
kulturní dům Střelnice zve na  diva-
delní hru Bernarda Slade „DaLšÍ RO-
KY VE  STEJNOu DOBu“ dne 7. září 
v 19.00 hodin do divadelního sálu. Di-
vadelní předplatné skupiny B. Divadlo 
Bez zábradlí.  
V režii Jiřího Menzela hrají Veronika Frei-
manová a Zdeněk Žák. 
Volné pokračování další roky ve stejnou 
dobu není odvarem hry každý rok ve stej-
nou dobu. Pan Slade si nechal dvacet let 
odstup od té první hry a pomalu střádal 
a šetřil hezké chvilky. dokonce jsou v ní 
některá místa hlubší i  zábavnější. doris 
i George jsou v ní ještě starší a pořád jim 
to funguje, v tom je to krásné. Je to moudrá a laskavá hra nejen o stáří,  
hrdinové jsou ostatně velmi čilí, ale o smrti se v ní taky mluví.

kulturní dům Střelnice zve na divadelní hru Dana Gordona „Cena za nĚŽ-
NOST“ dne 12. září v 19.00 hodin do divadelního sálu. Divadelní předplat-
né skupiny a. agentura aPP aRT.  
V režii Viktorie Čermákové hrají Jana Janěková, Jitka Čvančarová, alexej Pyško, 
Marcela holubcová/daniela choděrová, Jan kačer/Petr Pelzer/Jan Fišar, dani-
ela choděrová/Petra hobzová. 
hra zdařile osciluje na hranici komedie a melodramatu, předvádí téměř 30 let 
vztahu dvou žen, matky a dcery. aurora je velmi autoritativní žena, poněkud 
výstřední vdova, která žije jen pro svou dceru emmu, které se snaží organizo-
vat a kontrolovat život. V průběhu hry sledujeme emminu snahu vymanit se 
z matčina područí, která vyvrcholí manželstvím s floutkem Flapem, se kterým 
má tři děti – a ani jedno nepojmenuje tak, jak by si matka přála. Pak ale emma 
onemocní rakovinou a vztah obou žen se mění, u emminy smrtelné postele si 
věčně nespokojená aurora konečně uvědomí, jak dceru miluje. osvěžující ko-
mediální akcent vnáší do hry krom neustálého špičkování se matky s dcerou 
i postava bývalého astronauta, opilce a sukničkáře Garretta, který se vytrvale 
pokouší získat nedostupnou auroru. 

Soubor se ve  svém repertoáru zaměřuje nejen 
na  vrcholné skladby psané pro toto obsazení 
od  období klasicismu, jako např. W. a. Mozart,  
a. rejcha, d. Milhaud, V. Trojan, P. hindemith apod., 
ale obohacuje svou koncertní činnost i o projekty 
zaměřené pouze na hudbu současnou, např. pra-
videlnými koncerty pro PkF - Prague Philharmo-
nia v rámci komorního cyklu krása dneška.
na  podzim roku 2015 kvinteto absolvovalo 
úspěšné turné po Španělsku (Burgos, Mellila, Mi-
randa de ebro). 
Program koncertu: 
MaUrice raVeL – Le tombeau de couperin, 
M. 68 – Suita v úpravě pro dechové kvinteto
JacQUeS iBerT – Trois pièces brèves pro decho-
vé kvinteto
cLaUde deBUSSY- Petite suite pro dechové 
kvinteto (arr. Gordon davies)

Ivana Bačáková

kulturní dům Střelnice zve na koncert v rámci 
abonentních koncertů kPH dechového kvin-
teta PKF „Večer francouzské hudby s decho-
vým kvintetem“ dne 13. září 2016 v 19.00 ho-
din v kapli sv. Maří Magdaleny. 
dechové kvinteto PkF: Jiří Ševčík – flétna, Vladi-
slav Borovka – hoboj, Jan Brabec – klarinet, Vác-
lav Fürbach – fagot, Jan Musil – lesní roh
dechové kvinteto PkF je soubor založený só-
lo hráči dechové sekce orchestru PkF - Prague 
Philharmonia. Všichni členové tohoto tělesa jsou 
laureáty národních i  mezinárodních interpretač-
ních soutěží a  koncertně působí též jako sólisté 
nebo hráči v  jiných komorních a  symfonických 
tělesech. dechové kvinteto PkF vešlo do hudeb-
ního podvědomí nejen pravidelnými koncerty 
na českých pódiích, ale i natáčením pro Český roz-
hlas (kompozice českých skladatelů 20. a 21. sto-
letí) a též i spoluprácí s Českou televizí (pravidel-
ná spolupráce na adventních koncertech pro ČT).

V srpnu 2013 obdrželo kvinteto již podruhé po-
zvání na mezinárodní festival „Festival dell arte“ 
v polském Wojanowě, kde s velkým ohlasem re-
prezentovalo českou hudební scénu.
Soubor od svého vzniku v roce 2006 navázal úz-
kou spolupráci s vynikajícím klavíristou prof. iva-
nem klánským a společně vystoupili na mnoha 
koncertech pro české i  zahraniční pořadatele 
(„Festival dell arte“ v polském Wojanově).

 �Michnovské slavnosti slibují také v letošním roce nevšední hudební zážitek
Tradičními, již XXii. Slavnostmi adama Michny 
z  otradovic se snaží město Jindřichův hradec 
upozornit na velikost tohoto nejslavnějšího jin-
dřichohradeckého rodáka - varhaníka, básníka 
a skladatele, ale také učitele a vlastně jednoho ze 
zachránců českého jazyka. V letošním roce bude-
me opět konfrontovat Michnovu hudbu s hud-
bou jeho současníků. Budeme se především 
věnovat významnému kulturnímu dědictví v po-
době famózní hudební sbírky Pavla Josefa Vej-
vanovského. V roce 1666, tedy právě před 350. 
roky, se v kroměříži oženil a stal se kapelníkem 
olomouckého biskupa Pavel Josef Vejvanovský, 
virtuózní trubač, skladatel a první dávný „propa-
gátor Michnovy hudby. Tvůrce famózní hudeb-
ní sbírky „Liechtenstein-kastelkornova“, která ne-
má ve světě obdoby a která nám také zachránila 
skvosty od Michny, jeho hudbu na latinské texty. 
V rámci XXii. Slavností adama Michny z otrado-
vic se budeme tedy věnovat především tomuto 
350tiletému dědictví.

Zároveň také tradičně přineseme jako dopro-
vod k bohoslužbě requiem za adama Michnu, 
„Michnovský Jarmark“, tedy přehlídku různých 
pohledů na kulturu 17. století, koncert Michno-
vých Mariánských nešpor z roku 1648, michnov-
ský hudební dýchánek - „convivium“ a  hudbu 
ke slavnému procesí a ke mši.
Věříme, že letošní XXii. Slavnosti adama Michny 
z otradovic upozorní na velikost slavného jind-
řichohradeckého rodáka a přinesou kvalitní kul-
turní zážitek.

Program:
Pátek 23. 9.
18.00 hodin REQuIEM Za  aDaMa MICHNu 
(kostel nanebevzetí P. Marie)

Sobota 24. 9.
16.00 – 17.30 hodin MICHnovSkÝ JaRMaRk 
aneb Co nový Dům dal (Muzeum, Štítného ul.)
18.00 hodin adam Michna z Otradovic: 
OFFICIuM VESPERTINuM aneb MaRIáNSKÉ 
neŠPoRy 1648 (kostel sv. Jana křtitele)
20.00 hodin CONVIVIuM – Michnovský dý-
chánek (Muzeum, Štítného ul.)

Neděle 25. 9. 
9.15 hodin PROCESSÍ a MISSa 
- adam Michna z otradovic
Procesí z náměstí Míru do kostela nanebevzetí 
P. Marie (bohoslužba)

Michael Pospíšil, Yvetta Papežová
Foto: Josef Böhm
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 �Muzeum fotografie a MOM nabízí v září výstavy i programy pro školy 
Už jen do 30. září nabídne Muzeum fotografie 
a  moderních obrazových médií návštěvníkům 
výstavy „divadlo Járy cimrmana a jiné fotografie“ 
a „konfrontace klasické a digitální koláže“. První 
ukazuje tvorbu fotografa Petra hechta, zachycu-
jící historii legendární scény, která v příštím roce 
oslaví 50. výročí vzniku, druhá umožňuje srovná-
ní klasické a digitální koláže prostřednictvím roz-
dílné tvorby manželů dosoudilových. obě výsta-
vy zahrnují i  zajímavé trojrozměrné předměty; 
Pavel dosoudil, dlouholetý člen asociace profe-
sionálních fotografů, představuje krom snímků 
i vlastnoručně vyrobený fotoaparát a v instalaci 
vitríny naznačuje postupy, jak vznikaly jeho fo-
tokoláže s hudebními motivy, zdobící obaly řady 
dobových dlouhohrajících desek.      
Základem dlouhodobého výstavního programu 
zůstává nadále monumentální expozice „Moc 

médií“ ve druhém podlaží, jež vznikla za přispění 
národního technického muzea v Praze a převáž-
ně z exponátů z jeho sbírek. Příchozí uvidí též – 

a to až do konce roku – rozsáhlou kolekci snímků 
památek s názvem „Pocta fotografů karlu iV.“, se-
stavenou k 700. výročí narození známého vlada-

ře, a soubor záběrů „hony a lovy na historických 
fotografiích“ ze sbírky odborníka na dějiny foto-
grafie Pavla Scheuflera.     
V září také pokračují fotografické kurzy pro děti 
a mládež a muzeum přijímá nové členy do fo-
tografického kroužku pro zájemce od  11 do   
15 let. Pro školní skupiny z vyšších ročníků ZŠ 
a ze SŠ je možné zajistit workshop o prolínání 
umění, techniky a technologie „Principy pohy-
blivého obrazu a  filmová laboratoř“, k  výstavě 
o karlu iV. je pro ně připraven muzejněpedago-
gický program s pracovními listy, ve kterém si 
žáci interaktivně zopakují své vědomosti z his-
torie a dějin umění. informace o dalších aktuál-
ních programech muzea naleznou jeho přízniv-
ci na www.mfmom.cz.

Eva Florová             
Foto: Stanislav Maxa 

 � Jindřichohradečáci se s letošní sezónou rozloučí společnou cyklovyjížď kou...
(pokračování ze str. 1)

doprovodný program podzimního Pedálu zahr-
nuje program pro děti, o který se postarají členo-
vé Sboru dobrovolných hasičů J. hradec a členo-
vé oblastního spolku Českého červeného kříže, 
jízdu na  poníkovi, lezeckou stěnu, vystoupení 
kapely BB kvartet či malování na obličej. Mode-
rátorem akce je Michal arnošt, občerstvení opět 
zajistí jindřichohradečtí dobrovolní hasiči. 
ani tentokrát nebude chybět tombola s krás-
nými cenami, z nichž tu nejhodnotnější opět 
představuje jízdní kolo. Losování velké tom-
boly je naplánováno na 16. hodinu.
Důležité upozornění: každý se účastní jízdy 

na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za ško-
dy účastníkům vzniklé ani jimi způsobené!!!
akci Přes kopec na hradec aneb Jindřichohra-
decký pedál pořádá město Jindřichův hradec 
ve  spolupráci se Sborem dobrovolných hasi-
čů J. hradec, oblastním spolkem Českého čer-
veného kříže J. hradec a Českou průmyslovou 
zdravotní pojišťovnou.
Mediálními partnery akce jsou: Týdeník Jind-
řichohradecka, měsíčník Žurnál – krásné člán-
ky, Jindřichohradecká televize, radiohouse.

Marcela Kozlová

 �Nová expozice jindřichohradeckého zámku představuje rytířskou kulturu středověku 
hrad a  zámek v  Jindřichově hradci oživil svou 
slavnou středověkou historii, aby návštěvníkům 
v  rámci druhé prohlídkové trasy představil no-
vou expozici následovníci sv. Jiří. Unikátní sou-
bor nástěnných maleb zobrazující téma svatojiř-
ské legendy zachovaný v prostorách gotického 
paláce je veřejnosti prezentován nejen ve  své 
autentické podobě, ale také prostřednictvím 
animovaného filmu. expozice přibližuje rytířský 
způsob života majitelů jindřichohradeckého hra-
du, poukazuje na jejich celoevropské společen-
ské kontakty a kromě jiného vystavuje dvě oje-
dinělé středověké sakrální památky – gotickou 
deskovou malbu Madony z  Jindřichova hrad-
ce a dosud neprezentovanou opukovou sochu 
Piety z Lodhéřova. expozice byla vytvořena jako 
součást projektu národního památkového ústa-
vu Lucemburský rok a pro veřejnost se otevřela 
v sobotu 13. srpna 2016.
V  nové expozici získala legenda díky osvětlení 
a dalším úpravám středověkého sálu, například 
vitrážím v oknech, znovu atmosféru, jakou mě-
la v době, kdy se v sále scházel k rokováním vý-
květ české šlechty. erby zúčastněných rodů jsou 
vymalovány pod scénami legendy.
Životní příběh sv. Jiří je na jindřichohradeckých 
malbách zobrazen ve  scénách připomínajících 

svou dějovostí jakýsi středověký komiks. Tak 
se zrodil nápad zfilmovat jej v  podobě animo-
vaného filmu, který je návštěvníkům promítán 
v jedné ze dvou místností nové vstupní expozi-
ce. animace byla vytvořena kombinací moderní 
digitální a klasické ploškové animace animátor-
kou irenou Brunnhoferovou a studenty ateliéru 
animace VŠUP pod vedením Zuzany Bukovinské.

další významné exponáty k vidění
Snahou nové expozice je seznámit návštěvníky 
s historií rodu pánů z hradce, jejich sídlem a tam-
ním životem v době od 13. století až po největší 
slávu ve druhé polovině 15. století. Jindřichohra-
decké sídlo pánů z hradce tvořilo díky přeshra-
ničním společenským i  rodinným kontaktům 

svých majitelů kulturní most, jímž mezi českou 
šlechtu pronikal rytířský způsob života i myšle-
ní. nikoli náhodou byl také jeden z  nejstarších 
úryvků slavného rytířského eposu alexandreida, 
uložený dnes v národním muzeu, nalezen právě 
v Jindřichově hradci. 
dobu největší slávy hradu ve  druhé polovině  
15. století symbolizuje jeho vystavený model. 
Zcela poprvé budou ve  větší šíři prezentovány 
archeologické nálezy z mnohaletého průzkumu 
zesnulého kastelologa a  archeologa profesora 
Tomáše durdíka. Samostatnou část expozice za-
ujímají dvě nesmírně vzácná sakrální umělecká 
díla, která jsou k vidění v bývalé sakristii. Jednou 
z nich je gotický deskový obraz Madony z Jind-
řichova hradce, pocházející z doby kolem roku 
1460. návštěvníci jej uvidí již zrestaurovaný díky 
finanční podpoře Ministerstva kultury. 
druhou velmi cennou památkou je opuková 
plastika Piety z Lodhéřova z 80. let 14. století, kte-
rá je pro veřejnost dosud neznámá a vystavena 
bude díky spolupráci s Biskupstvím českobudě-
jovickým. Je jednou z  několika málo dochova-
ných opukových soch vyrobených v parléřovské 
huti v Praze. 

Jan Mikeš
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 � Inspirace z České inspirace 

HRaDEC KRáLOVÉ 
3. - 4. 9. 2016
23. ročník Czech International air Fest - CIaF 
Letiště hradec králové

CHEB
10. 9. 2016
Babí léto 
country festival s  „českoinspirační ozvěnou“ 
Toulovcových pátků z Litomyšle, místem koná-
ní jsou chebský hrad a kc Svoboda.

KuTNá HORa 
10. 9. 2016
Vinobraní na Kačině
ochutnávka vín, bohatý program.

LITOMYšL
30. 9. - 3. 10. 2016
archiMyšl 2016
oslava Světového dne architektury.

POLIČKa
12. - 17. 9. 2016
Mime Fest – 5. ročník mezinárodního 
festivalu pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se již po páté vra-
cí do  Poličky. divadelní představení, mimové 
v ulicích města, workshopy. 

TELČ
9. - 10. 9. 2016
Den otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše z hrad-
ce se otevřou všem návštěvníkům. Přijďte na-
vštívit památky, poslechnout si koncerty, pro-
hlédnout nejen výstavy, ale i expozice.

TřEBOŇ
17. 9. 2016
Jihočeský festival zdraví 
Soutěže v  olympijských sportech, poradny 
zdraví i zdravá výživa, kulturní program, chari-
tativní sbírka. 

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

Zuzana Bedrnová

KiNo
STřeLnice
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 � VYBRANÉ zářIJOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STřELNICE
DítĚ bRIDGet JoneSové
(Bridget Jones‘s Baby)
Komedie, Romantický / V. Británie, Francie, USA 
/ CinemArt
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskon-
čilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa. „Trochu 
povyrostla, stala se z  ní 
úspěšná televizní pro-
dukční, vydělává dost 
peněz, líp vypadá a ješ-
tě líp se obléká, ale je to 
pořád ta samá Bridget, 
která přitahuje maléry 
jako magnet,“ říká o své 
nejslavnější postavě je-
jí představitelka renée 
Zellweger. Jak název třetího dílu slavné série napo-
vídá, tím hlavním malérem bude tentokrát nepláno-
vané těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i živo-
tem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, 
s kým počala. Jak se to rýmuje s faktem, že je stále 
bez chlapa? celkem jednoduše. Stačí v doprovodu 
kolegyně navštívit odvázaný hudební festival a v je-
ho průběhu se vyspí s pohledným cizincem (Patrick 
dempsey). a když se záhy na jedné společenské akci 
na vlastní tělo přesvědčí, že stará láska (colin Firth) 
nerezaví, byť před pár lety definitivně skončila, je 
„štěstí“ hotovo. Protože jí s rozluštěním zapeklitého 
rébusu nepomůže ani lehce cynická gynekoložka 
(spoluscenáristka emma Thompson), ocitne se Brid-
get ve velmi nezáviděníhodné situaci. 
Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, 
Emma Thompson, Shirley Henderson 
Režie: Sharon Maguire
Hrajeme: 15. až 18. 9.              ve 2D, vždy od 17:00

CaFÉ SOCIETY
(café Society)
Komedie, Drama / USA / Bioscop
new York roku 1930. Bobby (Jesse eisenberg) po-
chází z  Bronxu. Žije s  věčně se hašteřícími rodi-
či a  bratrem Benem (corey Stoll), který jako čis-
tokrevný amorální gangster zastává názor, že 
každý problém se dá snadno vyřešit hrubou si-
lou. Bobbymu je jasné, že potřebuje změnit pro-
středí. odlétá do hollywoodu, kde začne pracovat 

jako poslíček pro strýčka Phila (Steve carell), kte-
rý je mocným agentem filmových hvězd. Vstupu-
je do světa opojných večírků plných celebrit, mo-
delek, playboyů, producentů a politiků. na první 
pohled se však zamiluje do strýcovy půvabné asi-
stentky Vonnie (kristen Stewart). Woody allen se 
filmem café Society ponořil do  světa třpytivého 
pozlátka hollywoodské smetánky i  gangsterské-
ho nočního života new Yorku třicátých let. alle-
novo scenáristické i  režisérské umění doplňuje 
hvězdná herecká sestava: Jesse eisenberg, kristen 
Stewart, Steve carell, Blake Lively či corey Stoll.
Hrají: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell, 
Blake Lively, Parker Posey, Jeannie Berlin 
Režie: Woody Allen
Hrajeme: 29. a 30. 9.                 ve 2D, vždy od 20:00

Zdroj: www.csfd.cz; www.cinemart.cz; www.bioscop.cz

1. - 2. 9. 17:30
BoŽSKá FloreNCe
Životopisný, komedie / V. Británie / 2d
1. - 2. 9.  20:00
tÝpCi a zBraNě
komedie, drama / USa / 2d
3. - 4. 9. 17:30
doBa ledová: MaMUtÍ drCNUtÍ
animovaný / USa / 2d
3. - 4. 9.  20:00
MělČiNY
drama, Thriller / USa / 2d
8. - 9. 9.  17:00
BeN HUr
dobrodružný, historický / USa / 3d+2d
8. - 9. 9.  20:00
BUCHtY a KloBáSY
animovaný, komedie / USa / 2d
10. - 11. 9. 17:30
MŮj KaMarád draK
rodinný, dobrodružný / USa / 3d+2d
10. - 11. 9.  20:00
taXi 121
drama, Thriller / Čr / 2d
15. - 18. 9. 17:00
dÍtě BridGet joNeSovÉ
komedie, romantický / V. Británie / 2d
15. - 16. 9.  20:00
SUllY: zázraK Na ŘeCe HUdSoN
drama, Životopisný / USa / 2d
17. - 18. 9.  20:00
Nerve: Hra o Život
Thriller / USa / 2d
21. 9.   19:00
KoMorNá (arT kino)
drama / Jižní korea / 2d
22. - 23. 9. 17:30
MoNteNeGro
road movie / Čr / 2d
22. - 23. 9.  20:00
MatKY Na taHU
komedie / USa / 2d
24. - 25. 9. 17:30
oBr doBr
rodinný, Fantasy / USa / 3d+2d
24. - 25. 9.  20:00
MeCHaNiK zaBijáK: vzKŘÍŠeNÍ
akční, krimi, Thriller / USa / 2d
28. 9.   19:00
BaroN práŠil
Fantasy, dobrodružný / ČSr / 2d
29. - 30. 9. 17:30
zloději zeleNÝCH KoNÍ
drama / Čr / 2d
29. - 30. 9.  20:00
CaFÉ SoCietY
komedie, drama / USa / 2d
1. - 2. 10. 17:30
deepWater HorizoN: MoŘe v plaMeNeCH
akční, Thriller / USa / 3d+2d
1. - 2. 10.  20:00
SMrt ve tMě
Thriller, horor / USa / 2d

Představení pro děti (vždy od 15:00 hodin)

4. 9.
oMalováNKY
Pásmo pohádek/Čr/2d
11. 9.
NaŠe KarKUlKa
Pásmo pohádek/Čr/35mm
18. 9.
KrteK a oSlava
Pásmo pohádek/Čr/35mm
25. 9.
za KaMarádY z televize v.
Pásmo pohádek/Čr/35mm

Předprodej vstupenek na http://kino.jh.cz 
prostřednictvím mobilní aplikace Cool Ticket 

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
Jihočeský krajský přebor družstev v  kategori-
ích staršího žactva a přípravek ukončí třetí ko-
lo, které se v neděli 4. září bude konat na Měst-
ském stadiónu v  nové Včelnici. Starší žáky 
(60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 100 m překážek, 
výška, dálka, koule, oštěp, kladivo, 1500 m pře-

kážek a štafeta 4x60 m) i žákyně (60 m, 150 m, 
300 m, 800 m, 1500 m, 100 m překážek, výška, 
dálka, koule, oštěp, kladivo, 4x60 m) čeká shod-
ný počet 12 disciplín, přičemž steeplechase žá-
ků je zároveň přeborem jižních Čech jednot-
livců. Přípravka bude závodit devětkrát (50 m, 

150 m, 600 m, 50 m překážek, výška, dálka, kri-
ketový míček, medicinbal 1 kg a smíšená štafe-
ta 8x100 m). V obou kategoriích staršího žactva 
se představí týmy TJ n. Včelnice, jež bude za-
stoupena i v přípravce, kde bude mít družstvo 
rovněž Skok J. hradec.

sport
 � Kdy za sportem?

Basketbal – BK Lions JH – muži Kooperativa NBL
kolo 1. JH – Nymburk so 24. 9. 18:00
kolo 2. JH – USK Praha st 28. 9. 18:00
kolo 3. Děčín – JH so 1. října 18:00
Basketbal – BK Lions JH B – muži II. liga, skupina B
kolo 2. JH – Kutná Hora so 1. října
kolo 3. JH – Poděbrady ne 2. října
Basketbal – BK Lions JH B – kadeti U17 liga, skupina A
kolo 2. Tigers ČB – JH so 1. října
kolo 3. Klatovy – JH ne 2. října
Basketbal – BK Lions JH B – žáci U15 liga, skupina B
kolo 2. Nymburk – JH so 24. 9.
kolo 3. Poděbrady – JH ne 25. 9.
Lední hokej – KLH Vajgar JH – muži II. liga – Střed
kolo 1. Tábor – JH st 14. 9. 18:00
kolo 2. JH – H. Brod so 17. 9. 18:00
kolo 3. Nymburk – JH so 24. 9. 18:00
kolo 4. JH – Žďár n./S. st 28. 9. 18:00
kolo 5. M. Budějovice – JH so 1. října 18:00
Lední hokej – KLH Vajgar JH – muži přípravné zápasy
zápas 6. David servis ČB – JH st 31. 8. 18:00
zápas 7. JH – David servis ČB út 6. 9. 18:00
zápas 8. JH – Písek pá 9. 9. 18:00
Lední hokej – KLH Vajgar JH – liga junioři, skupina Střed
kolo 1. Písek – JH pá 23. 9. 19:00
kolo 2. JH – Zbraslav ne 25. 9. 16:30
kolo 3. Kolín – JH pá 30. 9. 19:00
kolo 4. JH – Tábor ne 2. října 16:30
Lední hokej – KLH Vajgar JH – ELIOD liga ml. dorost, skupina Střed
kolo 1. Tábor B – JH ne 11. 9. 14:00
kolo 3. JH – Třebíč ne 18. 9.
kolo 4. Motor ČB B – JH ne 25. 9.
kolo 5. JH – H. Brod st 28. 9.
kolo 6. Jihlava B – JH ne 2. října
Lední hokej – KLH Vajgar JH – liga starší žáci B, skupina H+I
kolo 2. Písek – JH so 17. 9. 11:00
kolo 3. JH – Plzeň ne 18. 9.
kolo 5. JH – Rokycany st 28. 9.
kolo 7. JH – Třemošná ne 2. října
Lední hokej – KLH Vajgar JH, SLH JH A+B – liga ml. žáci D (H+I)
kolo 2. Písek – KLH JH so 17. 9. 9:00
kolo 2. SLH JH A – Milevsko so 17. 9.
kolo 2. Strakonice – SLH JH B so 17. 9.
kolo 3. SLH JH B – Třemošná ne 18. 9.
kolo 3. Domažlice – SLH JH A ne 18. 9.
kolo 3. KLH JH – Plzeň ne 18. 9.
kolo 5. SLH JH B – Motor ČB st 28. 9.
kolo 5. KLH JH – Rokycany st 28. 9.
kolo 5. Klatovy – SLH JH A st 28. 9.
Házená – Házená JH – starší dorostenky I. liga – Západ
kolo 1. JH – Vršovice ne 18. 9. 16:00
kolo 2. Kobylisy – JH ne 25. 9. 11:00
Házená – Házená JH – mladší dorostenky I. liga
kolo 1. JH – Vršovice ne 18. 9. 13:30
kolo 3. JH – Olomouc so 1. října 16:00

Házená – Házená JH – ženy Český pohár
kolo 1. Milevsko – JH so 10. 9.
Házená – Házená JH – ženy II. liga – Západ
kolo 1. JH – Vršovice B so 17. 9. 18:00
kolo 2. Kobylisy B – JH ne 25. 9. 15:00
kolo 3. JH – Cheb so 1. října 18:00
Házená – Házená JH – starší žákyně krajský přebor
kolo 1. Písek A – JH so 10. 9.
kolo 2. JH – Písek B so 17. 9.
kolo 3. Strakonice – JH so 24. 9. 16:00
Házená – Házená JH – mladší žákyně krajský přebor
kolo 1. Třeboň A – JH so 10. 9.
kolo 2. JH – Třeboň B so 17. 9.
kolo 3. Písek A – JH so 24. 9.
kolo 4. JH – Písek B so 1. října
Házená – Házená JH – mini žactvo krajský přebor 6+1
kolo 1. JH – Písek A so 10. 9. 9:00
kolo 2. Písek B – JH so 17. 9. 11:00
kolo 3. JH – Lokomotiva ČB so 24. 9. 9:00
kolo 4. JH – Sezimovo Ústí so 1. října 9:00
Kopaná – TJ Sokol JH – ženy divize D – Čechy
kolo 2. JH – Kaplice ne 4. 9. 16:00
kolo 3. Volenice – JH ne 11. 9. 16:00
kolo 4. JH – Hrádek ne 18. 9. 15:30
kolo 5. Borovany – JH ne 25. 9. 15:30
Kopaná – FK JH 1910 – muži krajský přebor Ondrášovka
kolo 4. JH – Třeboň so 3. 9. 10:30
kolo 5. Soběslav – JH so 10. 9. 17:00
kolo 6. JH – Milevsko so 17. 9. 10:30
kolo 7. Osek – JH so 24. 9. 16:30
kolo 15. Protivín – JH st 28. 9. 16:30
kolo 8. JH – Rudolfov so 1. října 10:30
Kopaná – FK JH 1910 – starší dorostenci krajský přebor ČEZ
kolo 4. JH – Čtyři Dvory ne 4. 9. 10:00
kolo 6. JH – Lokomotiva ČB ne 18. 9. 10:00
kolo 7. Trhové Sviny – JH ne 25. 9. 13:00
kolo 1. JH – Roudné st 28. 9. 10:00
Kopaná – FK JH 1910 – mladší dorostenci krajský přebor ČEZ
kolo 4. JH – Ševětín ne 4. 9. 12:15
kolo 6. JH – Lokomotiva ČB ne 18. 9. 12:15
kolo 7. Trhové Sviny – JH ne 25. 9. 15:15
Kopaná – FK JH 1910 – starší žáci krajský přebor ČEZ
kolo 4. Vimperk – JH so 3. 9. 10:00
kolo 5. JH – Hradiště so 10. 9. 10:00
kolo 6. Soběslav – JH so 17. 9. 10:00
kolo 7. JH – Dobrá Voda so 24. 9. 10:00
kolo 8. JH – Milevsko so 1. října 10:00
Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci krajský přebor ČEZ
kolo 4. Vimperk – JH so 3. 9. 11:45
kolo 5. JH – Hradiště so 10. 9. 11:45
kolo 6. Soběslav – JH so 17. 9. 11:45
kolo 7. JH – Třeboň so 24. 9. 11:45
kolo 8. JH – Milevsko so 1. října 11:45
Kopaná – Sokol JH – starší přípravka krajský přebor ČEZ
kolo 1. Dynamo ČB – JH ne 11. 9. 15:30
kolo 1. Písek U11 A – JH ne 11. 9. 16:30
kolo 2. Táborsko U11 A – JH ne 18. 9.

kolo 2. JH – Vimperk ne 18. 9.
kolo 3. SKP ČB U11 A – JH ne 25. 9.
kolo 3. Strakonice – JH ne 25. 9.
Kopaná – Sokol JH – mladší přípravka krajský přebor ČEZ
kolo 1. Dynamo ČB – JH ne 11. 9. 15:30
kolo 1. Písek U9 A – JH ne 11. 9. 16:30
kolo 2. JH – Vimperk ne 18. 9.
kolo 2. Táborsko U9 A – JH ne 18. 9.
kolo 3. SKP ČB U9 A – JH ne 25. 9.
kolo 3. Strakonice – JH ne 25. 9.
Kopaná – FK JH 1910 B – muži I. A třída, skupina B
kolo 4. JH B – Roudné B so 3. 9. 17:00
kolo 5. Slavia ČB – JH B so 10. 9. 17:00
kolo 6. JH B – Lokomotiva ČB so 17. 9. 16:30
kolo 7. N. Bystřice – JH B so 24. 9. 10:00
kolo 8. JH B – Veselí so 1. října 16:00
Kopaná – FK JH 1910 B – starší žáci I. A třída ČEZ, skupina A
kolo 2. JH B – Kunžak ne 4. 9. 13:00
kolo 3. Dačice – JH B so 10. 9. 9:30
kolo 4. JH B – Slavonice ne 18. 9. 13:00
kolo 5. Lomnice – JH B so 24. 9. 10:00
Kopaná – FK JH 1910 B – mladší žáci I. A třída ČEZ, skupina A
kolo 2. JH B – Strmilov ne 4. 9. 13:00
kolo 3. Třebětice – JH B so 10. 9. 9:30
kolo 4. JH B – Staré Město ne 18. 9. 13:00
kolo 5. Lomnice – JH B so 24. 9. 10:00
Kopaná – Sokol JH B – starší přípravka okresní přebor, skupina A
kolo 1. JH B – N. Bystřice st 14. 9. 17:00
kolo 2. JH – K. Řečice B st 21. 9. 17:00
kolo 3. Třeboň B – JH B st 28. 9. 17:00
Kopaná – SK Horní Žďár, AC Buk – muži okresní soutěž, skupina A
kolo 2. Buk – Nová Ves so 3. 9. 17:00
kolo 2. Rapšach – H. Žďár so 3. 9. 17:00
kolo 3. Plavsko – Buk ne 11. 9. 16:00
kolo 4. Buk – Lomnice B so 17. 9. 16:30
kolo 4. H. Žďár – Nová Ves so 17. 9. 16:30
kolo 5. Majdalena – Buk so 24. 9. 16:30
kolo 5. Plavsko – H. Žďár ne 25. 9. 16:00
kolo 6. Buk – Lásenice so 1. října 16:00
kolo 6. H. Žďár – Lomnice B so 1. října 16:00
Florbal – FK Slovan JH – dorostenci I. liga, skupina C
kolo 1. JH – Okříšky so 24. 9.
kolo 1. Tábor – JH so 24. 9.
Florbal – FK Slovan JH – muži divize, skupina C
kolo 1. Litomyšl – JH so 24. 9.
kolo 1. Jihlava – JH ne 25. 9.
Florbal – FK Slovan JH – ženy II. liga, skupina 5
kolo 1. Rebels ČB – JH so 24. 9.
kolo 1. JH – Dačice so 24. 9.
Florbal – FK Slovan JH B – muži Jihočeská liga
kolo 2. JH B – Dačice B ne 25. 9.
kolo 2. Strakonice B – JH B ne 25. 9.
Florbal – FK Slovan JH Red – mladší žáci Jihočeská liga 5+1
kolo 1. JH – Lišáci Písek ne 25. 9.
kolo 1. Meťák ČB – JH ne 25. 9.
kolo 1. JH – Tábor ne 25. 9.
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NOHEJBAL
Devět trojic se prezentovalo při XVI. ročníku turnaje, jenž se ko-
nal v Horním Skrýchově. Vítězství bralo trio TJ Plzeňka J. Hradec, 
které hrálo ve složení zleva Marcel Liška - Lukáš Liška - Pavel Pikl. 
Ve finálovém duelu zdolalo Bechyni 2:0 (9, 8) a nejméně na rok 
do svého držení získalo zbrusu nový putovní „Pohár starosty ob-
ce“. Na třetí příčce skončil Člunek. 

Foto: Jana Lišková

ORIENTAČNÍ BĚH
Dalšího výrazného úspěchu se dočkalo v závěru července Sdru-
žení orientačních sportů J. Hradec, jehož členka Kateřina Blažko-
vá startovala v Krásnohorské Dlouhé Louce ve čtyřdenním mezi-
národním etapovém závodu. Ve velké konkurenci na Slovensku 
celkově vyhrála kategorii starších žákyň W14. První místo v LIV. 
ročníku „Slovak Karst Cupu“ obsadila s třináctiminutovým nás-
kokem na stříbrnou soupeřku z V. Británie.

Foto: Tomáš Hajduch

HOKEJBAL
Jednu z  těchto bronzových medailí 
získal na  juniorském mistrovství svě-
ta v hokejbalu Filip Janák. Brankář TJ 
HBC Olymp J. Hradec byl členem kádru 
reprezentace ČR, která v kategorii U18 
vybojovala 3. místo. Šampionát se 
uskutečnil v  britském Sheffieldu, kde 
čeští hokejbalisté s  bilancí jediné po-
rážky skončili za  vítěznou Kanadou 
a stříbrným Slovenskem. 

Foto: ČMSHB

daLŠÍ PoZVÁnkY ke SPorTU TakÉ na: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

ATLETIKA
do programu „Sportuj s námi“ je v letošním ro-
ce zařazen „Večerní běh novou Včelnicí“, který se 
uskuteční ve čtvrtek 8. září. Také XLV. ročník se ko-
ná pro širokou sportovní veřejnost a všechny vě-
kové kategorie, a sice od těch, co se sotva nauči-
li chodit až po veterány. Program bude zahájen 
v 15.45 hodin, patnáct minut poté začnou závo-
dit nejmladší na Městském stadiónu v n. Včelni-
ci. Tam bude v 18.00 hodin odstartován i hlavní 
běh na 5000 metrů, jehož trasa povede přilehlým 
parkovým okolím. Více informací podá Josef Jelí-
nek (jelinek.nv@tiscali.cz; 723 542 668).

ATLETIKA
Třináctým zastavením v  programu Vi. ročníku 
jednadvacetidílné série „JBP – Jihočeský běžec-
ký pohár 2016“ je V. ročník „Běhu kolem Svě-
ta“ v  Třeboni. Uskuteční se v  sobotu 10. září 
od 13.00 hodin, kdy začne probíhat prezence. 
Start hlavního běhu na 11 729 metrů je v 15.15 
hodin od závory do lázeňského parku, tj. mezi 
hotely regent a Svět. Trasa povede po asfalto-
vých, pískových, travnatých, šotolinových a les-
ních cestách, přičemž po  směru hodinových 
ručiček věrně kopíruje naučnou stezku oko-
lo rybníku Svět. Zajímavý je také doprovodný 
program pro širokou veřejnost, v němž si zabě-
hat mohou ti, pro něž je hlavní trať příliš dlou-
há. akce se koná pod záštitou třeboňské sta-
rostky Terezie Jenisové.
Program: 13.00 hodin prezence; 15.15 hodin 
start hlavního závodu; 15.20 hodin start závodů 
dětí od 1 do 10 roků (50 až 300 m); 15.20 hodin 
start závodů dorostu (11 – 14 let, 900 m) a junio-
rů (15 – 18 let, 1800 m); 15.45 hodin běh trojnož 
(dvojice, 50 m); 16.00 hodin doběhy závodníků 
hlavního běhu; 17.15 hodin konec limitu, vyhlá-
šení vítězů; 18.00 hodin slavnostní ukončení.

HASIČSKÝ SPORT
Závěrečný letošní program mají před sebou ha-
sičské soutěže, které se konají v rámci čtyř růz-
ných sérií. Finále čeká Velkou cenu Třeboňska 
(VcT), Pelhřimovskou ligu (PLPÚ), Jindřicho-
hradeckou hasičskou ligu (JhhL) a Táborskou 
hasičskou ligu (ThL).

Program – sobota 3. 9.: Stajka (VcT – začátek 
13.00 hodin). Sobota 10. 9.: nová Včelnice (ThL 
– 13.00 hodin), horní Lhota (JhhL – 13.00 ho-
din). Sobota 24. 9.: heřmaneč (PLPÚ – 13.00 ho-
din), chlum u Třeboně (VcT – 13.00 hodin). So-
bota 1.10.: Markvarec (PLPÚ – 13.00 hodin).

HázENá
dva přípravné turnaje pro dvě dorostenecké 
kategorie nachystala házená J. hradec na dva 
víkendové dny 3. a 4. září. V  jindřichohradec-
ké městské sportovní hale se v  tomto termí-
nu uskuteční klání mladších i starších doroste-
nek, přičemž program bude vytvořen tak, aby 
se každý zápas hrál nejméně na  2x20 minut 
s tříminutovou pauzou.

MARIáŠ
celkem deset turnajů obsahuje „Jihočeská liga 
2016“ v  licitovaném mariáši. Sedmou soutěží 
bude pokračovat v neděli 4. září ve 13.00 hodin 
v hostinci Poutník – hotelu U Města Vídně v Jin-
dřichově hradci. Startovné je 50 kč, přičemž je 
do něho zahrnut příspěvek na zajištění admini-
strativy, na odměny pro 3 nejlepší hráče a 30 kč 
na vstup do průběžného turnaje. Při účasti as-
poň 20 karbaníků se startovné zdvojnásobuje. 
klání je otevřené pro každého, hraje se jednoko-
lovým systémem na 2x2 hodiny. Předpokláda-
ný závěr s vyhlášením výsledků je v 17.15 hodin.

JEzDECTVÍ
Skokové závody se v sobotu 10. září od 9.00 ho-
din uskuteční v  prostorách Jezdecké stáje ro-
bin Jindřichův hradec u  Políkna. k  vidění tam 
postupně budou parkúry stupňů obtížnosti 
od ZP (70 cm) po L (120 cm). Vstupné je zdarma, 
přičemž občerstvení je zajištěno v  hospůdce 
i na stánku. nově je také k dispozici dětské hřiště.

LEDNÍ HOKEJ
celkem šest přípravných zápasů před začát-
kem mistrovské sezóny 2016/2017 sehrají dru-
holigoví hokejisté kLh Vajgar J. hradec. V srpnu 
je čekala čtyři utkání, z nichž pouze jedno ode-
hráli na domácím ledě Zimního stadiónu Jana 
Marka, a sice ve čtvrtek 25. 8. od 18.00 hodin 
proti hc Lední Medvědi Pelhřimov.

LETNÍ BIATLON
Vrcholnou akcí v  závodním areálu u  vod-
ní nádrže Landštejn je letos mistrovství Čes-
ké republiky žactva v letním biatlonu. národní 
šampionát se tam s účastí kvalitních borců do-
mácího kB Staré Město pod Landštejnem usku-
teční od pátku 16. do neděle 18. září.

MOTORISMUS
Tábor Bílá Skála u Číměře se od pátku 9. do neděle 
11. září stane hostitelem Viii. ročníku srazu milov-
níků jednostopých vozidel „Motopeklo 2016“, který 
opětovně pořádá spolek Čertice.cZ Při akci bude 
na plné pecky znít kupříkladu i muzika rockových 
kapel Badys Beat z nučic a Barakuda z Jihlavy.

SPORTOVNÍ AEROBIK
Pro jednotlivce ve věku dětském a juniorském 
připravil aeT Team Lena J. hradec závod, který 
proběhne v  jindřichohradecké Městské spor-
tovní hale v sobotu 17. září. akce v SaMc, což 
znamená Soutěžní aerobic Master class, není 
postupová. „Loni jsme spolupracovali s národní 
federací na postupové soutěži, z níž se postu-
povalo na mistrovství republiky do Prahy, letos 
jsme se vrátili k nepostupovému závodění,“ po-
dotkla Lenka Průchová, šéfka pořádajícího od-
dílu (http://lenateam.jex.cz/).

SPORTOVNÍ STřELECTVÍ
od 9.30 hodin v sobotu 24. září začne na střel-
nici Břeskáč v  dolním Skrýchově u  J. hradce  
ii. ročník závodu „Jindřichohradecká mířenka 
– Memoriál Jiřího Mrkvičky a Jaroslava Štíchy“. 
Čtyřpoložkovou soutěž v  mířené střelbě jed-
notlivců z velkorážné pistole (revolveru) pořá-
dá klub vojáků v  záloze při Územní vojenské 
správě J. hradec. Prezence a přejímka zbraní se 
odehraje již v době 8.00 – 8.45 hodin.

TENIS
okresní přebor dorostu v  tenisu se bude konat 
na  pěti antukových dvorcích TJ Jiskra v  Třebo-
ni. Turnaj pro čtyřiadvacet borců ve dvouhře se 
uskuteční o víkendu 24. – 25. září, přičemž pre-
zence startujících je v sobotu v 9.00 hodin.

Roman Pišný
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MRAVNOST 2. ČÁST 
TAJENKY

V OBJEKTu BÝVaLÉHO 
ZáMECKÉHO PIVOVaRu BYL 

vybUDován DŮM GobelínŮ. 
EXPOZICE PřIPOMÍNá ŽIVOT a DÍLO 
MaRIE HOPPE TEINITZEROVÉ, KTERá 

V J. HRaDCI ZaLOŽILa V R. 1911 
uMěLECKO-TEXTILNÍ DÍLNu. 

MaRIE H. TEINITZEROVá BYLa....

NáPOVěDa: 
ILL, IKOM, DONOR, 

aTOKaN, ELaM, uS, LINE, 
PIn, kHG

TRIATLON
V  Táboře se v  rámci Českého pohá-
ru uskutečnil sprint-triatlonový zá-
vod, kterého se zúčastnila i  členka 
Tri Clubu Vajgar J. Hradec Kateři-
na Kozlová. Věkem ještě dorosten-
ka startovala v  závodním poli žen 
ze sedmi evropských zemí. Celkově 
ve  XXXIII. ročníku „Táborského tri-
atlonu - Memoriálu Mariana Lošon-
ského - X. Velké ceně E.ON“ obsadila 
24. místo mezi ženami a  jedenácté 
v dorosteneckém pořadí.

Foto: Jan Vaněk

KOPANá
Divizní fotbalistky TJ Sokol J. Hradec již zahájily mistrovské bo-
je v sezóně 2016/2017, ale nadále hledají do týmu nové zájem-
kyně. „Je nás málo, potřebujeme tým doplnit. Může přijít 
kdokoliv, rády ji mezi námi uvítáme,“ vzkazuje ofenzivní So-
kolnice Markéta Kocoňová. Na fotografii z červnového mistrov-
ství ČR ve futsalu FIFA, na němž jindřichohradecké hráčky v Otro-
kovicích obsadily 9. místo, je celek v sestavě nahoře zleva trenér 
František Šmatlák (Smatlakf@seznam.cz), Kateřina Lehejčková, 
Šárka Dušková, Markéta Kocoňová, Radka Peckertová a  Marie 
Šlapanská. V  podřepu zleva jsou Kateřina Papežová, Kristýna 
Kadlecová, Pavla Sivá a  Zuzana Šteflová. Leží brankářka Lucie 
Adamcová.

Foto: archiv Sokolnic JH
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Kulturní kalendář – zÁřÍ 2016 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

3. – 30. září
MaRTIN KuLHaVÝ 
– LOFOTY
Výstava fotografií
kavárna káva

5. září, 19:15 hod.
NETRaDIČNÍ VYPRáVěNÍ 
O šuMaVě
na přednášce Českého zahrádkářského 
svazu č. 1 J. hradec 
vystoupí Mgr. Ladislav Jandáček.
dům dětí a mládeže, růžová ulice

7. září, 19:00 hod.
Bernard Slade 
„DaLšÍ ROKY VE STEJNOu DOBu“
divadlo Bez zábradlí. divadelní předplat-
né skupiny B.
kd Střelnice

12. září, 19:00 hod.
Dan Gordon 
„CENa Za NěŽNOST“
agentura aPP arT. divadelní předplatné 
skupiny a.
kd Střelnice

13. září, 18:00 hod.
KRaJINa ZLaTÉ RŮŽE
dokumentární film o lesnictví a rybníkář-
ství na Jindřihohradecku
kd Střelnice - kino

13. září, 19:00 hod.
VEČER FRaNCOuZSKÉ HuDBY
Účinkuje dechové kvinteto PkF. V rámci 
předplatného kPh. 
kaple sv. M. Magdaleny

15. září, 16:00 hod.
RYBNÍKářSTVÍ a OCHRaNa PřÍRODY 
- Ing. Jan Kolář
PRVNÍ POMOC V SOuVISLOSTECH 
- MuDr. Jitka Čechová
centrum sociálních služeb, Česká ulice

22. září, 17:30 hod.
OCHRaNa PřÍRODY Z HLEDISKa 
STáTNÍ SPRáVY a MaJITELŮ 
DOTČENÝCH POZEMKŮ
Přednáška ing. Petra hesouna 
a aleše kůrky, diS.
Městská knihovna

23. - 25. září
XXII. SLaVNOSTI aDaMa MICHNY 
Z OTRaDOVIC

24. září. 10:00 - 18:00 hod.
SVaTOVáCLaVSKÉ SLaVNOSTI
náměstí Míru

24. září, 17:00 hod.
CITERa NaPřÍČ ŽáNRY
koncert, refektář MF a MoM , kostelní 20/i

25. září, 16:00 hod.
„O ČaRODěJNÉ KRČMě“
divadlo andromeda. divadelní pohádka.
kd Střelnice

27. září, 16:00 hod.
MFF EKOTOPFILM
kd Střelnice – kino

27. září, 20:00 hod.
TLuSTá BERTa 25 LET
koncert, kc Jitka

28. září, 10:00 - 15:30 hod.
OSLaVY 110. VÝROČÍ POSTaVENÍ 
evanGelICkéHo koStela 
V JINDřICHOVě HRaDCI

28. září, 18:00 hod.
MŮRa
koncert kytara a harfa
Fotocafé, kostelní 20/i

29. září, 16:30 hod.
LITERáRNÍ BESEDa SE SPISOVa-
TELKOu IRENOu DOuSKOVOu
Městská knihovna

16. září, 11:00 hod.
XV. KVěTINOVÉ ODPOLEDNE 
S MÓDNÍ PřEHLÍDKOu
Masarykovo náměstí

17. září, 14:00 hod.
oDPoleDne S HelIGonkaMI
22. ročník, kd Střelnice

17. září, 14:00 hod.
uKLIĎME SVěT - uKLIĎME ČESKO
Uklízet se bude v něstském parku 
na Jakubu a u Polívek

17. září, 17:00 hod.
ZPÍVáNÍ NaD NEŽáRKOu
Účinkují: Sekvoj, isara a další
Fotocafé, kostelní 20/i

18. září, 14:00 hod.
SuKOT - SVáTEK STaNŮ
Připomenutí židovského svátku Sukot
Fotocafé, kostelní 20/i

18. září, 17:00 hod.
SENIOR KLuB
Taneční večer pro střední a starší ge-
neraci.
kd Střelnice

18. září, 17:00 hod.
MEZINáRODNÍ SMYČCOVÝ 
ORCHESTR
Sólisté: Maria kainz - viola 
a david Göls - klavír
Státní hrad a zámek

21. září, 18:00 hod.
VESELá TROJKa
koncert, kc Jitka

22. září, 16:00 hod.
OPERaCE aNTHROPOID
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

30. září - 2. října
15. DaDaINSPIRaČNÍ DNY
Festival studentského a autorského 
divadla

Probíhající výstavy:

2+1 JuBILaNT 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 2. 10. 2016
obRazy a GRaFIka 
- Galerie inspirace 
- Výstava potrvá do 9. 9. 2016
GenIUS loCI JIHoČeSké kRaJIny 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 9. 2016
MaNDaLY TROCHu JINaK 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2016
SuPERHRDINOVÉ KOLEM NáS 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2016
KVěTINOVÉ POHLEDNICE 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 30. 9. 2016
SaMI /SPOLu/ DOHROMaDY 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 18. 9. 2016
DIVaDLO JáRY CIMRMaNa 
- Muzeum fotografie a MoM 
- Výstava potrvá do 30. 9. 2016
KONFRONTaCE KLaSICKÉ 
a DIGItální koláŽe 
- Muzeum fotografie a MoM
- Výstava potrvá do 30. 9. 2016
NEZRaNITELNá aRMáDa 
ZNaČKY BaŤa 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2016
PRVNÍ SVěTOVá VáLKa 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2016

pozvánky na říjen
Městské akce: Ostatní akce:
•   2. 10.  PřES KOPEC Na HRaDEC aNEB  
  JINDřICHOHRaDECKÝ PEDáL  
• 11. 10.  KVaRTETO MěSTa BRNa – KONCERT KPH
• 16. 10.  „O KOCOuRu MIKEšOVI“  
  – DIVaDELNÍ POHáDKa
• 18. 10.  MaRTIN LOEW – SEVEROZáPaD uSa
• 23. 10.  SENIOR KLuB
• 25. 10. „ STaRá DOBRá KaPELa“  
  – DIVaDELNÍ PřEDPLaTNÉ SKuPINY a
• 28. 10.  OSLaVY 98. VÝROČÍ SaMOSTaTNÉHO  
  ČESKOSLOVENSKÉHO STáTu

• 1. 10.  KEKS - KONCERT
• 1. – 2. 10.  DaDaINSPIRaČNÍ DNY 
• 3. -. 8. 10.  TÝDEN KNIHOVEN
• 13. 10.  „DaR z nebeS“ – léČIvé DIvaDlo GabRIely FIlIPPI
• 14. 10.  ZPÍVáNÍ Na SCHODECH
• 14. 10.  ManDRaGe – konCeRt
• 16. 10.  aDaM VáCLaV MICHNa – LOuTNa ČESKá – KONCERT
• 21. 10.  TuBLaTaNKa - KONCERT
• 23. 10.  PODZIMNÍ KONCERT JHSO
• 24. 10.  „VYSaVaČ“  
  – DIVaDELNÍ PřEDSTaVENÍ PRO PROuTEK   
• 28. 10.  PaRKaN + INÉ KaFE - KONCERT


