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Michnovy slavnosti přiblíží hudební 
a duchovní odkaz raného českého baroka

Také v letošním roce proběhne loučení s turis-
tickou sezónou ve  znamení společného cykli-
stického výšlapu, jehož název je nejen Jindři-
chohradečákům již notoricky znám. Akce Přes 
kopec na  Hradec aneb Jindřichohradecký 
pedál se uskuteční v sobotu 30. září a její start 
i cíl je situován do prostor Sportcentra Bobe-
lovka v místní části Otín. 

Letošní turistickou sezónu můžete 
zakončit pěšmo i na kole

Tradičními, již XXIII. Slavnostmi Adama Mich-
ny z Otradovic, se snaží město Jindřichův Hra-
dec upozornit na velikost tohoto nejslavnější-
ho jindřichohradeckého rodáka - varhaníka, 

básníka a  skladatele, ale také učitele a  vlast-
ně jednoho ze zachránců českého jazyka. V le-
tošním roce se setkáme nad dobou, kterou 
lze z  různých důvodů nazývat „dobou tem-
na“. Světová a naše odborná veřejnost nad tím 
žasne a Michnu obdivuje, ale mnozí o tomto 
jeho významu nic netuší. Přesto právě svým 
jindřichohradeckým sousedům Michna věno-
val řadu svých písní, aby pozvedl jejich etic-
ký, morální a vzdělanostní profil. Dobře věděl, 
co se hraje v tehdejším světě. Znal i hudbu 
německou, italskou, španělskou, rakouskou 
i francouzskou. Například v písni „Duchovní 
Menuet“ zřejmě reagoval na francouzský no-
vý tanec. Je pravděpodobné, že znal i hudbu 
svých polských kolegů.

(pokračování na str. 14)

Jako první se ve  13.00 hodin vydají na  trať 
účastníci nejdelšího z okruhů měřícího přibliž-
ně 29 km. Vyjedou z Bobelovky směrem na Jind- 
řiš, Rodvínov, Matějovec, Oldřiš, dále na Muty-
něves, Vlčice, Střížovice, směrem ke Krvavému 
rybníku a odtud do Hospříze, Blažejova a Jindři-
še a zpět na Bobelovku. Na trati na ně bude če-
kat kontrolní otázka.

O  hodinu později, tedy ve  14.00 hodin, se 
na startu sejdou účastníci kratší trasy o délce 
zhruba 7 km. Z  Bobelovky se vydají na  Šajbu, 
pak k rozcestí Kanclov, dále do Rodvínova, Jind- 
řiše a zpátky na Bobelovku.

(pokračování na str. 2)
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 �Letošní turistickou sezónu můžete zakončit pěšmo i na kole
(pokračování ze str. 1)

Ve  stejný čas jako zájemci o  kratší okruh 
(ve  14.00 hodin) vyrazí do  terénu i  účastní-
ci pěšího výletu. Vycházka je situována smě-
rem na Jindřiš a dále do části půvabného Jind- 
řišského údolí a zpět.
Podzimní Pedál nebude ani letos ochuzen 
o  doprovodný program. Ten zahrnuje v  pří-
padě příznivého počasí sportovní aktivity ja-
ko frisbee, stolní tenis či badminton. Připraven 
bude rovněž tubing, tedy sjezd na speciálních 
duších na volné dráze pro malé i velké závod-

níky. S  ukázkami své práce se představí ma-
lé házenkářky. Zdravotnickou techniku bude 
prezentovat spolek Promedic.
Pro účastníky akce bude opět nachystáno ob-
čerstvení, které zajistí členové Sboru dobro-
volných hasičů Jindřichův Hradec. Hudbou 
a mluveným slovem orámuje podzimní Pedál 
moderátor Michal Arnošt.
Jedním z  důležitých bodů programu bude 
samozřejmě i tentokrát losování tomboly, je-
jíž hlavní cenou zůstává jízdní kolo. Předpo-

 �Historie vaření v Jindřichově Hradci 
ZÁŘÍ – BRAMBOROVÝ DAR Z NEBES 
Bramborám se také říkalo „zemská jablka, kob-
zole, grule, bandory, erteple“, nebo, jak jim pěk-
ně říkala M. D. Rettigová – „zemčátka“. Pěsto-
vali je již staří Inkové a  do  Evropy je přivezli 
Španělé a  Angličané. V  r. 1584 je Walter Ra-
leigh přivezl do  Irska, kde se bramborám 
znamenitě dařilo, neboť měly stejné přírod-
ní podmínky jako v  horských oblastech své 
domoviny v  Peru. Do  Jindřichova Hradce se 
brambory dostaly za vlády Viléma Slavaty. Ja-
ko první ve  městě je pěstovali ve  svých za-
hradách františkáni a na zámek poslali „k po-
svícení košíček zemojablíček“. Tuto novinku si 
urozený vladař tak oblíbil, že roku 1648 o Vá-
nocích se na  zámku podávaly „erdepfle se 
šparglem“ k uctění návštěvy hraběte Martini-
ce. V 18. století byly brambory mezi zdejšími 
obyvateli tak oblíbeny, že se měšťané a sed-
láci z okolí přímo rvali o sazenice z františkán-
ských zahrad. Zato chovanci špitálu u sv. Jana 
Křtitele si šli na zámek stěžovat, že je správce 
ústavu chce otrávit, když jim k obědu předlo-
žil tento cizokrajný pokrm. Nakonec se bram-
bory ve zdejších kuchyních přece jen usadily 

a už se pekly, vařily a smažily „sejkory, drbance, 
cmundy, tvrďásky, cvekálky, buriánky, šulánky, 
kramfleky, šuplata, drbáky nebo holeček“. 
SLADKÉ CVEKÁLKY OD PANÍ APOLENKY
800 g horkých vařených brambor, 2 vejce, 300 g 
hrubé mouky, sůl, strouhanka, cukr, mák, 60 g 
másla. Uvařené brambory ještě horké oloupe-
me a promačkáme na vál. Přidáme sůl, mouku 
a vejce a zpracujeme pevnější těsto, ze kterého 
se udělá tenký, dlouhý váleček, který se rozřeže 
na  malé špuntíky. Vaříme 5 až 10 minut, posy-
peme houskou, cukrem nebo umletým mákem 
a omastíme máslem. 
JINDŘICHOHRADECKÝ HOLEČEK 
OD PANÍ IVANY
Předávám tak, jak jsem recept slyšela: „Vezmi 
1 kg brambor, 500 g kysaného zelí, 1 velkou ci-
buli, hladkou mouku, sádlo a sůl. Pak kup bram-
bory u  Zudů, přeber a  dej do  sklepa. Až budeš 
mít chuť na  holečka, dej vařit oloupané bram-
bory. Kysané zelí vymačkej a  vodu uschovej 
zvlášť v hrnku. Zelí pokrájej na prkýnku a povař. 
Pak usmaž na sádle najemno nakrájenou cibuli, 
udělej jíšku a tu zamíchej do zelí. Kdo nerad ky-
selé, pro toho přidej do zelí trošku cukru. Uvaře-

kládaný čas zahájení losování tomboly je 
v 16.00 hodin.
Akci Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohra-
decký pedál pořádá město Jindřichův Hradec 
ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů 
Jindřichův Hradec a spolkem Bobeláček.
Mediální partneři: Radiohouse, Rádio Česká 
Kanada, měsíčník Žurnál – krásné články, mě-
síčník Neon, Týdeník Jindřichohradecka a por-
tál Hradec ŹIJE.

Marcela Kozlová

né brambory slej a zelí našťouchej do nich. Ho-
leček nejlépe chutná, když se polije smaženou 
cibulkou a škvarky. 

TVRĎÁSKY JAKO DO KULEČNÍKU
Na 1 velký brambor 3 rohlíky, 1 vejce, sůl, 2 lžíce 
strouhané housky. 
Syrové brambory oškrábeme a  jemně nastrou-
háme. Vylouhovanou vodu nesléváme, ale hned 
do  ní namočíme na  kousky nakrájené rohlí-
ky. K bramborám pak přidáme vejce, sůl a umí-
cháme těsto, do  kterého pak dáme rozmočené 
rohlíky. Pokud je těsto řídké, lze ještě zahustit 
strouhanou houskou. Z knedlíků vyválíme koule 
a vaříme v osolené vodě asi 15 minut.

Sabina Langerová
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

pomalu ale jistě se vracíme do  zaběhnutého reži-
mu. Některé z vás možná ještě čeká dovolená v této 
klidnější době, kdy už jsou děti ve školách a celko-
vě je všude méně lidí. Pokud jste mezi nimi právě 
vy, přeji vám příjemně strávenou dovolenou, ať už 
v Jindřichově Hradci nebo v jeho okolí. V září u nás 
můžete navštívit například druhý víkend Pivní slav-
nosti na Tyršově stadionu, Hry bez hranic místních 
částí v Horním Žďáru nebo Den železnice na jindři-
chohradeckém nádraží. Čtvrtý zářijový víkend bu-
de opět patřit slavnostem Adama Michny z Otrado-
vic v  centru města a  Svatováclavským slavnostem 
na  náměstí Míru. 30. září pak oficiálně ukončíme 
turistickou sezónu opět tradičním Pedálem, kdy 

start a  cíl budou na  Bobelovce. 
Jak sami vidíte, akcí je u  nás 

ještě spousta, proto neváhej-
te, sportujte, hodujte, zpívej-
te a bavte se. Věřím, že každý 

z vás si z našeho kalendáře ak-
cí vybere tu svou.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 �Dobrobrovolní hasiči ze Zwettlu si připomněli 150 let
V  pondělí 14. srpna se na  náměstí v  našem 
partnerském městě Zwettlu uskutečnila dal-
ší slavnost, a to oslava 150. výročí založení dob-
rovolných hasičů. Této akce se také zúčastnila de-
legace z řad jindřichohradeckých dobrovolných 
hasičů ve  složení Lubomír Beran, Vladimír Pav-
lík, Dušan Beran, Lukáš Bušta, David Bušta, Mi-
chal Ambrož a Kateřina Svobodová. V rámci do-
provodného programu měli možnost účastníci 
zhlédnout vystavenou hasičskou techniku a po-
slechnout si hudbu. Večer se pak uskutečnil pří-
pitek a slavnostní ceremonie k tomuto význam-
nému jubileu.

 �Oslavili jsme 10 let se Zwettlem
V  prosinci loňského roku tomu bylo deset 
let, co byla podepsána zástupci měst part-
nerská smlouva mezi městy Jindřichův Hra-
dec a Zwettl. Ve dnech 29. a 30. července 2017 
se uskutečnilo setkání zástupců obou měst 
ve Zwettlu, aby toto významné výročí společně 
oslavili. V sobotu 29. července 2017 večer byla 
ve Waldlandu slavnostně podepsána pamětní 
listina k 10. výročí partnerství mezi městy Jindři-
chův Hradec a Zwettl. Dekret podepsali starosta 
města Zwettl Herbert Prinz, místostarosta měs-
ta Johannes Prinz a místostarosta města Jindři-
chův Hradec Bohumil Komínek. O den pozdě-
ji připojil svůj podpis také jindřichohradecký 
starosta Stanislav Mrvka. Slavnostní večeře se 
zúčastnili také představitelé z měst Zistersdorf 
a  Plochingen am Neckar, což jsou partnerská 
města Zwettlu a  dále radní města Jindřichův 
Hradec Jiří Pravda a  vedoucí kanceláře staros-
ty Jana Říhová. Slavnost se uskutečnila u příle-
žitosti nedělního otevření zbrusu nového ob-
chvatu města Zwettl, který je velmi významný 
nejen pro město, ale i  celý region. Realizace 
10,7 km dlouhého obchvatu trvala téměř deset 

let. Důvodem pro výstavbu silnice bylo doprav-
ní zatížení Zwettlu. Veškerý provoz ze státních 

silnic byl totiž veden přes město. Provoz měs-
tem se díky obchvatu sníží až o 50 procent. Ob-
chvat prohlásila za otevřený zemská hejtman-
ka Johanna Mikl-Leitner v neděli 30. července 
2017 odpoledne. V rámci projektu bylo investo-
váno téměř 155 milionů eur. Doba výstavby by-
la 32 měsíců.  Dojíždějící na trase Gmünd nebo 
Weitra - Krems - St. Pölten uspoří až 15 minut.

 �Desetileté výročí se Zwettlem  
jsme oslavili i u nás
V  sobotu 26. srpna jsme oslavili desáté vý-
ročí společného partnerství s našimi rakous-
kými přáteli také v  Jindřichově Hradci. Od-
poledne se uskutečnilo slavnostní přijetí 
delegací jak z rakouského Zwettlu, tak ze slo-
venské Dunajské Stredy v  obřadní síni Sta-
ré radnice vedením města. Starosta města 
Stanislav Mrvka všechny přítomné přivítal 
a po krátkém úvodním slovu vyzval k podpi-
su do  pamětní knihy, poté předal místosta-
rostovi Zwettlu Johannesu Prinzovi tradiční 
jindřichohradecký tuzemák, který svou eti-
ketou připomíná desetileté partnerství na-
šich měst a  každému členovi delegace pře-
dal víno ze speciální edice s  příhodným 
názvem Přátelství. Na  závěr se uskutečnil 
slavnostní přípitek na další dlouhé roky part-
nerství. Následně si návštěva prohlédla celý 
Výstavní dům Stará radnice a všichni se spo-
lečně odebrali na  slavnostní večeři. Poté se 
delegace ze všech tří měst odebraly na  tře-
tí nádvoří Státního hradu a zámku, kde spo-
lečně zhlédly operní představení Giuseppe 
Verdiho AIDA. Operní představení se usku-
tečnilo v  nastudování umělců Divadla J. K. 
Tyla v Plzni a sólistů Národního divadla Pra-
ha. V  jedné z  hlavních rolí vystoupila jedna 
z  nejvýznamnějších českých operních pěv-
kyň a sopranistek Eva Urbanová.

Karolína Průšová

UDÁLOSTI Z RADNICE

 � Předsedové osadních výborů se opět sešli
V  úterý 22. srpna 2017 se uskutečnila v  zase-
dací místnosti městského úřadu letošní třetí 
schůzka předsedů osadních výborů Zastupitels- 
tva města Jindřichův Hradec se zástupci měs-
ta. Na schůzi byli účastníci mimo jiné seznáme-
ni s průběhem investičních akcí v  jednotlivých 
místních částech a  obdrželi informace o  čer-

pání finančních prostředků pro každou místní 
část, a to i pomocí nových dotačních výzev pro 
spolky. Dále byli seznámeni s postupem přípra-
vy rozpočtu na rok 2018. Místní části se opět se-
jdou na 4. ročníku Her bez hranic, který se bude 
konat tento rok v Horním Žďáru v sobotu 9. září 
2017 od 14.00 hodin na fotbalovém hřišti.

Ilustrační foto
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE

Neděle 6. srpna 
Žena z Prahy (43 let) odevzdala na služebně 
městské policie peněženku s  doklady, pla-
tební kartou a  7  752 Kč, kterou nalezla me-
zi atrakcemi o  Porcinkuli na Tyršově stadio-
nu. Strážníci majitelku věcí vyrozuměli a ta si 
je obratem vyzvedla. 
K bezvládně ležícímu muži, který nereago-
val  na  vnější podněty  kolemjdoucích, vy-
jížděli strážníci do  Václavské ulice krátce 
po  půlnoci.  Když se jim  po  delší době po-
dařilo výtečníka probudit a  rozmluvit,  ne-
bylo těžké dovodit, co bylo příčinou jeho 
„zdravotní indispozice“. Spánek na čerstvém 
vzduchu mladému muži zřejmě prospěl na-
tolik, že byl schopen bezpečné chůze, a tak 
jej strážníci odeslali k domovu. Následujícího 
dne pak zjištěný přestupek vyřešili pokutou, 
kterou dotyčný na místě uhradil.  
K  neobvyklé krádeži vyjížděli strážníci v  od-
poledních hodinách na  sídliště Vajgar. Vy-
slechnutím prodavačky a  po  zhlédnutí 
kamerového záznamu zjistili, že 3. srpna k po-
kladně přistoupila zákaznice, která postupně 
na pás vyskládala celý obsah nákupního koší-
ku, včetně krabičky cigaret v hodnotě 86 Kč. 
Jakmile pokladní zboží namarkovala, žena ho 
ihned uložila do připravené kabelky. Protože 

se z důvodu technické závady nepodařilo po-
kladní akční slevu z ceny odečíst, žena zboží 
z kabelky vyndala zpět na pás s tím, že nákup 
bez poskytnuté slevy nechce. Po odchodu zá-
kaznice si  prodavačka  uvědomila, že jí chy-
bí  jedna krabičku cigaret, a  tak díky vydané 
zákaznické kartě ženu  telefonicky kontak-
tovala a požádala, aby cigarety přišla dopla-
tit.  Když jí zákaznice i  při druhém telefonic-
kém rozhovoru zatvrzele tvrdila, že si žádné 
cigarety z  prodejny rozhodně neodnesla, 
obrátila se pokladní  na  strážníky se žádos-
tí o pomoc a jako důkaz předložila pořízený 
kamerový záznam. Žena (58 let) tak nakonec 
musela uhradit nejen  krabičku cigaret, ale 
i tučnou pokutu. 
Ve čtvrtek 10. srpna před půlnocí vyjížděli 
strážníci na sídliště Vajgar do jednoho z pa-
nelových domů,  kde došlo nejdříve k  ruše-
ní nočního klidu a o hodinu později k rozbití 
skleněné výplně dveří ze společných prostor. 
Strážníci a  policisté všechny přítomné zto-
tožnili a poučili o povinnosti dodržovat noč-
ní klid a  nepoškozovat  cizí majetek. Aktéři 
bujarého večírku, který zorganizoval mladík  
(21 let), jenž získal byt do pronájmu, se budou 
muset dostavit na  služebnu městské policie 
k podání vysvětlení a k vyřešení přestupků.

V pátek 11. srpna v 19.15 hodin přijali stráž-
níci žádost o  prověření zdravotního stavu 
mladého muže,  který ležel  pod stromem 
u rybníka Vajgar nedaleko bývalého kostela 
sv. Alžběty. Vzhledem k tomu, že podnapilý 
mladík byl mimo dohled chodců a nijak ne-
narušoval veřejný pořádek, strážníci jej pou-
ze probudili a prověřili jeho totožnost. Poté, 
co byl mladík již na odchodu, u lávky pro pěší 
přes rybník Vajgar náhle zastavil a začal mo-
čit na chodník před zraky projíždějících řidičů 
a odcházejících strážníků. Za narušení veřej-
ného pořádku od strážníků vyfasoval bloko-
vou pokutu. 
V neděli 13. srpna po třetí hodině ranní sle-
dovala obsluha kamerového systému slečnu 
(18 let) ve společnosti dalších tří osob (dvou 
mladíků a jedné dívky). Ve chvíli, kdy čtveři-
ce míjela Kozlovnu, přistoupila výše uvedená 
slečna k uklizeným židlím z letní předzahrád-
ky a jednu hodila doprostřed pěší zóny ulice 
Panské. Před příjezdem strážníků pak stačila 
ještě napadnout dívku, která šla s nimi a se 
kterou měla nějaké spory. Vzhledem k tomu, 
že na  židli nevznikla žádná škoda, strážníci 
vyřešili přestupek proti majetku a občanské-
mu soužití uloženou pokutou.

Luboš Müller

POLICIE ČR  

Celorepubliková dopravně preventivní ak-
ce s názvem „Řídím – piju nealko“ byla prů-
běžně realizována v  letních měsících v ce-
lém Jihočeském kraji. Dopravní policisté 
společně s tiskovou mluvčí Hanou Millero- 
vou  se do  této preventivní akce zapojili 
v  průběhu letních prázdnin hned dvakrát. 
Řidiči, kteří prošli silniční kontrolou včetně 
dechové zkoušky bez závad, byli odměněni 
promotérkou Českých pivovarů a sladoven. 

Řídím - piju nealko 

Oprava fasády hospodářského objektu a brány v areálu jezuitské koleje v Jindřichově Hradci
Na  konci července byla dokončena opra-
va fasády hospodářského objektu a  brá-
ny v  areálu jezuitské koleje v  Jindřichově 
Hradci. V  rámci uvedeného projektu došlo 
k obnově fasády na hospodářském objektu 
a vjezdové bráně do západního dvora are-
álu bývalé jezuitské koleje v centru města. 
Degradované a  nesoudržné části stávají-
cí fasádní omítky byly otlučeny a  očištěny 
tlakovou vodou. Následně byla nanesena 
nová vápenná štuková dvouvrstvá omítka, 
která byla ošetřena penetračním vápen-

ným nátěrem. Dále byl nanesen krycí dvoj-
násobný vápenný nátěr barevný. Betonové 
zhlaví zdi vjezdové brány bylo z části ubou-
ráno, následně byl proveden vyrovnávací 
betonový potěr pod novou krytinu. Použi-
ta byla keramická krytina – bobrovka režná, 
která byla položena na šupinové krytí. Stá-
vající ocelové mříže na oknech byly odstra-
něny, včetně plechových okenních parape-
tů. Nově byly osazeny měděné parapety. 
Okna směrem do ulice byla opravena a no-
vě zasklena bezpečnostním sklem. Stávají-

cí kovová vrata byla nahrazena novými dře-
věnými dvoukřídlými vraty. Ocelový rám 
vrat byl odrezivěn a  ošetřen antikorozním 
nátěrem, mezinátěrem a  krycím nátěrem. 
V rámci dokončovacích prací byla provede-
na zpětná montáž dešťových svodů a hro-
mosvodu. Projekt byl spolufinancován část-
kou 247 531,40 Kč z grantového programu 
Jihočeského kraje – Kulturní dědictví, opat-
ření V. nemovité kulturní památky.

Vladimír Krampera

 �ODBOR ROZVOJE

Obdrželi malý dárek, a to nealkoholické pi-
vo a  jednorázový alkohol tester. Řidiči sa-
mi policistům pochvalovali tuto akci, neboť 
dle jejich slov má z preventivního hlediska 
svůj smysl. Cílem tohoto preventivního pro-
jektu zaměřeného na  požívání alkoholu je 
představení a  rozšíření povědomí o  neal-
koholickém nápoji pro řidiče, který je mož-
nou  alternativou z  hlediska bezpečnosti 
a dodržování dopravních předpisů.
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Začátek školního roku
Konec prázdnin a  začátek nového školní-
ho roku znamená každoročně pro policisty 
zvýšený dohled nad bezpečností dětí. Stej-
ně tak tento rok obsadí nejen dopravní po-
licisté ve  spolupráci s  městskými strážníky 
v  prvních dnech měsíce září přechody ne-
jen v blízkosti škol, ale i na frekventovaných 
křižovatkách, kudy děti ke  školám přichází. 
Připomenou jim, jak se správně a  zejména 
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 pobe-
sedují a všechny zásady bezpečnosti silnič-
ního provozu jim opětovně připomenou.
Rovněž tak policisté apelují na  všechny ři-
diče, aby zejména v  prvních dnech nové-
ho školního roku dbali v blízkosti škol, auto-
busových zastávek, dětských hřišť a  všude 
tam, kde lze očekávat pohyb dětí, maximál-
ní opatrnosti. Řidiči i rodiče by si měli uvě-
domit, že první týdny ve  škole znamenají 

pro každé dítě velkou změnu, a proto v záj- 
mu zdraví dětí by na sebe měli převzít zvý-
šenou zodpovědnost. Rodiče prvňáčků, ale 
i ostatních mladších dětí, by si měli se svými 
ratolestmi zopakovat cestu do školy, připo-
menout jim, že bezpečnější trasa vede přes 
světelně řízené přechody. Hlavně by měli 
jít dětem příkladem a vždy důsledně dodr-
žovat všechna pravidla silničního provozu. 
Vhodné pro zviditelnění dětí jsou různé re-
flexní prvky (nášivky), které se umisťují zej- 
ména na školní brašny i na oděv. Taška s od-
razkou je za  tmy vidět několikrát více než 
bez ní. Jakákoliv odrazka či nášivka zvyšu-
je šanci, aby řidič chodce viděl a nesrazil ho.
Jindřichohradečtí policisté přejí dětem 
šťastné vykročení do nového školního roku 
a zároveň připomínají:
• přecházejte na místech, která jsou pro 

přecházení chodců přes vozovku urče-
ná - využívejte pro bezpečné přecháze-
ní přechody pro chodce či místa určená 
pro přecházení 

Prevence: 
• než vejdete do vozovky, nezapomeň-

te se rozhlédnout, a to nejdříve vlevo, 
pak vpravo a pro jistotu ještě jednou 
vlevo 

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

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

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

• pokud svítí na  semaforu pro chodce 
červené signalizační značení, do vozov-
ky 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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 29. 6. 2017 do 14. 8. 2017 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Zdeněk MALÝ, Jindřichův Hradec 19. 4. 1954 29. 6. 2017
Miloslav BERAN, Jindřichův Hradec 1. 2. 1935 13. 7. 2017
Antonín PŘÍLEPEK, Jindřichův Hradec 2. 3. 1966 14. 7. 2017
Josef ŠIMEK, Bednárec 18. 1. 1943 17. 7. 2017
Zdeněk ZEMAN, Zahrádky 19. 3. 1942 17. 7. 2017
František DUŠEK, Radouňka 31. 10. 1936 20. 7. 2017
Jan KARPÍŠEK, Horní Meziříčko 29. 6. 1947 21. 7. 2017
Jaroslav DOUBEK, Jindřichův Hradec 17. 6. 1931 22. 7. 2017
Rudolf HÝBL, Jindřichův Hradec 10. 8. 1932 23. 7. 2017
František VAŇÁSEK, Horní Radouň 22. 11. 1948 23. 7. 2017
Alois JANŮ, Jindřichův Hradec 22. 5. 1933 23. 7. 2017
Bohuslava DOČEKALOVÁ, Jindřichův Hradec 2. 10. 1931 24. 7. 2017
Jan BROM, Potočná 16. 5. 1950 25. 7. 2017
Josef HEMZAL, Lužnice 21. 9. 1932 26. 7. 2017

Marta ZIKMUNDOVÁ, Nová Včelnice 20. 11. 1939 26. 7. 2017
Marie SKLENÁŘOVÁ, Lomnice nad Lužnicí 21. 8. 1925 27. 7. 2017
Ing. Vladislav MRKVIČKA, Dolní Skrýchov 22. 11. 1963 27. 7. 2017
Vlasta SLÁDKOVÁ, Jindřichův Hradec 1. 10. 1932 28. 7. 2017
Karel HARING, Vlčice 26. 5. 1956 31. 7. 2017
Petr NOVÁK, Klenov 9. 3. 1948 1. 8. 2017
Jarmila HULÍKOVÁ, Políkno 1. 1. 1932 2. 8. 2017
Vladimír CEPÁK, Jindřiš 29. 7. 1929 2. 8. 2017
Gabriela ŠŤÁSTKOVÁ, Jindřichův Hradec 21. 10. 1946 2. 8. 2017
Marta TRNAVSKÁ, Jindřichův Hradec 10. 6. 1938 6. 8. 2017
Jiří KOPŘIVA, České Velenice 18. 12. 1943 8. 8. 2017
Božena NOVÁKOVÁ, Lužnice 14. 9. 1944 9. 8. 2017
Luboš PŘIBYL, Český Rudolec 29. 7. 1958 14. 8. 2017

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých. Hana Palusková, Michal Žoudlík
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Novobystřický pan Rudolf Hornek 
ve  Starém Městě, jako sběratelé 
kostí. Tito byli poukázáni, aby i kos-
ti vyvařené v soukromých domác-
nostech i  v  takových podnicích, 
kde se vyvařuje, sbírali. 

28. září 1917
Osobní
Ředitel zdejších obec. a měšť. škol 
chlapeckých pan Josef Fišer dán 
byl po  44 leté záslužné činnosti 
na  odpočinek. Správou školy po-
věřen p. odb. učitel Jan Janoušek. 
Ředitel měšť. škol ve  Stráži pan  
J. Langer vstoupil do výslužby a zás- 
tupcem jmenován učitel pan 
R. Šetka.
------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální ti-
tuly můžete studovat v knihovně jind- 
řichohradeckého muzea, která sídlí 
v budově minoritského kláštera vedle 
kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnos-
ti přístupna každé pondělí a  středu 
od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

datné žáků zdejších konají se dne 
17. září od 8 hod. ranní. 
Kradli mléko a smetanu
V noci na 4. t. m. vloupali se zlodě-
ji do  sklepů v  Otíně a  ukradli zde 
mléko, smetanu a  různé nádobí. 
Poškozeni jsou domkář T. Mertal, 
domkářky T. Schustrová a  Anežka 
Pruchová. Pachatelé nebyli přisti-
ženi, ale má se za to, že krádež tu 
spáchali jistí mladíci a v tom směru 
v pátrání se pokračuje.
21. září 1917
Válečné vyznamenání
Za  věrné plnění svých povinností 
před nepřítelem obdržel pan Alois 
Praveček, c. a k. plukovní bubeník, 
t. č. v  poli, stříbrný záslužný kříž 
s korunou a válečnou dekorací. 
Ema Destinnová a loutky
Člen Národního divadla Merhaut 
s  loutkami na  frontě – Vzpomín-
ky M. Gebauerové na loutkové di-
vadlo Umělecké výchovy na  Vi-
nohradech (s  mnohými obrázky) 
- to jsou význačné články posled-
ních čísel „Loutkáře“, v němž otiště-
ny též celé hry lidové (Dechostřel, 
Harfa Davidova)… Č. 9 jest věno-
váno osvětlování a efektům. Před-
platné na „Loutkáře“ jest jen 6 ko-
run s právem na výhody a slevy při 
koupi loutek a dekorací. Ukázková 
čísla zašle dr. Veselý, Praha III. Kaž-
dá škola měla by odbírati „Loutká-
ře“. Na  skladě má knihkupectví  
A. Landfrasa Syna. 

Sbírání kostí
Panující nedostatek tukových su-
rovin způsobil, aby se přistoupi-
lo ku všeobecnému sbírání kos-
tí. Úřad pro výživu vydal výnos  
z  26. července 1917, ve  kterém 
zapovídá, aby se kosti spalova-
ly, zakopávaly aneb na  jiný způ-
sob ničily. Pro soudní okres Jindři-
chův Hradec jest ustanovena paní 
P.  Stampfová a  pro soudní okres 

7. září 1917
Čestný diplom
doručen tyto dny majiteli tohoto 
listu za nevšední zásluhy, jichž zís-
kal si po dobu světové války, jako 
místní zástupce známé říšské akce 
„Zlato dal jsem za železo“.  Diplom 
ten je umělecky proveden a bude 
vyznamenanému hřejivou vzpo-
mínkou na  hrozný světový zápas, 
jejž právě prožíváme. 
Smetanův večer
pořádaný krajinským spolkem Štít-
ný dne 30. srpna t. r. znamenal ví-
tané i  významné zvlnění příliš 

ustálené hladiny veřejného života 
v našem městě. Zalilo nás příjem-
né vzrušení, když jsme také u nás 
mohli oslavit důstojně památku 
největšího svého hudebního ge-
nia a  pokochat se čistým, prvořa-
dým jeho uměním. Z výtěžku Sme-
tanova večera odevzdal Krajinský 
spolek „Štítný“ 200 K  fondu pro 
postavení Smetanova pomníku 
a 180 K ve prospěch vdov a sirotků 
z okresu jindřichohradeckého. 
Zápis do národních škol 
v J. Hradci
konati se bude ve  čtvrtek 13. září 
t. r. a trvati bude následující pátek 
a sobotu, a to vždy od 9 do 11 hod. 
dop. a  od  2 do  4 hod. odp. Zápis 
konán bude v budově dívčích škol 
ve Štítného ulici. (Bližší v insertě). 
Zápis do opatrovny
započne ve čtvrtek 13. září t. r. a bu-

de trvati následující pátek a sobo-
tu vždy od 8 do 11 hod. dop. a od  
2 do  4 hod. odpol. a  dodateč-
ně i v neděli dne 16. září od 8. do  
11. hod. dop. Zápis konán bude 
v budově dívčích škol ve Štítného 
ulici v přízemí č. dveří 5. 
Z redakce
Pro naprostý nedostatek papíru 
jsme nuceni žádati svých pp. přis- 
pěvatelů, by zprávy – zvláště spol-
kové – podávány byly co možná 
nejstručněji. Spolu žádáme, by veš-
keré příspěvky byly nám do  stře-
dy dopoledne odevzdány, a nikoli 

jak obyčejně se stává až večer před 
vydáním čísla. Takové příspěvky 
budoucně musíme odložiti k číslu 
příštímu. 
14. září 1917
Zápis žáků do c. k. vyš. gymnasia 
v  Jindř. Hradci koná se dne  
17. a 18. září 1917 a to takto: 1. Zá-
pis žáků do I. tř. vždy od 8 do10 hod. 
dopoledne. Kteří z těchto žáků do-
sud přijímací zkoušky nevykonali, 
budou ji konati hned po zápise od  
10 do12 hod. dopoledne, po  pří-
padě ještě po 2. hodině odpoled-
ne.  2. Zápis nových žáků do třídy II. 
– VIII., kteří nově přicházejí ze škol 
a ústavů jiných, koná se dne 17. září 
od 10 do12 hod. dopoledne. 3. Zá-
pis žáků zdejšího ústavu, kteří po-
kračují na ústavu ve studiích, bude 
dne 17. a 18. září od 10 do 12 hod. 
dopoledne. Zkoušky opravné a do-

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
V poklidném duchu proběhl v Jindřichově Hradci i měsíc září 1917. V druhé polovině měsíce probíhal zá-
pis na všechny hradecké školy, počínaje opatrovnou a gymnáziem konče. Ze vzdálené fronty přicházely 
zprávy o udělení válečných vyznamenání. Ve městě pak byly aktuální informace týkající se cen potravin 
a černá kronika se hemžila zprávami o jejich krádežích. Značná pozornost byla věnována zákazu domá-
cího vaření piva a zakopávání kostí, které se měly napříště odevzdávat úředně stanoveným sběratelům.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

 � Výtěžek benefičního koncertu pomůže dětem v Bangladéši
Společnost přátel ZUŠ V. Nováka Jindřichův 
Hradec ve spolupráci s Mezinárodním orches-
trem Jindřichův Hradec - Gmünd a  humani-
tární organizací ADRA pořádají benefiční kon-
cert na potravinovou pomoc a vzdělávání dětí 
ve slumovém centru Čalantika v Bangladéši. 

Čalantika je vzdělávací centrum pro děti a je-
jich rodiny žijící ve  slumu v  bangladéšském 
hlavním městě Dháka. Centrum bylo zřízeno 
v  roce 2013 organizací ADRA a  funguje díky 
podpoře českých dárců. Dochází sem 80 dě-
tí ze slumu od  6 do  12 let a  stejný počet je-

jich rodičů. Zdarma poskytuje dětem doučo-
vání, školní uniformy, učebnice a  pomůcky, 
školní obědy, pravidelnou lékařskou péči a lé-
ky, hygienické balíčky. Maminkám poskytuje 
také kurzy gramotnosti, šití, vaření a psycho-
sociální péči. 
Mezinárodní orchestr Jindřichův Hradec 
– Gmünd působí na  amatérské scéně naše-
ho regionu pod vedením hudebních peda-
gogů Ilony Průšové a Miroslava Chytky již té-
měř dvě desetiletí. Vznikl sloučením několika 
amatérských souborů provozujících klasic-
kou hudbu na  obou stranách česko-rakous-
ké hranice (Jindřichův Hradec, Heidenreich-
stein, Gmünd, Weitra). Impulsem pro vznik 
tohoto tělesa, jehož jádro tvoří smyčcové ná-
stroje doplněné sekcí dřevěných a žesťových 
dechů, byly pravidelné velikonoční a letní kur-
zy orchestrální hry ve Weitře a v Gmündu, kte-

ré dnes tvoří stěžejní bod činnosti orchest-
ru a ty letní vždy zároveň startují jeho novou 
koncertní sezónu. Přes 50 hudebníků ve  vě-
ku od 10 do 70 let se zúčastnilo letošního, již  
26. letního soustředění v  Gmündu v  týdnu od   
21. do 27. srpna. Završí ho tři koncerty, z nichž 
ten třetí (po  Zwettlu a  Gmündu) může zhléd-
nout i hudební veřejnost v Jindřichově Hradci. 
Benefiční koncert se koná v  Rytířském sále 
jindřichohradeckého zámku v neděli 17. zá-
ří 2017 v  17.00 hodin. Představí se na  něm 
ve skladbách G. Ph. Telemanna, Edwarda Elga-
ra a  dalších skladatelů Mezinárodní orchestr 
i jeho sólisté: Nina-Maria Wanek - flétna a Ma-
tyáš Mikula - violoncello. K pestrosti programu 
přispějí i  vystoupení dětských přípravných 
souborů a violoncellového orchestru.

Jana Vojáčková

 � Květinové odpoledne pobaví i pomůže
Tak jako v uplynulých letech, i v  letošním roce 
se uskuteční akce s  názvem Květinové odpo-
ledne, tentokrát se bude jednat o již šestnáctý 
ročník. A beze změn bude i místo konání, tedy 
vestibul Kulturního domu Střelnice v  Jindři-
chově Hradci. V pátek 15. září 2017 se do měs-
ta nad Vajgarem sjedou žáci a  jejich učitelé ze 

středních odborných učilišť z  Českých Budějo-
vic, Soběslavi a Třeště a také klienti chráněných 
dílen Otevřená Okna z.ú. Jindřichův Hradec. Za-
čátek akce je naplánován na 11.00 hodin. Výtě-
žek z prodeje květinové vazby a výrobků klientů 
chráněných dílen bude již tradičně určen na roz-
voj aktivit organizace Otevřená Okna z.ú., která 

umožňuje občanům s tělesným postižením je-
jich zapojení do běžného života. V rámci Květi-
nového odpoledne nebude chybět rovněž do-
provodný program s překvapením. Celá akce se 
koná za výrazné podpory města Jindřichův Hra-
dec. Všichni jste srdečně zváni.

Vladimír Nosek
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Členové expedice u kamenné mohyly v místě hromadného hrobu „pětasedm- 
desátníků“ na hřbitově ve Starém Martinově. Tato ojedinělá památka čeká již 
řad let na svoji rozsáhlou rekonstrukci, které díky poškození hrozí zřícení. Nad 
pamětní deskou, věnovanou v roce 2015 rodinou Ladislava Holického, u mo-
hyly stojí zleva: Miroslav Homola, Miloslav Sviták a Ladislav Holický.

Foto: Vladislav Burian

 � Příznivci vojenské historie vyrazili na expedici na Ukrajinu 
Dne 13. července se z města nad Vajgarem vy-
pravila čtyřčlenná skupina nadšenců vojenské 
historie 1. světové války na známá i méně zná-
má bojiště na Ukrajině. Tato oblast byla před 
sto lety úzce spjatá s jindřichohradeckými le-
gionáři a  vojáky 75. jindřichohradeckého pě-
šího pluku. Během týdenní „Expedice Hodov 
2017“ provedli Ladislav Holický z Okrouhlé Ra-
douně, Miloslav Sviták, Miroslav Homola a Vla-
dislav Burian z  Jindřichova Hradce, ve  spo-
lupráci s  přáteli z  moravské Ostrožské Lhoty, 
terénní průzkum v okolí Zborova a na řadě dal-
ších válečných lokalit v této oblasti. U Cebro-
va na kótě 363, odkud pochází kamenný kříž 
umístěný na  jindřichohradeckém městském 

hřbitově, odebrali prsť „hradeckou“ krví nasá-
klé země, která by se měla stát na Den veterá-
nů 11. listopadu 2017 trvalou součástí zmíně-
ného památného kříže. Terénní dokumentace 
probíhala rovněž v okolí obce Starý Martinov, 
kde došlo 23. a 24. června 1915 k těžkým bo-
jům, které stály životy mnoha vojáků 75. pěší-
ho pluku. Právě ve Starém Martinově proběhl 
v neděli 16. července 2017 pietní akt za naše 
padlé vojáky, dále pak církevní obřad v  nově 
opraveném dřeveném kostele, na  jehož re-
konstrukci se podílelo město Jindřichův Hra-
dec. Tím město nad Vajgarem výrazně přispě-
lo k uctění trvalé památky svých, zde padlých 
předků. Expediční tým se vrátil domů 19. čer-

vence v  ranních hodinách po  ujetí bezmála  
3 000 km. S  dosaženými výsledky budou zá-
jemci seznámeni na  přednášce „Expedice 
Hodov 2017“ v pátek 27. října od 18.00 ho-
din v  konferenčním sále Muzea Jindřicho-
hradecka. 
Expedice na Ukrajinu byla třetí letošní zahra-
niční dokumentační cestou za  účasti členů 
Klubu historie letectví (květen a červen Velká 
Británie). V současné době vzniká další klubo-
vý zahraniční projekt, který se uskuteční v po-
lovině září letošního roku. Cílem budou ten-
tokrát bojiště 1. a  2. světové války v  oblasti 
Filipovského sedla na slovenské Dukle.

Vladislav Burian

Krátce po pietních oslavách ve Starém Martinově 16. července 2017. U jin-
dřichohradecké pamětní desky stojí zleva: Ladislav Holický, jehož praděda 
zde v červnu 1915 zahynul; moravský kolega Jožef Šmahaj; Miloslav Sviták, 
předseda jindřichohradeckého Klubu vojenské historie 29. pěšího pluku; Mi-
roslav Homola a Vladislav Burian z místního Klubu historie letectví. Vpravo 
se nachází nově zrekonstruovaný dřevěný kostel.

Foto: Bohdan Hensirovský, Ostrožská Lhota

 � Zástupci místních částí Jindřichova Hradce změří síly už počtvrté
Osadní výbor Horní Žďár a spolek Horní Žďár ži-
je pod záštitou města Jindřichův Hradec pořádají 
v sobotu 9. září 2017 od 14.00 hodin na fotba-
lovém hřišti 4. ročník Her bez hranic místních 
částí města Jindřichův Hradec. Her se účast-

Hry bez hranic v Dolním Skrýchově v roce 2016.

ní pětičlenné družstvo s  jedním náhradníkem 
za každou místní část. V každém týmu musí mít 
zastoupení minimálně dvě ženy a členové druž-
stva musí být starší 18 let. Fanoušci všech soutěž-
ních družstev jsou vítáni v neomezeném množ-

ství. Hry se budou konat za  každého počasí. 
Občerstvení zajištěno. Více informací najdou zá-
jemci na: www.hornizdar.cz. Tento projekt je spo-
lufinancován městem Jindřichův Hradec.

František Winkler
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI

ÚKAZY NA OBLOZE V ZÁŘÍ 2017

Merkur uvidíme ve druhé polovině měsíce ráno nad východním obzorem, Venuši ráno, vysoko nad východem. Mars se objeví ve druhé polovině měsíce 
ráno nízko nad východním obzorem, Jupiter už je nepozorovatelný. Saturn lze ještě stihnout večer nad jihozápadem, planety Uran a Neptun jsou již po-
zorovatelné po celou noc. 
Pozorování Měsíce, hlavně kolem první čtvrti, je skutečně velmi poutavé. Slunce osvětluje Měsíc z pravé strany, proto krátery, moře a další povrchové, 
výškově rozdílné útvary, vrhají do měsíční krajiny stíny. Dalekohledy je tak vidět krásný prostorový a velmi působivý obraz. V době měsíčního úplňku stíny 
a prostorovost zcela chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní objekty, jindy dobře viditelné, se v měsíčním světle téměř ztrácí nebo se dokonce 
stávají nepozorovatelnými. Měsíc projde 6. září úplňkem, 13. září poslední čtvrtí, 20. září novem. 28. září nastane první čtvrť.  13. září bude Měsíc 
v přízemí (369 823 km) a 27. září v odzemí (404 387 km). 
Za bezoblačného počasí je velmi působivý i obraz Slunce v dalekohledu. Nabízí pohled na mnoho zajímavostí, jako např. místa s rozdílnou teplotou - chlad-
nější sluneční skvrny, anebo teplejší fakulová pole. Slunečním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme kromě skvrn také sluneční protuberance 
a další zajímavé děje. 
Obloha na přelomu léta a podzimu, stejně jako kdykoli jindy, nabízí spoustu zajímavostí k pozorování: například mlhoviny a hvězdokupy, planetární ml-
hoviny, galaxie, dvojhvězdy atd. 

Dne 22. září v 21.01 hodin SEČ Slunce vstupuje do znamení Vah - začátek astronomického podzimu. Podzimní rovnodennost.

• 4. 9. ve 12.00 hodin – Neptun nejblíže Zemi (4 329,2 miliónu km)
• 5. 9. v 6.00 hodin – Neptun v opozici se Sluncem
• 10. 9. v 7.00 hodin – Merkur v konjunkci s α Leo (Regulus 0,6° severně)
• 12. 9. v 11.00 hodin – Merkur v největší západní elongaci (18° od Slunce)
• 16. 9. ve 20.00 hodin – Merkur v konjunkci s Marsem (Merkur 0,05° severně; konjunkce večer, planety viditelné 17. 9. 

okolo 4.30 hodin SEČ ve vzájemné úhlové vzdálenosti 0,3°)
• 18. 9. v 0.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 1,3° jižně; seskupení Měsíce, Venuše, Marsu a Merkuru ráno 

nad východním obzorem v blízkosti hvězdy Regulus)

• 18. 9. v 5.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 0,5° severně)
• 18. 9. ve 21.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 0,7° jižně)
• 18. 9. ve 24.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Merkurem (Měsíc 0,8° jižně)
• 20. 9. ve 4.00 hodiny – Venuše v konjunkci s α Leo (Regulus 0,5° jižně)
• 27. 9. ve 2.00 hodiny – Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,9° severně)

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 je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 22.00 hodin a jako náhradní pro-
gram nabízíme prohlídku dalekohledů a optiky, projekci pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentá-
řem. Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný. Hromadné a školní exkurze 
lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně třídenním předstihem!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 725 763 207, 384 322 564.
Další podrobnosti a informace o plánovaných akcích naleznete také na: www.ddmjh.cz. Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v září 2017:

úterý, čtvrtek a pátek odpoledne: 
13.00 – 16.00 hodin 

úterý a pátek večer: 20.00 – 22.00 hodin

Vstupné pro školní exkurze 10 Kč/dítě (víkendy 
a svátky 30 Kč/dítě), pedagogický doprovod zdarma.

Návštěvní hodiny pro veřejnost v září 2017:

 �Od bruslení k hokeji a krasobruslení
Spolek Děti do  bruslí zajišťuje kurzy brus-
lení pro mateřské a  základní školy v  rámci 
povinné školní docházky v Jihočeském kra-
ji a  na  Vysočině. V  loňském roce se spolku 
dostalo velkého uznání formou záštity Mi-
nisterstva školství, mládeže a  tělovýchovy. 
V  rámci projektu byla otevřena víkendová 
Škola bruslení v  Soběslavi, kterou navštívi-
ly desítky dětí ze Soběslavi, blízkého oko-
lí a  Jindřichova Hradce. Pro velký zájem 
o profesionální výuku základů bruslení bude 
od září otevřena Škola bruslení také v Jin-
dřichově Hradci. Během hodinových tré-
ninků si děti postupně osvojí základy brusle-
ní. Tréninky jsou koncipovány dle věku dětí 

a  jejich bruslařské zdatnosti. V  návaznosti 
na výuku bruslení je pro děti připraven kurz 
krasobruslení pod vedením Petra Procházky 
a  přípravka ledního hokeje HC Vajgar Jind-
řichův Hradec. Děti od 4 let mohou navště-
vovat víkendovou Školu bruslení ve školním 
roce 2017/2018 již od září na Zimním stadio-
nu Jana Marka v Jindřichově Hradci pod ve-
dením profesionálních trenérů spolku Děti 
do bruslí. Do společného projektu se zapojil 
hokejový klub HC Vajgar Jindřichův Hradec, 
spolek Děti do bruslí a město Jindřichův Hra-
dec. Více informací najdou zájemci na: www.
detidobrusli.cz.

Milada Dvořáková
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 � Život lidí s duševním onemocněním přiblíží výstava v centru města
FOKUS Tábor vás v rámci kampaně Týdny pro duševní zdraví zve na výstavu komiksů ze života lidí s duševním onemocněním s názvem „Ti, kterým  
se vyhýbáme“. Výstava se koná od 4. do 30. září 2017 v restauraci Černej pták v Jindřichově Hradci. V týdnu 18. až 22. září pak budete mít 
jedinečnou možnost okusit pocity schizofrenika díky PSYCHOBUDCE, která bude umístěna ve vestibulu FM VŠE v Jindřichově Hradci. Více 
informací se dozvíte ze samostatných plakátů nebo na webu: www.fokustabor.cz.

Radka Rybáková

 � Po roce se vrací opět roadshow Seniorské hrátky
Ve čtvrtek 14. září 2017 se od 15.00 do 17.00 hodin v Kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci uskuteční Seniorské hrátky, které pro vás při-
pravil Jihočeský kraj a město Jindřichův Hradec. Stejně jako v loňském roce se můžete těšit na vystoupení Josefa Laufera. Vstupné je zdarma. 
V doprovodném programu se dozvíte informace o Senior Pointech, Senior Pasech a můžete si nechat změřit tlak či cholesterol. Změna programu 
vyhrazena.

Martin France

 � Incidentům mezi čs. jednotkami a henleinovci je věnována nová kniha
Naše pohraničí je lemováno pomníčky pad-
lých příslušníků finanční stráže, četnictva, po-
licie a čs. armády, kteří na přelomu září a října 
1938, v době tzv. mnichovské krize, hájili ce-
listvost naší země a bezpečnost obyvatelstva. 
V  pohraničí došlo k  celé řadě bojů s  henlei-
novci podporovanými z nacistického Němec-
ka a často se takové střety neobešly bez mrt-
vých a raněných. Jednalo se o nevyhlášenou 
válku, o které dnes lidé velmi málo ví. Boje za-
vládly i v jižních Čechách, zejména na Kaplic-
ku a Českokrumlovsku, kde například henlei-
novci zabili vrchního četnického strážmistra 

Antonína Měsíčka, dozorce finanční stráže Václava Klimeše, vojína 
Petra Sládka a  další čs. vojáky. Na  Jindřichohradecku a Třeboňsku 
byla sice situace klidnější, ale i zde došlo k incidentům s útočícími 
teroristickými jednotkami Sudetoněmeckého Freikorpsu, například 
během přepadu obcí Romava a Stará Huť, ležících u Starého Města 
pod Landštejnem. O těchto a dalších událostech, které proběhly v ji-
hočeském a západočeském pohraničí, pojednává zbrusu nová kniha 
„Krvavá hranice západních a jižních Čech na podzim 1938“, kte-
rá den po dni sleduje dění v této oblasti, zejména ozbrojené konflik-
ty mezi čs. silami a henleinovci. Knihu lze zakoupit i v Informačním 
středisku města Jindřichův Hradec v Panské ulici.

Miloslav Sviták

 � Počítač a komunikace? Zkrotíte je na kurzu
V polovině září se na 4. základní škole na síd-
lišti Vajgar v  Jindřichově Hradci spustí zce-
la ojedinělý projekt pro rodiče s názvem V jed-
nom kole. Je známo, že starat se o děti a přitom 
pracovat nebo si hledat práci, není jen tak. Kurz 
nabízí možnost z  tohoto koloběhu vystoupit, 
najít si čas pro sebe, naučit se něco, pobavit se 
a  třeba si najít nové známé. „Měla jsem mož-
nost nastoupit do  kurzu po  dvou letech na  ma-
teřské dovolené, kdy jsem už pomalu začínala šiš- 

lat i na mikrovlnou troubu. Tenhle kurz mě prostě 
vrátil do  normálního života“, svěřila se Martina, 
účastnice kurzu konaného vloni v Praze. Kurzy 
od českobudějovické Attaveny o.p.s.  jsou na mí-
ru ušité rodičům nejen svým obsahem (počíta-
čový kurz, práce nanečisto ve virtuální firmě 
a  workshopy měkkých dovedností), ale i  or-
ganizací (hlídání dětí zdarma přímo ve  ško-
le po dobu kurzu). Kurzy jsou zcela bezplatné, 
budou probíhat v pondělí a úterý až do kon-

ce února. Zájemci si mohou vybrat, zda budou 
chodit na dopolední či odpolední kurz. „Účast-
níkem se může stát každý rodič, který má chuť 
na  sobě pracovat a  něco nového se naučit“, říká 
koordinátorka projektu Táňa Szó. Více informa-
cí a možnost přihlásit se najdete na webu pro-
jektu: www.vjednomkole-attavena.cz nebo pří-
mo u koordinátorky na tel. čísle: 778 064 624  
či e-mailu: tana.szo@attavena.cz.

Táňa Szó

 �Spolek Kočka v srdci pořádá bleší trh
Pokud si budete chtít v  září udělat výlet 
do  Týna nad Vltavou, můžete spojit pří-
jemné s užitečným. Ve dnech 16. – 17. září 
2017 se totiž na  tamní Baráčnické rychtě 
koná bleší trh spojený např. s ochutnávkou 
domácího pečiva a slosováním o velké pře-
kvapení. Malý spolek Kočka v  srdci působí 
zejména na  Vltavotýnsku, přičemž depozi-
tum má v Týně nad Vltavou. Jeho největším 
posláním je pomoc zvířatům v nouzi, ponej-
více kočkám, kterých má v  současné době 
zhruba třicet. Kočičky přijímá spolek nejen 

ze zmíněné oblasti, ale i z Táborska, nebo Pí-
secka či jiných lokalit. Zástupce tohoto spol-
ku by velmi potěšilo, pokud by našel své pří-
znivce i v Jindřichově Hradci a blízkém okolí, 
čímž by se zvýšila například i šance na nový 
domov pro kočičí svěřence. Příležitost sezná-
mit se s činností spolku máte právě v sobotu 
16. září od 9.00 do 17.00 hodin a v neděli 
17. září od 9.00 do 15.00 hodin. Více infor-
mací najdete na webových stránkách: www.
kockavsrdci.cz.

Marie Fejklová
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CHCETE NÁS?
Endy
kříženec, pes, 12 let, kastrovaný
Endy je hodný, klidný, starší pejsek. Je zvyklý žít ce-
loročně venku, ale určitě by na  stáří uvítal přístup 
do domu, do tepla. Není vhodný do rodiny s malými 
dětmi, kde by neměl svůj klid, který si již ve svém vě-
ku zaslouží. S ostatními pejsky je většinou bezproblémový. Má delší srst, 
nyní je ostříhaný.  
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Arka
kříženka zlatého retrívra, fena, 8-9 let, kastrovaná
Arka je klidná a hodná fenka, která je ale stále fit 
a má ráda procházky i dovádění na zahradě. Je 
to veliký mazel, své lidi si zamiluje a je ráda v je-
jich společnosti, bohužel až moc, takže jakmile 
se ocitne zavřená někde, kde má pocit, že být nechce, nemá problém začít 
okusovat dveře, aby se dostala pryč. Miluje procházky i válení na zahradě. 
Vadí jí manipulace u veterináře, česání a třeba i vyndání klíštěte, ale s ná-
hubkem (ten si nechá nasadit bez problémů) všechny tyto procedury str-
pí. Byla zvyklá žít na zahradě s přístupem do domu. U nás má režim spíše 
opačný, bydlí doma a venčit se chodí ven na procházky. I na to si již zvykla 
a doma je čistotná. Na vodítku chodí hezky, netahá a bez problémů chodí 
i na volno, drží se u člověka a na přivolání se krásně vrací. S ostatními pejsky 
venku vychází dobře, ale doma chce šéfovat, a tak je vhodná spíše jako je-
dináček. Je zvyklá na kočičky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Hasan
kříženec, pes, 6 let, kastrovaný
Hasan je aktivní pejsek střední velikosti (cca 20 kg),  
který miluje procházky. S  ostatními pejsky vy-
chází většinou dobře. Z původního domova si 
nese špatné zkušenosti. Byl fyzicky trestán a ci-
zím lidem nevěří. Potřebuje čas, aby nového člověka přijal, poté z něj ale 
bude skvělý parťák a velký mazel. Vzhledem k jeho špatné minulosti ho ne-
můžeme doporučit do rodiny s dětmi. Byl by ideální do domku se zahrád-
kou, dobře hlídá.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 10 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktivní. Má 
rád společnost lidí. S  fenkami i  pejsky vychází 
na procházce dobře (musí se s nimi nejprve se-
známit), ale v novém domově by měl být jedi-
náčkem. Doma si hlídá místo, hračky, jídlo a dokáže se ohradit i proti fe-
ně. Byl zvyklý žít celoročně venku, nyní je však v bytě a zvládá to skvěle. 
Je čistotný a neštěká. Na vodítku trochu tahá. Není vhodný ke slepicím či 
kočkám, které loví.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Ax
kříženec, pes, cca 5-6 let
Ax je poslušný, hodný pes, ale potřebuje pevné vede-
ní. Není to pes pro začátečníky. K lidem je hodný, maz-
livý, hravý. Rád aportuje. Dobře hlídá. Na vodítku cho-
dí pěkně, na volno se drží člověka a na zavolání přijde. 
Není vhodný k dalšímu psovi, fenu toleruje.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Tetička
kočka, 10 let, kastrovaná
Tetička je hodná a přátelská, na ostatní kočky je 
zvyklá, ale byla v kočičí tlupě trochu šikanována, 
takže by byla vhodnější k méně dominantní ko-
čičkám, protože se neumí moc prosadit. Jinak jí 
ale přítomnost koček nevadí. Je zvyklá žít v by-
tě, je čistotná. Problém jí nedělají ani pejsci a malé děti. Prostě pohodová 
a klidná kočičí babča.
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

 �Dadainspirační dny se ve městě  
nad Vajgarem konají už pošestnácté
Od pátečního večera 29. září až do neděle 1. října bude v prostorách Zá-
kladní umělecké školy v Jindřichově Hradci probíhat 16. ročník festiva-
lu studentského a autorského divadla. V průběhu existence divadelního 
festivalu vystoupilo v Jindřichově Hradci množství profesionálních divadel-
ních souborů, souborů literárně-dramatického oboru základních umělec-
kých škol či pedagogů a studentů Katedry autorské tvorby a pedagogiky 
Divadelní akademie múzických umění v Praze. Festival se opět zaměří víc 
na práci v dílnách, přesto si jindřichohradečtí diváci budou moci přijít na své. 
Ke zhlédnutí bude několik představení středoškolských divadelních soubo-
rů (z Jindřichova Hradce, Prahy, Plzně). Součástí festivalu bude i vystoupení 
profesionálních divadelních souborů a divadelníků. Do Jindřichova Hradce 
tentokrát zavítá Sláva Zubkov a Marek Menšík s inscenací Kocour. Kocour 
je příběhem dvou postav. Možná miliónem příběhů, miliónu postav. O přá-
telství, trápení a radosti. O hrách, které můžou přinést nečekané výsledky 
a překvapit. O zvratu, který musí přijít. O hledání svobody, která není samo-
zřejmou. Je to rodinné představení inspirované groteskou a fyzickým diva-
dlem vyprávěné především obrazem, pohybem, situací a hudbou. V rámci 
festivalu budou probíhat dílny, kterých se za mírný poplatek může zúčast-
nit každý, kdo bude mít zájem o získání nových zkušeností v různých oblas-
tech divadelních výrazových prostředků či se stát členem autorského týmu, 
který se bude zabývat inscenačním procesem na dané téma. Přijďte se sa-
mi na vlastní oči přesvědčit, že divadelní zázraky se nedějí jen na velkých di-
vadelních scénách, ale i v inscenacích středoškolských divadelních souborů 
a že vytvořit v rámci několika hodin práce v dílně výstup hodný pozornos-
ti diváků je úkol náročný, ale splnitelný. Bližší informace o programové na-
bídce naleznete také na webových stránkách: www.zus-jhradec.cz. Festival 
za finančního přispění města Jindřichův Hradec a Jihočeského kraje pořádá 
Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka a ZUŠ Jindřichův Hradec.

Vojtěch Maděryč

 �Městská knihovna informuje a zve
V období letních prázdnin poskytovala Městská knihovna Jindřichův Hra-
dec své služby v omezeném letním provozu. BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA 
bude obnovena v sobotu 2. září. Podrobný rozpis provozní doby najdou 
návštěvníci na stránkách: www.knihjh.cz. 
Akce pro děti - U příležitosti 125. výročí založení Městská knihovna Jindři-
chův Hradec vyhlásila výtvarnou a literární soutěž pro děti a mládež do 15 let  
na téma „JAK BUDE VYPADAT KNIHOVNA ZA 125 LET“. Uzávěrka této soutě-
že je 31. října 2017, soutěžní práce možno odevzdat v dětském oddělení. 
Bližší informace najdete na stránkách: www.knihjh.cz.
Ostatní akce - Od října bude v knihovně probíhat kurz TRÉNOVÁNÍ PA-
MĚTI pro širokou veřejnost. Zájemci se mohou nyní hlásit přímo v knihov-
ně nebo na tel. čísle: 384 361 573 u lektorky Oliny Šenoldové.

Simona Pavlišová

 �Do říše pavouků vás zavede putování  
po Jindrově naučné stezce
Spolek Hamerský potok z.s. zve všechny rodiče (tety, babičky i dědečky), 
aby na svátek svatého Václava vzali své děti, a vypravili se s nimi na tradič-
ní putování po Jindrově naučné stezce. Tentokrát vás zavedeme do říše 
pavouků. Budeme si o nich vyprávět hravou formou, některé si jistě i uká-
žeme. A jestli vám až dosud připadali pavouci oškliví, třeba názor změníte. 
Akce je zaměřená na děti předškolního i školního věku. Sraz zájemců bude 
28. 9. v 9.33 hodin na zastávce JHMD Jindřiš. Jedná se o zastávku na bře-
hu Pískárny, vlak z Jindřichova Hradce odjíždí v 9.25 hodin z nástupiště 
JHMD. Po příjezdu vlaku společně vyrazíme směrem k domovu, na Jindro-
vu naučnou stezku se napojíme na Bobelovce, skončíme u panelu nauč-
né stezky v Denisově ulici. Odhadujeme, že nám procházka bude trvat asi 
dvě hodiny. Akce se koná za každého počasí. Akce byla podpořena v rám-
ci grantového programu Jihočeského kraje pro rok 2017.

Hana Krejčová
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KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncert
Kulturní dům Střelnice vás zve na komedii 
Neila Simona „BOSÉ NOHY V  PARKU“ dne 
7. září 2017 od  19.00 hodin do  divadelní-
ho sálu. Divadelní agentura Harlekýn. Di-
vadelní předplatné skupiny A. 
V  režii Kateřiny Ivákové hrají: Veronika Frei-
manová, Rudolf Hrušínský, Anna Linhartová 
a Radúz Mácha. 
Mladí novomanželé Viktorie a Pavel se vydá-
vají na  dlouhou trať každodenní manželské 
rutiny a začínají si budovat společné hnízdeč-
ko lásky.  
Do příběhu mladých novomanželů brzy vstu-
puje jejich soused, exotický sukničkář Hektor, 
a  Viktoriina konzervativní matka Ester, která 
znovu zahoří mateřskou láskou. Manželství 
zažívá opravdový křest ohněm. Nejnovější in-

scenace divadelní hry Neila Simona, kterou 
možná znáte z  filmového zpracování s  Jane 
Fondovou a Robertem Redfordem.

Kulturní dům Střelnice vás zve na hru Jaroslava Gillara „BLÁZINEC“ dne 20. září 2017 
od 19.00 hodin do divadelního sálu. Divadelní agentura Zeman. Divadelní předplatné skupiny B.
V režii Jaroslava Gillara hraje Miroslav Táborský. 
Hra je napínavou groteskou, ve které se zmocní blázni vlády nad ústavem, který je však alegorickou podobou 
světa. Téma ovládnutí společnosti šílencem je stále aktuální. Nečekané zvraty a konflikty jsou doprovázeny cra-
zy situacemi jako z němého filmu. Výstupy často připomínají dramatiku absurdního divadla. Hra je inspirována 
mimo jiné motivy E. A. Poea, sugestivní scény strachu a hrůzy jsou protkány typickým Poeovským humorem 
a vytvářejí tak pro diváka velký jevištní zážitek. Všech patnácti rolí se ujal Miroslav Táborský a zpracoval je svým 
osobitým způsobem.

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci před-
platného Kruhu přátel hudby na „KRÁLOV-
SKÉ KONCERTY“ dne 12. září 2017 od 19.00 
hodin do kaple sv. Maří Magdaleny.
Účinkují: Edita Keglerová – cembalo, Julie Braná 
– příčné flétny, Petr Wagner – viola da gamba.
Edita Keglerová  vystudovala  Konzerva-
toř v  Plzni (obor klavír a  cembalo) a  pražskou 
AMU, v cembalové třídě prof. G. Lukšaité Mráz-
kové. Následně pokračovala ve studiích v mis-
trovské třídě J. Ogga na Královské Konzervatoři 
v Haagu a Královské hudební akademii v Lon-
dýně. V  roce 2007 úspěšně obhájila svoji dok-
torskou disertaci na AMU v oboru „Interpretace 
a teorie interpretace“. 

Je laureátkou několika mezinárodních hudeb-
ních soutěží. Jako sólistka nebo členka růz-
ných komorních souborů vystoupila na  řadě 
významných pódií nejen v  Evropě, ale i  v  zá-
moří (Japonsko, Nový Zéland, Jižní Afrika, USA). 

Spolupracuje mj. s  ansámbly  Pražský barok-
ní soubor,  Hipocondria, Barocco sempre gio-
vanne.  V  současné době pedagogicky působí 
na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města 
Prahy a na Pražské konzervatoři, kde vede cem-
balové třídy. Od roku 2006 byla opakovaně zvá-
na jako lektorka cembalové hry na Letní školu 
staré hudby v  Prachaticích. V  létě 2015 inicio-
vala založení nultého ročníku Hudebních kurzů 
ve Vrchlabí.
Julie Braná vystudovala obor příčná flétna 
na plzeňské konzervatoři u prof. M. Kroupové. 
V roce 2001 získala magisterský diplom s vyzna-
menáním na zobcovou flétnu, kterou studovala 
od roku 1996 u prof. P. Holtslaga na Hochschule 
für Musik und Theater v  Hamburku (Němec-
ko). Studium zde úspěšně ukončila v roce 2004 
koncertním certifikátem s  vyznamenáním tzv. 
„Konzertexamen“. Věnuje se též hře na  barok-
ní a  klasicistní příčnou flétnu, kterou v  letech 
2001-2003 studovala na Hochschule für Künste 
v Brémách (Německo) u prof. M. Roota. Během 
studií absolvovala mistrovské interpretační kur-
zy v Německu, Norsku, Česku u předních svě-
tových interpretů hry na  zobcovou a  barok-
ní příčnou flétnu, jako např. P. Holtslag, H. Tol,  
M. Verbruggen, P.  Steenhoven, B. Kuijken,  
W. Hazelzet, M. Root, L. Dean a  dalších. V  ro-
ce 2003 založila jako první profesionální inter-
pret hry na zobcovou a barokní příčnou flétnu 
v České republice třídu hlavního oboru zobcová 
flétna na Konzervatoři v Plzni a profesorkou to-

hoto oboru je též od roku 2006 na Pražské kon-
zervatoři (barokní příčná flétna od roku 2017). 
Petr Wagner patří mezi světovou špičku ve svém 
oboru, je výraznou individualitou u nás i v zahra-
ničí. Jak by ne, snaze po  dokonalosti doposud 
podřídil mnohé, má za sebou například studium 
v  Londýně, Drážďanech, Haagu… Spolupracu-
je s předními tuzemskými i evropskými soubory 
takzvané staré hudby, sbírá jedno uznání za dru-
hým, a to jak za svá vystoupení, tak i nahrávky. 
Díky jeho výkonům i charisma ho i v sebevětším 
ansámblu zaregistrujete vždy mezi prvními. 
Program:
J. Ph. Rameau (1683-1764): Piéces de clave-
cin en concerts - pro cembalo, flétnu a violu da 
gamba
3e Piéce - La Poplimiére, La Timide, Tambourin I, 
II en rondeau
M. Marais (1656-1728): Suita a moll pro violu da 
gamba a basso continuo
Prelude, Grand Ballet
J. Morel (cca 1670? - cca1749?): Chaconne G dur 
pro flétnu, violu da gamba a basso continuo
Fr. Couperin (1668-1733): Concert Royal č. 9  
E dur pro flétnu a basso continuo
In titulé Ritratto dell´ amore
Le Charmé, L´enjouement, Les Graces, La Vivaci-
té, La Noble Fierté, L´ et Coetera
J. Ph. Rameau (1683-1764): Piéces de clave-
cin en concerts - pro cembalo, flétnu a violu da 
gamba
5e Piéce - La Forqueray, La Cupis, La Marais
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 �Muzeum fotografie a MOM představuje tvorbu Josefa Böhma.  
Vystavuje i v českobudějovické Galerii Nahoře 
Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií nabízí v  září rozmanitý výstavní pro-
gram. Ke  zhlédnutí jsou výstavy prezentova-
né již v předchozím období: „Jiří Škoch – fo-
tografie a Bohuslav Reynek – cliché verre“, 
„Skleněné rozhovory“ s  řadou cenných 
sklářských výrobků a  uměleckých předmětů 

a  výstava „Afrika – památky, zvířata, lidé“, 
která se tematickým složením líbí dospělým 
i dětem. Doplňuje je rozsáhlá expozice „Moc 
médií“, vznikající za přispění významné praž-
ské muzejní instituce Národního technického 
muzea a zahrnující množství exponátů z jeho 
sbírek, mezi něž se řadí i velké ateliérové fotoa-
paráty či sestava kamerové techniky v podobě 
instalovaného depozitáře.
Ve  třetím podlaží muzea je však nadto od   
2. září k  vidění nová výstava, zapůjčená ze 
spřátelené Galerie Nahoře v Českých Budějo-
vicích. Prezentace, nazvaná „Karel Otto Hru-
bý – všestranný fotograf v těžké době“, jež 
v  těchto prostorách střídá výběr ze slavného 

díla amerického fotožurnalisty Steva McCurry-
ho, byla připravena k loňskému 100. výročí na-
rození této význačné osobnosti českosloven-
ské fotografie 20. století. Otto Hrubý, fotograf, 
malíř, hudebník, kameraman a  pedagog, na-
rozený v roce 1916 ve Vídni, má i blízký vztah 
k místnímu regionu, neboť žil na sklonku živo-
ta v Senotíně u Nové Bystřice, kde v roce 1998 
zemřel. Řadí se mimo jiné ke spoluzakladate-
lům první stálé fotografické síně v  Českoslo-
vensku – Fotografického kabinetu J. Funkeho 
v Domě pánů z Kunštátu, Svazu českých foto-

grafů a  Institutu výtvarné fotografie při SČF. 
Veřejnosti jsou známé především jeho snímky 
krajiny či lidových zvyků Oravy, Liptova a Po-
váží, které tu uvidí. 
Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií ale vystavuje i  mimo své prostory. Ga-
lerii Nahoře zapůjčilo v  srpnu na  oplátku už-
ší fotografický výběr z  vlastního výstavního 
projektu „Jiří Ployhar – Roky a vteřiny“, při-
praveného k 90. výročí narození českobudějo-

vického rodáka Jiřího Ployhara, fotografa, ka-
meramana a  režiséra, jímž zahajovalo letošní 
hlavní výstavní sezónu. Ti, kdo si výstavu ne-
stihli prohlédnout v  Jindřichově Hradci, mo-
hou tak učinit dílem v Českých Budějovicích až 
do 30. září tohoto roku.        
V  sobotu 16. září od  17.00 hodin proběh-
ne v  Muzeu fotografie a  moderních ob-
razových médií vernisáž výstavy průřezu 
dosavadní rozsáhlé fotografické tvorby fo-
tografa Josefa Böhma z Deštné, na niž jsou 
srdečně zváni všichni jeho příznivci. Výstav-
ní prezentace je uspořádaná u  příležitosti  
60. narozenin autora, který pro ni vybral sním-
ky z různých tematických souborů, jež pořídil 
průběžně v  Jindřichově Hradci, na  Jindřicho-
hradecku, v Česku i v Evropě.      

Více o Muzeu fotografie a moderních ob-
razových médií, jeho programech, akti-
vitách a  službách naleznou zájemci na: 
www. mfmom.cz.

Eva Florová

 � Svatováclavské slavnosti nabídnou kulturní i gurmánské zážitky
Na 28. září připadá vůbec nejmladší státní svá-
tek, Den české státnosti. Ten v sobě spojuje dvě 
významné události raně středověkých českých 
dějin a shodou okolností jsou obě spojeny se 
smrtí. Právě 28. září 935 byl bratrem Bolesla-
vem zavražděn přemyslovský kníže Václav, čes-
ký světec a patron českého státu. Ve stejný den 
roku 995 Boleslavův syn Boleslav II. Pobožný 
nechal vyvraždit konkurenční rod Slavníkovců, 
čímž se zasadil o zachování celistvosti a politic-
ké sjednocení českého státu. Jako státní svátek 
se 28. září slaví od roku 2000.
Jindřichohradečáci si osobnost jednoho z nej-
významnějších šiřitelů křesťanství a  dle po-

věsti také zakladatele tradice pěstování ví-
na v naší zemi připomenou v sobotu 23. září 
na náměstí Míru, kde si budou moci od 10.00 
do 17.00 hodin nejen poslechnout několik ka-
pel, ale i ochutnat jihočeské speciality. Na náv- 
štěvníky Svatováclavských slavností čeká pří-
jemné posezení s koštem vína různých vinařů, 
ochutnávka burčáku a další občerstvení. Chy-
bět nebude ani pojízdná pekárna, ve které bu-
dou přímo na místě pod rukama šikovných pe-
kařů vznikat vynikající štrůdly. Na  tradičním 
českém jarmarku si zájemci budou moci kou-
pit medovinu, koření, uzeniny, marmelády, per-
níčky, dále suché vazby, věnce, drátkové šperky 

nebo hračky. Hospodyňkám určitě přijde vhod 
stánek s  textilem, kde nakoupí např. utěrky, 
chňapky a další potřebné věci do domácnosti.
Program Svatováclavských slavností:
10.00 – 17.00 hodin
TRADIČNÍ ČESKÝ JARMAK
10.30 – 12.00 hodin 
VARMUŽA – cimbálová muzika
13.00 – 15.00 hodin
BABOUCI – jihočeská dechová kapela
15.30 – 16.45 hodin
PRAGTET – housle, kytara, kontrabas (písně 
Jaroslava Ježka a Karla Hašlera)

 Jana Říhová

Foto: Josef Böhm

Foto: Josef Böhm
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 �Vstupenky v online prodeji budou k sehnání už i na divadla v KD Střelnice
Již na  zářijové kulturní akce v  KD Střelnice si budou moci zájemci zarezervovat nebo přímo koupit vstupenky přes webové stránky:  
www.kultura.jh.cz. Podrobný návod najdete na výše uvedených internetových stránkách. U některých akcí dojde ke změnám data zahájení před-
prodeje, prosíme tedy, čtěte pozorně propagaci kulturních akcí!

 Radim Staněk

 �Michnovy slavnosti přiblíží hudební a duchovní odkaz raného českého baroka
(pokračování ze str. 1)

Letošní ročník Michnovských slavností te-
dy zaměříme i na další hudbu jeho současní-
ků a  na  Michnovy konfrontace. Italsko-špa-
nělské Nešpory Diega Ortize je repertoár, se 
kterým se mladý Michna ještě musel setká-
vat. Jejich „drsná“ interpretace má ukázat, jak 
ve skutečnosti zněl ideální pozdně renesanč-
ní vokálně-instrumentální ansámbl. Stejně tak 

Michnova generace musela vyspět na preciz-
ní hudbě německé, především Michaela Pra-
etoria (1612) a  Johanna Hermanna Schei-
na (1617). Jubilea není těžké najít prakticky 
ve všech odkazech. Slavná Mše pro mariánský 
svátek od francouzského dvorního autora in-
spirovaného italskou hudbou Michnova sou-
časníka Giacoma Carissimiho v Římě zastupu-
je naopak jemný, kultivovaný styl.
Českými hodovními a pijáckými písněmi (kte-
ré obsahují celé receptury!) z doby Michnovy 
chceme na večerním Conviviu zajímavou for-
mou zájemcům o „dědictví otců“ přiblížit také 
dobovou gastronomii.
Po  zkušenostech z  loňského roku zařadíme 
do takzvaného Michnovského hudebního jar-
marku i  malou „módní přehlídku“ s  komen-
tářem vybraných, dokonale stylovým způso-
bem rekonstruovaných luxusních dobových 
oděvů, jaké musel potkávat i mladý Michna. 
Vystoupí také místní hudebníci: Trumpet Tu-
ne, Chrámový sbor Adama Michny a  děti  

z jindřichohradecké farnosti. Tradiční Requiem  
za  Adama Michnu opět bude bohoslužbou, 
tentokrát s vynikající hudbou Michnova sou-
časníka a kolegy, salcburského kapelníka An-
drease Hofera, jehož mnohé skladby jako zá-
zrakem přežily do  našich dob ve  věhlasném 
archivu v Kroměříži, a  to právě v polici hned 
vedle skladeb Michnových! 

Během třídenních slavností se v  Jindřichově 
Hradci opět setkají místní i vzdálení obdivova-
telé a ctitelé kvalitního hudebního i duchov-
ního odkazu raného českého baroka. Setkání 

se zároveň pro mnohé stane příležitostí nejen 
k dalšímu poznání velkého umělce, ale i k pro-
niknutí do díla jemu dobově i stylově spřízně-
ných hudebníků v kontextu s dalšími formami 
umění a tehdejšího životního stylu.     

Program:

PÁTEK 22. 9.

18.00 hodin 
Andeas Hofer: 
REQUIEM ZA ADAMA MICHNU (1660) 
- premiéra
(kostel Nanebevzetí P. Marie)
20.00 hodin 
Hudební zastavení pod zámeckými arká-
dami
(III. nádvoří Státního hradu a zámku)
20.30 hodin 
Giovanni Bassano: FANTASIAE A TRE VOCI
(zámecký Rondel, vstupné 100 Kč)

SOBOTA 23. 9.

15.00 – 16.30 hodin 
MICHNOVSKÝ HUDEBNÍ JARMARK 
aneb Co Nový Dům dal
Chrámový sbor Adama Michny, děti z  jindři-
chohradecké farnosti, dětský sbor Cappella 
Ornamentata Dačice, Verae Gratia Zlín, Musi-
ca per Gaudium Česká Skalice
(Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.)

16.30 hodin 
KONCERT Trumpet Tune 
(Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.) 
18.00 hodin
Didacus Ortiz: 
RENESANČNÍ NEŠPORY – VESPERAE (1565)
(kostel sv. Jana Křtitele, vstupné 60 Kč)
20.00 hodin
CONVIVIUM – Michnovský dýchánek 
– dobové písně o víně, pivu a jídle s dobový-
mi recepty 
(Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.)

NEDĚLE 24. 9. 

9.15 hodin
PROCESSÍ a MISSA 
- Adam Michna z Otradovic
Procesí z náměstí Míru do kostela Nanebevze-
tí P. Marie (bohoslužba)
11.00 hodin 
MICHNOVSKÁ HUDEBNÍ PROCHÁZKA 
MĚSTEM
(sraz před Proboštstvím)

Jiří Langer

Foto: Josef Böhm
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
1. – 2. 9. 2017
Slavnosti královny Elišky 
Historické centrum oživí středověká řemesla, 
průvody, rytířská klání, středověké hry a zába-
vy, rej komediantů, kejklířů a  jiných kumštý-
řů. Chybět nebude lidově-řemeslný jarmark. 
Oslavy budou zakončeny večerním koncer-
tem a ohňovou show s pyroefekty.

CHEB
9. 9. 2017
Babí léto 
Tradiční festival folkové a  country hudby 
na chebském hradě.

KUTNÁ HORA
9. 9. 2017
Vinobraní na Kačině
Tradiční akce věnovaná regionálním produk-
tům a  ochutnávce vín s  bohatým kulturním 
programem.

LITOMYŠL
29. 9. - 2. 10. 2017
ArchiMyšl 2017
Program při příležitosti Světového dne archi-
tektury. Komentované prohlídky a  projížďky, 
besedy nejen s architekty, výstavy.

POLIČKA
11. - 16. 9. 2017
Mime Fest – 6. ročník mezinárodního 
festivalu pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se již pošesté 
vrací do Poličky. Divadelní představení, 
mimové v ulicích města, workshopy. 

TELČ
8. - 10. 9. 2017
Den otevřených dveří památek
Telčské památky na  náměstí Zachariáše 
z  Hradce se otevřou všem návštěvníkům. 
Přijďte navštívit památky, poslechnout si kon-
certy, prohlédnout výstavy i expozice.
10. 9. Cesta do Orientu – kouzlo tajemství, 
orchestr Lebanese Philharmonic Orchestra.

TŘEBOŇ
16. 9. 2017
Jihočeský festival zdraví 
Den plný sportovních, tanečních i hudebních 
vystoupení, poradny, zdravý trh na Masaryko-
vě náměstí, doprovodný program. 

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 
naleznete na našich webových stránkách 

www.ceskainspirace.cz
Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE

září 2017 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ ZÁŘIJOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
TULIPÁNOVÁ HOREČKA (TULIP FEVER)
Drama, Romantický / V. Británie, USA / Forum Film

V 17. století Amsterdam a celou zemi zachvátila „tu-
lipánová horečka“. Jediná cibulka exotické květiny 
měla hodnotu desetinásobku průměrné mzdy a své-
mu majiteli mohla přinést nesmírný majetek. Přesto 
je pro bohatého obchodníka Cornelia Sandvoorta 
(Christoph Waltz) největším štěstím svatba s mladič-
kou Sophií (Alicia Vikander). Cornelis si objedná její 
portrét u nadějného malíře (Dane DeHaan). Sympa-
tický a talentovaný mladík Sofii okouzlí, a protože on 
její sympatie opětuje, zrodí se vášnivá, ale zakázaná 
láska. Aby svůj vztah utajili, milenci se víc a víc zamo-
távají do spleti podvodů a lží. Jejich nadějí na společ-
nou budoucnost je vzácná tulipánová cibulka, díky 
které by získali mnoho peněz.
Hrají: Alicia Vikander, Christoph Waltz, Dane DeHaan, 
Zach Galifianakis, Jack O‘Connell, Judi Dench, Cara De-
levingne
Režie: Justin Chadwick
Hrajeme: 9. 9. a 10. 9.  od 17:30 ve 2D

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Drama / ČR, SR / Cinemart

Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se 
odehrává na pozadí převratných událostí v letech 
1947-1953. Hlavní postavou je majitel noblesní-
ho kadeřnického salonu Valentino v centru Prahy 
Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde 
zaměstnává. Podnik je smyslem a naplněním jeho 
života, po všech válečných útrapách se sem vrací 
jako uznávaný šéf se svou manželkou Elou (Gabri-
ela Míčová) a jejími sestrami Bedřiškou (Klára Me-
líšková) a Vilmou (Aňa Geislerová). Sestry společně 
přežily a staraly se o malé děti v době, kdy jejich 
manželé byli zatčeni za protinacistický odboj. Teď 
všichni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže 
přichází zlom po  únorovém komunistickém puči. 
Ottova firma je vyvlastněna státem a jemu se po-
druhé v  životě rozpadá svět. Tentokrát jsou však 
důsledky otřesu pro něj i pro jeho rodinu fatální…
Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Aňa Geislerová, 
Martin Finger, Klára Melíšková, Karel Dobrý, David No-
votný, Lenka Krobotová, Sabina Remundová
Režie: Jan Hřebejk
Hrajeme: 28. 9. až 1. 10.  od 17:30 ve 2D

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

31. 8. - 3. 9. 17:30 (1. - 2. 9. + 15:00)
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Animovaný / ČR / 3D + 2D
31. 8. - 1. 9.  20:00
ZABIJÁK & BODYGUARD
Akční, Komedie / USA / 2D
2. - 3. 9.  20:00
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Akční, Drama / USA / 2D
6. 9.   19:00
CESTA ČASU
Dokumentární, Drama / USA / 2D
7. - 8. 9. 17:30
LOGANOVI PARŤÁCI
Komedie / USA / 2D
7. - 8. 9.  20:00
DUNKERK
Drama, Historický / V. Británie, USA / 2D
9. - 10. 9. 17:30
TULIPÁNOVÁ HOREČKA
Drama, Romantický/V. Británie, USA / 2D
9. - 10. 9.  20:00
TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ VE 3D
Akční, Sci-Fi, Thriller / USA / 3D
13. 9.   19:00
DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH
Záznam koncertu / V. Británie / 2D
14. - 15. 9. 17:30
VÍNO NÁS SPOJUJE
Drama / Francie / 2D
14. - 15. 9.  20:00
AMERICKÝ ZABIJÁK
Akční, Thriller / USA / 2D
16. - 17. 9. 17:30
PO STRNIŠTI BOS
Komedie, Drama / ČR / 2D
16. - 17. 9.  20:00
TO
Horor / USA / 2D
20. 9.   19:00
CESTA NA MĚSÍC, PODIVUHODNÁ CESTA
Sci-Fi + Dokument / Francie / 2D
21. - 24. 9. 17:30
LEGO® NINJAGO® FILM
Animovaný, Akční / USA / 3D + 2D
21. - 22. 9.  20:00
KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
Komedie / USA / 2D
23. - 24. 9.  20:00
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
Akční, Komedie / USA, V. Británie / 2D
28. 9. - 1. 10. 17:30
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR!
Drama / ČR, SR / 2D
28. 9.   20:00
BLACK SABBATH: THE END OF THE END
Záznam koncertu / V. Británie / 2D
29. 9.   20:00
NEJSLEDOVANĚJŠÍ
Dokument / ČR / 2D
30. 9. - 1. 10.  20:00
DOBRÝ ČASY
Krimi, Drama / USA / 2D

Představení pro děti (Vždy od 15:00 hodin)
3. 9.
POHÁDKOVÁ ŠKOLA
Pásmo pohádek / ČR / 2D

10. 9.
VĚNEČEK POHÁDEK
Pásmo pohádek / ČR / 2D

17. 9.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 8
Pásmo pohádek / ČR / 2D

24. 9.
POHÁDKY Z HOR
Pásmo pohádek / ČR / 2D

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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SPORT

 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
„Večerní běh Novou Včelnicí“ se letos uskuteční 
ve čtvrtek 7. září. Také jeho XLVI. ročník je určen 
pro závodníky každého věku. Pro děti jsou připra-
vené různě dlouhé distance na umělé dráze Měst-
ského stadiónu. Kategorie od mladšího žactva vý-
še už vyrazí na částečně krosové tratě v přilehlém 
okolí. Celý program v N. Včelnici začne nejkratší-
mi běhy pro nejmladší v 15.55 hodin, hlavní zá-
vod na 5000 metrů bude odstartován v 18.00 ho- 
din. Nutné je zaregistrovat se nejpozději 30 minut 
před startem dané věkové kategorie!
Pošesté se v Třeboni uskuteční „Běh kolem Svě-
ta 2017“. Naplánován je na sobotu 9. září se star-
tem v  15.15 hodin od  závory lázeňského par-
ku mezi hotely Regent a Svět. Hlavní trasa, jež 
po směru hodinových rafiček kopíruje naučnou 
stezku okolo rybníka Svět, měří 11 729 metrů. 
Závod se stodvacetiminutovým limitem je opět 
součástí série „JBP – Jihočeského běžeckého 
poháru“, prezence je v době 13.00 - 15.00 hodin. 
Hodnoceno bude 18 kategorií jednotlivců a no-
vě je vyhlášen také závod družstev.
Sobota 16. září bude v Kardašově Řečici patřit 
již VI. ročníku „Řečického půlmaratónu 2017“, 
jehož organizátorem je místní Sportovní klub. 
Start závodu je v 16.00 hodin, přičemž se nepo-
běží pouze plných 21,1 kilometru, ale vypsán je 
i běh na poloviční distanci (10,5 km) pro méně 
zdatné atlety. Informace: Zbyněk Michálek (zby-
nek.michalek@seznam.cz; 723 293 082).
V  10.00 hodin je start prvních disciplín závě-
rečného třetího kola krajského přeboru družs- 
tev žen, mužů a mladšího žactva, které v neděli  
17. září bude hostit Městský stadión v Nové Včel-
nici. Představí se tam 4 týmy mužů (mj. TJ N. Včel-
nice), 6 družstev žen (SKOK J. Hradec, TJ Jiskra 
Třeboň), 10 celků mladších žákyň (TJ N. Včelni-
ce, SKOK J. Hradec) a okteto týmů mladších žáků 
(SKOK J. Hradec, TJ N. Včelnice). Přibližně 4,5 ho- 
diny dlouhý závodní blok obsahuje u  mužů 
100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 3000 m překážek, 
110 m překážek, výšku, dálku, tyč, kouli, disk, kla-
divo a  štafetu 4 x 100 m. Steeplechase se záro-
veň poběží jako individuální šampionát jižních 
Čech. Ženy tato disciplína nečeká, jinak mají pro-
gram stejný. Mladší žactvo se v obou kategoriích 
představí desetkrát, a  to na 60 m, 150 m, 800 m, 
1500 m, 60 m překážek, ve výšce, dálce, kouli, ho-
du kriketovým míčkem a štafetě na 4 x 60 m.
Již IX. ročník „Podzimního atletického Jindři-
cháče 2017“ se ve  čtvrtek 28. září bude konat 
na  atletickém stadiónu v  Jáchymově ulici v  J. 
Hradci. Soutěž ve čtyřboji, který zahrnuje sprint  
(50 až 100 m), skok daleký, hod kriketovým míč-
kem nebo vrh koulí a běh na střední trati (200 až  
800 m), pořádá SKOK J. Hradec jako součást XII. 
ročníku letošní série „Hry usměvavých srdcí“. Za-
čátek je v  9.30 hodin, ale prezence závodníků 
proběhne už v době 8.45 – 9.15 hodin. Závod 
je určen pro nejširší veřejnost, soutěžit se bude 
v 9 kategoriích, jež jsou navíc rozdělené na dív-
ky a chlapce a ženy a muže. Specifikem je i slou-

čené klání pro osoby se zdravotním a tělesným 
handicapem. Kategorie: přípravka I. (děti 7 let 
a mladší), přípravka II. (8 – 9 roků), přípravka III. 
(10 – 11 roků), mladší žactvo, starší žactvo, do-
rost, junioři, dospělí, osoby ZTP se zdravotním 
handicapem. Na  každého účastníka čeká v  cí-
li dárek a diplom, ti nejlepší se mohou na stup-
ních vítězů těšit i na věcné odměny.

BMX
Opravdu mimořádný sportovní zážitek čeká di-
váky, kteří v sobotu 2. září zavítají do Dačic, kde 
se pojede předposlední letošní závod IV. roční-
ku pětidílné série „Czech Downtown Tour 2017“. 
Sjezd na  horských kolech s  množstvím umě-
lých skoků a překážek, to vše v atraktivním pro-
středí městského centra se bude od 9.00 hodin 
nabízet nejprve v  tréninkových, poté v  kvalifi-
kačních a posléze v jízdách o umístění. Na při-
bližně půlkilometrové trati s dropem přes scho-
dy na  náměstí a  průjezdem myší dírou bude 
program postupně nabývat na intenzitě. Na po-
řadu „Sparkasse DT Dačice“ jsou kategorie žen 
a pevných a odpružených BMX.

HASIČSKÝ SPORT
Čtvrtý ročník jedenáctikolové „JHHL – Jindřicho-
hradecké hasičské ligy 2017“ vyvrcholí v sobotu 
9. září v Dolním Žďáru, kde se družstva v požár-
ním útoku představí od 13.00 hodin. Ve 13.00 ho- 
din bude zahájen také „Memoriál Luboše Šen-
kýře“, jenž se koná v sobotu 23. září v Chlumu 
u Třeboně. Půjde o čtrnáctý podnik VII. ročníku 
„Velké ceny Třeboňska 2017“ v požárním útoku 
družstev, jímž bude letošní seriál završen.

JEZDECTVÍ
Celý druhý zářijový víkend bude areál Jezdecké 
stáje Robin J. Hradec patřit skokovému oblast-
nímu mistrovství ČJF – Jihočeský kraj. Parkúry 
od stupně obtížnosti Z až po ST+ a k tomu i zá-
vod tří či čtyřčlenných družstev začnou v sobotu 
9. i v neděli 10. září vždy v 8.00 hodin.
Velké jubileum oslaví v sobotu 9. září parkuro-
vé závody v Žirovnici. Konat se tam totiž bude 
jejich padesátý ročník, který je potřiadvacáté 
„Memoriálem Stanislava Dvořáka“. Soutěž po-
řádaná JK Dvůr Dvořák Žirovnice je zároveň fi-
nálovým kláním „Skokového poháru Vysočiny 
2017“. Na kolbišti směrem k místní části Litkovi-
ce se na parkúrech začne závodit v 9.30 hodin.

MOTOTURISTIKA
Sraz vyznavačů turistiky na  motocyklech, kte-
rý v LDT Bílá Skála u Číměři pořádají Čertice CZ, 
se stal tradicí. Letos se totiž uskuteční již je jeho  
IX. ročník. Takzvané „Motopeklo 2017“ začne 
v pátek 15. září v 17.00 hodin příjezdem účastní-
ků a bude pokračovat rockovou zábavou. Hlavní 
sobotní program je také určen pro každého, při-
čemž po celý den budou probíhat různé soutěže 
a o muziku se postarají swingová kapela Majkl- 
band z  Plzně, metaloví symfonici Nightwings 
z Č. Budějovic a mnoho žánroví Rudý Voči z Ví-
lance u Jihlavy. Zakončení srazu je naplánováno 
na nedělní poledne.

RYBÁŘSKÝ SPORT
Třídenní závod týmů „Podzimní Hulín Cup 50“ 
se koná na patnáctihektarové vodní nádrži Deš-
ná u Dančovic od pátku 22. do neděle 24. září. 
Na  vodě pstruhové říčky Blatnice se představí 
maximálně 30 kaprařských družstev, přičemž 
první den soutěž začíná v 7.00 hodin registrací 
a v závěrečný den bude II. ročník ukončen slav-
nostním vyhlášením ve 13.30 hodin. Chytat se 
bude o finanční prémie pro tři nejúspěšnější tý-
my a  rybáře s  největší chycenou rybou v  sou-
hrnné výši 55 tisíc korun a  o  mnoho dalších 
hodnotných cen.

SOFTBAL
Klub SK Pharaon Jindřichův Hradec softball & 
baseball, z.s. byl zařazen do celorepublikového 
propagačního projektu ČSA – České softballo-
vé asociace, který nese název „BEE-BALL DAY 
2017“. V jeho rámci se uskuteční na hřišti v areá-
lu V. Základní školy na jindřichohradeckém síd-
lišti Vajgar náborová akce pro děti do 10 let. Ko-
nat se bude ve čtvrtek 28. září v době 10.00 až 
15.00 hodin. Více informací lze získat pomocí 
klubového webu: http://www.pharaon.cz/, pří-
padně přes předsedu oddílu Martina Stejskala 
(stejskal.martin@pharaon.cz; 725 859 941).

ŠACHY
Šachový oddíl při tamní TJ Spartak v  Počátkách 
zve k  účasti v  XI. ročníku turnaje v  rapid šachu, 
který se uskuteční v  sobotu 9. září v  restauraci 
Na  Sídlišti. Hrát se bude švýcarským systémem 
na 9 kol v tempu 2 x 15 minut. Nutné je přinést 
šachy a hodiny! Organizátory turnaje jsou Jaros- 
lav Alexa (alexajar@volny.cz) a  Miroslav Jelínek 
(603 712 604), kteří přijímají přihlášky a poskytnou 
též bližší informace. Startovné: 100  Kč (dospělí); 
80 Kč (důchodci); 50 Kč (mládež do 18 let). Program: 
8.00 - 9.00 hodin prezence; 9.00 – 12.00 ho- 
din zahájení turnaje, partie; 12.00 hodin (cca) pře-
stávka – oběd; 12.30 – 16.00 hodin partie; 16.30 ho- 
din vyhlášení výsledků, zakončení turnaje.

TRIATLON
Jenom čtyřiapadesát volných účastnických míst 
je připraveno ve startovní listině II. ročníku triat-
lonového MTB závodu „Chalupářský trojpohodář 
2017“, který s  centrem u  rybníka Zvůle pořádá 
strmilovská Hezká chalupa CZ. Do závodu, jenž si 
vytvořil výtečné renomé hned při loňské premi-
éře, je tedy potřebné raději se přihlásit předem. 
Parametry jsou 500 m – 23 km – 5,2 km, přičemž 
se plavou 3 kolečka ve  Zvůli, jedou se 2 okru-
hy na horských kolech lesem, po štěrku, šotoli-
ně a asfaltu (helma povinná!) a na závěr se běží 
k Ďáblově prdeli a zpět. Triatlon startuje v sobotu 
9. září v 11.00 hodin. Informace: info@hezkacha-
lupa.cz; 602 339 634. Program: 10.00 – 10.45 ho-
din prezence; 10.45 hodin rozprava; 11.00 hodin 
start; 14.00 hodin vyhlášení výsledků.

Roman Pišný

DALŠÍ POZVÁNKY KE SPORTU TAKÉ NA: http://
www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html
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 � Kdy za sportem?

Volejbal – Slovan JH – muži, krajský přebor II. třídy – skupina B
kolo 2. Týn n./V. – JH pá 1. 9. 17:00

kolo 4. JH – Soběslav čt 14. 9. 17:00
kolo 5. Ševětín – JH čt 21. 9. 18:00
kolo 6. JH – Slovan ČB po 25. 9. 20:00
Tenis – TK JH B – smíšená družstva, dospělí, 
krajský přebor V. – skupina B
kolo 8. Č. Velenice – JH B so 2. 9.
kolo 9. JH B – Zliv B so 9. 9.
Atletika – SKOK JH – ženy, krajský přebor družstev
kolo 3. pořádá TJ N. Včelnice ne 17. 9. 10:00
Atletika – SKOK JH – starší žákyně, krajský přebor družstev
kolo 3. pořádá T.J. Sokol ČB ne 10. 9. 10:00
Atletika – SKOK JH – mladší žákyně, krajský přebor družstev
kolo 3. pořádá TJ N. Včelnice ne 17. 9. 10:00
Atletika – SKOK JH – mladší žáci, krajský přebor družstev
kolo 3. pořádá TJ N. Včelnice ne 17. 9. 10:00
Atletika – SKOK JH – přípravky, krajský přebor družstev
kolo 3. pořádá T.J. Sokol ČB ne 10. 9. 10:00
Házená – Házená JH – starší dorostenky, I. liga – skup. Západ
kolo 1. JH – DHC Plzeň so 16. 9. 15:30
kolo 2. Kobylisy – JH ne 24. 9. 13:00
Házená – Házená JH – mladší dorostenky, I. liga
kolo 1. JH – DHC Plzeň so 16. 9. 13:30
kolo 2. Háje – JH so 23. 9. 12:00
Házená – Házená JH – ženy, II. liga – skupina Západ
kolo 1. JH – Cheb so 16. 9. 18:00
kolo 2. Kobylisy B – JH ne 24. 9. 18:00
Házená – Házená JH B – ženy, krajský přebor
kolo 2. JH B – Č. Budějovice B so 23. 9.
kolo 3. Milevsko – JH B so 30. 9.
Házená – Házená JH – starší žákyně, krajský přebor
kolo 1. Písek B – JH so 9. 9.
kolo 2. JH – Třeboň so 16. 9.
kolo 3. Písek A – JH so 23. 9.
kolo 4. JH – Strakonice so 30. 9.
Házená – Házená JH – mladší žákyně, krajský přebor
kolo 1. Písek B – JH so 9. 9.
kolo 2. JH – Třeboň A so 16. 9.
kolo 3. Třeboň B – JH so 23. 9.
Házená – Házená JH – mini žactvo, krajský přebor 6+1
kolo 1. Strakonice C – JH so 9. 9.
kolo 2. JH – Milevsko so 16. 9.
kolo 3. Písek B – JH so 23. 9.
kolo 4. JH – Písek A so 30. 9.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – junioři U19, liga – skupina B
kolo 2. Trutnov – JH so 30. 9.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – žáci U15, nadregionální 
– skupina B
kolo 2. JH – Benešov so 16. 9.
kolo 3. JH – Benešov B ne 17. 9.
kolo 4. JH – Kolín so 30. 9.
Basketbal – Basket Fio Banka JH – mladší žáci U14, liga 
– skupina A
kolo 2. Písek – JH so 23. 9.
kolo 3. Plzeň – JH ne 24. 9.
kolo 1. JH – Tábor čt 28. 9.

Lední hokej – SLH HC Střelci JH – starší žáci A, liga – skupina 2
kolo 2. Motor ČB – JH so 16. 9.
kolo 3. Plzeň – JH čt 28. 9.
kolo 4. JH – Slavia Praha so 30.9.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – starší žáci B, liga – skup. 8+9
kolo 4. Tábor B – JH čt 28. 9.
kolo 5. JH – Strakonice so 30.9.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – mladší žáci C, liga – skup. 2
kolo 2. Motor ČB – JH so 16. 9.
kolo 4. Plzeň – JH čt 28. 9.
kolo 5. JH – Slavia Praha so 30.9.
Lední hokej – HC Vajgar JH – mladší žáci D, liga – skup. 22/JCK
kolo 4. Č. Krumlov – JH čt 28. 9.
kolo 5. JH – Velké Popovice so 30.9.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH – mladší žáci D, liga – skup. 8+9/PLZ
kolo 4. Soběslav – JH čt 28. 9.
kolo 5. JH – Strakonice so 30.9.
Lední hokej – HC Vajgar JH – muži, krajská liga
kolo 1. JH – Tábor B ne 24. 9. 17:00
kolo 2. Pelhřimov B – JH čt 28. 9.
Kopaná – TJ Sokol JH – ženy, divize D
kolo 2. JH – Bernartice so 2. 9. 17:00
kolo 3. Hrádek – JH ne 10. 9. 14:30
kolo 4. JH – Blatná so 16. 9. 16:30
kolo 5. Borovany – JH so 23. 9. 13:30
kolo 6. JH – Protivín so 30. 9. 16:00
Kopaná – FK 1910 JH – muži, krajský přebor Ondrášovka
kolo 4. JH – Třeboň so 2. 9. 10:30
kolo 5. Sezimovo Ústí – JH so 9. 9. 17:00
kolo 6. JH – Milevsko so 16. 9. 10:30
kolo 7. Osek – JH so 23. 9. 16:30
kolo 15. Protivín – JH čt 28. 9. 16:30
kolo 8. JH – Rudolfov so 30. 9. 10:30
Kopaná – FK 1910 JH – starší žáci, krajský přebor ČEZ
kolo 2. Strakonice – JH so 2. 9. 9:00
kolo 3. JH – Blatná so 9. 9. 10:00
kolo 4. Vimperk – JH so 16. 9. 10:00
kolo 5. JH – Hradiště so 23. 9. 10:00
Kopaná – FK 1910 JH – mladší žáci, krajský přebor ČEZ
kolo 2. Strakonice – JH so 2. 9. 10:45
kolo 3. JH – Blatná so 9. 9. 11:45
kolo 4. Vimperk – JH so 16. 9. 11:45
kolo 5. JH – Hradiště so 23. 9. 11:45
Kopaná – TJ Sokol JH – starší přípravka, krajský přebor ČEZ
kolo 1. JH – Veselí n./L. ne 3. 9.
kolo 1. JH – Meteor Tábor ne 3. 9.
kolo 2. JH – SKP Č. Budějovice ne 17. 9.
kolo 2. JH – Prachatice ne 17. 9.
kolo 3. Vodňany – JH ne 24. 9.
kolo 3. Lokomotiva ČB – JH ne 24. 9.
Kopaná – TJ Sokol JH – mladší přípravka, krajský přebor ČEZ
kolo 1. JH – Veselí n./L. ne 3. 9.
kolo 1. JH – Meteor Tábor ne 3. 9.
kolo 2. JH – SKP Č. Budějovice ne 17. 9.
kolo 2. JH – Prachatice ne 17. 9.
kolo 3. Vodňany – JH ne 24. 9.
kolo 3. Lokomotiva ČB – JH ne 24. 9.

Kopaná – FK 1910 JH B – muži, I. A třída – skupina B
kolo 4. JH B – Bernartice so 2. 9. 14:30
kolo 5. Veselí n./L. – JH B so 9. 9. 14:00
kolo 6. JH B – Chýnov so 16. 9. 14:30
kolo 7. Meteor Tábor – JH B so 23. 9. 14:00
kolo 1. JH B – Trhové Sviny čt 28. 9. 14:30
kolo 8. JH B – Ševětín so 30. 9. 14:30
Kopaná – FK 1910 JH – dorost, I. A třída ČEZ – skupina C
kolo 2. Nová Bystřice – JH ne 3. 9. 10:00
kolo 3. JH – Soběslav ne 10. 9. 10:00
kolo 4. JH – Kunžak/Studená ne 17. 9. 10:00
kolo 5. Větrovy – JH ne 24. 9. 10:00
Kopaná – AC Buk – muži, okresní přebor
kolo 2. Buk – Chlum so 2. 9. 17:00
kolo 3. Peč A – Buk so 9. 9. 14:00
kolo 4. Staré Hobzí – Buk ne 17. 9. 15:00
kolo 5. Buk – Číměř so 23. 9. 16:30
kolo 13. Buk – Stráž čt 28. 9. 16:30
kolo 6. Strmilov – Buk so 30. 9. 16:00
Kopaná – TJ Sokol JH B – starší přípravka, okresní přebor 
– skupina A
kolo 4. K. Řečice – JH B pá 1. 9. 17:00
kolo 5. JH B – Novosedly/Stráž st 6. 9. 17:00
kolo 6. Dačice A – JH B st 13. 9. 17:00
kolo 7. JH B – Třeboň B st 20. 9. 17:00
kolo 8. JH B – Lomnice st 27. 9. 17:00
Kopaná – TJ Sokol JH B – mladší přípravka, okresní přebor
kolo 1. JH B – Třeboň B ne 10. 9. 17:00
kolo 1. JH B – Nová Včelnice ne 10. 9. 17:00
kolo 2. K. Řečice A – JH B ne 17. 9. 16:30
kolo 2. JH B – Č. Velenice ne 17. 9. 16:30
Kopaná – SK Horní Žďár – muži, okresní soutěž – skupina A
kolo 2. H. Žďár – Lodhéřov so 2. 9. 17:00
kolo 3. Deštná – H. Žďár so 9. 9. 17:00
kolo 4. H. Žďár – Lomnice B so 16. 9. 16:30
kolo 5. Horní Pěna – H. Žďár so 23. 9. 16:30
kolo 6. H. Žďár – Staňkov so 30. 9. 16:00
Florbal – FK Slovan JH – dorostenci, I. liga – skupina C
kolo 1. Milevsko – JH so 23. 9.
kolo 1. JH . Nové Město na M. so 23. 9.
Florbal – FK Slovan JH – ženy, II. liga – skupina 5
kolo 2. JH – Štíři ČB so 23. 9.
kolo 2. Písek – JH so 23. 9.
Florbal – FK Slovan JH – muži, regionální liga – skupina 5
kolo 1. JH A – Jihlava ne 17. 9.
kolo 1. Tábor B – JH A ne 17. 9.
Florbal – FK Slovan JH B – muži, Jihočeská liga
kolo 2. JH B – Písek B ne 24. 9.
kolo 2. Štíři ČB B – JH B ne 24. 9.
Florbal – FK Slovan JH – junioři, Jihočeská liga
kolo 1. Písek – JH so 16. 9.
kolo 1. JH – Tábor so 16. 9.
kolo 2. JH – K. Řečice so 30. 9.
kolo 2. Třeboň – JH so 30. 9.
Florbal – FK Slovan JH Red – mladší žáci, Jihočeská liga 5+1
kolo 1. Č. Krumlov – JH Red ne 24. 9.
kolo 1. JH Red – Kaplice ne 24. 9.
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JEZDECTVÍ
Skokové oblastní mistrovství Vysočiny družstev, které se uskutečnilo na parkúru stupně ZL v Dešné u Dačic, opanovaly týmy složené z jezd-
ců a koní jindřichohradeckého okresu. Obsadily první dvě příčky, přičemž hned tři závodnice startovaly v obou družstvech, takže braly zla-
tou a stříbrnou medaili. Zleva stojí členové vítězných celků, a sice Petra Tunklová (Chlumec – 1., 2.), Dušan Simovski (Dešná – 1.), Nikola 
Urbancová (Dešná – 1., 2.), Veronika Mavercová (J. Hradec – 1., 2.) a Markéta Zichová (Chlumec – 2.).

Foto: Barbora Podsklanová

TRIATLON
Úspěšný triatlonový oddíl Tri Club Vajgar Jindřichův Hradec patří v tomto sportovním odvětví mezi republikovou špičku. Obzvláš-
tě jeho mládež dosahuje výborných výsledků, kupříkladu ve XXIII. ročníku závodu v Tálíně, z něhož jsou tyto snímky, obsadily 
ve svých kategoriích shodně druhá místa jedenáctiletá Beáta Kučerová i šestiletá Izabela Bočková.

Foto: je Tomáš Vaněk

MALÁ KOPANÁ
Obhajujícím týmem ve XIII. ročníku turnaje „Michálek Cupu 2017“, 
který se uskutečnil ve Sportcentru Bobelovka v Otíně, bylo mužstvo 
Krakatice, ale loňské prvenství nezopakovalo. V semifinále podleh-
lo 1:5 pozdějším premiantům z  Východního Německa. V  soubo-
ji o bronzový pohár následně porazilo Náhradníky na penalty 3:2. 
Představilo se v této sestavě, zleva Josef Kučera, Adam Kotalík, nej-
lepší střelec turnaje Václav Vochoska (10 gólů), Zbyněk Michálek, 
Martin Vozábal a Petr Soukup. Pod nimi leží brankář Roman Večeřa.

Foto: Věra Neidrová 

Jediným dámským družstvem na letošním „Michálek Cupu“ bylo 
Tornádo Blue, které tak mezi ženami obsadilo 1. místo. Odehrálo 
čtyři čtvrthodinové zápasy s bilancí 1 výhry a 3 porážek při skóre 
9:13. Na snímku jsou zleva nahoře Romana Knížová, Věra Neid- 
rová, Ivona Dušková, Markéta Kocoňová a  Radka Peckertová. 
Dole je zleva Pavlína Sivá, brankář Lukáš Rešl a Barbora Uxová.

Foto: Ondřej Peckert

 � Tradiční regata Chalupa Cup oslavila čtvrtstoletí
Pětadvacátý ročník veslařské regaty „Cha-
lupa Cup 2017“ se pořádajícímu VK Vajgar 
J. Hradec vydařil. Nejen po  pořadatelské 
stránce, ale též po sportovní, neboť domácí 
oddíl triumfoval v celkovém hodnocení klu-
bů, za  který se Chalupův pohár nyní nově 
uděluje.
V  předchozích čtyřiadvaceti letech patřila 
hlavní trofej vítězi mužského skifu, v němž 
se letos představil právě i devětačtyřicetile-
tý jindřichohradecký rodák Václav Chalupa, 
na  jehož počest se každoročně klání pořá-
dá. Na  kilometrové trati prohnal mnohem 
mladší závodníky, dojel druhý se sedmivte-
řinovou ztrátou na vítězného Davida Kuče-
ru z pražské Slavie.
Zároveň stihnul vykonávat funkci ředitele re-
gaty a také se stal jedním z kmotrů přírůstku 
v  lodním parku VK Vajgar. Nový čtyřsedad- 
lový Empacher pokřtili společně s  předse-
dou a trenérem domácího oddílu Martinem 
Jedličkou a starostou J. Hradce Stanislavem 
Mrvkou. Na památku někdejší místní legen-

dy sportovního a  společenského dění ho 
pojmenovali Venca Staněk, od  jehož úmrtí 
v listopadu uběhne již 10 roků.
Chalupa Cup 2017 – kluby: 1. VK Vajgar 
J. Hradec 244, 2. VK Přerov 128, 3. TJ Jiskra 

Třeboň 120, 4. VK Slavia Praha 31, 5. VK Tá-
bor 15, 6. Remo Malaga (Španělsko) 9, 7. VK 
Bohemians Praha 6, 8. KVM Mělník 6, 9. VBK 
Lipno 5, 10. SK Hamr Praha 4.

Foto: Josef Böhm
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NEDALEKO MUZEA STOJÍ
NEŽÁRECKÁ BRÁNA. JAKO

JEDINÁ SE DOCHOVALA
Z PŮVODNÍCH TŘÍ BRAN, KTERÉ

BYLY SOUČÁSTÍ MĚSTSKÉHO
OPEVNĚNÍ NAVAZUJÍCÍHO

U RYBNÍKA MALÝ VAJGAR NA...

NÁPOVĚDA: 
PTAH, CID, BÁN, EA, MA,
PARI, GIER, ČAD, AVEN

HOKEJBAL
Pojedenadvacáté se uskutečnil „Pohár Města Jindřichův Hradec 2017“, kte-
rý je znám spíše jako Městská liga. Ve dvou kategoriích se třítýdenního tur-
naje zúčastnilo 11 týmů. Mezi dětmi vyhrálo družstvo KLH Vajgar J. Hradec, 
soutěž dospělých potřetí v řadě opanovali Angry Bulls. Na třetí příčce skon-
čil celek s názvem Jardovi kluci J. Hradec, jenž v parádním semifinále poz-
dějším vítězům podlehl 0:2. Bronzové mužstvo tvořili nahoře zleva Zbyněk 
Spurný, Václav Chalupecký, Jiří Zika, Tomáš Vácha a gólman Jakub Dvořák. 
Dole zleva David Mátl, ležící Martin Klimeš, Milan Majerik a Jaroslav Matěj-
ka. Na snímku ještě chybějí Vojtěch Strašík a Barbora Matějková.

Foto: Kamila Bednářová 
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Kulturní kalendář – ZÁŘÍ 2017 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1., a 3. září., 20:30 hod.
HŘÍŠNÉ VEČERNÍ TOULKY 
BÁJNÝM HRADCEM
Hraná kostýmovaná představení o méně 
známé historii Jindřichova Hradce
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

2. září, 17:00 hod.
ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU
Účinkují: X-tet, Flow track, 
Ve čtvrtek v pět, McBerds a další
ZUŠ - venkovní pódium

4. září, 19:15 hod.
ROSTLINY SI POMÁHAJÍ
Na přednášce Českého zahrádkářského 
svazu č. 1 vystoupí Božena Hojková
Dům dětí a mládeže, Růžová ul.

4. – 30. září
TI, KTERÝM SE VYHÝBÁME
Výstava komiksů ze života lidí 
s duševním onemocněním
Restaurace Černej pták, Štítného ul.

7. září, 13:00 – 16:00 hod.  
ZA ZVÍŘÁTKY DO DDM
Den otevřených dveří v oddělení přírody
Dům dětí a mládeže

7. září, 16:30 hod.
ZÁMEČKY A TVRZE JIŽNÍCH ČECH
Beseda s Jaroslavou Pixovou
Městská knihovna

7. září, 19:00 hod.
Neil Simon „BOSÉ NOHY V PARKU“
Divadelní agentura Harlekýn
Předplatné skupiny A, KD Střelnice

8. - 9. září
PIVNÍ SLAVNOSTI
Tyršův stadion

9. září, 14:00 hod.
HRY BEZ HRANIC
4. ročník her bez hranic místních částí 
města J. Hradec, Horní Žďár

20. - 21. září 
KNIŽNÍ KULTURA 19. STOLETÍ 
Odborná konference
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

20. září, 18:00 hod.
EVA A VAŠEK
Koncert, KC Jitka

20. září, 19:00 hod.
Jaroslav Gillar „BLÁZINEC“
Agentura Zeman, Divadelní předplatné 
skupiny B, KD Střelnice

21. září, 16:30 hod.
O SKOTSKU TROCHU JINAK
Beseda s Hynkem Klimkem
Městská knihovna

22. - 24. září
XXIII. SLAVNOSTI 
ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC

23. září, 10:00 - 17:00 hod.
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Tradiční český jarmark, koncert kaple 
Babouci, Varmuža a Pragtet
náměstí Míru

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

27. září, 15:00 hod.
VEŘEJNÉ ČTENÍ DĚTEM
Městská knihovna - Vajgar

27. září, 16:30 hod.
NEPÁLEM NA ENFIELDECH
Beseda s Ing. Miloněm Dvořákem, 
Ph.D. a Petrem Hošťálkem
Městská knihovna

28. září, 9:33 hod.
S JINDROU ZA PAVOUKY
Tradiční putování po Jindrově 
naučné stezce
JHMD - zastávka Jindřiš

12. září, 19:00 hod.
KRÁLOVSKÉ KONCERTY
Účinkuje: Edita Keglerová - cembalo, 
Julie Braná - zobcové flétny, 
Petr Wagner - viola da gamba
Koncert v rámci Kruhu přátel hudby
kaple sv. M. Magdaleny

13. září, 17:00 hod.
HISTORIE PSANÁ VODOU
Beseda s Mgr. Ladislavem Jandáčkem
Městská knihovna

14. září, 15:00 - 17:00 hod.
SENIORSKÉ HRÁTKY
Vystoupení Josefa Laufera, informace 
o Senior Pointech, měření tlaku, 
cholesterolu a mnoho dalšího
KD Střelnice

14. září, 16:00 hod.
CO SE PŘIPRAVUJE V J. HRADCI
Beseda s Ing. Stanislavem Mrvkou - sta-
rostou města, Mgr. Lubošem Müllerem 
- vrchním strážníkem MěPo pro Jindři-
chohradecké sdružení sociálních aktivit
Centrum sociálních služeb, Česká ulice

15. září, 11:00 hod.
XVI. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE 
Prodejní výstava květinových vazeb 
žáků a jejich učitelů Středních odbor-
ných učilišť z Č. Budějovic, Soběslavi 
a Třeště a výrobků chráněných dílem 
Otevřená Okna z.ú.
Vestibul KD Střelnice

17. září, 16:00 hod.
„KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA“
Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“, KD Střelnice

17. září, 17:00 hod.
MEZINÁRODNÍ SMYČCOVÝ ORCHESTR
Koncert, Státní hrad a zámek

18. – 22. září
PSYCHOBUDKA
Vestibul FM VŠE v J. Hradci

29. září - 1. října
16. DADAINSPIRAČNÍ DNY
Festival studentského a autorského divadla
ZUŠ V. Nováka

30. září, 13:00, 14:00 hod.
PŘES KOPEC NA HRADEC 
ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
Podzimní jízda na ukončení turistické 
sezóny. Start, doprovodný program 
a cíl ve Sportcentru Bobelovka 
v místní části Otín

Probíhající výstavy:

VÝSTAVA PRACÍ DOSPĚLÝCH 
Z VÝTVARNÉHO ATELIÉRU TVOR 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2017

FANTAZIE MYŠLENEK A PTÁCI 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2017

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2017

NEBEKLÍČE OD LANDFRASŮ 
- Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo nám. 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2017

MOMENTKY Z VÁLKY 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul. 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2017

AFRIKA HRAVÁ 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul. 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2017

VLADIMÍR HOLUB/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 10. 12. 2017

JOSEF MÜLLER/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 10. 12. 2017

KAREL HUNĚK - OBJEKTY, 
JIŔÍ VŠETEČKA - FOTOGRAFIE 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul. 
- Výstava potrvá do 27. 9. 2017 

POZVÁNKY NA ŘÍJEN
Městské akce: Ostatní akce:
• 10. 10.  „S BARVOU VEN“ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SKUPINY A

• 12. 10.  KALABIS QUINTET – KONCERT KPH

• 15. 10.  SENIOR KLUB

• 18. 10.  „CHUTILO VÁM, PÁNI?“ – DIVADLO JEDNOHO HERCE

• 19. 10.  PĚVECKÝ SBOR SMETANA - KONCERT

• 22. 10.  „AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA“ – DIVADELNÍ POHÁDKA

• 23. 10.  ALJAŠKA – CESTOPISNÝ POŘAD MARTINA LOEWA

• 28. 10.  OSLAVY 99. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO  
  ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

•    2. – 8. 10.  TÝDEN KNIHOVEN

•    7. – 8. 10.  DÝŇOVÉ SLAVNOSTI – ZAHRADNÍ CENTRUM

•    8. 10.  SVÁTEK STANŮ SUKOT

• 21. 10.  ROCK RÁDIO FEST – KC JITKA 

• 22. 10.  PODZIMNÍ KONCERT JHSO

• 28. 10.  TŘI SESTRY + ALKEHOL – KONCERT KC JITKA


