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Za hlavní turistickou sezónou udělá i tentokrát tečku 
společný cyklistický výšlap

Také Michnovy slavnosti připomenou „osmičkové výročí“
Rok 2018 se hemží „osmičkovými výročími“, 
které byly vždy pro český stát osudové, i ostu-
dové. Právě v  divokém roce 1618 je Adam 
Michna z  Otradovic zmiňován jako muške-

Letošní extrémně slunnou turistickou sezónu 
ukončí v Jindřichově Hradci opět akce s názvem 
Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradec-
ký pedál, a to v sobotu 15. září. Akce se ten-
tokráte uskuteční v rámci projektu Jihočeské 
centrály cestovního ruchu Kultura a příroda 
na Zeleném pásu. Pro zájemce budou připra-
veny dvě cyklistické trasy a jeden pěší výlet.
Delší z  cyklistických okruhů měří cca 44 km 
a  účastníky povede z  Jindřichova Hradce 
po cyklotrase č. 32 (Greenway Praha – Vídeň) 
směrem na Malíkov nad Nežárkou, Novou Ves, 
Peršlák, Nový Vojířov, Sedlo, opět na  Novou 
Ves a  dále na  Lásenici, Vydří, Políkno a  zpět 
do Jindřichova Hradce. 
Kratší cyklistická trasa měří zhruba 17 km a vede 
z Jindřichova Hradce směrem na Políkno, Polště, 
Stajku, Buk a zpátky do města nad Vajgarem.

týr jindřichohradecké domobrany na  straně 
stavovské. Přesto (snad za studií v zahraničí?) 
prožil vnitřní opravdovou konverzi ke katolic-
ké církvi. I na jeho torzovitě dochovaném díle 
vidíme, že to byl cit hluboký, z některých čes-
kých písní pak poznáváme, v  jakém „Labyrin-
tu“ se český vlastenec 17. století musel mo-
tat, aby třeba „jen“ přežil... Tím spíše, že právě 
v neděli 16. září má svátek svatá Ludmila – Li-
du milá, tedy česká patronka a  „Bába svatého 
Václava“, bychom se rádi na XXIV. Slavnostech 
Adama Michny z Otradovic tentokrát zaměři-
li na  české vlastenectví v  kulturním kontextu 
tehdejší Evropy. Pro své druhé jméno Adam 

Václav Michna, rytíř z  Otradovic asi pociťoval 
i jiný než nutný nudný vztah ke svému patro-
nu, což lépe vyrozumíme i z dalších Svato-Vác-
lavských a  Svato-Ludmilských písní, které se 
nám dochovaly v Kancionálu CAPPELLA REGIA 
MUSICALIS Michnova pokračovatele Karla Vác-
lava Hollana Rovenského (1644-1718), který 
nám vlastně Michnovo písňové dílo nedlouho 
po jeho smrti bez přehánění zachránil a rozší-
řil do obecného povědomí. Protože 27. února 
2018 jsme vzpomínali výročí Hollanova úmrtí, 
budeme se i jemu a Michnovým písním v Holla- 
nově edici pečlivěji věnovat.

(pokračování na str. 16)

Nejkratší, cca 9 km dlouhý úsek, je určen nejen 
pro cyklisty, ale i pro pěší. Z Jindřichova Hrad-
ce vyrazí účastníci k  Lišnému dvoru, odtud 
směrem na Políkno, Buk a vrátí se zpět do Jin-
dřichova Hradce.
Organizátoři sáhli po jednotném místu startu 
i cíle, a tím je hřiště pod Gymnáziem Vítěz-

slava Nováka. Ti, kteří se rozhodnou absolvo-
vat nejdelší trasu, odtud vyrazí úderem 13. ho- 
diny, o  půl hodiny později (tj. ve  13.30 ho- 
din) odstartují účastníci na střední a nejkrat-
ší trase.

(pokračování na str. 2)
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 � Za hlavní turistickou sezónou udělá i tentokrát tečku společný cyklistický výšlap  
(pokračování ze str. 1)

Chybět nebude bohatý doprovodný program, 
např. malování na obličej, airbrush tetování, fo-
tokoutek, střelba z  luku, praková střelnice, ská-
kací boty nebo ukázka první pomoci. Občerst-
vení zajistí jindřichohradečtí dobrovolní hasiči, 
o hudbu a mluvené slovo se postará moderátor 
Michal Arnošt.
Zhruba v  16.30 hodin dojde ke  slosování 
účastnických diplomů o  hodnotné ceny, tou 
hlavní bude jízdní kolo. 
Změna programu vyhrazena. 

Odpovědi zasílejte nejpozději do  15. dne 
aktuálního kalendářního měsíce na  adre-
su: kozlova@jh.cz nebo na  adresu: Informač-
ní středisko Město Jindřichův Hradec, Panská 
136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeň-
te připojit své jméno a příjmení a také adresu, 
popř. telefonní číslo, na kterých vás budeme 
moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. 
Správná odpověď z minulého čísla: 
Obě tratě jindřichohradecké úzkokolejky 
mají rozchod kolejí pouhých 76 cm.
Výhercem se stává: 
Josef Šprincl z Jindřichova Hradce. 
Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje

Záhadná výzdoba kostela sv. Jana Křtitele
Kostel sv. Jana Křtitele v  Jindřichově Hradci 
patří svou freskovou výzdobou k  nejzajíma-
vějším místům v  Čechách. Obrazce zpodob-
ňují dosud neobjasněné výjevy zdeformo-
vaných lidských těl a  mutantů, které bývají 
připisovány řádu templářů. 
Gotický kostel sv. Jana Křtitele s areálem kláš-
tera minoritů je jednou z  nejvýznamnějších 
památek gotické architektury. Kostel vznikal 
postupně od začátku 13. století a pravděpo-
dobně jej založil řád německých rytířů. Kromě 
nich zde působil ještě jeden rytířský řád, a to 
templáři. Vedle Prahy je Jindřichův Hradec 
jedním z mála českých měst, v němž je možné 
působení templářů skutečně potvrdit. Kostel 
sv. Jana Křtitele se stal jejich duchovní základ-
nou a  zdejší podivné fresky jsou připisová-
ny právě tomuto řádu. Na  freskách lemující 
vnitřní stranu okenních výklenků kostela lze 
při bližším prozkoumání spatřit prapodivná 

monstra - skřety s ohromnou hlavou vyrůstají-
cí přímo z nohou, ženu s prsy na zádech a dal-
ší podivné „mutace“ lidských a zvířecích těl.
Pro někoho prý představují malby zdeformo-
vaných lidských těl a mutantů potrestané hříš-
níky. Jiní vidí v obludných bytostech démony. 
Pokud byli autoři maleb templáři, jejich vý-
znam by mohl být spíše jen symbolický než 
magický. Mohlo by jít o vyobrazení duchovní 
cesty, kdy při nesprávném duchovním způso-
bu života údajně dochází k  jakési deformaci 

duše. Většina freskové výzdoby celého kom-
plexu spadá do  období 14. - 15. století. Ob-
razce bylo by možné také spojit s  pronásle-
dováním kacířů, které zde probíhalo právě ve 
14. století. Mezi nejzajímavější hypotézy pat-
ří to, že geometrické vzorce na barevných pá-
sech představují vzorce DNA. Má tomu údaj-
ně nasvědčovat novorozenec na  jednom 
konci pásu, který se postupně přeměňuje 
na dospělého člověka, ten je ovšem již zdefor-
movaný. Záhadné znaky na  jednotlivých ob-
délnících mezi dítětem a dospělým člověkem 

by prý mohly být zakódované genetické chy-
by vedoucí ke vzniku vyobrazeného mutanta. 
K zamyšlení však zůstává, že ve 14. století se 
o stavbě DNA ještě nevědělo...
Jednotlivé malby zrůd se pravidelně střídají 
s obdélníky tvořenými nejrůznějšími geomet-
rickými obrazci, jako by tu byla zobrazena ně-
jaká neznámá karetní hra. Barevné pásy jsou 
rozděleny na  pravidelné obdélníky, každý se 
svým vlastním výjevem nebo geometrickým 
vzorcem. Účel těchto nástěnných maleb je 
neznámý. Obra-
zy však nejsou vy-
tvořeny náhodně 
a tají v sobě sděle-
ní dostupné pou-
ze tomu, kdo zná 
šifrovací klíč.
Mezi další zajíma-
vosti kostela patří 
náhrobek Magda-
leny z  Gleichen, 
významná ukázka 
kamenické práce 
z konce 15. století, 
barokní mobiliář 
a hlavní oltář s ob-
razem Křest Kris-
tův od K. Schode-
ra ze 17. století. 
V  barokní kapli Nanebevzetí Panny Marie je 
stálá expozice církevního umění. Ve  velkém 
výstavním sále se konají výstavy.
Ve 14. století byla ke kostelu přistavěna kap-
le, jež bývá někdy označována za  perlu vr-
cholné gotiky v  jižních Čechách. Znáte její 
název?

Společný zářijový výšlap bude mít navíc chari-
tativní podtext. Celkem 100 Kč za každého za-
registrovaného účastníka akce poputuje z Na-
dačního fondu rozvoje města Jonáši Kešnarovi 
z Jindřichova Hradce. Student Ekonomického 
lycea se narodil s vrozenou vývojovou vadou 
pravé horní končetiny. I přes tento handicap se 
již řadu let velmi úspěšně věnuje svému nej-
většímu životnímu koníčku, kterým je plavání. 
Jonášovým snem je účast na letní paralympi-
ádě v roce 2020 v Tokiu. Pojďme mu společně 

realizaci jeho snu přiblížit, a to co možná nej-
vyšší účastí na podzimním Pedálu!  
Akci Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohra-
decký pedál pořádá město Jindřichův Hradec 
ve  spolupráci se Sborem dobrovolných hasi-
čů Jindřichův Hradec, Oblastním spolkem Čes-
kého červeného kříže Jindřichův Hradec, Pro-
medic, z. s. Jindřichův Hradec a  za  mediální 
podpory Hitrádia Faktor, Rádia Česká Kanada, 
Týdeníku Jindřichohradecka, Jindřichohradec-
kého deníku, měsíčníku Neon a měsíčníku Žur-
nál – krásné články. 
Partneři projektu JCCR Kultura a  příroda 
na  zeleném pásu jsou: Weinviertel Tourismus  
GmbH, Destination Waldviertel GmbH, Jiho-
česká centrála cestovního ruchu – příspěv-
ková organizace jihočeského kraje, Vysočina 
Tourism – příspěvková organizace, Centrála 
cestovního ruchu – Jižní Morava z.s.p.o., Nada-
ce Partnerství, Jihomoravský kraj.
Této spolupráce si organizátoři akce velmi váží 
a tímto všem děkují.

Jana Říhová

 � SOUTĚŽ: JINDŘICHOHRADECKÁ NEJ aneb Co možná ještě nevíte
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

horké prázdniny utekly jako voda a  my jsme během 
nich stačili provést opravy ve  školách, školkách, pod 
gymnáziem jsme pro nedočkavé cvičence postavili 
workoutové hřiště, začali jsme pracovat na hvězdárně 
a  také se nám krásně rýsuje parkoviště u  polikliniky. 
Že to byly prázdniny bohaté nejen na  investiční akce, 
ale také na kulturní a společenské, to jsme všichni stihli 
zaznamenat, ale že ten maraton akcí bude pokračovat 
i v září, to čeká málokdo. Když shrnu jen víkendové ak-
ce, tak první víkend se rozloučíme s prázdninami nejen 
hrami, ale také hudbou. Další víkend se v Hradci opět 
uskuteční mezinárodní cyklistická akce Okolo jižních 
Čech a  můžete se přijet pobavit do  Děbolína, kde se  
8. srpna odpoledne budou konat Hry bez hranic míst-
ních částí. O třetím víkendu budou připravené již XXIV. 
Slavnosti Adama Michny z Otradovic a 15. září ukončí-
me cyklosezónu tradičním Pedálem. Čtvrtý víkend při-
nese Svatováclavské slavnosti. 

Pokud si prolistuji zpravodaj tam a zpět, 
vidím, že se u nás skutečně nikdo nu-
dit nemůže, a  to nejen o  víkendech. 
Přeji vám všem krásné září.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 �Hradec kvete díky Vám
Soutěž Hradec kvete díky Vám! se v srpnu pře-
sunula do  fáze veřejného hlasování na  webu 
města. Hlasovat jste zde mohli celý měsíc. Sou-
těže se účastní 24 soutěžících. V kategorii I. cen-
trum města – 3  soutěžící, v  kategorii zástavba 
RD – 8 soutěžících, v kategorii III. bytové a pane-
lové domy – 6 soutěžících a v kategorii IV. míst-
ní části – 8 soutěžících. Do speciální V. katego-
rie „U nás to žije“ o nejživější přírodní zahradu se 

UDÁLOSTI Z RADNICE

 � Jindřichohradecký TOP týden
Letošní TOP týden byl maratonem kulturních 
a společenských akcí, které proběhly v termí-
nu 27. července do 5. srpna 2018. Již v pátek 
27. července si mohli návštěvníci vychutnat 
Jazzování v  jezuitské koleji, v  sobotu pak se 
na náměstí Míru rozezněly motorové pily. V tu 
chvíli se začala odehrávat adrenalinová ne-
všední show Timbersports® Show, která měla 
u diváků velký úspěch. Kdo vydržel do večera, 
poslechnul si koncert skupiny Claymore, hra-
jící hudbu ve  stylu gaelic-rocku inspirované-
ho skotskou a  irskou hudbou, okořeněného 
o specifický zvuk skotských dud a tanečnice-
mi skotských tanců. Neděle 29. července patři-
la cimbálové hudbě Jožky Šmukaře. V pondělí 
se v atriu Muzea fotografie a MOM odehrálo 
divadelní představení Divadla Víti Marčíka Ro-

binson Crusoe a večer také začal v parku pod 
gymnáziem promítat Kinematograf bratří Ča-

díků. Filmové fanoušky uspokojil po tři večery.  
Středa patřila vodním radovánkám. Den pl-
ný zábavy připravil jindřichohradecký bazén. 

 �Domov pro matky s dětmi obdržel dar
Azylové zařízení Domov pro matky s  dětmi 
v Políkně bylo podpořeno společností KiK tex-
til a Non-Food spol. s r.o. Darovací šek v celko-
vé hodnotě 34 980,29 korun převzala z rukou 
zástupce uvedené společnosti  místostarost-
ka města Petra Blížilová. Výtěžek ze sbírky po-
slouží k  dovybavení jednotlivých pokojů, jež 
jsou k dispozici uživatelkám zařízení po celou 
dobu jejich pobytu.

nikdo nepřihlásil. Hlasování na webu bylo ukon-
čeno 31. srpna 2018. Pět soutěžících z každé ka-
tegorie, jejichž fotografie obdržely nejvyšší po-
čet hlasů, budou následně předloženy odborné 
komisi, která určí konečné vítěze v jednotlivých 
kategoriích. Slavnostní vyhlášení vítězů se bude 
konat 20. září od 14.00 hodin v Muzeu fotografie 
a moderních obrazových médií.

Karolína Bartošková

O čtvrteční a páteční celodenní zábavu se po-
staral Dům gobelínů, kde se konaly TOP dílny 
pro děti i dospělé. V pátek 3. srpna na náměstí 
Míru vystoupila kapela Jindřichohradecký Big 
Band. Od pátku 3. do neděle 5. srpna se moh-
li zájemci nechat vyfotografovat v  prosto-
rách  Muzea fotografie a  moderních obrazo-
vých médií v historických kostýmech. V pátek 
se také roztočily atrakce na  Jitřence, Tyršáku 
a nově v ulici Miřiovského. V sobotu večer se 
konal koncert skupiny Baret na náměstí Míru. 
Poslední den celého Top týdne 2018,  neděle 
5. srpna, se samozřejmě nesl v duchu tradič-
ní poutě Porcinkule v  centru města.  Ráno se 
konala v klášterním kostele sv. Kateřiny Slav-
nost Porciunkule a  dopoledne  vystoupila na 
náměstí Míru skupina Klaret – Strážský výběr.

 �Poděkování za celoživotní práci
Vedení města ocenilo celoživotní práci paní 
Heleny Patceltové, ředitelky 4. mateřské ško-
ly v  J. Hradci, která 1. srpna letošního roku 
odešla do  důchodu. Celý svůj život pracova-
la s dětmi v mateřské škole, od roku 1992 ja-
ko ředitelka. Za svůj vstřícný a láskyplný vztah 
k dětem si zaslouží respekt a uznání. S velkou 
trpělivostí a pracovitostí brala svou práci jako 
poslání a  mnoho dětí se za  ní vrací s  hezký-
mi vzpomínkami na mateřskou školu. Kromě 
práce s dětmi prokázala i své řídící schopnosti 
a mateřská škola v Röschově ulici i odloučené 
pracoviště ve  Sládkově ulici postupně získá-
valy novou tvář. Paní ředitelce patří velké po-
děkování a přání mnoha krásných a spokoje-
ných let prožitých v klidu a pohodě.
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POLICIE ČR  

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 nejen 
v blízkosti škol, ale i na frekventovaných kři-
žovatkách, kudy děti ke školám přichází. Při-
pomenou jim, jak se správně a zejména bez-
pečně chovat v silničním provozu, aby jejich 
cesta do školy, ze školy, ale i například na dět-
ská hřiště byla vždy bezpečná. Na vybraných 
školách pak policisté se žáky pobesedují 
a všechny zásady bezpečnosti silničního pro-
vozu jim opětovně připomenou.
Rovněž tak policisté apelují na  všechny ři-
diče, aby zejména v  prvních dnech nového 
školního roku dbali v blízkosti škol, autobu-
sových zastávek, dětských hřišť a všude tam, 
kde lze očekávat pohyb dětí, maximální opa-
trnosti. 
Jindřichohradečtí policisté budou první 
den školního roku dohlížet na  bezpečnost 

dětí, a  to zejména na  přechodech v  blíz-
kosti škol a  jiných nebezpečných místech. 
Policie rovněž žádá řidiče, aby zvýšenou po-
zornost věnovali i  malým cyklistům. Řidi-
či i rodiče by si měli uvědomit, že první týd-
ny ve škole znamenají pro každé dítě velkou 
změnu, a proto v zájmu zdraví dětí by na se-
be měli převzít zvýšenou zodpovědnost.
Rodiče prvňáčků, ale i  ostatních mladších 
dětí by si měli se svými ratolestmi zopako-
vat cestu do školy, připomenout jim, že bez-
pečnější trasa vede přes světelně řízené pře-
chody. Hlavně by měli jít dětem příkladem 
a  vždy důsledně dodržovat všechna pravi-
dla silničního provozu. Vhodné pro zviditel-
nění dětí jsou různé reflexní prvky (nášivky), 
které se umísťují zejména na  školní brašny 
i  na  oděv. Taška s  odrazkou je za  tmy vidět 
několikrát více než bez ní. Jakákoliv odrazka 
či nášivka zvyšuje šanci, aby řidič chodce vi-
děl a nesrazil ho.
Jindřichohradečtí policisté přejí dětem šťast-
né vykročení do nového školního roku a zá-
roveň připomínají:

Prevence:
• přecházejte na místech, která jsou pro pře-

cházení chodců přes vozovku určená - vyu-
žívejte pro bezpečné přecházení přechody 
pro chodce či místa určená pro přecházení 

• než vejdete do vozovky, nezapomeňte se 
rozhlédnout, a to nejdříve vlevo, pak vpra-
vo a pro jistotu ještě jednou vlevo 

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

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

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

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

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

Hana Millerová

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � Seznam pohotovostních služeb v oblasti J. Hradec v oboru stomatologie – září 2018
Datum služby Den Jméno lékaře Adresa Telefon

1. 9. 2018 sobota Pumprová Jaroslava Tyršova 3, Lomnice nad Lužnicí, 378 16 384 792 319
2. 9. 2018 neděle Med Karel Denisova 352, Jindřichův Hradec II, 377 01 384 363 567
8. 9. 2018 sobota Musilova Hana Na příkopech 75, Dačice 380 01 384 420 638
9. 9. 2018 neděle Myšák Jaroslav U Světa 750, Třeboň, 379 01 773 222 180

15. 9. 2018 sobota Perníčková Veronika Třída 9. května 138 Dačice 380 01 388 440 640
16. 9. 2018 neděle Plucarová Marie Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 524
22. 9. 2018 sobota Pokorná Dana Pístinská 272, Stráž nad Nežárkou, 378 02 384 389 329
23. 9. 2018 neděle Pokorný Luboš Vajgar 724/III, Jindřichův Hradec, 377 04 384 322 081
28. 9. 2018 svátek Princová Dana Otín 58, Jindřichův Hradec, 377 01 384 362 450
29. 9. 2018 sobota Matoušková Soňa Studentská 286, Strmilov, 378 53 384 392 311
30. 9. 2018 neděle Ryšánek Jiří Hradecká 254, Nová Bystřice, 378 33 384 386 330

S ohledem na občasné změny a výměny služeb je nutné si aktuální informace ověřit telefonicky nebo na: www.jh.cz. Karolína Bartošková

 � Táborníci z LDT Radíkov přivítali policejní psovody
Policejní psovodi se svými čtyřnohými po-
mocníky a tiskovou mluvčí navštívili 15. srp-
na malé táborníky na LDT Dolní Radíkov, jenž 
provozuje DDM J. Hradec. Ukázky práce čtyř-
nohých ochránců zákona zhlédli žáci 1. až 
4. tříd společně s táborovými vedoucími, in-
struktory, lékařem či kuchařkami. Všichni by-
li z policejních psů doslova nadšeni. Děti se 
dozvěděly, jak služební pes prochází výcvi-
kem již od stěňátka a  jaké dovednosti musí 
zvládnout, aby mohl být zařazen do katego-
rie „pátrací pes“. Celkem policisté předvedli 
ukázky výcviku dvou čtyřnohých pomocní-
ků. Vedoucí kynologické skupiny Miloslav Fo-
hl představil psa Tyra, kynolog Lubomír Ábel 

pak základní poslušnost psa Gaunera, kte-
rý je výraznou posilou policistů v oblasti vy-
hledávání drog. Tisková mluvčí hradeckých 
policistů Hana Millerová děti poučila o tom, 
jak nesmějí být důvěřivé k  cizím psům ani 
k cizím lidem, jak se zachovat, když se ztratí 
a také je upozornila na úskalí, která je mohou 
potkat o letních prázdninách. V závěru uká-
zek si děti mohly také policejního psa Gaune-
ra pohladit a vyzkoušet si výstroj policejních 
psovodů. Ukázka vzbudila ze strany malých 
táborníků velký ohlas, a proto policisté přislí-
bili hlavní vedoucí tábora Janě Slavíkové, že 
pokud jim v příštím roce čas dovolí, přijedou 
na LDT Dolní Radíkov znovu.
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 � Výpis z událostí
28. července
Prapodivnému kultu zřejmě holdují dva 
mládenci (24 let), kteří pár minut před dvaa- 
dvacátou hodinou pečetili své bratrství 
skoro jako Vinnetou a  Old Shatterhand 
v Rybniční ulici. Místo krve ze zápěstí však 
po předchozí opilecké hádce první druhého 
udeřil pěstí do hlavy, strhl na silnici a naložil 
na hlavu další pěsťovku. Poté, co se zvedl, 
uštědřil bezvládnému kamarádovi kopa-
nec a nechal ho ležet na silnici. Po chvilce se 
vrátil na  místo bitvy, pomohl otřesenému 
otloukánkovi na  nohy a  společně v  kama-
rádském objetí z místa odcházeli. Když ale 
rambousek zjistil, že na místo přijíždí hlídka 
strážníků, vyběhl přes silnici směrem k par-
číku u Vajgaru. Při tomto úhybném manév-
ru to měl o chlup, že jej nesrazilo projíždějí-
cí vozidlo, jehož řidič mačkal brzdový pedál 
snad i  očima. V  parčíku, kde byl románo-
vý hrdina hlídkou dostižen, použil na svou 
obranu ty nejtvrdší výrazy vůči zasahující 
hlídce i přihlížejícím svědkům. A když věrný 
přítel, který se zatím domotal na místo, uve-
dl, že o nic nešlo, že je vše v pořádku, hlíd-
ka oba z  místa propustila s  tím, že bijcovi 
přibalila na cestu poučení v podobě něko-
lika paragrafů, které s ním budou v příštích 
dnech dořešeny. 

29. července
Nedělní ráno osladil dvěma kamarádkám 
z domu na sídlišti Vajgar na patře přebývají-
cí podivný soused (38 let). Dámy, když věše-
ly na svých balkónech prádlo, zjevil se v okně 
svého bytu, které je uprostřed obou balkónů 
a sousedky tvrdě zpražil za to, že ho jejich klá-
bosení ruší. To ale netušil, že pomyslný pohár 
trpělivosti sousedek přetekl. Hlídka se pak 
postupně dozvěděla, že sousedovo drsné 
chování trvá více jak tři roky. Když se se svý-
mi příběhy přidali i další nájemníci, kdy by-
lo mj. zjištěno i fyzické napadení jedné z by-
dlících, a  sousedky vyslovily vážnou obavu 
o své zdraví a zdraví svých blízkých, byla ce-
lá věc, vzhledem k násilným fyzickým proje-
vům hrubiána po  zadokumentování předá-
na Policii ČR pro podezření z trestného činu. 
31. července
K prazvláštní výchově vede své dva lovecké 
psy myslivec z Otína. Ti totiž po půl jedenácté 
večer vběhli na pozemek majitele novostav-
by a provětrali nic netušící kočku přímo před 
vchodem do domu. Tu zachránila jen ducha-
přítomnost a odvaha majitele a vlastně i za-
hradní židle, která byla po ruce a kterou by-
la smečka zahnána. Kolik životů kočce zbylo, 
veterinář neřekl, nicméně život jí zachránil. 
A když byl myslivec strážníky následující den 

dohledán, na  svou obhajobu uvedl, že psy 
nemohl v  honitbě odvolat, aby nekazil je-
jich výchovu. Odpovědnosti se však nebrá-
nil, a  tak až kočka doléčí zranění, bude celá 
věc dořešena jak náhradou vzniklé škody, tak 
i pokutou za přestupek.
2. srpna
„Světem kráčí v  ruce kyj, říkají mu Divobij“. 
K synovi mlynáře z jedné z českých pohádek 
by se dal připodobnit výrostek z Pražské ulice 
(18 let), který také nemá nic moc pod čepicí. 
Místo veršů měl však večer ve čtvrt na jede-
náct v krvi 1,19 promile a místo kyje použil 
v  Nežárecké ulici pravou nohu, když u  za-
parkovaného vozidla ukopl zrcátko. A  když 
prst zákona a svědkyně, která vše pozorova-
la, ukázali na něho, začal se ohánět právníky 
a svou chrabrostí. No uvidíme, co bude říkat, 
až vystřízliví a  bude mu předložena faktura 
a pokutový blok.
5. srpna
Přímo před čočku kamery vystavila svá nej- 
intimnější místa dvě děvčata na  náměstí 
Míru, když si chodník spletla s veřejnými zá-
chodky. Závěr byl však zcela opačný než při 
lechtivých představeních, protože odměnu 
inkasovala přivolaná hlídka za  přestupek 
proti veřejnému pořádku.

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 12. 7. 2018 do 11. 8. 2018 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Josef NEJEDLÝ, Chlum u Třeboně 10. 3. 1942 12. 7. 2018
Milan HORÁK, Suchdol nad Lužnicí 16. 2. 1928 15. 7. 2018
Josef FINK, Strmilov 27. 6. 1943 13. 7. 2018
Marie STELLNEROVÁ, Jindřichův Hradec 15. 8. 1923 13. 7. 2018
Jan VEJVODA, Dolní Lhota 22. 3. 1943 15. 7. 2018
Karel KUPKA, Višňová 26. 10. 1963 17. 7. 2018
Bohumír SEILER, Nová Včelnice 19. 9. 1932 20. 7. 2018
Věra ČERNOHORSKÁ, Třeboň 6. 10. 1930 21. 7. 2018
Jan KUBÍN, Mirochov 18. 10. 1954 23. 7. 2018

MUDr. Marie CIHLOVÁ, Jindřichův Hradec 21. 12. 1942 25. 7. 2018
Jaromír ROJDL, Ratiboř 23. 2. 1937 26. 7. 2018
Karel STOLAŘ, Praha 27. 5. 1944 1. 8. 2018
František RŮŽIČKA, Frahelž 25. 11. 1942 3. 8. 2018
František HANUS, Jindřichův Hradec 20. 3. 1951 6. 8. 2018
Ludvík POSLUŠNÝ, Jižná 5. 4. 1936 6. 8. 2018
Mikuláš KRAJNÍK, Kunžak 29. 11. 1938 7. 8. 2018
Josef ŠANDA, Jindřichův Hradec 5. 4. 1948 7. 8. 2018
Libuše HAVLÍČKOVÁ, Jindřichův Hradec 7. 4. 1948 11. 8. 2018

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

by nepřežili. Právě jim se náš spolek rozho-
dl věnovat vzpomínku v  podobě již zmíně-
ných „kamenů zmizelých“. Jedná se o  Jiřího 
Winternitze (roč. 1908), Olgu Winternitzo-
vou (roč. 1907), Marii Schönovou, roz. Win-
ternitzovou (roč. 1915) a  její malou dcer-
ku Marcelku Schönovou (roč. 1936). Všichni 
čtyři nastoupili svou cestu transportem Aw 
vypraveným z  Třebíče dne 22. května 1942 
do Terezína a poté postupně zmizeli v jiných 

 � Kameny zmizelých budou připomínat rodinu Winternitzovu
Na  pátek 21. září 2018 od  14.30 hodin 
chystá spolek ZIKARON odhalení tzv. ka-
menů zmizelých členům rodiny Winter-
nitzovy v Panské ulici. Mnozí z nás měli to 
štěstí a setkali se s velmi vitální dámou s nad-
hledem, paní Leopoldinou Šimonovou, roz. 
Winternitzovou. Trpělivě a opakovaně vyprá-
věla o  své válečné zkušenosti, o  svém živo-
tě v  předválečném Jindřichově Hradci, ale 
i  o  svých sourozencích, kteří válečné do-

koncentračních táborech. Pro úplnost je tře-
ba zmínit, že do výčtu sourozenců paní Diny, 
jak ji její přátelé nazývali, patřila ještě sest-
ra Markéta Schönová s osvojenými dcerkami 
Alicí a Evou, která byla deportována z Prahy 
již v  únoru 1942 a  její stopa končí v  dubnu 
1942 v ghettu ve Varšavě.
Budeme rádi, pokud svou přítomností podpo-
říte toto shromáždění.

Marta Leblová
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ulicích stále četněji a  ve  větších 
hloučcích, pak již první vyzdobe-
ný vůz venkovský vjíždí do  bran 
městských, brzy za ním druhý, tře-
tí … a k poledni již se všech stran 
přijíždějí nepřetržitě řady bohatě 
a pestře praporci květinami a čer-
venobílými girlandami vyzdobe-
ných žebřinových vozů, plných 
švarných dívek a statných hochů 
v českých národních krojích; kaž- 
dý vůz nese vpředu ověnčenou 
tabulku se jménem dotyčné ob-
ce, mnohý i případná vlastenecká 
hesla a  pozdravy. Za  venkovský-
mi vozy řadily se dívky v  národ-
ních krojích z J. Hadce, pak pečli-
vě i vkusně vypravený alegorický 
vůz představující „České srdce“ 
zosobněné postavou ženy v  bílé 
říze s lipovým vínkem, k níž tulí se 
skupiny dítek, za tím stojící alego-

rické postavy měšťanstva, rolnic-
tva i  dělnictva přinášejí národní 
oběti českému srdci. Cílem prů-
vodu byla prostranná restaurační 
zahrada páně Eckova, která hosti-
la toho dne tisíce účastníků v ma-
lebné směsi a  ruchu nevídaném. 
Krásné, nadšené a vroucím citem 
prodchnuté řeči proslovili p.  po-
slanec p. J. Vacek a p. Dr. Vlad. Sla-
vík, jež přijaty obecenstvem s pl-
ným pochopením a  nadšením. 
Hlavním bodem programu bylo 
sokolské okrskové veřejné cviče-
ní, jež zaplnilo téměř celý čas až 
do soumraku … 
------------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v  budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

Dozvuky
slavnosti Hradec a okolí – České-
mu srdci, stanovené na  pondělí, 
nemohly se pro nepříznivé poča-
sí odbývati, proto stanovilo po-

řadatelstvo konati je tuto neděli, 
opět v zahradě u Ecků. Poněvadž 
i nedělní slavnost byla pokažena 
prudkým lijákem, před kterým se 
obecenstvo rozprchlo, hledajíc 
vhodného útulku, stanovilo pořa-
datelstvo pro dozvu-
ky program, který by 
vyhovoval v  každém 
směru… Konečně, je-
likož se dá předpo-
kládati, že dámy naše 
i  vůkolní, dostaví se 
v  krojích, ustanovilo 
pořadatelstvo několik cen na nej-
lepší kroje. Tato atrakční novinka 
bude dozajista pobídkou, aby dá-
my co nejhojněji použily krojů. 
20. září 1918
Českému srdci
Významná a  podstatou i  průbě-
hem svým skvělá slavnost Jind-
řichohradecko – Českému srdci 

uspořádána v  Jindřicho-
vě Hradci v  neděli dne 
8. t. m. Nejen celé měs-
to naše, ale i  celé naše 
nejširší okolí bralo účast 
na tomto vzácném národ-
ním svátku, věnovaném 
myšlence pravé a  ryzí 
lidskosti a  dobročinnos-
ti na  záchranu naší vlast-
ní krve, našich dětí v  těž-

ké době strašlivé války světové. 
Město již od  časných hodin ran-
ních odívalo se v  slavnostní rou-
cho praporů červenobílých, kvě-
tin a  zeleně. Malebné národní 
kroje objevovaly se na oživených 

6. září 1918
Úmrtí
Dne 11. srpna skonal v  Bukova-
nech u  Olomouce na  Moravě 
po  dlouhém utrpení zdejší ro-
dák, výborný hudebník pan Jan 
Salaba. Jeho jméno je dobře zná-
mo starší generaci našeho města. 
Mnozí z  našich spoluobčanů jis-
tě mají ve výborné paměti toho-
to snědého, vervního houslistu, 

který opravdu ušlechtile krásnou 
svojí hrou tak ochotně přispíval 
k  povznesení úrovně veškerých 
místních podniků vlasteneckých 
neb dobročinných, pořádaných 
za  jeho častého pobytu v  na-
šem městě. Zesnulý narodil se 
v březnu roku 1852 v Jindř. Hrad-
ci. Již v mládí upozornil svým ne-
sporným talentem muzikálním 
na  se místní veřejnost a  k  nalé-
hání p.  hraběte Černína byl dán 
na pražskou konservatoř… Dnes 
nad jeho hrobem je naší po-
vinností vzpomenouti jeho ži-
vota nehlučného a  obětavého 
a ve vzpomínce vrátiti mu malou 
splátku té velké jeho lásky k naše-
mu národu a našemu městu. 
Hradec a okolí – Českému srdci
Obrysy slavnosti, která bude jed-
nou z největších, jaké kdy město 

naše vidělo, rostou den ode dne 
do úžasné výše a obrovských roz-
měrů. Ačkoliv četné odbory pra-
covní denně pracují o  progra-
mu, který vyžaduje veliký počet 
výkonných sil, přece nemohl by 
slavnostní výbor slibovati pro-
gram tak cenný… Proto zase-
dá v  ústředním sboru slavnost-
ním dle úterní schůze u  p.  Ecka 
20 pracovníků a 40 delegátů kor-
porací a spolků zúčastní se porad; 
nad slavností přijala protektorát 
sl. městská rada. 
Vyhláška o  zápisu do  národ-
ních škol v Jindř. Hradci
Letošní zápis do  škol obecných 
a měšťanských, jakož i do jedno-
ročního pokračovacího kursu (IV. 
tř.) při měšťanské škole chlapec-
ké a dívčí konati se bude ve čtvr-
tek dne 12. září t. r. a trvati bude 
následující pátek a  sobotu, a  to 
ve čtvrtek a pátek od 9 do 11 ho-
din dopoledne a od 2 do 4 hodin 
odpoledne, v sobotu však jenom 
dopoledne od 9 do 11 hodin. Zá-
pis hochů i  dívek konán bude 
v budově dívčích škol ve Štítného 
ulici. Touto vyhláškou jsou páni 
rodičové a  pěstouni zároveň vy-
zváni, aby v určitý čas dítky ško-
lou povinné zapsati dali a pak pil-
ně do školy posílali. 
13. září 1918
Osobní
Primář naší veřej. nemocnice pan 
docent Dr. E. Rychlík, c. k. plukov-
ní lékař, operatér a  rytíř mnoha 

řádů, který od počátku války dlel 
v poli, byl, po neštěstí měst. léka-
ře p.  Dr.  F. Hrudičku stihnuvším, 
na  žádost povolaných činitelů 
dočasně služby sproštěn a ujal se 
svého místa v městě našem. 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Vrcholem září roku 1918 byla slavnost pořádaná v neděli 8. září pod názvem Hradec a okolí Českému srdci. Pří-
prava této společenské vlastenecky podbarvené charitativní akce zaměstnávala občany města i okolí celé léto. 
Záštitu převzala městská rada a výbor akce čítal dvacet pracovníků doplněných čtyřiceti delegáty – zástupci spol-
ků a dalších organizací. Konání celé akce, včetně následujících dozvuků, tak zaměstnalo všechny místní, a zprávy 

o jejím průběhu tak logicky plnily hlavní strany týdeníku Ohlas od Nežárky. Samotná akce se stala jakousi národní manifestací. Její rozsah a možné 
důsledky zaměstnaly i tehdejší c. k. cenzuru, která zasáhla do hotové sazby slavnostního proslovu předneseného na slavnosti říšským poslancem Ja-
nem Vackem. Dodnes je jejím němým svědkem chybějící text na titulní straně týdeníku ze 13. září.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

 � 500 let venkovní křížové cesty v Jindřichově Hradci 
(pokračování z minulého čísla)
Z  popudu františkánských řeholníků a  fará-
ře Kaplicara se sešlo několik bohatších zdej-
ších měšťanů – známe konkrétní jména čtyř, 
z nichž dva byli purkmistry a společně se do-

hodli poslat papeži do Říma žádost o povole-
ní zřídit v Jindřichově Hradci něco tehdy zce-
la ojedinělého, totiž venkovní křížovou cestu. 
Kdy byla tato žádost napsána nevíme, proto-
že neznáme, jak dlouho „šla“ pošta z J. Hrad-
ce do Říma ani jak rychle úřadovala příslušná 

papežská kancelář. Text této žádosti se zřejmě 
nedochoval, avšak přesto snad ho známe té-
měř celý, neboť papežská kancelář jindřicho-
hradeckou žádost vkomponovala do papežo-
vy odpovědi, která je datována 5. června 1518, 
v den svatého Bonifáce, v 6. roce pontifikátu 
papeže Lva X. Odpověď byla koncipována 
jako papežské breve (jeden z  druhů papež-
ských listin). Je poněkud úsměvné, že papež, 
který pochopitelně nikdy v Jindřichově Hradci 
nebyl, ve svém breve přímo nařizuje, jak v hra-
deckých poměrech má být křížová cesta po-
stavena. Musí mít celkem 11 zastavení, z toho 
deset budou tvořit sloupy (zřejmě dřevěné), 

na  kterých budou obrazy: 1. Kristus na  ho-
ře Olivetské; 2. Bičování a  trním korunování; 
3. Pilát Ježíše odsuzuje k  ukřižování; 4. Ježíš 
nese kříž a upadá; 5. Veronika podává Ježíšo-
vi roušku k utření obličeje; 6. Ježíš se setkává 
s jeruzalémskými ženami; 7. Ježíš znovu padá 
při výstupu na horu Kalvárii; 8. Je připravován 
kříž k ukřižování; 9. Kristus je ukřižován a umí-
rá; 10. Tělo mrtvého Krista je sňato z kříže. Po-

slední, 11. zastavení, bude představovat Je-
žíšův hrob v kapli při kostele sv. Jakuba. Těm, 
kdo budou při křížové cestě zbožně rozjímat 
o umučení Páně a splní další podmínky, udě-
lil papež možnost získat určitá duchovní dob-
rodiní. Při splnění určených podmínek mo-

hou je získat i ti, kteří nejsou fyzicky schopni 
postupovat od  zastavení k  zastavení. Zejmé-
na určil konat pobožnosti křížové cesty o ne-
dělích a  dnech pracovního volna v  době od 
1. neděle postní (jaro) do Vzpomínky na všech-
ny věrné zemřelé (2. 11.), tedy do konce podzi-
mu. Je známo, že při zastaveních křížové cesty 
se modlili jak katolíci, tak i utrakvisté. Nevíme, 
jestli všechna zastavení křížové cesty byla in-
stalována již v  roce vydání papežského bre-

ve, tedy 1518, anebo až v roce 1519, kdy text 
breve byl zaregistrován (14. 7.) na  tehdy ne-
obsazeném pražském arcibiskupství adminis-
trátorem katolické konsistoře (1511-1525), li-
toměřickým proboštem P. Janem Žákem.
Můžeme předpokládat, ale důkaz pro to ne-
máme, že trasa zastavení této první křížové 
cesty se příliš nelišila od současné křížové ces-
ty, která původně také měla jen deset venkov-
ních zastavení. Je jisté, že rozsáhlý reliéf svahu 
od  kostela sv. Jakuba k  pravému břehu  ře-
ky Nežárky je v  podstatě stále stejný, rozdíl-
ný může být jen v nějakých terénních jednot-

livostech, provedených v  19. století při jeho 
úpravách na park. Nyní zde však jistě roste ji-
ná vegetace. Je známo, že dříve byl intenzivně 
zemědělsky využíván každý kousek půdy. Pro-
to na rovinatějších místech svahu od kostela 
sv. Jakuba k Nežárce byla zřejmě pole, kdo si 

pole oplotil, měl zahradu, na svažitějších mís-
tech rostla tráva, kterou třeba spásaly ovce 
a kozy. Možná, že ojediněle zde rostl i nějaký 
ovocný strom. Také okolí kostela sv. Jakuba 
bylo jiné, vždyť teprve v  roce 1855-1856 zde 
byly vysázeny stromy, které v současné době 
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svojí výškou překrývají i věž kostela. Je nutno 
si uvědomit, že přístup z města na tento svah 
byl složitější než nyní. Neexistovala totiž teď 
tolik využívaná Naxerova lávka pod gymná-
ziem, takže i pěší se dostávali do této lokality 
buď přes most pod Nežáreckou branou, ane-
bo přes most pod františkánským klášterem. 
Na starých mapách vidíme, že páteřní komu-
nikací zde byla nějaká cesta, předchůdkyně 
dnešní Bratrské ulice. Jdeme-li od Nežárecké 
ulice po  dnešní Bratrské ulici, okolo evange-
lického kostela, dojdeme ke  kovovému altá-
nu, poblíž kterého odbočuje ještě cesta vlevo, 
která vede do polí a ke kostelu sv. Jakuba. Dle 
starých map i ta zde kdysi byla a při ní byla ta-
ké postavena některá zastavení křížové cesty. 

Zřejmě nějaká pěšina také vedla podél pravé-
ho břehu řeky Nežárky a na jejím začátku byla 
ze strany Nežáreckého předměstí instalována 
první zastavení křížové cesty, další zastavení 

byla v kopcovitém terénu stavěna podél cest, 
které při parkové úpravě byly zřejmě změně-
ny. Také nyní okolo několika posledních zasta-

vení křížové cesty, přímo pod kostelem svaté-
ho Jakuba, už žádná cesta neexistuje.
Podobně, jako skutečná jeruzalémská křížová 
cesta vede do vrchu, na Kalvárii, i její „repliky“ 
ve zvlněné krajině, tedy venkovní křížové ces-
ty, začínají prvním zastavením na úpatí a pak 
další zastavení v  různých intervalech postu-
pují do kopce, kde na nejvyvýšenějším místě 
končí Ježíšovým hrobem buď v kostele, nebo 
nějaké kapličce. Venkovní křížová cesta, umís-
těná do  volné přírody, vždy znamená zdu-
chovnění celé krajiny, neboť ta se najednou 
stává, díky obrazům na jednotlivých zastave-
ních, součástí posvátného děje. A právě tak je 
tomu již 500 let i v Jindřichově Hradci. 

Karel Bajer

cie Sedláková Hůlová a harmonický doprovod 
zajistí na varhanní pozitiv Marek Čermák.
Hudba, která v  kostele zazní, byla objeve-
na v bohatých sbírkách kroměřížského archi-
vu. Sbírka biskupa Karla Lichtensteina - jedné 
z nejvlivnějších církevních a politických osob-
ností druhé poloviny 17. století na Moravě, je 
největší hudební sbírkou z tohoto období do-
chovanou ve  střední Evropě. Představuje vý-
znamný souhrn materiálů pro bližší pochope-
ní barokní hudby nejenom v českých zemích. 
Je zároveň významným dokladem hudby 
kroměřížské kapely biskupa Karla z  Lichten-

 � Koncert pro Karla z Lichtensteinu Castelcorna rozezní kostel sv. Jana Křtitele
V  kostele sv. Jana Křtitele ve  Štítného ulici 
se v neděli 23. září rozezní hudba ze 17. stole-
tí. Na koncertu s názvem “KONCERT PRO KAR-
LA Z  LICHTENSTEINU - CASTELCORNA, aneb 
hudební střípky z  Arcibiskupského archivu 
v Kroměříži” se představí soubor věnující se au-
tentické interpretaci převážně duchovní hudby 
16. a 17. století Capella Ornamentata. 
Vedoucím a  zakladatelem souboru je hráč 
na  cink (méně známý historický nátrubkový 
dechový nástroj) a zobcové flétny Richard Še-
da. V Jindřichově Hradci ho doplní sopranist-
ka Marie Rosová, hráčka na barokní housle Lu-

steinu-Castelcorna, která byla nejvýznamněj-
ším hudebním souborem v  českých zemích 
v druhé polovině 17. století.
Pořadatelem koncertu, který je možné zreali-
zovat díky finanční podpoře města Jindřichův 
Hradec a Waldviertler Sparkasse Bank AG, je 
Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka, z.s.
Vstupenky na  koncert je možné zakoupit 
v  předprodeji v  sekretariátu ZUŠ v  Jandero-
vě ulici. Začátek koncertu je od 19.00 hodin. 
Všichni jsou srdečně zváni.

Marián Mikula

tra při Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
v  ČR z  Tábora. Čeká vás zde poradenství 
a  zprostředkování kontaktů na  firmy, zajišťu-
jící kompenzační pomůcky odstraňující bari-
éry pro sluchově postižené, zprostředkování 
opravy kompenzačních pomůcek a sluchadel 
ve  spolupráci se specializovanými firmami, 
možnost zapůjčit si sluchadla po dobu opra-
vy, možnost zakoupení baterií do  sluchadel, 

 � Lidem se sluchovým postižením budou věnovány přednášky v jindřichohradecké Mesadě
V  pondělí 17. září 2018 se v  jindřichohra-
decké Mesadě v Růžové ulici č. 30/II usku-
teční od 13.00 hodin přednáška Ing. Zdeňka 
Kašpara z Plzně na téma „Kompenzační po-
můcky pro osoby se sluchovým postiže-
ním“.
V  termínech 25. září a  27. listopadu 2018 
se vám na stejném místě budou od 9.30 ho-
din věnovat pracovnice Poradenského cen-

tvarovky a  další příslušenství ke  sluchadlům 
(sušící a  čistící tablety, hadičky ke  tvarovce 
atd.), výměna hadiček k individuální tvarovce 
a  vyčištění koncovky v  ultrazvukové čističce. 
K  dispozici budou zdarma letáky a  katalogy 
kompenzačních pomůcek pro osoby se slu-
chovou vadou a brožury „Tipy a rady“ pro oso-
by se sluchovým postižením.

Eliška Macurová

delní soubor Waxwing Theatre s představením 
Smysl kura. Toto představení je vhodné pro do-
spělé i děti od 10 let. Vznik inscenace podpořila 
Sladovna Písek. Loutková inscenace pojednává 

o snaze zvrátit tok času, a to ve chvíli, kdy celý 
svět visí na řeznickém špalku a času zbývá jen 
tak tak na poslední danse macabre.

 � Jindřichohradecká ZUŠka bude hostit sedmnácté Dadainspirační dny
Od pátečního večera 28. září až do neděle 
30. září bude v  prostorách Základní umě-
lecké školy v  Jindřichově Hradci probíhat 
17. ročník festivalu studentského a autor-
ského divadla.
V  průběhu existence divadelního festivalu vy-
stoupilo v  Jindřichově Hradci množství pro-
fesionálních divadelních souborů, souborů 
literárně-dramatického oboru základních umě-
leckých škol či pedagogů a  studentů Katedry 
autorské tvorby a  pedagogiky Divadelní aka-
demie múzických umění v  Praze. Festival se 
opět zaměří víc na práci v dílnách, přesto si jin-
dřichohradečtí diváci budou moci přijít na své. 
K  zhlédnutí bude několik představení středo-
školských divadelních souborů z  Jindřichova 
Hradce a  Prahy. Součástí festivalu bude i  vy-
stoupení profesionálních divadelníků. Do měs-
ta nad Vajgarem zavítá a  inspiraci dodá diva-

V rámci festivalu budou probíhat dílny, kterých 
se za mírný poplatek může zúčastnit každý, kdo 
bude mít zájem o  získání nových zkušeností 
a dovedností v oblasti hlasové techniky, pohy-
bové techniky, dialogického jednání či scénic-
kého čtení.
Přijďte se sami na vlastní oči přesvědčit, že di-
vadelní zázraky se nedějí jen na  velkých diva-
delních scénách, ale i v inscenacích středoškol-
ských divadelních souborů a že vytvořit v rámci 
několika hodin práce v dílně výstup hodný po-
zornosti diváků je úkol náročný, ale splnitelný.
Bližší informace o  programové nabídce nalez-
nete také na webových stránkách: www.zus-j-
hradec.cz. Festival za finančního přispění města 
Jindřichův Hradec a Jihočeského kraje pořádá 
Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka a ZUŠ 
Jindřichův Hradec.

Vojtěch Maděryč

Představení Kocour na 16. DadaInspiračních dnech
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ní lokality v  Užhorodu, Mukačevu a  Koloča-
vě. Poté jsme pokračovali autem trasou c. a k. 
vojáků jindřichohradeckého 75. pěšího plu-
ku přes Karpaty, tedy po jejich pochodové li-
nii vedoucí od Chustu, přes Dolinu, ve směru 
na Stanislav (nyní Ivano-Frankovsk) až do Sta-
rého Martinova. Zde jsme se setkali s vedením 
obce v  čele se starostkou Olgou Chariv. Ná-
sledující dny jsme provedli terénní průzkum 
v místě bojišť u Starého a Nového Martinova, 
zaměřili jsme se rovněž na  přípravu scénáře 
budoucího muzea v  kulturním domě ve  Sta-
rém Martinově. Právě zde by měla vzniknout 
expozice připomínající mimo jiné zdejší krva-

 � Po roce se na Ukrajinu vrátila jindřichohradecká expedice
Ve středu 11. července 2018 se členové Klu-
bu historie letectví Jindřichův Hradec vy-
dali po  roce opět na  území Ukrajiny, a  to 
u  příležitosti 100. výročí vzniku Českoslo-
venska. Hlavním cílem expedice bylo ma-
pování míst úzce spjatých s  osudy našich 
občanů, které život zavál dobrovolně, pra-
covně či díky 1. světové válce do  této čás-
ti východní Evropy. Osmidenní „Expedici 
Cebrov 2018“ v délce 2 435 km absolvova-
li Miroslav Homola, Ladislav Holický, Karel 
Maršík a Vladislav Burian. 
V úvodu cesty jsme dokumentovali „českoslo-
venské“ prvorepublikové vojenské a  policej-

vé boje z noci 23. a 24. června 1915 za účasti 
jindřichohradeckých vojáků. 
Následující den jsme se vydali do  obce Ceb-
rov. Podle ní jsme pojmenovali naši letošní ex-
pedici, neboť je úzce spojena s Jindřichovým 
Hradcem. Od  října 1915 do  května 1916 zde 
probíhaly těžké boje, které jsou zaznamená-
ny na pomníku z kóty 363. Ten do Jindřicho-
va Hradce přivezli „pětasedmdesátníci“ a  ny-
ní se nachází na  novém městském hřbitově. 
V  Cebrově stál původně u  kostela kamenný 
pomník, který připomínal naše vojáky pad-
lé ve  zdejších bojích. Ten však již dlouhou 
řadu let neexistuje. To byl také důvod, proč 
jsme zde spolu se starostou Cebrova Igorem 
Evstachijovičem umístili na  kostel dřevěnou 
pamětní desku zhotovenou Ladislavem Ho-
lickým z Okrouhlé Radouně. Ukrajinsky a čes-
ky připomíná příběh vojáků 75. pěšího pluku 
z bojů o nedalekou kótu 363.  
V závěru expedice jsme vzdali u českosloven-
ské mohyly v Kalinivce úctu našim padlým le-
gionářům z oblasti Zborova a Hodova, ale ta-
ké našim mrtvým c. a  k. vojákům z  prostoru 
Josefovky. V  této rozsáhlé části Haliče probí-
haly těžké boje v letech 1916 a 1917. V Jose-
fovce jsme během loňské „Expedice Hodov 
2017“ objevili neznámý hromadný hrob prav-
děpodobně ruských a  rakousko-uherských 
vojáků z 1. světové války, ve kterém jsou nej-
spíše uložena těla řady jindřichohradeckých 
„pětasedmdesátníků“. Pobyt na Ukrajině jsme 
zakončili pietním aktem u hrobů čs. legioná-
řů v Ozerné. Každé z výše uvedených míst při-
pomíná osudy českých vojáků, kteří bojovali 
v 1. světové válce daleko od svých rodin. Mno-
zí z  nich se domů nikdy nevrátili. Čest jejich 
památce!

Text a foto: Vladislav Burian

Památeční fotografie u kulturního domu ve Starém Martinově. Na fotografii jsou: Miroslav Homola, Ladislav Holický, zástupce 
obce Volodja Panchij, vedoucí kulturního domu Ira Lysjuk, starostka obce Olga Chariv a Karel Maršík s obrázkem a v něm vlo-
ženou výšivkou zhotovenou dětmi ze Starého Martinova.

Celé mistrovství vyvrcholí v sobotu 8. září, kdy 
hodinu po poledni proběhne také Mistrovství 
Evropy ve Freestyle. V této kategorii jsou pilo-
ti limitováni pouze časovým limitem 4 minut, 
ve  kterém musí přesvědčit rozhodčí o  svém 
umění, co vše dokáží se svým strojem zale-
tět. Doplňkovým programem posledního zá-
vodního dne je letecký den, kde je přislíbe-
na i exhibice Armády České republiky. Ten je 
na programu od 14.00 do 16.00 hodin. Na leti-
šti budou připraveny atrakce pro děti a nebu-
de chybět ani občerstvení. Ke  slavnostnímu 
dekorování vítězů a  vyhlášení Mistra Evropy 
dojde v 16.00 hodin.

 �Nebe nad Hradcem bude patřit leteckým akrobatům
Vzrušující zvuk motorů, rychlosti přesahující až 
400 km/h, extrémní přetížení, fyzická a psychická 
náročnost, to všechno jsou znaky letecké akroba-
cie – královny leteckých sportů. Aeroklub Jindři-
chův Hradec byl pro letošní rok pověřen uspořá-
dáním Mistrovství Evropy v letecké akrobacii 
v nejvyšší kategorii Unlimited. Tohoto závodu se 
mohou účastnit pouze nejlepší piloti světa. Šam-
pionát bude probíhat na  letišti v  Jindřichově 
Hradci od 1. do 8. září 2018. Slavnostní zahá-
jení proběhne v  sobotu 1. září od  18.00 ho- 
din v areálu Muzea Fotografie a MOM. Od ne-
děle do pátku pak budou každý den na letišti 
od 10. do 19. hodiny k vidění závodní lety. 

Největším českým favoritem je Martin Šonka, 
který bude obhajovat titul vicemistra Evropy 
z  roku 2016. Martina Šonku můžete znát ze 
světového závodu Red Bull Air Race nebo jako 
bývalého armádního stíhacího pilota.
Na  celou akci jste srdečně zváni a  kdyko-
liv můžete přijít podpořit své favority, či se 
jen pokochat ladností letecké akrobacie. Ce-
lý šampionát je pořádán ve  spolupráci s  Ae-
roklubem České republiky a odehraje se pod 
záštitou premiéra vlády Andreje Babiše, mini-
stra dopravy Dana Ťoka a starosty města Jind-
řichův Hradec Stanislava Mrvky.

Aleš Ferra

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA NUŠLA UPOZORŇUJE NA OMEZENÝ PROVOZ
Dovolujeme si vás upozornit, že od  11. července 2018 je hvězdárna z  důvodu vystěhování vybavení před rekonstrukcí objektu UZA-
VŘENA! V pátek 10. srpna 2018 jsme otevřeli v náhradním provozu a místě, tedy na Domě dětí a mládeže v Růžové ulici, konkrétně 
ve čtvrtky a pátky. V září to bude od 20.30 do 23.00 hodin. Další a přesnější informace zveřejníme v průběhu dalších dnů. Sledujte je 
na: www.hvezdarnajh.cz a www.ddmjh.cz. Bližší informace na tel. č.: 725 763 207 nebo 606 633 439. Děkujeme za vaši trpělivost a přízeň 
a prosíme, zachovejte ji pro nás i nadále a drže nám palce.
Za kolektiv hvězdárny a Astroklubu prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci Jana Jirků
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 � Česko-slovenské partnerství škol pokračuje
Již více než šedesát let trvá a rozvíjí se partner-
ství mezi Gymnáziem V. Nováka v Jindřichově 
Hradci a  Gymnáziem J. Kráľa ze Zlatých Mo-
ravců na  Slovensku. V  závěru minulého škol-
ního roku, konkrétně ve dnech 14.-16. června, 
proběhlo další z pravidelných setkání, tento-
krát v Jindřichově Hradci. Třicetičlenná skupi-
na žáků a  pedagogů si se zájmem prohlédla 
školu i naše město, slovenští přátelé navštívili 
také město Slavonice, hrad Landštejn a zámek 
Červená Lhota. Sté výročí vzniku samostatné-
ho Československa jsme si připomenuli spo-
lečným vysazením „stromu přátelství“ v areá-
lu gymnázia. Lípa bude připomínat společnou 
historii našich národů a  dlouholetou spolu-
práci obou středních škol. Poděkování patří 
všem, kdo přispěli k úspěšnému průběhu le-
tošního setkání, především bance Waldviertel 
Sparkasse Jindřichův Hradec. 

Jana Burianová Pedagogové obou gymnázií během návštěvy Červené Lhoty. 

Slavnost pro děti i  dospělé bude zahájena 
ve  14.00 hodin v  prostorách kavárny Fo-
toCafé a  přilehlé zahrady. Těšit se může-
te na  ochutnávku typických jídel, na  stavě-

 � Svátek stanů připomene také unikátní divadelní představení
V neděli 23. září 2018 pořádá místní spolek 
ZIKARON ve spolupráci s kavárnou FotoCafé 
a za finanční podpory města Jindřichův Hra-
dec připomenutí židovského svátku sukot. 

ní a  zdobení provizorního přístřešku – suky, 
ale i  na  unikátní divadelní představení „Dře-
věná krabička“ v provedení divadelního spol-
ku Ochotní Suchdolníci. Divadelní představe-
ní je inspirováno pohádkou, kterou v Terezíně 
sepsal JUDr.  Eduard Lederer během svého 
válečného věznění. V  režii Adriany Skálové, 
pravnučky JUDr.  Lederera, budete mít mož-
nost zhlédnout propojení pohádkového pří-
běhu spolu s  příběhem již zmíněné rodiny, 
která v historii našeho města zanechala svoji 
nesmazatelnou stopu.
Spolek ZIKARON srdečně zve širokou veřej-
nost.

Marta Leblová

net, kopírování, čítárna novin a časopisů).  Dou-
fáme, že naši klienti tuto změnu uvítají a budou 
spokojeni. Běžná provozní doba bude obnovena 
v pondělí 3. září (pobočka Vajgar), v sobotu bude 
knihovna poprvé otevřena 8. září 2018.

Virtuální univerzita třetího věku a Trénová-
ní paměti
Od  října opět začnou v  knihovně vzděláva-
cí kurzy nejen pro seniory. Kromě tradičních 
přednášek a  besed se mohou návštěvníci při-
hlásit do  kurzů Trénování paměti s  paní Ol-

 �Městská knihovna zahajuje po prázdninách standardní provoz
Ačkoli měla městská knihovna v  létě omezený 
provoz, nezaháleli jsme. Během měsíce srpna 
došlo k přestěhování hudebního oddělení do vy-
lepšených prostor suterénu. Spojením hudební-
ho oddělení a  oddělení Internet - čítárna jsme 
získali možnost poskytovat více služeb na  jed-
nom místě s rozšířenou otevírací dobou pro zá-
kazníky hudebního oddělení oproti původnímu 
stavu. Nyní je možné půjčovat audioknihy a hud-
bu od úterý do soboty po celou otevírací dobu 
knihovny. Služby, které poskytovalo oddělení In-
ternet – čítárna, zůstaly zachovány (veřejný inter-

Dospělé oddělení Hudební oddělení & Internet - čítárna Dětské oddělení
Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno
Úterý 9:00 – 18:00 9:00 – 18:00    9:00 – 18:00
Středa 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 12:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 18:00 9:00 – 18:00 12:00 – 18:00
Pátek 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00    9:00 – 17:00
Sobota 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 zavřeno

gou Šenoldovou. Také mohou zkusit Virtuální 
univerzitu třetího věku, která začíná ve čtvr-
tek 4. října. Tentokrát budou posluchači moci 
navštěvovat dva kurzy Cestování - co jste možná 
nevěděli a Genealogie - hledáme své předky. Za-
pojit se mohou i noví zájemci o studium. Výuka 
probíhá formou videopřednášek v  poslecho-
vém sále knihovny jednou za 14 dní. Více infor-
mací naleznete na stránkách portálu: e-senior.
cz nebo ve studovně u Mgr. Olgy Švecové. Zve-
me všechny zájemce na první nezávaznou ho-
dinu 4. října od 9.00 hodin.

Olga Švecová  
Psychobudka
Městská knihovna Jindřichův Hradec nabí-
zí jedinečnou možnost prožít běžnou situa-
ci očima a ušima člověka se schizofrenií v „si-
mulátoru schizofrenie“. Psychobudku bude 
možné vyzkoušet od 11. do 14. září v pro-
vozní době knihovny. Akci ve  spolupráci 
s knihovnou pořádá FOKUS Tábor v rámci Týd-
nů pro duševní zdraví.

Simona Pavlišová

Provozní doba Městské knihovny Jindřichův Hradec
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poru při avizovaném benefičním koncertu, ne-
bo také osobně přes dárcovskou DMS DEBRA 
30…na telefonní číslo 87  777. Více informací 
na stránkách: www.debra-cz.org. 
Mezinárodní orchestr Jindřichův Hra-
dec – Gmünd složený z  českých a  rakous-
kých hudebníků působí v  současné podobě 
na amatérské scéně od roku 2000. Základem 
orchestru jsou smyčce (housle, viola, violon-

cello a kontrabas) doplněné dřevěnými a žes-
ťovými dechovými nástroji (flétna, hoboj, kla-
rinet, trubka a pozoun).
Může v  něm hrát každý, bez omezení věkem, 
národností (jazykem) či dosaženou interpretač-
ní úrovní. Za  dobu své činnosti nastudoval or-
chestr řadu skladeb, z nichž namátkou vybíráme 
Bachovy a  Händlovy orchestrální svity, Mozar- 
tovy a  Haydnovy symfonie, sólové koncerty 
a skladby pro housle, violoncello, klavír, trubku, 

 � Výtěžek benefičního koncertu pomůže lidem s „Nemocí motýlích křídel“
Společnost přátel ZUŠ V. Nováka Jindřichův 
Hradec ve spolupráci s Mezinárodním orches-
trem Jindřichův Hradec - Gmünd pořádá Be-
nefiční koncert na pomoc dětem i dospělým 
s vážným onemocněním EB – u nás nazýva-
ným „Nemoc motýlích křídel“, kteří jsou zaštítě-
ni charitativní organizací DEBRA ČR, z.ú.
DEBRA, z.ú. byla založena v  roce 2004. Jejím 
cílem je pomoci prosazovat a  hájit zájmy li-

dí s nemocí EB a podporovat také jejich rodi-
ny. Svými aktivitami usiluje o to, aby nemocní, 
kterých je v naší republice přibližně 300, doká-
zali čelit tíživé ekonomické, psychické a sociál-
ní situaci, jež vyplývá ze záludnosti tohoto one-
mocnění. Nemoc EB (Epidermolysis bullosa) 
je geneticky podmíněna a v současné době ji 
nelze zcela vyléčit. Díky vysoce specializované 
lékařské péči se však daří život nemocných vý-
razně zlepšovat. Děkujeme i vám moc za pod-

klarinet a  harfu a  mnoho dalších skladeb růz-
ných žánrů a  epoch. Na  koncertech vystupuje 
kolem 45 členů, na soustředění pak jezdí i s pří-
pravnými soubory přes 60 hudebníků z  Čech, 
Rakouska a v posledních letech i z Německa.
Vedoucími orchestru jsou učitelé Základní 
umělecké školy Vítězslava Nováka v  Jindři-
chově Hradci Ilona Průšová a Miroslav Chytka. 
Na  soustředěních působí také jejich asisten-
ti: Dana Klásková, Štěpán Chytka, Maria Kainz 
a Barbara Koller. Významná je podpora obou 
mateřských institucí - Základní umělecké ško-
ly V. Nováka v  J. Hradci a  Svazu hudebních 
škol horního Waldviertelu v Gmündu.
Zkoušková činnost probíhá ve  školním ro-
ce každou středu v  J. Hradci, Rakušané pak 
zkouší každý čtvrtek v Gmündu. Dvakrát roč-
ně probíhají společná vícedenní soustředění 
v  Rakousku - v  létě v  Gmündu a  o Velikono-
cích ve Weitře. Soustředění končí závěrečnými 
koncerty ve Zwettlu, Gmündu, Weitře a Jindři-
chově Hradci, kde s orchestrem vystupují i só-
listé z řad členů orchestru nebo hosté. 
Benefiční koncert se koná v Rytířském sále 
jindřichohradeckého hradu a zámku v ne-
děli 16. září 2018 v 17.00 hodin. 
Srdečně vás zveme a  těšíme se na  společně 
prožité chvíle při skvělé hudbě a s vědomím, 
že pomůžeme těm, kteří naši podporu velmi 
potřebují.

Jana Vojáčková

zapůjčil soukromý sběratel Petr Pokorný. V pá-
tek 3. srpna proběhla u příležitosti jubilejních 
oslav 10. výročí založení muzea od 20.00 ho- 

 � Klub historie letectví o prázdninách nezahálel
Mimo celoroční práce na dokumentaci osudů 
československých předválečných, válečných 
a poválečných letců se členové klubu věnova-
li nejvíce práci v Leteckém muzeu Deštná, je-
hož expozic jsou autory.   
Během července a srpna byly v muzeu nain-
stalovány nové uniformy ze soukromých sbí-
rek, torzo záchranného německého leteckého 
člunu věnované klubu Ondřejem Prokopcem, 
sportovní vojenské prvorepublikové medai-
le, vyznamenání a  mnohé další. Návštěvníci 
mohli zhlédnout také exponáty připomínají-
cí tragickou havárii vrtulníku u obce Stipanjiči 
v Bosně a Hercegovině, kde se svojí osádkou 
zahynul mjr. Rostislav Samec z Tábora. Jednou 
z největších změn byla úprava v expozici čes-
koslovenského poválečného letectva, kterou 

din Noční komentovaná prohlídka expozic 
Leteckého muzea v podání členů klubu Vladi-
slava Buriana a Radka Nováka. Letecké muze-
um Deštná bude otevřeno do konce září, poté 
pouze pro objednané zájemce.  
Autor článku se v srpnu zúčastnil v Praze jed-
nání výboru Českého svazu letectví pod ve-
dením předsedy plukovníka Oldřicha Pelčá-
ka a místopředsedy plukovníka Václava Vaška. 
Klub historie letectví Jindřichův Hradec byl 
přizván k užší spolupráci mezi oběma spolky. 
Jedním z  výstupů bude účast klubu na  pod-
zimních oslavách 100 let československého 
letectva u příležitosti 100 let vzniku samostat-
ného Československa.

Text a foto: Vladislav Burian

První se jmenuje „Ze života netopýrů“, a je ur-
čena rodinám spíše s  malými  dětmi (cca 5 let 
až 5. třída). Sejdeme se v sobotu 15. září na za-
stávce u  pískárny v  Jindřiši ve  13.30 hodin 
po  příjezdu vlaku JHMD (odjezd z  J. Hradce 
ve 13.20 hodin). Poté společně půjdeme do Jind- 
řichova Hradce, konec bude u  panelu naučné 
stezky v Denisově ulici. Na vycházce si budeme 
o netopýrech povídat hravou formou.
Dospělé a větší děti pak zveme na „Večerní set- 
kání s netopýry“, které povede RNDr. Antonín 

 �Pozorovat netopýry můžete v denních i nočních hodinách
Netopýři patří mezi zajímavé živočichy obý-
vající často i městské prostředí. Některé druhy 
netopýrů jsou vázané téměř výhradně na lid-
ské stavby, jiné druhy využívají přírodní úkry-
ty, nejčastěji však během ročního životního 
cyklu oba typy úkrytů střídají. Podzimní ob-
dobí je pro pozorování netopýrů výhodné, 
protože se právě přesouvají mezi letními sídly 
a zimovišti, ale i z  jiných důvodů. Spolek Ha-
merský potok z.s. si pro zájemce o tyto tvory 
připravil dvě vycházky.

Reiter, Ph.D.  z  Jihomoravského muzea ve 
Znojmě. Půjde o procházku s detektorem pro po-
slech orientačních a společenských hlasů neto-
pýrů včetně vyprávění o nich. Sraz bude 28. září 
v  19.00 hodin před evangelickým kostelem 
v Bratrské ulici. V případě nepříznivého počasí 
(déšť, silný vítr) bude akce probíhat formou krát-
ké přednášky ve sborové místnosti fary.
Obě akce jsou podpořeny z Grantového pro-
gramu Jihočeského kraje pro rok 2018.

Jana Dvořáková   

Jaroslav Vobr provádí poslední úpravy před uzavřením vitríny 
„MiGů“ v Leteckém muzeu Deštná.
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CHCETE NÁS?
Bee
kříženka NO, fena, 1 rok, kastrovaná
Bee je mladá fenka NO (nejspíše kříženec 
NO). Je velmi chytrá a  zvídavá, ale  kvů-
li špatným zkušenostem s bývalým majite-
lem potřebuje trpělivý přístup. Ovládá pár 
základních povelů a  velmi ráda se učí no-
vým věcem. S ostatními pejsky vychází dob-
ře, je zvyklá na pobyt venku i v bytě. Je čis-
totná, nicméně není vhodná k adopci pouze do bytu, ideální pro ni je 
domek se zahrádkou, kde má možnost být venku i doma. S trpělivým 
přístupem z ní bude skvělá parťačka pro život.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 11 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktiv-
ní, bez problémů zvládá i 20 km procházku. 
Má rád společnost lidí. S  fenkami i  pejsky 
vychází na  procházce  dobře (musí se s  ni-
mi nejprve seznámit), ale v novém domově 
by měl být jedináčkem. 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 skvě-
le. Je čistotný a neštěká. Na vodítku trochu tahá, ale vzhledem k jeho 
velikosti to není žádná tragédie. Není vhodný ke slepicím či kočkám, 
které loví.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Jarča
fena, kříženka, cca 7-8 let, kastrovaná
Jaruška je vzorná, čistotná, klidná a chytrá. 
Moc ráda je doma a  pro svého páníčka je 
velkou parťačkou. S ostatními pejsky vychá-
zí dobře. Je vhodná do  domku se zahrád-
kou, ale není to pejsek na ven. Potřebuje cit-
livý přístup a klidné, již stabilní prostředí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Tetička
kočka, 11 let, kastrovaná
Tetička je hodná a  přátelská kočička, 
na ostatní kočky je zvyklá, ale byla v tlupě 
trochu šikanována. Proto by byla vhodněj-
ší k méně dominantní kočičkám, protože se 
neumí moc prosadit, ale jinak jí přítomnost 
kočiček nevadí. Je zvyklá žít v bytě a je čistotná. Problém jí nedělají ani 
pejsci a malé děti. Prostě pohodová, klidná babča.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Spark
kocourek,  narozen cca v  půlce května 2017, 
kastrovaný
Spark je čistotný (krásně chodí na  kočko-
lit), skvěle baští, má rád společnost ostat-
ních koček. Lidí se spíše straní, ale když si ho 
„ulovíte“, nechá se pomazlit i pochovat (do-
konce si u toho i zavrní). Na nového člověka si ale bude chvilku zvykat.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Mojmír
kocour, starší, kastrovaný
Mojmír je starší, milý a hodný kocourek, kte-
rý přišel velmi vyhublý, ale již se nám zaku-
lacuje (váží přes 4 kg), nicméně pořád rád 
baští. Je to milý dědoušek a jistě nám všem 
ještě ukáže. Dobře vychází i s další kočičkou 
a doma je čistotný.
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

Motto: „Je možné něco poznat, 
aniž to opravdu zažijeme? Ano, 
ale nikdy to nebude naší nedíl-
nou součástí“

(Paolo Coelho)

Žhavé léto se pomalu chýlí 
ke  konci a  nám v  mysli i  srdcích 
doznívají vzpomínky na  prožitá 
dobrodružství. Kamarádi na  Fa-
cebooku ještě sdílí dojmy a posí-
lají si fotky a  reportáže z  tábora. 
Byl nádherný, v  souladu s  téma-
tem přímo pohádkový (S  Arabe-
lou do  říše pohádek). Silné týmy, 
silné zážitky. Vždycky považuji 
tak trochu za  zázrak, když dáme 
dohromady dobrovolnický tým, 

s  ním program a  vše, co k  tábo-
ru patří. To mám naději. A za vel-
ký zázrak považuji, když je tábor 
za námi. Bez úrazu, epi záchvatu, 
bez velkých ztrát, s  dobrými zá-
žitky a  krásnými vzpomínkami. 
Oproti jiným organizacím to ma-
jí OKNA trochu složitější. Zatím-
co YMCA, skauti, pionýři a  další 
dětské organizace si ze svých tá-
borníků nové dobrovolníky vy-
chovávají, OKNA budou na svých 
akcích vždy potřebovat asistenty. 
I  když dospělí klienti do  progra-
mu vydatně přispívají, asistence 
je nutná. I  proto každoročně za-
žíváme velikou radost z  nových 
lidí, kteří obohatí náš tým. A  ješ-
tě větší radost z těch, kteří se vra-
cejí, vytvářejí jádro, řád a systém. 
Na  letošním táboře měla nej-
mladší dobrovolnice 17 let, nej-
starší 57 let. 40 let rozdíl, a přesto 
byly schopné si spolu hrát, tvořit, 

starat se. Dvě dobrovolnice ab-
solvovaly tábor již po  patnácté – 
nechyběly ani na  jednom. Stejně 
jako řada klientů. Stárneme spo-
lečně a dovedeme si přitom hrát. 
Považuji za  veliké štěstí, když se 
lidé dokážou na  sebe naladit, 
vnímat potřeby jeden druhého, 
a hlavně se podporovat! V dnešní 
bezohledně konkurenční době je 
to vzácný jev! Milý Ondřej Kroni-
ka nás nazval ostrůvkem pozitiv-
ní deviace. Krásný název – kéž by 
nám to vydrželo! Ale i kdyby ne – 
15 let práce organizace, 15 tábo-
rů zajištěných dobrovolníky – to je 
obrovské množství dobře prožité-
ho času! Patří za něj velký dík! Díky 
patří také manželům Kukačkovým 
a  Vojtovi Dubovi, kteří již třetím 
rokem jezdí na  tábor jako exter-
nisté a realizují lanové aktivity. Je 
to jedna z nejoblíbenějších aktivit! 
Velikou pomocí pro akci je také fi-
nanční podpora měst a obcí. V le-
tošním roce nás podpořila města 
Jindřichův Hradec a Nová Byst-
řice, obce Jarošov, Plavsko, Pol-
ště, Horní Pěna a Paršovice. Bez 
jejich finanční výpomoci bychom 
těžko uhradili pobyt dobrovolní-
ků v penzionu a tábor by byl pro 
mnohé finančně nedostupný. Dík 
patří také lidem z  Chlumu u Tře-
boně – paní Řehořové, která pro 
nás otevřela kostel a povyprávěla 
o jeho historii, umožnila také var-
hanní koncert Petra Mottla. A pa-
nu Princovi, který nám umožnil 
„Popelčin bál“ na místním zámku. 
Jejich čas a ochota nejsou samo-
zřejmé! Pomalu uzavírám pohád-
kovou knihu letošního léta. Dou-
fám, že nás všechny bude ještě 
dlouho provázet krásný zážitek 
a  prosvítí i  chmurné dny. A  vám, 
laskaví čtenáři, přeji, abyste měli 
s kým pozitivně trávit čas a sdílet 
sny, naděje a touhy v bezpečném 
vztahovém prostředí!

Drahomíra Blažková

 � Žhavé letní prožitky v Oknech
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KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla a na koncert
Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii Axela Hellsteniuse „Elling a Kjell 
Bjarne aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ“ dne 
20. září 2018 od 19.00 hodin do divadelní-
ho sálu. Pantheon production. Divadelní 
předplatné skupiny A. 
V  režii Jakuba Nvoty hrají: Martin Hofmann, 
Filip Blažek, Michal Slaný, Lenka Zahradnická 
a Šárka Opršálová. 
Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel 
Ellinga a  Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli pokoj 
v  ústavu pro duševně nemocné, a  kteří stojí 
před velkou výzvou začít společný život mi-
mo stěny léčebny. Divák se stává svědkem je-
jich střetávání se s  každodenní realitou, kte-
rá je pro oba přátele komplikovaná a přináší 
řadu velmi humorných situací, zároveň však, 
pod odlehčeným tónem, dobře rozumí osa-
mocenosti hrdinů, jejich strachu z lidí i touze 
po lásce a přátelství.

Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci Kru-
hu přátel hudby na  koncert „SMETANO-
VO TRIO“ dne 20. září 2018 od  19.00 ho- 
din do kaple sv. Maří Magdaleny. 
Účinkuje: Jitka Čechová – klavír, Radim Kres-
ta – housle, Jan Páleníček – violoncello
Program: Sergej Rachmaninov - Elegické trio 
č. 1 g moll, Alexander Zemlinsky - Klavírní trio 
op. 3, Antonín Dvořák - Trio op. 90, „Dumky“
Smetanovo trio, založené v roce 1934 legen-
dárním českým klavíristou Josefem Páleníč-
kem, patří k  nejprestižnějším českým sou-
borům současnosti. Členové Smetanova tria 
ve své interpretaci navazují na ideál, který vy-
tvořili jeho předchůdci, ale i  další významné 
sólistické osobnosti interpretačního umění 
20. století, které se setkávaly na  poli komor-
ní hudby. I  dnešní členové Smetanova tria – 
všichni tři významní čeští sólisté – dokazují, že 
základním předpokladem úspěchu každého 
kvalitního tria je dokonalá sólistická vybave-
nost hráčů. Cesta Smetanova tria je v poslední 
době lemována mimořádnými mezinárodní-
mi úspěchy. Smetanovo trio realizovalo ce-
lou řadu nahrávek u domácích a zahraničních 
společností, od roku 2000 pravidelně nahrává 
pro firmu Supraphon. 
Klavíristka Jitka Čechová po studiu na kon-
zervatoři v Praze (prof. Novotný) pokračovala 
ve  svém hudebním vzdělávání na  Akademii 
múzických umění v  Praze (prof.  Toperczer). 
Velký vliv na rozvoj její hudební individuali-
ty měla postgraduální studia u Eugena Indji-
ce v Paříži a Vitali Berzona ve Freiburgu. Dal-
ší zkušenosti sbírala na mistrovských kurzech 
R. Kehrera ve Výmaru, E. Indjice a L. Bermana 
v Piešťanech. Jitka Čechová získala titul lau-
reáta v  řadě mezinárodních soutěží – Mezi-
národní Chopinova soutěž v  Mariánských 
Lázních, Mezinárodní Smetanova soutěž 
v  Hradci Králové, Mezinárodní Hummelova 

soutěž v Bratislavě, Virtuosi per musica di pi-
anoforte, Mezinárodní soutěž komorní hud-
by v Detmoldu. Jako sólistka je velmi vysoko 
ceněna kritikou v mnoha evropských zemích 
a také v zámoří kde spolupracuje s význam-
nými orchestry a vystupuje se sólovými a ko-
morními programy. 
Jako sólista i komorní hráč je Radim Kresta 
pravidelným hostem rozhlasů a  televizí do-
ma i v zahraničí. Od roku 2011 působí také ja-
ko pedagog hlavního oboru housle na Praž-
ské konzervatoři.
Přední český sólista a  komorní hráč, nositel 
velké rodinné hudební tradice, které vdech-

nul život klavírista a  hudební skladatel Jo-
sef Páleníček, zakladatel Smetanova tria. Jan 
Páleníček vystudoval konzervatoř a  AMU 
v  Praze u  dvou nejlepších pedagogů té do-
by, prof. Saši Večtomova a prof. Miloše Sádla. 
Komorní hudbu studoval ve třídě prof. Jose-
fa Vlacha – primária Vlachova kvarteta. Set- 
kání s  Paulem Tortelierem, světoznámým 
francouzským violoncellistou, bylo vrcholem 
doby Páleníčkova uměleckého zrání. Účast 
na mezinárodních soutěžích Janu Páleníčko-
vi přinesla několikerá ocenění laureáta. Jako 
sólista spolupracuje s předními českými i za-
hraničními orchestry.
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Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní hru Marka Leirena-Younga „SHYLOCK“ 
dne 27. září 2018 od 19.00 hodin do diva-
delního sálu. Divadlo Na Jezerce. Divadelní 
předplatné skupiny B.
V režii Radka Balaše hraje Milan Kňažko.
Když herec Jon v masce Shylocka přejde do ci-
vilního projevu, pochopíme, že jsme na bouř-
livé besedě s diváky. Vzrušující hra s publikem 
se v  určitých momentech stává drsnou ob-
žalobou antisemitismu a  absolutizované po-
litické korektnosti, která páchá škody nejen 
v  oblasti umění. Uvidíte strhující a  nesmírně 
zábavnou hru s mimořádným hereckým výko-
nem Milana Kňažka, který za tuto roli obdržel 
Cenu Thálie 2016.

Kulturní dům Střelnice vás zve na one man 
show Roba Beckera „CAVEMAN“ dne 2. říj-
na 2018 od 19.00 hodin do divadelního sá-
lu. Agentura Point.
Mimo předplatné.
V režii Patrika Hartla hrají: Jan Holík nebo Ja-
kub Slach.
Divadelní představení Caveman se stalo hitem 
od první chvíle, kdy bylo uvedeno na Broad-
wayi v roce 1995 a od té doby si získává srdce 
diváků na celém světě. 
Tato one man show představuje humorné 
přemýšlení o  rozdílech mezi muži a  ženami 
a  o  tom, jak tyto rozdíly často vyvolávají ne-
dorozumění.

Ivana Bačáková

 � Fotografování aktu s Gabinou Fárovou v Muzeu fotografie a MOM
Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií zve zájemce o  fotografické vzdělávání, 
kteří mají minimálně základní znalosti ovládá-
ní fotoaparátu, v sobotu 8. září do svých pro-
stor na workshop „Fotografování aktu s Ga-
binou Fárovou“. Celodenní program zahrne 
kromě vlastního fotografování též představe-
ní lektorky, ukázku líčení a  stylingu modelky 
a hodnocení pořízených snímků s diskuzí.

V rámci workshopu si frekventanti prohlédnou 
tvorbu lektorky, profesionální fotografky, která 
pracovala také jako manekýna, přímo v muzeu 
na kolektivní výstavě „Labyrint těla“; sběratelé 
umění uvítají, že výtvarné autorské fotografie 
aktu na zdejší výstavě jsou současně prodejné. 
Autorčiny práce dále nalezneme ve vícero tu-
zemských a  světových uměleckých kolekcích 
a  v  řadě fotografických publikací. Přihlášky 

na workshop pod vedením Gabiny přijímáme 
na tel. č.: 384 362 459 či 384 370 772.  
Informace o  aktuálních zářijových výstavních 
prezentacích, včetně nových, vzdělávacích 
a dalších programech našeho muzea, jsou všem 
příznivcům k  dispozici na:  www.mfmom.cz 
a na facebooku.

Eva Florová      
Foto: Gabina Fárová
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 � Svatováclavské slavnosti znovu oživí centrum města
Svatý Václav je jediným českým světcem, je-
hož svátek je součástí celosvětového kalendá-
ře římskokatolické církve.
Je jedním z  nejoblíbenějších českých sva-
tých, mučedník, postava, jejíž tradice sehrá-
la velmi důležitou úlohu v  emancipaci čes-
kého státu a přemyslovské dynastie v rámci 
křesťanské Evropy. Zároveň je podle pověs-
ti také zakladatelem tradice pěstování vína 
v naší zemi.
Obyvatelé a návštěvníci Jindřichova Hradce si 
osobnost jednoho z nejvýznamnějších šiřite-
lů křesťanství připomenou v sobotu 22. září, 

kdy se na náměstí Míru budou konat v pořa-
dí čtvrté Svatováclavské slavnosti.
Připravený program bude i tentokrát zahrno-
vat příjemné posezení s koštem vína různých 
vinařů či pojízdnou pekárnu, ve které si bude-
te moci zakoupit vynikající štrůdly vyrobené 
přímo na místě. 
Chybět nebudou stánky s  kořením, uzenina-
mi, sýry či sladkostmi a stánek s regionálními 
potravinami. Na tradičním českém jarmarku si 
ale můžete pořídit i suché vazby, věnce, hrač-
ky, drátkové šperky, keramiku, textilní zboží 
nebo šperky a bižuterii ze skla.

Program Svatováclavských slavností 2018:
10.00 – 18.00 hodin
TRADIČNÍ ČESKÝ JARMARK 
10.30 – 12.00 hodin
CIMBÁLOVÁ KAPELA ERNESTA MEZEIHO
(Slovensko)
13.00 – 15.00 hodin
BABOUCI – Jihočeská dechová kapela
15.45 – 17.30 hodin
KLARET – Strážský výběr
Změna programu vyhrazena. Neváhejte a přijďte 
společně s námi prožít příjemný den orámovaný 
skvělou hudbou, jídlem a vínem!               Jana Říhová
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 � Také Michnovy slavnosti připomenou „osmičkové výročí“ 
(pokračování ze str. 1)

Michna i Hollan byli vynikající básníci, varha-
níci, skladatelé. Zatímco se Michna šikovně za-
měřil na  obchodování s  vínem, Hollan se, až 
naivně poctivě, věnoval i  řadě dalších umě-
leckých forem. Jeho úpravy Michnových pís-
ní jsou pak „praktické“ i pro naše dnešní pou-
žívání, dosud se jim vlastně ani editorsky, ani 
slovesně, ani muzikologicky nikdo dobře ne-
věnoval. Vzhledem k  tomu, že Michna je do-
sud asi nejvýznamnějším jindřichohradeckým 
rodákem a nějaká „náplast“ ve  formě koncer-
tu nás nevyplatí z  vlastenecky povinné úcty 
k  jeho geniální osobnosti, vzhledem k  tomu, 
že podobně svízelný osud stíhá i odkaz Holla- 
nův, chceme se v roce 2018 věnovat opět ne-
právem pozapomenutému dědictví, které 
z  nás právě teď a  zde tvoří národ. Neboť ná-
rod bez minulosti a znalosti svých kořenů ne-
ní národem...
Na Michnovských slavnostech proto ve dnech 
14. - 16. září 2018 zazní kromě tradičního 
„Michnova Requiem za  Michnu“, pátečního 
večerního koncertu věnovaného osobnosti 
Kryštofa Haranta z  Polžic a  Bezdružic a  jeho 
hudební cestě světem, sobotního odpoled-
ního „Michnovského (hudebního) jarmarku“, 
večerního „Convivia“ a slavné nedělní Mše sv. 
s  procesím právě i  Michnovy skladby z  edi-

ce a  úpravy Hollanovy (1693). Rádi bychom 
opět pokročili v  „mapování“ a  „srovnávání“ 
díla významných Michnových kolegů, jako 
jsou Tarquinio Merula, Alberik Mazák, Jainrich 
Franz Ignaz Biber. Merulova variační Mše nad 
basem slavné „L´Aria di Ruggiero“ je tak vlast-
ně i  letošní světovou premiérou, ukázkou to-
ho, co Michna ze světové muziky znal, a  jak 
na  ni reagoval. Rádi bychom přispěli svou 
troškou do pětiletého projektu, kterým se na-
še země chystá na  1100. výročí smrti svaté 
Ludmily v roce 2021. Právě jí se může – slovy 
Michny – připsat všechna sláva svatého Václa-
va. Tehdejší i dnešní, i naše budoucí, chceme-
li být kulturní.  
Program:
Pátek 14. 9.
18.00 hodin  
Adam Michna z  Otradovic: REQUIEM za  Ada-
ma Michnu
:II:RITORNELLO:II:
Proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie                                                          
bohoslužba, vstupné volné
20.00 hodin 
HUDEBNÍ PUTOVÁNÍ KRYŠTOFA HARANTA
LA BILANCETTA & VERE GRATIA
kaple sv. Maří Magdaleny 
koncert, vstupné 60 Kč

Sobota 15. 9.
16.00 – 17.30 hodin
MICHNOVSKÝ JARMARK aneb Co Nový Dům dal
VERE GRATIA, RICHARD ŠEDA & ŽÁCI ZUŠ DA-
ČICE
:II:RITORNELLO:II:
Muzeum Jindřichohradecka – minoritský klášter
vstupné dobrovolné
18.00 hodin
TARQUINIO MERULA: VESPERAE aneb MARIÁN- 
SKÉ NEŠPORY 1639
:II:RITORNELLO:II: & ABSOLVENTI LETNÍCH DÍLEN
kostel sv. Jana Křtitele
koncert, vstupné 60 Kč
20.00 hodin
CONVIVIUM – Michnovský dýchánek
:II:RITORNELLO:II:, Michael Pospíšil, hosté a všichni
Muzeum Jindřichohradecka – minoritský klášter
vstupné dobrovolné
Neděle 16. 9.
9.15 hodin
TARQUINIO MERULA: MISSA SOPRA „La Ruggi-
era“ 1639
Procesí z náměstí Míru do Proboštského koste-
la Nanebevzetí P. Marie
:II:RITORNELLO:II: 
bohoslužba, vstupné volné

Michael Pospíšil
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 �Defenestrace aneb příběh Viléma Slavaty se do zámeckých prostor vrátí i v září
Státní hrad a zámek pořádal začátkem června 
představení připomínající velevýznamnou his-
torickou událost, II. pražskou defenestraci. Le-
tos, 23. května, uplynulo přesně 400 let od chví-
le, kdy byl z  oken pražského hradu vyhozen 
místodržící Českého království a pán Jindřicho-
va Hradce hrabě Vilém Slavata z Chlumu a Ko-
šumberka. Uvedení přestavení v červnu i  jeho 
repríza začátkem srpna se těšily mimořádné-
mu zájmu návštěvníků. Příběh Viléma Slava-

ty proto představíme v letošním jubilejním ro-
ce ještě v pátek a sobotu 7. a 8. září. Jedná se 
o náročné a výpravné představení, které vede 
diváky vícero budovami jindřichohradeckého 
hradu a  zámku i  místy jinak veřejnosti nepří-
stupnými. V představení účinkují šermířské a di-
vadelní skupiny Jindřich, Sígři, Aesculus, Ven-
deta a další a také taneční soubor Campanello 
- dohromady se na vás těší více než čtyřicet her-
ců v dobových kostýmech. Příběh, kterým začal 

patrně nejvážnější válečný konflikt ve známých 
dějinách Evropy, je představen velmi realistic-
ky a věrohodně, včetně šarvátek slovních, šer-
mířských, střelby z dobových zbraní i samotné-
ho “z okna vyhození“ tří zástupců císařské moci. 
Po oba večery, v pátek i sobotu, se budou před-
stavení konat v  19.00, 20.40 a  22.30 hodin. 
Rezervaci lze učinit na našich webových strán-
kách: www.zamek-jindrichuvhradec.cz.

Tomáš Krajník

 � Songy slavných domácích i zahraničních interpretů představí skupina Fragile
Nejlepší slovenská vokální a cappella Fra-
gile vystoupí 9. září 2018 v  18.00 hodin 
v  Rytířském sále Státního hradu a  zámku 
Jindřichův Hradec. 
Repertoár koncertu skupiny tvoří písně svě-
tových i domácích interpretů, které přetváře-
jí do posluchačsky velmi příjemných, atraktiv-
ních podob s velkou mírou hravosti a kreativity 
bez použití hudebních nástrojů – „a cappella“. 
Jejich představení jsou plné nejen výborné 
hudby, ale také skvělého humoru, díky kterým 
zažijete neopakovatelný večer plný jedinečné 
zábavy. Členkou skupiny je také známá hereč-
ka a zpěvačka Soňa Norisová.
Repertoár koncertu skupiny tvoří písně světo-
vých i domácích interpretů jako: Queen, Sting, 
John Lennon, Richard Müller, Jason Mraz, 
Lorde, The Flying Pickets, Pharell Williams, 

Leonard Cohen, The Real Group a  dalších. 
Mezi novinky, které skupina prezentuje v Če-
chách a  na  Moravě, patří skladba Shape Of 
You od  Eda Sheerana, Can‘t Stop That Fee-

ling od  Justina Timberlake, Katchi od  Ofen-
bach, Good Old Fashion Lover Boy od skupiny 
Queen, Havana od Camila Cabello, What about 
us od Pink, Lady Karneval od Karla Gotta nebo 
Dvě malá křídla tu nejsou od Heleny Vondráč-
kové a Fugees, a jako třešnička na dortu také 
Labutí jezero od Petra Iljiče Čajkovského. Proto 
zasáhnou široké divácké publikum a na své si 
přijdou všichni milovníci kvalitní muziky. 
Předprodej: 
www.ticketportal.cz
Promo: 
https://www.youtube.com/watch?v=dYHLN-
jQyAIU&feature=youtu.be 
Pořadatel: 
Umělecká agentura Gardes, management sk. 
Fragile, www.gardes.cz 

Stanislav Stebila
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
28. 9. - 28. 10. 2018
Čekání na Václava - festival velkých malých 
divadel
Místo konání: Klicperovo divadlo. Unikátní 
příležitost vidět v  řadě za  sebou legendární 
divadelní soubory z Prahy, Uherského Hradi-
ště, Brna, Ostravy, Pardubic a dalších.

CHEB
8. 9. 2018
Babí léto v Krajince
Tradiční folkový festival.

KUTNÁ HORA
8. 9. 2018
Vinobraní na Kačině - dožínky
Tradiční akce věnována regionálním produk-
tům a vodě. Ochutnávka burčáku a vín z pro-
dukce vinařů z Moravy, Čech i ze zahraničí. Bo-
hatý kulturní program.

LITOMYŠL
28. 9. -1. 10. 2018
ArchiMyšl 2018
Program při příležitosti Světového dne archi-
tektury. Komentované prohlídky a  projížďky, 
besedy nejen s  architekty, výstavy, Městský 
swingový ples v teniskách.

POLIČKA
17. - 22. 9. 2018
Mime Fest – 7. ročník mezinárodního festi-
valu pantomimy
Úspěšný a  jedinečný festival se již po sedmé 
vrací do Poličky. Divadelní představení, mimo-
vé v ulicích města, workshopy. 

TELČ
7. - 8. 9. 2018
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. Chari-
tativní cyklojízda.

TŘEBOŇ
22. 9. 2018
Jihočeský festival zdraví 
Celodenní kulturní, společenský i  osvětový 
program. Letos na téma hlava, mozek, rozum. 

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

stránkách www.ceskainspirace.cz
Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE

září 2018 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ ZÁŘIJOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
ALFA (ALPHA)
Dobrodružný, Drama / USA / Falcon

Zažijte úžasný příběh o tom, jak lidstvo objevilo, kdo 
je jeho nejlepším přítelem. Velkolepé dobrodruž-
ství, odehrávající se během poslední doby ledové 
v Evropě před 20 tisíci lety. Mladý lovec, který se vy-
pravil na svůj první lov se skupinou nejlepších lovců 
kmene, utrpí zranění a je ostatními zanechán napo-
spas osudu. Když se probere, zjišťuje, že je zraněn 
a sám – je nucen naučit se přežít v drsné a nemilo-
srdné divočině. S jistými komplikacemi se mu poda-
ří ochočit si osamělého vlka, kterého opustila jeho 
smečka, a postupně se učí spoléhat se jeden na dru-
hého. Stanou se z nich přátelé, kteří budou nuceni 
přečkat bezpočet nebezpečných a náročných situa-
cí, pokud mají nalézt cestu zpátky domů dříve, než 
nadejde vražedná zima.
Hrají: Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Johan- 
nesson, Natassia Malthe
Režie: Albert Hughes
Hrajeme: 8. a 9. 9.  od 20:00 ve 2D

PODIVUHODNÁ CESTA FAKÍRA, KTERÝ 
UVÍZL VE  SKŘÍNI (THE EXTRAORDINARY 
JOURNEY OF THE FAKIR)
Komedie / Francie, USA / Bioscop

Aja je chudý, ale talentovaný kouzelník a fakír z malé 
indické vesničky. Místo zvláštních schopností dispo-
nuje vybroušenými triky, zručností a  talentem. Je-
ho nemocná matka ho vyšle na tajemnou misi – má 
v Paříži navštívit Eiffelovu věž. Neshoda s excentric-
kým taxikářem Aju zanechá kousek od Paříže, v ob-
chodě Ikea. Tam se seznámí s  nejkrásnější ženou, 
jakou kdy viděl, okouzlující Marií. Ale jeho nadě-
je na lásku je zmařená, když v Ikei náhodou uvízne 
ve skříni, která je i s ním zabalena a odeslána napříč 
Evropou. Tím však jeho dobrodružství nekončí. Na-
opak tak začíná Ajova nedobrovolná, ale o to bláz-
nivější cesta čtyřmi kouty Evropy. Dokáže Ajovi jeho 
chytrost a kouzelnický kufřík pomoci vrátit se do Pa-
říže, aby znovu našel svou Marii a vyřešil tajemství 
matčina přání? Film Podivuhodná cesta fakíra, který 
uvízl ve skříni je natočen podle knihy Puértolase Ro-
maina, která se po svém vydání stala celosvětovým 
bestsellerem.
Hrají: Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad 
Abdi, Gérard Jugnot, Sarah-Jeanne Labrosse
Režie: Ken Scott
Hrajeme: 27. a 28. 9.  od 20:00 ve 2D

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

1. 9 14:00, 16:00
PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK (MĚSTO DĚTEM)
Pásmo pohádek / 2D
1. - 2. 9. 17:30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Animovaný / USA / 2D
1. - 2. 9.  20:00
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
Thriller / ČR / 2D
5. 9.   19:00
LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ OPERA
Komedie, Muzikál, Parodie / ČSR / 2D
6. - 7. 9. 17:30
SKOROSESTRY
Komedie / Francie / 2D
6. -7. 9.  20:00
BLACKKKLANSMAN
Drama, Životopisný / USA / 2D
8. - 9. 9. 17:30
KUBÍK HRDINA
Animovaný / Island, Belgie / 2D
8. - 9. 9.  20:00
ALFA
Dobrodružný, Drama / USA / 2D
13. - 14. 9. 17:30
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Hudební komedie / USA / 2D
13. -14. 9.  20:00
VŠECHNO BUDE
Drama, Road movie / ČR / 2D
15. - 16. 9. 17:30
MALÁ ČARODĚJNICE
Pohádka, Rodinný / Německo / 2D
15. - 16. 9.  20:00
SESTRA
Horor / USA / 2D
19. 9.   19:00
STŘÍDAVÁ PÉČE (ART kino)
Drama / Francie / 2D
20. - 23. 9. 17:30
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie / ČR / 2D
20. - 21. 9.  20:00
EQUALIZER 2
Akční, Thriller / USA / 2D
22. - 23. 9.  20:00
PREDÁTOR: EVOLUCE
Akční, Sci-Fi, Thriller / USA / 2D
27. - 30. 9. 17:30
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný / USA / 3D+2D
27. - 28. 9.  20:00
PODIVUHODNÁ CESTA FAKÍRA, 
KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI
Komedie / Francie, USA / 2D
29. - 30. 9.  20:00
DOMESTIK
Psychologický thriller / ČR, SR / 2D
4. - 5. 10. 17:30
SPOLU TO DÁME
Komedie, Drama / Německo / 2D
4. - 7. 10.  20:00
VENOM
Akční, Sci-Fi, Thriller / USA / 3D+2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
(Vždy od 15:00 hodin)

2. 9.
KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Pásmo pohádek / ČR / 35mm
9. 9.
POHÁDKOVÉ TAJEMSTVÍ 1
Pásmo pohádek / ČR / 35mm
16. 9.
KAMARÁDI Z TELEVIZE 4
Pásmo pohádek / ČR / 35mm
23. 9.
CVRČEK A SPOL
Pásmo pohádek / ČR / 35mm
30. 9.
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 6
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

 � Kdy za sportem?
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH mladší dorost, extraliga – divize Západ
kolo 1. JH – HBC Plzeň so 8.9. 14.00
kolo 2. HBC Prachatice – JH ne 16.9. 12.00
kolo 3. JH – KOVO Praha pá 28.9. 11.00
kolo 4. JH – KOVO Praha pá 28.9. 15.00
Hokejbal – TJ HBC Olymp JH muži, I. liga
kolo 1. JH – SHC Opava ne 9.9. 14.00
kolo 2. HBC Prachatice – JH ne 16.9. 15.00
kolo 3. HbK Bulldogs Brno – JH ne 30.9. 14.00
Házená – Házená JH ženy, Český pohár
kolo 1. Lokomotiva ČB – JH so 8.9.
Házená – Házená JH ženy, I. liga
kolo 1. JH – HC Plzeň so 15.9. 18.00
kolo 2. Otrokovice – JH ne 23.9. 15.00
Házená – Házená JH starší dorostenky, I. liga
kolo 1. JH – DHC Plzeň so 15.9. 14.00
kolo 2. JH – Otrokovice ne 23.9. 17.00
Házená – Házená JH mladší dorostenky, I. liga
kolo 1. JH – DHC Plzeň so 15.9. 16.00
kolo 2. JH – Otrokovice ne 23.9. 13.00
Házená – Házená JH B ženy, krajský přebor
kolo 1. JH B – Lokomotiva ČB B so 15.9. 11.30
Kopaná – FK JH 1910 muži, divize A – Fortuna
kolo 4. SK Klatovy 1898 – JH so 1.9. 17.00
kolo 5. JH – FK Admira Praha so 8.9. 10.30
kolo 6. FK Hořovicko – JH so 15.9. 16.30
kolo 7. JH – FC MAS Táborsko B so 22.9. 10.30
kolo 8. JH – Český lev Union Beroun so 29.9. 10.30
Kopaná – TJ Sokol JH ženy, divize – skupina D
kolo 1. TJ Sokol Sezimovo Ústí – JH ne 2.9. 14.00
kolo 2. JH – TJ Jiskra Domažlice so 8.9. 16.00
kolo 3. TJ Calofrig Borovany – JH so 15.9. 14.00
kolo 4. JH – TJ Jiskra Třeboň so 22.9. 16.00
Kopaná – FK JH 1910 starší žáci, krajský přebor
kolo 4. Český Krumlov – JH ne 2.9. 10.00
kolo 5. JH – Hradiště/Písek B ne 9.9. 10.00
kolo 6. Prachatice – JH so 15.9. 10.00
kolo 7. JH – Větrovy/Meteor Tábor ne 23.9. 10.00
kolo 8. JH – Milevsko ne 30.9. 10.00
Kopaná – FK JH 1910 mladší žáci, krajský přebor
kolo 4. Český Krumlov – JH ne 2.9. 11.45
kolo 5. JH – Hradiště/Písek B ne 9.9. 11.45
kolo 6. Prachatice – JH so 15.9. 11.45
kolo 7. JH – Meteor Tábor/Větrovy ne 23.9. 11.45
kolo 8. JH – Milevsko ne 30.9. 11.45

Kopaná – FK JH 1910 starší přípravka, krajský přebor
kolo 1. JH – Vimperk ne 2.9.
kolo 1. JH – Meteor Tábor ne 2.9.
kolo 2. JH – SKP Č. Budějovice A ne 16.9.
kolo 2. JH – Prachatice ne 16.9.
kolo 3. Blatná – JH ne 23.9.
kolo 3. Lokomotiva ČB – JH ne 23.9.
kolo 4. JH – Veselí nad Lužnicí ne 30.9.
kolo 4. JH – Junior Strakonice ne 30.9.
Kopaná – FK JH 1910 mladší přípravka, krajský přebor
kolo 1. JH – Vimperk ne 2.9.
kolo 1. JH – Meteor Tábor ne 2.9.
kolo 2. JH – SKP Č. Budějovice A ne 16.9.
kolo 2. JH – Prachatice ne 16.9.
kolo 3. Blatná – JH ne 23.9.
kolo 3. Lokomotiva ČB – JH ne 23.9.
kolo 4. JH – Veselí nad Lužnicí ne 30.9.
kolo 4. JH – Junior Strakonice ne 30.9.
Kopaná – FK JH 1910 dorost, I. A třída – skupina C
kolo 2. Jistebnice – JH so 1.9. 10.00
kolo 3. JH – Soběslav so 8.9. 10.00
kolo 4. JH – Kunžak/Studená so 15.9. 10.00
kolo 5. Větrovy – JH ne 23.9. 10.00
kolo 6. JH – Veselí nad Lužnicí so 29.9. 10.00
Kopaná – AC Buk muži, okresní přebor
kolo 4. Buk – Stráž nad Nežárkou so 1.9. 17.00
kolo 5. TJ Kunžak – Buk so 8.9. 17.00
kolo 6. Buk – Halámky/Hranice so 15.9. 16.30
kolo 7. Novosedly n./N. – Buk so 22.9. 16.30
kolo 8. Buk – Peč A so 29.9. 16.00
Kopaná – FK JH 1910 B mladší žáci, okresní přebor
kolo 1. K. Řečice 1922 – JH B ne 16.9. 10.00
kolo 2. JH B – Třebětice ne 30.9. 10.00
Kopaná – FK JH 1910 B starší přípravka, okresní přebor – skupina A
kolo 1. Třeboň B – JH B čt 13.9. 17.00
kolo 2. JH B – Lomnice nad Lužnicí st 26.9. 17.00
Kopaná – SK Horní Žďár muži, okresní soutěž – skupina A
kolo 2. Rapšach – Horní Žďár so 1.9. 17.00
kolo 4. Horní Žďár – Horní Pěna so 15.9. 16.30
kolo 5. Nová Ves n./L. – Horní Žďár so 22.9. 16.30
kolo 6. Horní Žďár – Deštná so 29.9. 16.00
Basketbal – Basket Fio banka JH muži, I. liga – skupina Západ
kolo 1. Basketball Nymburk B – JH pá 21.9.
kolo 2. JH – Sokol Vyšehrad pá 28.9. 19.00
kolo 4. JH – BK Kladno so 29.9.
kolo 5. JH – BK Chomutov ne 30.9.

Basketbal – BK Lions JH junioři U19, liga – skupina B
kolo 2. JH – GBA Praha B so 29.9.
kolo 3. JH – BSK Jižní supi Modřany ne 30.9.
Basketbal – BK Lions JH starší žáci U15, liga – skupina A
kolo 2. BK Klatovy – JH so 15.9.
kolo 3. Sokol pražský – JH ne 16.9.
kolo 4. JH – BK Kladno so 29.9.
kolo 5. JH – BK Chomutov ne 30.9.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH starší žáci A, liga – skupina 2
kolo 3. IHC Písek – JH pá 28.9.
kolo 3. HC Strakonice – JH pá 28.9.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH mladší žáci C, liga – skupina 2
kolo 3. IHC Písek – JH pá 28.9.
Lední hokej – SLH HC Střelci JH mladší žáci D, liga – skupina 10
kolo 3. HC Strakonice – JH pá 28.9.
Lední hokej – HC Vajgar JH muži, krajská liga
kolo 1. HC Vimperk – JH ne 23.9. 17.00
kolo 2. JH – HC Milevsko 2010 ne 30.9. 17.00
Atletika – SKOK JH ženy, krajský přebor družstev
kolo 3. počet družstev 8 ne 16.9. 10.00
Atletika – SKOK JH starší žákyně, krajský přebor družstev
kolo 3. počet družstev 11 ne 2.9. 10.00
Atletika – SKOK JH starší žáci, krajský přebor družstev
kolo 3. počet družstev 7 ne 2.9. 10.00
Atletika – SKOK JH mladší žákyně, krajský přebor družstev
kolo 3. počet družstev 10 ne 16.9. 10.00
Atletika – SKOK JH mladší žáci, krajský přebor družstev
kolo 3. počet družstev 10 ne 16.9. 10.00
Atletika – SKOK JH přípravka, krajský přebor družstev
kolo 3. počet družstev 17 ne 2.9. 10.00
Florbal – FK Slovan JH muži, regionální liga – skupina 5
kolo 2. Hippos Žďár n./S. B – JH ne 16.9.
kolo 2. JH – TJ Sokol Chýnov ne 16.9.
Florbal – FK Slovan JH junioři, II. liga – skupina 5
kolo 1. Rytíři Č. Krumlov – JH ne 23.9.
kolo 1. 1. FbK Tábor – JH ne 23.9.
Florbal – FK Slovan JH dorostenci, II. liga – skupina 5
kolo 2. JH – TJ Centropen Dačice so 29.9.
kolo 2. Došwich Milevsko B – JH so 29.9.
Florbal – FK Slovan JH B muži, Jihočeská liga
kolo 1. Došwich Milevsko – JH B so 15.9.
kolo 1. JH B – FBC Štíři ČB C so 15.9.
kolo 3. JH B – Č. Krumlov/Velešín so 29.9.
kolo 3. 1. FbK Tábor B – JH B so 29.9.
Florbal – FK Slovan JH starší žáci, Jihočeská liga – skupina B
kolo 1. JH – Došwich Milevsko bílí so 22.9.
kolo 1. FK Santos Třeboň – JH so 22.9.

 � Kam a kdy za hasičským sportem?
Požární sport – Pelhřimovská hasičská liga 2018
kolo 10. Hrbáč, široké 2B so 1.9. 14.00 Jiřice
kolo 11. Hrbáč, široké 2B so 15.9. 12.00 Hněvkovice
Požární sport – Pelhřimovská hasičská liga v požárním útoku 2018
kolo 12. XXIII. O pohár starosty města so 8.9. 13.00 Nová Včelnice
kolo 2. O pohár starosty obce so 22.9. 13.00 Český Rudole
kolo 13. O pohár starosty obce so 29.9. 13.00 Markvarec
Požární sport – Táborská hasičská liga v požárním útoku 2018
kolo 14. Memoriál Josefa Tupého so 15.9. 13.00 Zhoř u Tábora

Požární sport – Velká cena Třeboňska 2018
kolo 12. Memoriál Luboše Šenkýře so 22.9. 13.00 Chlum u Třeboně
Požární sport – Jindřichohradecká hasičská liga 2018
kolo 11. Požární útok – finálový závod so 8.9. 13.00 Dolní Žďár
Požární sport – Jihočeská hasičská liga 2018
kolo 11. Požární útok – muži, ženy so 15.9. 13.00 Mydlovary
kolo 12. Požární útok – muži, ženy ne 16.9. 11.00 Lišov
kolo 13. Požární útok – muži, ženy so 22.9. 13.00 Chlum u Křemže
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 � ŠACHY

Kousíček od Jindřichova Hradce se nachází ne-
velká obec Horní Skrýchov, kde vznikla no-
vá sportovní organizace. Svoji činnost zahájila 
uspořádáním šachového turnaje. Tělovýchovná 
jednota dostala název Pilich. Ve vesnici se totiž 
pár dravých motáků uhnízdil a jejich impozant-
nost inspirovala zakladatele k  tomu, aby pod-
le nich svůj spolek pojmenovali. „Jednota bude 
sdružovat několik sportovních odvětví, mezi nimi 
i deskovou hru go a šachy, kterými jsme naši čin-
nost uvedli na světlo světa,“ uvedl Pavel Gřunděl, 
jeden ze zakládajících členů. Byl rovněž hlavním 
organizátorem „Přátelského hospodského turna-
je“ v  rapid šachu, jehož se zúčastnilo 17 hráčů. 
Do hospody U Slámů dorazili šachisté z Jarošova 
nad Nežárkou, N. Včelnice, J. Hradce, Veselí nad 
Lužnicí, Kostelní Radouně, Č. Budějovic a prezen-
toval se také půltucet borců domácí TJ Pilich.
Premiérový ročník turnaje bez zakolísání vyhrál 
Martin Hejda (QCC Č. Budějovice), jenž potvrdil 
roli favorita. Úspěchem pro pořádající klub pak 
bylo druhé místo Vladimíra Hochmanna. Před-
stavilo se i několik dětí, které dospělé soupeře 
často s přehledem porážely. Například Lukáš Pí-
cha (4. místo, Veselí) a Ondřej Hejda (6., Č. Bu-
dějovice) si počínali velmi zdatně. „Myslím, že 
se turnaj povedl, neboť se zúčastnění spontánně 
vyjadřovali, abychom v pořádání pokračovali, že 
k nám rádi opět přijedou,“ byl spokojen Gřunděl, 
který obsadil 11. příčku.

Šachový turnaj zahájil činnost nové jednoty

„Přátelský hospodský turnaj“, který v Horním Skrýchově uspořádala tamní TJ Pilich, odehrálo 17 šachistů ve věku 9 až 71 let.   
Foto: Pavel Gřunděl

Mladší žákyně Házené J. Hradec obsadily 2. místo ve XXVI. ročníku mezinárodního turnaje „Eurofest 2018“ ve slovinském Koperu. Pod vedením 
trenérského dua Iva Jonová - Radka Camrdová se o stříbrný úspěch zasloužily Anna Dobešová, Eliška Dvořáková, Nikola Kvasničková, Tereza 
Camrdová, Natálie Klímová, Viktorie Picková, Michaela Vokušová, Anna Dvořáková a Leona Mátlová.                                       Foto: Aneta Rytířová

 �HÁZENÁ

Tři družstva Házené Jindřichův Hradec vyrazila 
do slovinského Koperu, kde se v létě každoročně 
uskutečňuje velký mezinárodní turnaj s názvem 
„Eurofest 2018“. Letos se ho zúčastnilo 232 týmů 
z 21 zemí Afriky, Asie a Evropy.
„Jely jsme tam již pošesté, je to pro nás taková od-
měna po  skončených mistrovských bojích a  zpří-
jemnění období mezi dvěma sezónami. K  Jadra-
nu nejezdíme tak úplně kvůli výsledkům, ale užít si 
pohodu, kdy se koupeme v moři, navazujeme nová 
přátelství, sbíráme zkušenosti v zápasech se soupeř-
kami z ciziny. Pokud se navíc povede udělat úspěch, 
pak máme radost z pobytu o to větší,“ uvedla Iva 
Jonová, jedna z trenérek Házené J. Hradec, kte-
rá v  sezóně 2017/2018 dovedla mladší žákyně 
k bronzu v mistrovství ČR a ženy k prvenství ve 
II. lize – Západ, tudíž k postupu do I. ligy.
Z Koperu, kde akce proběhla už pošestadvacáté, 
si stříbrné medaile přivezly mladší žačky. Tým, slo-
žený z dívek narozených 2005 a doplněný o rok 
mladšími hráčkami, absolvoval v šestnáctičlenné 
soutěži celkem 8 zápasů, přičemž prohrál jediný. 
A sice až ve finále s francouzským Doubs Commit- 
tee 12:18, s nímž předtím v základní skupině re-
mizoval 17:17.
Sedmé místo mezi 22 družstvy vybojovaly jindři-
chohradecké mladší dorostenky. Úřadující české 
vicemistryně měly smůlu na los, jenž jim do zá-
kladní skupiny přisoudil suverénní reprezentač-

Mladší žákyně Házené J. Hradec mají ze Slovinska stříbro
ní celek Jižní Koreje. Prohra 15:22 znamenala stop 
v možnosti hrát o medaile.
Mini žákyně (2006 a  mladší) J. Hradce skonči-
ly na  8. místě z  deseti, dosáhly bilance 2 výher  

a 5 porážek. Krásné odměny při závěrečném cere-
moniálu se pak dočkal celý klub, když byla Háze-
ná JH pořadateli oceněna za nejčistší hru Cenou 
fair-play.

Klub Házená Jindřichův Hradec byl ve Slovinsku oceněn za celkově nejčistší hru trofejí „Fair-play Award“. Na snímku jsou hráčky všech 
3 družstev pohromadě.                                                                                                                                                                                                 Foto: Tomáš Klíma
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 � Florbal

Vydařenou akcí byl florbalový turnaj přípravek, 
jenž se uskutečnil v Jindřichově Hradci. Starto-
valo na něm půltucet družstev, která odehrála 
dohromady patnáct utkání.
Pořádající FK Slovan J. Hradec postavil dva tý-
my, jeden byl oblečen v  modrých a  druhý 
ve  žlutých dresech. Celkem se prezentovalo 
16 nejmladších florbalových nadějí domácí-
ho klubu. Dalšími zúčastněnými oddíly byly TJ 
Centropen Dačice, Spartak Pelhřimov (2 druž-
stva) a FBC Sokol Písek.
„O  výsledky tolik nešlo, hlavní cílem bylo, aby si 
děti zahrály. Mnohé zažily zápasovou premiéru, 
kdy se postavily poprvé proti soupeřům odjinud. 
Myslím, že se turnaj povedl, protože nadšení ne-
projevovali pouze hráči, ale také rodiče dětí, kteří 
povzbuzovali a aplaudovali každé povedené ak-
ci,“ hodnotil klání jindřichohradecký kouč Ra-
dek Madar, jenž přípravku vedl s Michalem Išt- 
vánikem a René Vettermannem.
Každé družstvo sehrálo pět střetnutí a také sou-
těž zručnosti, v níž dívky a kluci předvedli svůj 
um na  slalomové dráze. „Měřil se čas a  musím 

Jindřichohradecká florbalová přípravka měla turnaj doma
přiznat, že jsem byl překvapen tím, co děti v jejich 
věku už umějí,“ uvedl sekretář FK Slovan Jiří Ho-

lický. Za výkony a entaziasmus byli všichni hráči 
odměněni medailemi a sladkostmi.

Při turnaji přípravek, který FK Slovan J. Hradec uspořádal v  městské sportovní hale, byli domácí florbalisté a  florbalistky rozděleni 
do dvou družstev. V nich se prezentovali Štěpán Oupor, Ondřej Uxa, Dominik Šalek, Matyáš Petržílka, Daniel Rytíř, Michaela Ištvániko-
vá, Šimon Stejskal, Patrik Kochwasser, Jakub Yermolayev, Matyáš Keníž, Vojtěch Stejskal, Vojtěch Hanefl, Jakub Malý, Viktorie Rytířová, 
Šimon Vrba a Martin Kubín.                                                                                                                                                                                         Foto: Jiří Holický

 �MALÁ KOPANÁ

Sportcentrum Bobelovka v  jindřichohradecké 
místní části Otín bylo dějištěm již XIV. ročníku 
turnaje v malé kopané „Michálek Cup 2018“, je-
hož protagonisty jsou známí hokejoví bratři Mi-
lan a Zbyněk Michálkovi.
Představilo se 8 mužstev, která se v Otíně pre-
zentují každoročně. Prvenství obhájil tým s ná-
zvem Východní Německo, jenž vyhrál čtyři ze 
svých pěti zápasů. Jedinou ztrátu zaznamenal 
už v  úvodním utkání základní skupiny, když 
remizoval 3:3 se Starou gardou, což byla reprí-
za loňského finále. Sehráno bylo dohromady 
18 střetnutí, vše s přehledem odpískali rozhod-

Východní Němci obhájili na Bobelovce prvenství
čí Miroslav Náprava a Radim Bodnár. Nastoupi-
lo celkem 75 hráčů, byla mezi nimi velmi známá 
jména z  plejády sportovních odvětví. Z  hoke-
jistů kromě bří Michálků např. Robert Procház-
ka, Jiří Novotný, Steve Gnädinger, Aleš Kreuzer, 
Michal Gurka, fotbalisté Martin Vozábal, Luboš 
Šenkýř, Lukáš Rešl, Adam Kotalík, hokejbalisté 
Jiří Plášil, Ivan Škarda, Bronislav Mátl a mnoho 
dalších. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Ivan 
Adam (Německo), s  8 góly si post nejlepšího 
střelce zase zopakoval Václav Vochoska (Kraka-
tice), jenž je kanonýrem turnaje pravidelně už 
od roku 2014.

V souboji o první příčku „Němci“ porazili Minesu 
těsně 2:1, přičemž duel byl napínavý až do zá-
věrečného hvizdu. „Trochu i  vzplály emoce, ale 
to je normální, ke sportu prostě patří. Jinak turnaj 
proběhl jako obvykle v přátelské pohodě. Fotba-
lovou atmosféru navíc umocnilo společné sledo-
vání televizních přenosů z mistrovství světa. Děti 
se bavily na skákacím hradu, bylo nám fajn,“ spo-
kojeně hodnotila akci hlavní organizátorka Vě-
ra Neidrová.
Konečné pořadí: 1. Východní Německo, 2. Mi-
nesa, 3. Krakatice, 4. Stará garda, 5. Náhradníci, 
6. Zimák PRO, 7. Olymp, 8. Čerti Lodhéřov.

Již posedmnácté se v Otíně uskutečnil turnaj v malé kopané s názvem „Michálek Cup 2018“.                                                                                                                                                                                               Foto: Věra Neidrová
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 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
Pro všechny věkové kategorie je určen „Večer-
ní běh Novou Včelnicí – Memoriál Josefa Jelín-
ka“, jehož XLVII. ročník je na  pořadu ve  čtvrtek 
6. září od 15.55 hodin. Nejmladší běžci budou zá-
vodit na dráze atletického stadiónu, starší vyrazí 
na lehce krosové tratě v jeho okolí. Hlavní závod 
žen a mužů (5 km) bude v N. Včelnici odstarto-
ván v 18.05 hodin. Posedmé bude v Třeboni dru-
há zářijová sobota patřit „Běhu kolem Světa“. 
Start závodu na 11729 metrů je u závory v lázeň-
ském parku, mezi hotely Svět a Regent. Prezence 
účastníků v sobotu 8. září začíná ve 13.00 hodin, 
startovní povel zazní v 15.15 hodin. Také letos je 
závod součástí dvaadvacetidílného seriálu „JBP 
– Jihočeský běžecký pohár 2018“. Závěrečné ko-
lo letošního přeboru družstev Jihočeského kraje 
se bude v neděli 16. září konat v Nové Včelnici. 
Na  tamním Stadiónu Josefa Jelínka se předsta-
ví od 10.00 hodin 8 týmů žen, 4 celky mužů a po 
10 družstvech mladších žákyň a žáků. Dopolední 
blok zahájí ženy výškou a stovkou překážek, mu-
ži koulí a během na 110 metrů překážek, žačky 
oštěpem a žáci dálkou. Závěr obstarají v 15.00 ho- 
din sprinterské štafety dospělých na  4x100 m 
a žactva na 4x60 m. K vidění bude celkem 24 bě-
žeckých a 18 technických disciplín. Součástí pro-
gramu je od 11.10 hodin mistrovství jižních Čech 
na  steeplechase trati 3000 m překážek mužů. 
Ve všech kategoriích okres reprezentují družstva 
pořádající TJ N. Včelnice, jindřichohradecký SKOK 
má 3 týmy (bez mužů) a v kategorii žen má za-
stoupení Jiskra Třeboň. Pro soběslavské dobro-
volnické centrum Diakonie Rolnička, která letos 
oslavuje 25 let svého vzniku, se v sobotu 22. září 
bude konat II. ročník charitativního závodu „Dob-
roběh 2018“. Jeho pořadatelem je 42. mechani-
zovaný prapor AČR z Tábora. Startující si mohou 
vybrat ze dvou hlavních tras, a sice klasické kro-
sové (6,7 km) a army překážkové (6,5 km). Cen-
trum závodu je v  kempu Plovárna v  Soběslavi, 
kde v 9.00 hodin začne prezence účastníků. Na-
chystány jsou i soutěže dětí (250–530 m), pěších 
(9,3 km) a čtyřčlenných družstev. V pátek 28. září 
se koná jubilejní X. ročník „Podzimního atletické-
ho Jindřicháče“. Veřejný závod ve čtyřboji (sprint 
50–100 m, dálka, kriketový míček/koule, střední 
trať 200–800 m) je určen pro každého. Vzhledem 
k tomu, že se uskuteční v rámci XIII. ročníku sé-
rie „Hry usměvavých srdcí 2018“, tak jsou připra-
veny i kategorie pro osoby se zdravotním han-
dicapem. Klání startuje na  atletickém stadiónu 
v jindřichohradecké Jáchymově ulici prezencí zá-
vodníků v 8.45 – 9.15 hodin.

ATLETIKA + CANICROSS
Penzion U Kačerů v Kleci je startovním i cílovým 
místem III. ročníku „Krosu Jakuba Krčína“, jenž 
nese podtitul „Z Klece do Klece kolem jedenác-
ti rybníků“. Závod se uskuteční v  neděli 30. zá-
ří od  12.00 hodin (prezence 10.00 hodin). Star-
tující si mohou vybrat ze tří různě dlouhých tras 
(8 km, 12 km, 24 km) a tradičně také několika dis-
ciplín. V nabídce je běh jednotlivců, běh se psy 
(canicross), MTB se psy (bikejöring), koloběžka 
se psy (scooterjöring) a MTB jednotlivců. Klání je 
předposledním podnikem letošní pětidílné série 
„RaidLight Run Česká Kanada 2018“.

CYKLISTIKA
VII. ročník mezinárodního cyklistického eta-
pového závodu Okolo jižních Čech 2018  
5. září a 9. září 2018 – Jindřichův Hradec
V Jindřichově Hradci odstartuje a o tři dny poz-
ději i vyvrcholí nejdelší cyklistický etapový závod 
v ČR s názvem Okolo jižních Čech. Tento prestiž-
ní podnik je součástí Světového poháru v silniční 
cyklistice a  zúčastní se ho čes-
ká i evropská cyklistická špička. 
Pořadatelem akce je Cyklistický 
klub RBB Invest Jindřichův Hra-
dec spolu s městem Jindřichův 
Hradec. Sympatickou součás-
tí nedělní – závěrečné etapy letošního Okolo již-
ních Čech je vložený cyklistický závod - časovka 
jednotlivců pro kategorii Spastic Handicap, kte-
rý začíná ve 13.00 hodin. Trasa tohoto pro diváky 
jistě atraktivního závodu měřícího 615 metrů po-
vede ulicemi Klášterská, Kmentova a Jarošovská, 
přes Masarykovo náměstí a zpět do ulice Klášter-
ská. Právo startu mají závodníci a závodnice (tri-
cykly, bicykly, vozíčkáři samotní i s doprovodem) 

od 17 let včetně, organizovaní ve federaci Spastic 
Handicap, ale i  neorganizovaní příchozí. Závod 
se jede na  plně uzavřené trati schválené Policií 
ČR. Technické i zdravotní zabezpečení je zajiště-
no. Podmínky účasti a přihlášky na e-mailu: jhslo-
van@tiscali.cz do 2. září 2018. Přihlášení je možné 
i v den startu od 12.00 do 12.30 hodin v kanceláři 
závodu v místě startu a cíle: Městský úřad Jindři-
chův Hradec, Klášterská ulice, č. p. 135. Stejně jako 
v minulých letech budou účastníci Okolo jižních 
Čech poměřovat své síly v pěti dnech. Závod zaví-
tá celkem do sedmi startovních či cílových měst, 
kde se již tradičně bude konat kulturní program 
s tombolou, a to jak před startem, tak před pří-
jezdem závodníků do cíle. Středeční kulturní pro-
gram v Jindřichově Hradci začíná v 15.00 hodin. 
Kulturní program v neděli vypukne ve 12.30 ho- 
din. Pro diváky je opět připravena tombola! Při 
zakoupení nápoje nebo občerstvení u  označe-
ného stánku obdržíte slosovatelné kupóny. O co 
se hraje tentokrát? Losovat budeme o cyklistic-
ký dres závodu Okolo jižních Čech od firmy Alea, 
kvalitní cyklistickou přilbu značky R2 a  kvalitní 
sportovní batoh značky Kappa. 
Všechny vás srdečně zveme! Přijďte si společně 
s  námi užít tento významný sportovní svátek, 
přijďte fandit a zažít neopakovatelnou atmosféru 
velkého cyklistického závodu.

1. etapa: středa 5. září 2018, 17.00 hodin
Jindřichův Hradec - časovka týmů (2 km) 
2. etapa: čtvrtek 6. září 2018, 13.00 hodin
Litschau (A) - Nová Bystřice (158 km) 
3. etapa: pátek 7. září 2018,14.00 hodin
Český Krumlov - Kleť - časovka jednotlivců (13 km) 

4. etapa: sobota 8. září 2018, 12.00 hodin
Třeboň - Protivín, přes Šumavu (176 km) 
5. etapa: neděle 9. září 2018, 11.00 hodin
České Velenice - Jindřichův Hradec (150 km) 
Mapy jednotlivých etap a  podrobnosti o  závo-
dě, včetně vloženého závodu Spastic Handicap 
najdete na webu www.okolojiznichcech.cz nebo 
FB: www.facebook.com/okolojc

HÁZENÁ
V  neděli 2. září se v  jindřichohradecké městské 
sportovní hale souběžně uskuteční přípravné 
turnaje starších a mladších dorostenek. V přípa-
dě zájmu většího počtu přihlášených družstev 
se „Vajgar Cup“ bude hrát po celý víkend. O ví-
kendu 8. – 9. září se mohou sportovní příznivci 
těšit na  představení prvoligových žen Házené 
J. Hradec, které v domovské městské hale pořá-
dají XI. ročník turnaje „Nova Domus 2018“. Lo-
ni se vítězkami mezinárodní akce staly havlíč-
kobrodské házenkářky. Třídenní klání starších 
dorostenek na  7. – 9. září připravil v  Žirovnici 
zdejší DHK Slavoj. Šestý ročník „Žirovnického jed-
norožce 2018“ se bude ve sportovní hale konat 
již od pátečního podvečera, přičemž pro domácí 
družstvo je turnaj závěrečnou prověrkou výkon-
nosti před vstupem do druholigových bojů. De-
vět družstev se představí ve sportovní hale v Ži-
rovnici, kde se v mezinárodním turnaji prezentují 
starší žačky (ročník 2004 a ml.). Akce, při níž bude 
během tří dnů, systémem každý s každým, ode-
hráno celkem 36 zápasů, začíná v pátek 14. září 
v 16.30 hodin a vyvrcholí v neděli ve 13.00 hodin.

HORSKÁ KOLA
Pět závodů obsahuje národní pohárová sé-
rie  „Czech Downtown Series 2018“, jejíž před-
poslední součástí bude v  sobotu 8. září III. roč-
ník „Sparkasse Downtown“ v Dačicích. Atraktivní 
půlkilometrový městský sjezd na  horských ko-
lech, při němž čeká na jezdce i diváky kupříkladu 
skok přes fontánu na náměstí, průjezd tzv. my-
ší dírou a drop přes schody, startuje v 10.00 ho-
din. Čtvrtý ročník seriálu „Jihočeský MTB pohár 
2018“ bude v sobotu 8. září završen v Soběslavi, 
kde je start i cíl tradičního „G. Benedikt Stevens 
soběslavského MTB maratónu“. Centrum ak-
ce, jež začíná prezencí již v 8.00 – 10.30 hodin, je 
v kempu Plovárna. Dětské závody zahájí své jízdy 
už v 9.00 hodin a slavnostní vyhlášení výsledků 
budou mít v 12.15 hodin. Hlavní kategorie star-
tují v 11.30 hodin (50 km) a v 11.45 hodin (35 km).

JEZDECTVÍ
Kolbiště Starý Dvůr v  Žirovnici bude v  sobotu 
8. září dějištěm LI. ročníku parkurových závodů, 
které se počtyřiadvacáté uskuteční coby „Me-
moriál Stanislava Dvořáka“. Pojede se na  šesti 
parkúrech, přičemž úvod v 10.00 hodin obstará 
stupeň obtížnosti ZM (90 cm), další poté budou 
postupně následovat. Ve stupních Z (100 cm), ZL 
(110 cm) a S+ (125 cm) půjde zároveň o finálové 
klání „Skokového poháru Vysočiny 2018“. V pro-
gramu žirovnické akce je počítáno i se stoličkovou 
hrou pro děti do 15 roků a veterány nad 50 let. 
Na  parkúrech stupňů obtížnosti ZM (90 cm) až 
S++ (130 cm) se bude na konci léta skákat u Po-
líkna, kde tamní Jezdecká stáj Robin J. Hradec po-
řádá závody v sobotu 15. září od 9.00 hodin.
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KŘÍŽOVKA
Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu: kozlova@jh.cz nebo na adresu: Informační stře-
disko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní 
číslo, na kterých Vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. 
Správná odpověď z minulého čísla: DODNES MĚŘÍ ČAS NA NEŽÁRECKÉ BRÁNĚ
Výhercem se stává: Karel Havlík z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje

NEROZ-
HODNĚ

V ŠACHU
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HORA

AFRICKÝ
TRNITÝ

KEŘ

OTÁZKA
6. PÁDU

HEYER-
DAHLŮV

VOR

OZNAČ.
PRO

AMPÉR

PŘÍSTAVNÍ
HRÁZ

BEDUÍNSKÝ
PLÁŠŤ
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MĚSTO

LESNICKÁ
PROSTO-
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1. ČÁST 
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OVOCNÁ
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STÁTNÍ

ARBITRÁŽ
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JMÉNO
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UKAZOVACÍ

HUBOVAT

4. ČÁST 
TAJENKY

NÁM
PATŘÍCÍ

HAROLD
LLOYD

STAROČEŠI

ZNAČNĚ

SARMAT
ARABSKÁ
SPRÁV. 
JEDN.

FEUDUM
JEDLÝ

MOŘSKÝ
ČERV

KLADNÁ
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ČÁST HORNÍ
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BEZVÁLEČ-
NÝ STAV

SOLMIZ.
SLABIKA

DVOJICE

MOŘSKÝ
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NÁLADA 2. ČÁST 
TAJENKY

JITRO

ŘEKA NA
OSTR. JÁVA
SÍDL. V OKR. 
STRAKONICE

ELAMSKÁ
BOHYNĚ

ZEMĚ
JEŠTĚR

KARETNÍ
HRA

CHEM. ZN.
RHODIA

CHEM. ZN.
AMERICIA

FOSFID
VANADU

ODBORNÁ
ŠKOLA

STLOUCI

ČÍSLOVKA
100
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SÝR. (ZAST.)
KRAJ KOLEM

ŘEKY

MIMO
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ÚSTÍ NAD 
ORLICÍ

OZN. PRO
SÍLU

(NEWTON)

FILMOVÁ
HVĚZDA

AVŠAK

VÝRŮSTEK
NA HLAVĚ

JELENA
BOX. ÚDER

PÍSEMNÝ
SEZNAM
BELGICKÉ
MĚSTO

TŘETÍ
PÁD

MOŘSKÝ
LÁČKOVEC

TYP MALÉHO
FORDA

KRUH
KOLEM
MĚSÍCE
SOUTOK

CIZÍ OZN.
HORY (MONT)

OZN. PRO
VÝKON (KŮŇ)

ŠACHOVÝ
KOEFICIENT

OKOUT

PŘIDAT
(ANGL.)

SÍDLO 
V ARGENTINĚ

OPAK TAM

MOUČKA
Z KURKUMY

FRANC.
ČLEN

URČITÝ

PAPOUŠEK

HAD Z KNIHY
DŽUNGLÍ

OBOROVÁ
NORMA

KŮŇ

KULEČNÍ-
KOVÝ
ÚDER

POPĚVEK

CHEM. ZN.
URANU

PÁDOVÁ
OTÁZKA

CHEM. ZN.
DUSÍKU

OBCHODNÍ
DŮM

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

JM. ZPĚV.
MACHÁL-

KOVÉ
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3. ČÁST 
TAJENKY

ANTONÍN CHITTUSSI,
VÝZNAMNÝ ČESKÝ KRAJINÁŘ,

ZAKLADATEL ČESKÉ 
KRAJINOMALBY, PŘI SVÉ

NÁVŠTĚVĚ JINDŘICHOVA HRADCE 
V ROCE 1887 NAMALOVAL

PŘÍMO VE MĚSTĚ 
ZNÁMÉ OBRAZY...

NÁPOVĚDA: 
STARO, MAS, SOTO, KOA,

LE, KÁ, ADD, HORNU,
UR, STÉR, AEN

POZVÁNKY K NÁBORŮM, AKTIVNÍMU SPORTOVÁNÍ A UDÁLOSTEM TÉŽ NA: 
http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

NOHEJBAL
Sokolovna v Batelově bude v sobotu 8. září hos-
tit již XVI. ročník nohejbalového turnaje trojic. 
Pořadatelé srdečně zvou k účasti, prezence star-
tujících proběhne v čase 8.30 – 9.00 hodin. Bližší 
informace lze získat prostřednictvím telefonního 
čísla 725 280 053. Připravena jsou věcná ocenění. 
Občerstvení zajištěno.

RYBÁŘSKÝ SPORT
Prezencí závodníků ve  věku 5–12 let začína-
jí v  7.00 hodin dětské rybářské závody, které 
na rybníku Voleský pořádá v sobotu 1. září MO 
ČRS Deštná. Lov je povolen na jednu udici, účast-
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níci nemusí být registrovanými rybáři. Vyhlášení 
výsledků proběhne v 11.00 hodin a poté dojde 
na opékání špekáčků na ohni.

STOLNÍ TENIS
SK J. Hradec 1930 přišel s kampaní  „Pinčes pro 
špunty“, která má ke stolnímu tenisu přilákat žá-
ky a  žákyně V. ZŠ na  jindřichohradeckém síd-
lišti Vajgar ve věku 8-10 let. Úvodní trénink se 
uskuteční ve středu 12. září v 15.30 – 17.00 ho-
din v jejich malé školní tělocvičně. Další trénin-
ky se pak budou konat tamtéž každou středu 
ve stejný čas. Informace podá trenér Libor Ne-
dělka (725 936 252).

ŠACHY
Již XII. ročník turnaje v rapid šachu pořádá v Po-
čátkách tamní TJ Spartak. Hrát se bude v sobo-
tu 8. září tradičně v restauraci Na Sídlišti. Bližší 
informace poskytne a přihlášky přijímá Jaroslav 
Alexa (alexajar@volny.cz; 603 712 604).

TRIATLON
Pro kategorie mužů a žen je určen III. ročník tri-
atlonového závodu s názvem „Chalupářský troj-
pohodář 2018“, jenž s centrem na hrázi rybníku 
Zvůle organizuje Kintu – Hezká chalupa Strmilov. 
Konat se bude v sobotu 8. září od 11.00 hodin, při-
čemž na účastníky čeká 500 metrů plavání, 23 ki-
lometrů na MTB kolech a 5200 m běhu.

Roman Pišný
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Kulturní kalendář – ZÁŘÍ 2018 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. září, 11:00 hod.
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Program - 11:00 Brutální jahoda, 13:00 Bohuš 
Matuš a Magda Malá, Charlie Band, 15:00 Bo-
hemia Marching Band, 17:00 Věra Martinová 
a kapela, 19:30 Hradišťan & Jiří Pavlica
náměstí Míru

1. září, 13:30 hod.
MĚSTO DĚTEM
Veselé rozloučení s prázdninami pro všechny 
děti a jejich rodiče, městský park

3. září, 19:15 hod.
VENKOVSKÉ ZAHRADY
Přednáška Jany Kolkové pro Český zahrádkář-
ský svaz, Dům dětí a mládeže

8. září, 10:00 - 19:00 hod.
FOTOGRAFOVÁNÍ AKTU 
Workshop pro pokročilé. Fotografický kurz se 
známou českou fotografkou Gabinou Fárovou
Muzeum fotografie

8. září 14:00 hod. 
JAN SVOBODA – SVĚTLO/PROSTOR/ČAS 
Vernisáž výstavy. Muzeum Jindřichohradec-
ka, Štítného ulice

11. - 14. září
PSYCHOBUDKA
Simulátor schizofrenie v rámci Týdnů pro du-
ševní zdraví, Městská knihovna

14. září, 10:00 hod.
XVII. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE
Benefiční přehlídka květinové vazby a výrob-
ků chráněných dílen Otevřená okna z.ú.
KD Střelnice - vestibul

14. - 16. září 
XXIV. SLAVNOSTI ADAMA MICHNY 
Z OTRADOVIC
15. září, 13:30 hod.
ZE ŽIVOTA NETOPÝRŮ
Vycházka pro rodiny s dětmi z Jindřiše 
do J. Hradce, zastávka JHMD v Jindřiši

15. září, 13:00, 13:30 hod.
PŘES KOPEC NA HRADEC 
ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
park pod gymnáziem

16. září, 17:00 hod.
BENEFIČNÍ KONCERT
Účinkuje Mezinárodní orchestr 
Jindřichův Hradec - Gmünd
Státní hrad a zámek - Rytířský sál

16. září, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a starší generaci. 
K tanci a poslechu hraje MTO V. Kriso.
KD Střelnice 

26. září, 16:30 hod.
JIŽNÍ ČECHY V RANÉM STŘEDOVĚKU
Přednáška Mgr. Ing. Marka Parkmana
Městská knihovna

27. září, 19:00 hod.
Mark Leiren-Young „SHYLOCK“
Divadlo Na Jezerce. Předplatné skupiny B. 
KD Střelnice

28. září, 19:00 hod.
VEČERNÍ SETKÁNÍ S NETOPÝRY
Poslech netopýrů a vyprávění o nich v měst-
ském parku. Vycházku vede RHDr. Antonín Rei- 
ter, Ph.D., Evangelická fara, Bratrská ulice

28. - 30. září 
17. DADAINSPIRAČNÍ DNY, ZUŠ J. Hradec
29. září, 9:00 - 16:00 hod. 
FOTOGRAFICKÁ VYCHÁZKA 
S FOTOPORADNOU
Fotografická akce pro začátečníky a mírně pok- 
ročilé se Standou Maxou, Muzeum fotografie

29. září, 10.00 hod.
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - JEDEME NA VÝLET
Představení pro děti od 2 let, KD Střelnice

29. září, 16:00 hod.
CHARITATIVNÍ KONCERT PRO ADRIANKU
Účinkuje kapela Gipsy Suno, ZašeRa, Nikola 
Votrubová, Eliška Dvořáková, Lenka Vaňková, 
Petr Daniel Varus a další, kaple sv. M. Magdaleny

Probíhající výstavy:

JAROSLAVA PEŠICOVÁ/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 9. 12. 2018
ZBOROV 1917 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 29. 9. 2018
SPISOVATELÉ PŘED OBJEKTIVEM 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2018
OBRAZY PRO RADOST 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2018
VIDLIČKOU, JEHLOU A KLEŠTĚMI 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 2. 9. 2018
MUZEJNÍ POKLADY V RUKÁCH RESTAURÁ-
TORŮ a ZACÍLENO NA BOŽSKOU EMU 
- Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí 
- Výstavy potrvají do 7. 10. 2018
PRVNÍ REPUBLIKA 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2018
SVĚT KOSTIČEK 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2018

20. září 16:00 hod.
KDYŽ JE POHYB PROBLÉM
Přednáší Střední zdravotnická škola
Centrum sociálních služeb, Česká ulice

20. září, 16:30 hod.
TAJUPLNÝ SVĚT HUB
Přednáška Ing. Vladimíra Pravdy
Městská knihovna

20. září, 19:00 hod.
Axel Hellstenius „ELLING A KJELL BJARNE 
ANEB CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ“
Pantheon production. Předplatné skupiny A.
KD Střelnice

20. září, 19:00 hod.
SMETANOVO TRIO
Jitka Čechová - klavír, Radim Kresta - housle, 
Jan Páleníček - violoncello. Koncert v  rámci 
Kruhu přátel hudby, kaple sv. M. Magdaleny

21. září 14:30 hod. 
ODHALENÍ KAMENŮ ZMIZELÝCH ČLENŮM 
RODINY WINTERNITZOVY
Panská ulice

22. září, 10:00 - 18:00 hod.
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Tradiční český jarmark, vystoupení kapel Cim-
bálová kapela Ernesta Mezeiho z  Dunajské 
Stredy, Babouci a Klaret, náměstí Míru

23. září 14:00 hod. 
ŽIDOVSKÝ SVÁTEK SUKOT
Slavnost pro děti i dospělé
Kavárna FotoCafé a přilehlé zahrady

23. září, 16:00 hod.
POHÁDKY NA FAŘE - VLK A HLAD
Divadlo dobré kávy, ZUŠ J. Hradec

23. září, 16:00 hod.
„O PALEČKOVI“
Divadýlko Mrak. Divadelní pohádka v cyklu 
„Děti s rodiči do divadla“, KD Střelnice

23. září, 19:00 hod.
KONCERT PRO KARLA 
Z LICHTENSTEINU - CASTEL CORNA
Účinkuje Capella Ornamentata
Kostel sv. Jana Křtitele

25. září, 9:30 - 11:00 hod.
SETKÁNÍ PRO OSOBY 
SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Poradenské centrum, Mesada

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

25. září, 19:00 hod.
TVÁŘE PETRA RYCHLÉHO
Talkshow, KD Střelnice

POZVÁNKY NA ŘÍJEN
Městské akce: Ostatní akce:
•    2. 10.  „CAVEMAN“ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MIMO PŘEDPLATNÉ
• 11. 10.  „POSLEDNÍ ARISTOKRATKA“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
• 14. 10.  SENIOR KLUB
• 20. 10.  PS SMETANA - KONCERT
• 21. 10.  „DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
• 26. 10.  OSLAVY 100. LET REPUBLIKY – KONCERT
• 29. 10.  MADAGASKAR – DIASHOW MARTINA LOEWA

•    1. - 6. 10.  TÝDEN KNIHOVEN
•    6. 10.  TŘI SESTRY – KONCERT KC JITKA
• 13. 10.  FOTOŠKOLA V MUZEU FOTOGRAFIE
• 19. 10.  THE BACKWARDS – BEATLES REVIVAL  
  – KONCERT KC JITKA
• 21. 10.  PODZIMNÍ KONCERT JHSO 
• 27. 10.  MANDRAGE – KONCERT KC JITKA


