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 � Za hlavní turistickou sezónou udělá i tentokrát tečku společný cyklistický výšlap

OSM STOLETÍ JINDŘICHOVA HRADCE

Na  rozdíl od  předchozího století, které začalo zničujícím požárem 
města, se na počátku dvacátého století Jindřichův Hradec rozvíjel po-
klidně jako další města rakousko-uherské monarchie. Fungující měst-
ská samospráva, prosperující firmy i živnostníci, rozvinutý spolkový ži-
vot, volnočasové aktivity obyvatel od kultury až ke sportu i počínající 
turistický ruch byly pro toto období charakteristické. Město vzkvéta-
lo pod vedením Václava Naxery, který byl starostou již od roku 1882 
i za vedení jeho nástupce Karla Merta, který jej nahradil v roce 1909. 
Výsledkem stavebního rozvoje města, přerušeného první světovou 
válkou, bylo rozšíření Klášterské ulice s honosnými novostavbami a za-
hájení výstavby v okolí Nádražní ulice a na Pražském předměstí. V roce 
1905 začalo zastupitelstvo zasedat v nové síni radnice navržené archi-
tektem Kotěrou, o rok později byla otevřena evangelická modlitebna 
vystavěná na pravém břehu Nežárky, v roce 1910 byla dostavěna no-
vá budova hospodářské školy ve Vídeňské ulici. Příznivější podmínky 
dvacátých let 20. století znamenaly pak rychlejší stavební vývoj měs-
ta ve zmíněných lokalitách, ale také na Rybnickém předměstí a u ne-
mocnice, kde vyrostla nová čtvrť zvaná Zborov. V tomto období by-
ly také postaveny budovy středních škol – gymnázia, obchodní školy 
a živnostenských škol a nový chirurgický pavilon nemocnice, dokon-
čený v předvečer druhé světové války. Velký boom ve stavebním roz-
voji města přinesla druhá polovina 20. století. Souvisel především se 
změnou sociální struktury obyvatel a s nárůstem pracujících v průmy-
slovém sektoru, pro něž byla vystavěna nová sídliště s odpovídající in-
frastrukturou a  občanským vybavením, poliklinika a  sportovní zaří-

 � Století změn

zení, vybudovaly se též nové komunikace. Po  listopadu 1989 se stal 
Jindřichův Hradec cílem mnoha turistů ze zahraničí. Město opět získa-
lo svůj historický majetek a započalo s opravami a renovací unikátních 
historických budov, které náleží do městské památkové rezervace, vy-
hlášené již na počátku padesátých let. Také dominanta města, areál 
jindřichohradeckého hradu a zámku, procházel v průběhu století re-
konstrukcí. Revitalizované historické jádro města s pěší zónou doplnily 
upravené plochy zeleně. Podobu města ovlivnila nejen nově vybudo-
vaná sídliště z panelových domů a obytné čtvrti, ale též nové veřejné 
budovy. Patří k nim například sportovní hala, plavecký bazén, a přede-
vším revitalizace a dostavba budovy Fakulty managementu VŠE Pra-
ha, která je považována za jeden z nejzdařilejších počinů soudobé ar-
chitektury ve městě.

Štěpánka Běhalová a Lenka Dvořáková

Jindřichohradečáci se s letní sezónou opět 
rozloučí akcí s názvem Přes kopec na Hra-
dec aneb Jindřichohradecký pedál, a  to 
v sobotu 12. září. Pro zájemce budou připra-
veny tři cyklistické trasy a jeden pěší výlet.
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 hodin) 
odstartují cyklisté a pěší na zbývajících trasách.  
Nejdelší z  cyklistických okruhů měří cca 
33 km a účastníky povede z Jindřichova Hrad-
ce Pražskou ulicí přes ulici Novodvorskou 
směrem na  sádky, Radouňku, Dolní, Kostelní 
a Okrouhlou Radouň, odtud k Samků rybníku, 
dále na Karlov, Lovětín, k Hanovskému rybní-
ku směrem na Horní a Dolní Skrýchov a zpět 
do Jindřichova Hradce. 
Prostřední cyklistická trasa měří zhruba 
16 km a vede z Jindřichova Hradce opět Praž-

skou ulicí, přes ulici Novodvorskou a pokračuje 
směrem na sádky, Radouňku, Drahýšku a Dol-
ní Radouň a odtud zpět na Radouňku a Jindři-
chův Hradec.
Začátek trasy nejkratšího, cca 7,5 km dlou-
hého úseku, kopíruje dvě delší trasy až po Ra-
douňku, odkud směřuje k ulici U Dolního Skrý-
chova a Jarošovskou ulicí zpátky do místa startu.
Pořadatelé akce ani letos nezapomněli na pě-
ší účastníky a  připravili pro ně vycházkový 
okruh o délce zhruba 2,5 km. Ten vede z par-
ku pod gymnáziem Bratrskou a  Nežáreckou 
ulicí na Balbínovo a Dobrovského náměstí, dá-
le na  náměstí Míru, Svatojánskou a  Růžovou 
ulicí na Masarykovo náměstí do ulice Kostelní 
a Liliové a podél břehu Nežárky zpět do parku 
pod gymnáziem. Po  cestě čeká na  účastníky 
pěšího výletu kontrolní otázka.
Chybět nebude ani tentokrát bohatý dopro-
vodný program, např. originální umělecko- 
sportovní exhibice SLACKSHOW, elektrický 

býk, obří nafukovací šipky, simulátor F1, ma-
lování na obličej, vodní tetování, fotokoutek či 
zdravověda. O hudbu i mluvené slovo se po-
stará moderátor Michal Arnošt.
Zhruba v  16.30 hodin dojde ke  slosování 
účastnických diplomů o hodnotné ceny, tě-
mi hlavními budou jízdní kolo a koloběžka. 
Změna programu vyhrazena. 
Společný zářijový výšlap absolvují účast-
níci na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí 
za škody účastníkům vzniklé ani jimi způ-
sobené. Na  akci budou pořizovány foto-
grafické záznamy. Pořádání akce bude zá-
vislé na aktuálních nařízeních a opatřeních 
v souvislosti s šířením nákazy COVID 19.
Akci Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohra-
decký pedál pořádá město Jindřichův Hradec 
za finanční podpory Nadace Jihočeské cyklo-
stezky a  ve  spolupráci se Sborem dobrovol-
ných hasičů Jindřichův Hradec, Oblastním 
spolkem Českého červeného kříže Jindřichův 
Hradec a  Českou průmyslovou zdravotní po-
jišťovnou. Mediálními partnery akce jsou: RA-
DIOHOUSE s.r.o., MEDIA CLUB, s.r.o., Jindřicho-
hradecký deník, měsíčník Neon a  měsíčník 
Žurnál – krásné články. 
Této spolupráce si organizátoři akce velmi váží 
a tímto všem děkují. 
Šlápněme společně do  dalších let, město 
slaví výročí 800 let!

Jana Říhová
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
školákům začal nový školní rok. Pro některé je to 
návrat do školních lavic po více než sedmi měsících, 
takže věřím, že se na opětovné setkání se spolužáky 
a učiteli opravdu těší. Pro jiné je to úplně poprvé, co 
zasednou do školních lavic, a hlavně prvňáčkům pře-
ji, aby jim nadšení a  ideály, se kterými do školního 
procesu vstupují, vydržely. Chuť vzdělávat se je dů-
ležitá nejen ve školních letech, ale v průběhu celého 
života. Člověk se má pořád co nového učit a v dneš-
ní době je to někdy i nutností. Základní a mateřské 
školy prošly během prázdnin řadou rekonstrukcí 
a oprav. Právě doba letních prázdnin je pro tyto in-
stituce jediným časem, kdy se zde mohou udělat vět-
ší zásahy bez omezení výuky. Jsem rád, že se většina 
naplánovaných věcí zdárně dokončila a školáci, uči-
telky a učitelé se vrátí do krásných a důstojných pro-
stor. Město Jindřichův Hradec má za sebou velmi ná-
ročnou letní turistickou sezónu. Vzhledem k aktuální 
situaci vyměnilo velké množství lidí zahraniční dovo-
lenou za výlety po Čechách. V našem městě to bylo 
obzvlášť znát a návštěvnost pamá-
tek i informačního centra trhala re-
kordy. Doufám, že si k nám turis-
té najdou cestu i během podzimu 
a  zimy, protože město má 
co nabídnout v  každém 
ročním období.

Jan Mlčák 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

V  úterý 11. srpna v  9.00 hodin ráno dorazil 
nejdelší štafetový běh na  světě Peace Run 
na  jindřichohradecké náměstí Míru. Mírovou 
pochodeň si přišlo prohlédnout a  podržet 
přes čtyřicet mladých sportovců z  Jindřicho-
va Hradce. Zástupci Mírového běhu měli pro 
přítomné připravený zábavný program s  řa-
dou her a  písní. Starosta Jindřichova Hradce 
při té příležitosti vyhlásil jako Mírový strom 
jeden z  habrů před Muzeem fotografie.  Celá 
trasa přes republiku měří 900 kilometrů, běžci 
jich denně zvládly šedesát až devadesát. Me-
zi účastníky Mírového běhu jsou nejen Češi, 
ale i  zástupci Slovenska, Rakouska, Němec-
ka, Ruska, Maďarska nebo Turecka. Kromě 
Jindřichova Hradce se Peace Run zastavil ta-
ké v Dačicích, Kunžaku, Kardašově Řečici ne-
bo Veselí nad Lužnicí. Peace Run se běhá už 

 �Mírový běh se zastavil také v Jindřichově Hradci

Podle smlouvy se zhotovitelem Jindřichohra-
decké montáže s.r.o. měla být stavba dokon-
čena do 31. srpna 2020. Rada města na žádost 
firmy schválila prodloužení termínu na  do-
končení, a  to do  13. září 2020. Důvodem je 
zbrzdění stavebních prací na  výkopech pro 
nové kanalizační a vodovodní řady, kde dělní-
ci narazili na skalní masiv. V září po dobu uza-
vírky budou všechny autobusy zastavovat 
v ulici U Nemocnice a Ruských legií.

Eliška Čermáková

 �Oprava Václavské ulice se protáhne  
do 13. září

 �Město nabízí k rekreaci nebo k pořá-
dání oslav penzion Obora na Radouňce

od roku 1987, kdy začínal v Americe před bu-
dovou OSN. Jeho hlavní myšlenkou je to, že 
každý z  nás může udělat něco pro přátelství 
a harmonii ve své rodině, ve své obci, ve svém 
městě. 

V  penzionu, který leží na  okraji místní části 
Radouňka obklopen lesem, se může ubyto-
vat v šesti pokojích až čtrnáct lidí. K dispozi-
ci je i  velká společenská místnost s  kuchyní 
vhodná k pořádání svateb, oslav nebo firem-
ních akcí. Ubytování je vhodné pro všechny 
věkové kategorie, rodiny s  dětmi, kolektivy 
i individuální rekreaci. Pokoje jsou velmi jed-
noduše zařízené. K  dispozici je jedno velké 
a dvě menší ohniště. 
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 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Bazén je jedním z nejvyhledávanějších míst 
ve městě
Od úterý 1. září začne v Plaveckém bazénu 
Jindřichův Hradec platit otevírací doba 6.30 
až 21.00 hodin. Ta připadá na  všední dny, 
o víkendech jsou bazény již tradičně otevře-
ny od 10.00 do 20.00 hodin. 
Nový režim udělá pomyslnou tečku za  let-
ní sezónou, ve  které vzájemně se prolínající 
vnitřní bazény a  venkovní aquapark navště-
vovalo denně v  průměru 800 až 1200 lidí. 
K detailnímu vyhodnocení sezóny teprve do-
jde, ale již v tuto chvíli je jisté, že bazén si udr-
žel postavení nejnavštěvovanějšího vodního 
areálu v  rámci Jihočeského kraje a  jednoho 
z  nejvyhledávanějších míst ve  městě. Po  ce-
lou dobu prázdnin se v bazénu rovněž ode-
hrával příměstský tábor pořádaný Plaveckou 
školou Jindřichův Hradec, kterého se dohro-
mady zúčastnilo 270 dětí (na snímku účastníci 
jednoho z turnusů). 

Plavecká škola zahájí kurzy 7. září
Od  pondělí 7. září se do  prostor plaveckého 
bazénu vrátí provoz typický pro školní rok. 
Právě v tento den se naplno rozjede jak výuka 
plavání pro žáky základních škol, tak budou 
rovněž zahájeny všechny kurzy pořádané 
Plaveckou školou Jindřichův Hradec působí-
cí pod hlavičkou městského bazénu. Jedná 
se jak o odpolední kurzy pro jednotlivce, tak 
i  o  kurzy kojenců a  batolat, které navštěvují 
děti od půl roku věku se svým doprovodem. 
S  ohledem na  skutečnost, že většina dě-
tí z  odpoledních kurzů v  plavání pokračuje, 
je kapacita více než 600 míst v odpoledních 

hodinách vyčerpána. Bohužel, plavecká škola 
tak musí nové zájemce odmítat, neboť s ohle-
dem na další využití již v bazénu nejsou k dis-
pozici volné dráhy. 

Plavou i miminka
Sobotní koupání pro rodiče s dětmi do 1 ro-
ku věku pokračuje každou sobotu i v září, a to 
v dětských bazénech od 9.00 do 10.00 hodin. 
Rodiče nově narozených dětí od 3 do 6 měsíců 

Místní akční skupina MAS Česká Kanada vytvá-
ří novou Strategii komunitně vedeného míst-
ního rozvoje na  nové programové období 
2021–2027, která má přispět k  dalšímu rozvoji 
venkovského regionu. Tento ucelený dokument 
vztahující se k území MAS vzniká na základě ko-
munikace s  obyvateli, neziskovými organiza-
cemi a spolky, svazky obcí, podnikateli a obce-
mi v regionu. Strategie má zvýšit kvalitu života 
na území MAS a budovat nová partnerství.
Starostové obcí, kteří poskytli MAS své území, 
vyplnili dotazníky s  prioritními oblastmi, které 
jsou pro ně v  novém období 2021–2027 stě-
žejní. Z dotazníků vyplynulo, že mezi nejčastěji 
zmiňované oblasti patří technická infrastruktu-

ra, doprava, občanská vybavenost, obnova kra-
jiny a hospodaření s vodou. MAS nyní plánuje 
oslovit podnikatele, neziskové organizace, ze-
mědělce a školy a zjistit, jaké mají potřeby a ja-
ké oblasti se dají z jejich pohledu vylepšit. Jejich 
podněty pak budou zapracovány do strategie.
Kancelář MAS Česká Kanada od  září 2020 
nově sídlí v 1. patře administrativní budovy 
v Pravdově ulici 1113/II v Jindřichově Hrad-
ci. Další informace o  tvorbě strategie bude 
MAS postupně zveřejňovat na webové stránce: 
www.masck.cz. 
MAS Česká Kanada o. p. s. bude v novém ob-
dobí působit na území celkem 66 obcí. Území 
zahrnuje 37 obcí z  Jindřichohradecka, 17 obcí 

z Dačicka, sedm ze Soběslavska a pět z Tábor-
ska. MAS zajišťuje partnerství mezi veřejnou 
správou, podnikateli a neziskovými organizace-
mi za účelem rozvoje venkovských oblastí. Za-
pojit se mohou také samotní občané, kterým 
není lhostejné jejich žití na venkově.
MAS pomáhá zlepšovat kvalitu života ve  ven-
kovských oblastech a  přispívá k  posílení eko-
nomického prostředí a zhodnocení přírodního 
a  kulturního dědictví. Z  operačních programů 
je možné realizovat investiční projekty, jako na-
příklad nákup zemědělských a jiných strojů, ob-
novu kulturních památek, knihoven, pořizování 
nových strojů a technologií, budování ubytova-
cích kapacit a infrastruktury v cestovním ruchu, 
obnovu hasičských zbrojnic a  zdrojů požární 
vody, bezpečnost v dopravě, modernizaci škol 
a školek, infrastrukturu pro sociální služby, za-
držování vody v krajině a další.

Marie Hazuková

 �MAS Česká Kanada tvoří novou strategii rozvoje venkova

mají možnost se v průběhu školního roku hlá-
sit do kurzů takzvaného Vaničkového plavání, 
které se odehrává v  rámci regionu v  unikát-
ním vaničkovém centru v  prostorách sute-
rénu. Také tento kurz zajišťují certifikované 
lektorky Plavecké školy Jindřichův Hradec. 
Přihlásit se lze písemně na e-mail: plavskola@
smjh.cz (uvést jméno a  příjmení, věk dítěte, 
telefonický kontakt). 

Marcela Kůrková
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společný výlet do  Zahradního centra – od-
chod ze SENIOR centra bude upřesněn podle 
možností dopravy účastníků.
A konečně v úterý 15. září se senioři dozvědí 
více o svých právech při přednášce Mgr. Jo-
sefa Čecha pod názvem Sociální zabezpe-
čení. Začátek přednášky je v  SENIOR centru 
od 9.30 hodin.
Pracovnice Poradny pro osoby s poruchami 
sluchu z Tábora nás navštíví v úterý 29. zá-
ří mezi 9. a 11. hodinou a poskytnou užitečné 
rady i pomůcky všem zájemcům.
Činnost SENIOR centra je podpořena z  roz-

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Léto se pozvolna překlápí do vlídného podzi-
mu. Krátící se dny si v SENIOR centru zpestříme 
malými výlety i přednáškou v prostředí našeho 
útulného klubu.
V úterý 1. září navštívíme v Muzeu Jindřicho-
hradecka ve Štítného ulici v 10.00 hodin vý-
stavy Nadosah a Tradice jedné hranice. 
O týden později, v úterý 8. září podnikneme 

počtu Jihočeského kraje, dotačního programu 
Podpora služeb nedefinovaných v  zákoně č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách v rámci rea- 
lizace projektu „SENIOR centrum“.
Příjemné a klidné dny všem za SENIOR centrum 
přeje

Eliška Macurová

SENIOR centrum připravuje

logické recyklaci. Například v loňském roce se 
prostřednictvím společnosti EKOLAMP podaři-
lo sebrat a následně recyklovat 706 tun vyslou-
žilých světelných zdrojů, 587 tun malých elek-
trozařízení a 1586 tun velkého elektra. 
Opětovně se využilo přes 95 % materiálů ze 
světelných zdrojů a  více než 90 % materiá-
lů z  malých a  velkých elektrozařízení. Získané 
kovy, plasty či sklo slouží k  další výrobě či ja-
ko technický materiál. Pečlivým sběrem a zpra-
cováním se navíc zabrání znečištění přírody, 
ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škod-
livé látky z  nerecyklovaných zařízení dostaly 
do půdy či do podzemních vod. 
Obyvatelé našeho města mohou nefunkč-
ní elektrozařízení zdarma odevzdávat 
ve sběrném dvoře v ulici U Cihelny (Po–Pá 
10.00–18.00 hodin, So 8.00–16.00 hodin, Ne 

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, 
ochraně planety Země i  o  nevytváření zby-
tečných odpadů už slyšel nebo četl snad kaž- 
dý z nás. Dnes a denně na nás z médií i soci-
álních sítí útočí spousty článků, fotek a videí 
ukazujících škody, které člověk nerozumným 
chováním přírodě způsobuje. 
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní poj-
my, jsou nedílnou součástí uvědomělého způ-
sobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří 
myslí na  budoucnost planety i  svých dětí, již 
zcela přirozenou součástí života. A nejedná se 
jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do ba-
revných kontejnerů. Vytřídit můžete například 
i textil, kovy a v neposlední řadě také elektro-
zařízení. 
Vysloužilá elektrozařízení patří na  místo zpět-
ného odběru, jen tak se mohou dostat k eko-

8.00–12.00 hodin, ve státní svátky zavřeno) 
nebo v elektro obchodě při nákupu nových. 
Společnost EKOLAMP se od  roku 2005 stará 
o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc sta-
rá o ekologickou likvidaci i dalších elektrozaří-
zení. Tuto službu nabízí městům a obcím zce-
la zdarma. 
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozaříze-
ní je možné odevzdat k recyklaci prostřednic-
tvím více než 4500 sběrných míst, která spo-
lečnost EKOLAMP po  celé České republice 
zřídila. Sběrná místa jsou vybavena vhodný-
mi sběrnými nádobami, ve kterých jsou elek-
trozařízení bezpečně uložena do doby jejich 
přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a  více informací najdete 
na: www.ekolamp.cz.

Renata Severová

Recyklace – mysleme na budoucnost

24. července
Z  trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí se bude v  brzké době zpovídat 
před soudní stolicí řidič (20 let), který si toho 
vpravdě za volantem moc neužil. Patrně pro-
to, aby ukojil svou řidičskou vášeň, usedl v pá-
tek něco málo před třetí hodinou odpoledne 
do  Volkswagenu Passat a  vyrazil do  zákazu 
vjezdu ulice Pod Vrchy, kde byl polapen hlíd-
kující patrolou kolegů. Těm bylo již od počát-
ku jasné, že jeho šoférská minulost dávno po-
zbyla nevinnosti, což potvrdil ověřený fakt, že 
mu byl soudem vysloven zákaz řízení motoro-
vých vozidel, a to až do roku 2022. 
27. července
„Každý správný muž nosí v  kapse nůž“, pou-
ze je potřeba takový „zavíráček“ při pořizová-
ní řádně zaplatit, což neučinil muž ze Zbuzan 

 � Výpis z událostí

(62 let) v pondělí po páté odpoledne v Lidlu. 
Nožík ponechal ukrytý v kapse kalhot do do-
by, než jej polapil nekompromisní detektiv. 
A  jestli byl určen na  letošní, jistě bohatou 
houbařskou sezónu, nebo jen tak pro dobrý 
pocit „správného muže“, bylo pro daný oka-
mžik zcela jedno, protože za tisícovku, kterou 
si pán odnesl za přestupek proti majetku, by 
pořídil zavírák i z damascénské oceli. 
31. července
V pátek se za ranního kuropění a doprovodu 
nepřeslechnutelné hrdelní árie vydal na pouť 
Husovými sady pěvec (31 let) s  trvalou adre-
sou na zdejším městském úřadu, který vůbec 
nedbal toho, že na městské věži právě odbilo 
patnáct minut po třetí hodině. K jeho nespo-
kojenosti bylo koncertování ukončeno hlíd-
kou kolegů a za svůj nepovedený sólový vý-
kon si vysloužil odměnu v  podobě patnácti 
stovek za přestupek rušení nočního klidu. 
5. srpna
Z  výtržnosti se budou zpovídat dva pijani 
(34 a  39 let) s  trvalou adresou v  Lodhéřově, 
kteří ve středu deset minut před půlnocí na-
padli obsluhu BROS.BARU v Jarošovské ulici. 

Starší z  dvojice, nespokojen s  tím, že nedo-
stanou další dávku alkoholu, nejprve mrštil 
sklenkou od ohnivé vody po barmanovi. Na-
štěstí tak nešikovně, že minul, zato druhého 
z obsluhy si podal ručně takovým způsobem, 
že ten byl nucen vyhledat lékařské ošetření. 
Dechové zkoušky potvrdily, že se s tím páno-
vé ten večer vůbec nemazlili. Kontrola proká-
zala 2,54 ‰ a 2,15 ‰, a tak do doby, než bu-
de ukončeno léčení napadené obsluhy, mají 
o čem přemýšlet. 
6. srpna 
Chtěl vyzkoušet, jak chutná alkohol, a tak přijal 
nabízenou colu s rumem od neznámého mu-
že zřejmě v  začarovaných Husových sadech. 
Potud ne zrovna dobře vymyšlená pohádka. 
V opojení hulákal z křoví u veřejných záchod-
ků, nadýchal 1,30 ‰, a  nakonec si ho domů 
odvezla babička. Na  cestu si však mládenec 
(15 let) z Malíkova nad Nežárkou odnesl bloček 
na čtyři stovky za rušení nočního klidu a pouče-
ní, již v přítomnosti přivolané babičky, že jeho 
příběh ze čtvrtečního rána bude předán k po-
souzení odboru sociálních věcí. 

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE
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Ředitel jihočeské policie, brigádní generál Mgr. Bc. Luděk Procházka 
společně se starostou města Jindřichův Hradec Janem Mlčákem a ře-
ditelem jindřichohradecké policie plk.  Ing.  Josefem Hešem předali 
policistkám a policistům Územního odboru J. Hradec 6. srpna 2020 
v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií ocenění, 
a to za dlouhodobé příkladné plnění služebních povinností, oběta-
vost, iniciativní přístup k práci a za trvalé dosahování velmi dobrých 
výsledků.  

Medaili policejního prezidenta získali:
• za zásluhy o bezpečnost npor. Bc. Jitka Fučíková, zástupkyně ve-

doucího OOP J. Hradec a por. Mgr. Bc. Milan Veselý, komisař SKPV 
J. Hradec

• čestnou medaili PČR npor. Mgr. Bc. Jaroslav Doležal, vedoucí OOP 
Dačice

• za věrnost I. stupně obdrželi 2 policisté
• za věrnost II. stupně obdrželo 13 policistů
• za věrnost III. stupně obdrželo 5 policistů

 � Slavnostní předání ocenění

POLICIE ČR

Začátek nového školního roku znamená 
každoročně pro policisty zvýšený dohled 
nad bezpečností dětí. 
Jako každoročně obsadí dopravní poli-
cisté a  policisté z  obvodních oddělení 
ve spolupráci s městskými strážníky v prv-
ních dnech měsíce září přechody v  blíz-
kosti škol, ale i na frekventovaných křižo-
vatkách, kudy děti ke  školám přicházejí. 
Připomenou jim, jak se správně a  zejmé-
na bezpečně chovat v  silničním provozu 
tak, aby jejich cesta do školy, ze školy, ale 
i například na dětská hřiště byla vždy bez-
pečná. Na vybraných školách pak policisté 
se žáky pobesedují a všechny zásady bez-
pečnosti silničního provozu jim opětovně 
připomenou.
Muži zákona rovněž apelují na  všechny 
řidiče, aby zejména v  prvních dnech no-

vého školního roku dbali v  blízkosti škol, 
autobusových zastávek, dětských hřišť 

Prevence:

 � Začátek školního roku
a všude tam, kde lze očekávat pohyb dětí, 
maximální opatrnosti. 
Policie také žádá řidiče, aby zvýšenou po-
zornost věnovali malým cyklistům. Řidiči 
i rodiče by si měli uvědomit, že první týd-
ny ve škole znamenají pro každé dítě vel-
kou změnu, a  proto v  zájmu zdraví dětí 
by na  sebe měli převzít zvýšenou zodpo-
vědnost. Rodiče prvňáčků, ale i  ostatních 
mladších dětí by si měli se svými ratolest-
mi zopakovat cestu do školy, připomenout 
jim, že bezpečnější trasa vede přes světel-
ně řízené přechody. Rodiče by měli jít dě-
tem příkladem a vždy důsledně dodržovat 
všechna pravidla silničního provozu. 
Jindřichohradečtí policisté přejí dětem 
šťastné vykročení do nového školního ro-
ku! 

Hana Millerová

Medaili krajského ředitelství policie Jihočeského kraje II. stup-
ně obdrželi 3 policisté.
Na závěr slavnostního ceremoniálu převzal z rukou ředitele jihočeské 
policie čestnou medaili PČR rovněž ředitel ÚO J. Hradec plk. Ing. Jo-
sef Heš. 
Všem oceněným gratulujeme!
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Nalezená kůže z landauru
Před více jak rokem odcizena by-
la p. velkoobchodníku S. Khono-
vi kůže z  kočáru a  pátrání tehdy 
zůstalo bezvýsledným. Teprve 
před několika dny podařilo se 
měst. policii zadržeti 56 letou 
J. H. z Hatína, když z přinesené ků-
že dávala si pro své 2 syny zhoto-
viti kamaše. Předvolaný p.  Kohn 
zjistil, že kůže ta pochází z  jeho 
kočáru. H. tvrdí, že kůži přinesl její 
syn ze Stráže co odměnu za práci. 
Kůže byla zabavena a další šetře-
ní postoupeno četnictvu. 

Nepokradeš
Toto přikázání málo dbá 20le-
tá služka F. K. z  Popelína, posléze 
u restauratéra p. Jandy zaměstna-
ná. Závistivým okem pozorovala, 
jak její zaměstnavatelé svým hos-
tům předkládají po obědě krásné 
ovoce a ježto se i jí toho potěšení 
nedostalo, usmyslila sobě zmocni-
ti se ovoce ze sousední zahrady pě. 
Tietzovy, kterou za  týmž účelem 
v  časných hodinách ranních na-
vštívila a zde si na pěkných švest-
kách pochutnávala. Byla zpozoro-
vána a udána na policii, kdež se jí 
dostalo náležitého poučení. 

10. září 1920
Koncert sl. E. Destinové 
pořádán bude dne 23 t. m. o 5. hod. 
odpoledne v  sále na  Střelnici. Ce-

3. září 1920
Sezení obecního zastupitelstva 
konalo se minulý pátek v zaseda-
cí síni městské radnice za předsed-
nictví starostova náměstka p. Oto-
mara Bistřického. Zapisovatelem 
byl vrchní oficiál p. Hynek Rudišer. 
2. volba starosty: Z  odevzdaných 
36 lístků obdržel většinu 19 ti hla-
sů p.  Bistřický, a  jest tudíž zvolen 
starostou města. Nově jmenovaný 
starosta volbu přijal. 

Stokoruny bez teček
Stokoruny serie 0008, jimž chy-
bí tečka za  slovy „českosloven-
ských“, jsou pravé. Proklouzla sice 
jistá část nákladu v tisku bez této 
tečky, avšak tisky, které jinak ma-
jí vodotisk a ostatní správné nále-
žitosti, jsou správné. Padělky po-
znati lze dle drsnějšího papíru, 
méně přesného tiskového pro-
vedení a mimo to postrádá papír 
vodotisku. 
Žádnou bídu o tabák
nemá ruský leg. pan Jan Vránek, 
kterému odcizil neznámý z  bytu 
1 kg 20 kgr. cigar. tabáku, 8 ple-
chových krabic amerického ciga-
retového tabáku, 3 škatulky spor-
tek. Zloděj vnikl do  bytu v  čísle 
55/I oknem večer po 8. hod., kdy 
majitel odešel do  divadla. Krá-
dež byla zpozorována po návratu 
a shledáno, že mimo tabák odci-
zeny 2 páry žlutých bot, leg. plášť 
s  číslem 33802, různé prádlo, 
dámská blůza, 2 přikrývky na stůl, 
5 metrů angl. širtingu a na hovo-
tovosti více jak 200 Kč. Po pacha-
teli není stopy. 

Místní politická situace po opakovaných volbách nového starosty se v září uklidnila. Město se vrátilo k poklidné-
mu životu nastávajícího podzimu. Hradečané navštěvovali divadelní představení místních ochotníků, kteří mimo 
jiných dobře hodnocených kusů sehráli také Babičku Boženy Němcové v dramatizaci Růženy Pohorské. Nedostat-
ky v zásobování obyvatel a zvýšená ostražitost občanské společnosti nové samostatné republiky přinášely své dů-

sledky. Z dnešního hlediska se mohou zdát přehnané některé reakce jednotlivců, kteří neváhali udat na četnickou stanici služku ochutnávající po rá-
nu švestky v zahradě sousedů. Mimořádně přísné byly výnosy lichevního soudu v Jindřichově Hradci. Za předražování byli dotyční zveřejněni, byly jim 
uloženy peněžité pokuty, vězení, a dokonce odebráno volební právo.

POHLEDY DO HISTORIE

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

ny míst: Lože I. a křeslo 40 kč, lože 
II a I. místo 30 kč, II. místo 25 kč, se-
dadlo v  malém sále 20 kč, k  stání 
10 kč, v  malém sále 6 kč. Záznamy 
přijímají se příštím týdnem počí-
naje. Reservovaná místa musí býti 
do  16. t. m. vyzvednuta, jinak bu-
dou dána do prodeje. 

17. září 1920
Opět důkaz lásky ke svému rodnému městu
V těchto dnech dostal pan v. ofi-
cial Picka od pí J. Brožové (rozené 
Richterové) z  Indianopolis dopis 
a  v  něm 4 dolary. Uvádíme do-
le doslovně její dopis, z  kterého 
vystihujeme veškeru lásku kraja-
nů amerických k našemu národu. 

Je to již druhý dárek z  Ameriky 
na naše podniky národní a moh-
ly by býti pobídkou našim zámož-
ným českým kruhům, by nezapo-
mínaly na naše národní podniky. 
Indianopolis 13. srpna 1920. Ctě-
ný pane! Přiložené peníze posílám 
co příspěvek na  stavbu sokolovny 
2 dolary a  spolku Vesna 2 dolary 
též. Co bývalou sokolku mne zají-
má pokrok sokolstva a  vždy ráda 
vzpomínám veselých chvil v kruhu 
jich strávených. Heslo: Přelom-pře-

skoč-ale nepodlez se v cizině uplat-
ní a jsem naň hrda. J. Brožová 
Obnos 232 Kč byl p.  oficiálem 
Pickou odevzdán svému účelu – 
po  116 kč na  stavbu sokolovny 
a Vesně. Kéž jiní hojně následují. 
Koncert Emy Destinové, 
který se dne 23. t. m. u nás pořá-
dati měl a na který docházelo to-
lik záznamů, musil býti odřeknut, 
ježto umělkyně jest nucena svou 
cestu do  Ameriky nastoupiti dří-
ve, než původně zamýšlela. Sleč-
na Destinová nerada odkládá 
koncert u  nás, a  proto slíbila, že 
po svém návratu z ciziny as z  ja-
ra neopomene nám vynahraditi 
požitek, o který jsme přišli.
Premiéra Babičky
Babička Boženy Němcové! Toť 
zlatá kniha našeho lidu, naší mlá-
deže, kniha cenná a  nade vše 
milá, která bývala a  dosud je ja-
kýmsi rodinným evangeliem. 
Jsme vděčni naší ochot. jedno-
tě Jablonský, že zařadila Babičku 
do  svého cyklu, jsme vděčni ze-
jména sl. Růženě Pohorské, která 
sympatické dílo Boženy Němco-
vé zdramatizovala a  ochotnické 
jednotě k provedení upravila. 
24. září 1920
Z činnosti lichevního soudu v J. Hradci
Odsouzen byl:
Jan Vašek, domkář v  Kumža-
ku čp. 88, že žádal 13. února t. r. 
v  Kumžaku za  předmět potřeby 
zřejmě přemrštěnou cenu, a  to 
za krávu přes 5 q těžkou 7000 kč, 
ač ji i  s  teletem koupil 2. února 
1920 za 5370 kč – do tuhého vě-
zení na  14 dní a  ku ztrátě voleb. 
práva akt. i pasivního do obcí.
--------------------------------------------
Otevírací doba knihovny Mu-
zea Jindřichohradecka: 
Pondělí, středa 12.30–15.30 hodin; 
návštěvu lze objednat předem 
na  e-mailu: behalova@mjh.cz ne-
bo na tel. č.: 384 363 661. 
Digitální knihovna Kramerius:
https://www.mjh.cz/knihovna-ba-
datelna/digitalni-knihovna.

Štěpánka Běhalová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým Od 11. 7. 2020 do 14. 8. 2020 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Libuše PETRŮ Jindřichův Hradec 15. 6. 1936 11. 7. 2020
Dušan STANKOVSKÝ Jindřichův Hradec 7. 5. 1959 12. 7. 2020
Karel LUTOVSKÝ Jindřichův Hradec 16. 9. 1964 13. 7. 2020
Ing. Jiří CHVÁTAL Jindřichův Hradec 15. 2. 1939 14. 7. 2020
Danuš BLÁHOVÁ Jindřichův Hradec 3. 5. 1937 16. 7. 2020
Vlastimil ANTOŠ Jindřichův Hradec 23. 1. 1949 16. 7. 2020
Petr OKTÁBEC Nová Včelnice 15. 11. 1951 17. 7. 2020
Alena KORANDOVÁ Jindřichův Hradec 3. 8. 1961 17. 7. 2020
František HALVONÍK Nová Olešná 20. 8. 1949 18. 7. 2020
Milan BUČEK Otín 11. 6. 1965 20. 7. 2020
Milan ČEVELÍK Jindřichův Hradec 4. 1. 1948 21. 7. 2020
Jaroslav KOTYZA Rosička 11. 4. 1921 22. 7. 2020
Božena PROCHÁZKOVÁ Budkov 31. 8. 1948 23. 7. 2020
Jiří LANGER Jindřichův Hradec 31. 5. 1947 23. 7. 2020
Terezie VICANOVÁ Staré Město pod Landštejnem 27. 8. 1930 24. 7. 2020

Josef KUBÍČEK Jindřichův Hradec 26. 12. 1949 24. 7. 2020
Marcel KADLEC Jindřichův Hradec 1. 11. 1989 24. 7. 2020
Stanislava TOMŠŮ Deštná 14. 1. 1940 25. 7. 2020
Miloš KUČERA Olšany 7. 6. 1957 25. 7. 2020
Jiří THEINER Bednáreček 16. 10. 1948 27. 7. 2020
PharmDr. Olga MLADÁ Jindřichův Hradec 28. 11. 1956 30. 7. 2020
David NOVOTNÝ České Velenice 22. 4. 1995 30. 7. 2020
Božena KOCAROVÁ Stráž nad Nežárkou 10. 1. 1931 3. 8. 2020
Pavel VLACH Jindřichův Hradec 22. 1. 1949 3. 8. 2020
Marie TURÍNOVÁ Lhota 12. 3. 1954 3. 8. 2020
Jaromír BUDÍN Horní Olešná 14. 9. 1949 3. 8. 2020
Jan ŠALEK Rodvínov 3. 4. 1935 4. 8. 2020
Jaroslav HAVLÍK Strmilov 3. 4. 1947 10. 8. 2020
Dana HIRŠOVÁ Políkno 25. 10. 1956 13. 8. 2020
Věra NOSKOVÁ Jindřichův Hradec 18. 1. 1936 14. 8. 2020

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

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

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Farní charita Jindřichův Hradec  vás  srdečně zve  v  rámci oslav le-
tošního Dne charity  na  Týden otevřených dveří  v Nízkopra-
hovém  zařízení pro děti  a  mládež Kompas, který se uskuteční 
v týdnu od 21. do 25. září 2020 na hlavním pracovišti Farní chari-
ty (Arch. Teplého 1306/II, Jindřichův Hradec). Během tohoto týd-
ne se budou moci děti a mládež zúčastnit prostřednictvím projektu 
„Neformální vzdělávání v České Kanadě“ několika projektových dnů 
týkajících se např. zdravého životního stylu, poznávání vietnamské 
kuchyně a kultury, rozvoje manuálních zručností a praktických do-
vedností (např. keramika, šití) či rozvoj hudebních dovedností. 

Celý týden završíme v podvečerních hodinách oslavou  samotné-
ho Dne Charity. Den Charity připadá na datum 27. září 2020, kdy 
si připomínáme patrona charity sv. Vincence z Pauly  (změna  dříve 
avizovaného  termínu  nastala  z  důvodu  konání jiných  kulturních  ak-
cí ve městě Jindřichův Hradec). Místem konání oslavy bude málo zná-
mý  kostel Nejsvětější Trojice nacházející se ve  hřbitovním par-
ku na rozmezí ulic Miřiovského a Jarošovské. Tento sakrální prostor 
se nachází  mimo jiné  v  blízkosti sídla Farní charity Jindřichův Hra-
dec a  hlavního pracoviště charity.  Večerní program Dne Charity 
bude zahájen v 17.30 hodin a potrvá cca do 22.00 hodin. Účast-
níci se mohou těšit na  prohlídku kostela  Nejsvětější  Trojice, násle-
dovat bude rytmická mše svatá za Farní charitu Jindřichův Hradec, 
hudební  vystoupení  jindřichohradeckého hudebníka Ondřeje Vá-
chy a  přednáška RNDr.  Davida  Pitharta  CSc. na  téma  „Člověk proti 
přírodě? Jak rozumět ekologické krizi a  znovu obnovit harmonii živo-
ta na Zemi podle papeže Františka.“ Celý večer zakončíme večerními 
chválami při svíčkách.

Bližší  informace k akcím sledujte na  našich webových stránkách: 
www.jindrichuvhradec.charita.cz, na sociálních sítích Facebook, In-
stagram a TWITTER nebo na tel. č.: 731 604 554. Těšíme se na vás!

Jitka Jedličková

 � Farní charita v Jindřichově Hradci otevře dveře veřejnosti
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Jindřichohradecké věže, velká celodenní 
dobrodružná hra pro děti i dospělé po hradec-
kých věžích, se uskuteční v neděli 13. září.  
Naše město má de-
sítky věží, které dělají 
jeho obraz. Vy se na-
učíte znát jejich jmé-
na, historii a  příběhy, 
na  mnohé si i  vystou-
páte.
Kam půjdete? Start hry je v  10.00 hodin 
u hotelu Concertino Zlatá Husa na náměstí 
Míru. Rozhlédnete se z jeho nejvyššího patra, 
dále vystoupáte na  Černou věž jindřichohra-
deckého hradu a  zámku, městskou vyhlíd-
kovou věž kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
na věž kostela sv. Jakuba a evangelického kos-
tela, podíváte se do  kostela sv. Jana Křtitele, 
na věž letiště a do hvězdárny. 
Cíl je do 18.00 hodin v místě startu.
Jak se přihlásit? Utvořte rodinný či kamarádský 
tým s libovolným počtem účastníků. Na webo-
vých stránkách: www. prazske-veze.cz jsou při-
hlášky, aktuální informace o tom, kam se pů-
jde, pravidla, cíl hry i  časový harmonogram. 

 � Pohled na Jindřichův Hradec z výšky nabídne zářijová hra s dobrodružstvím
Na čas ale nehrajeme. Na startu každý obdrží 
mapu s vyznačenými stanovišti, startovní prů-
kaz a itinerář s úkoly. Strategii si volí každý tým 
sám. Hrajeme o zlatou kostičku v cíli.

Přijďte si prohlédnout naše ochránkyně, věže 
všechno vidí a hodně si pamatují, chovejme se 
k nim s láskou a úctou.

Milan Horký

Od  pátečního večera 25. září až do  nedě-
le 27. září se v  prostorách Základní umě-
lecké školy v Jindřichově Hradci uskuteční 
19. ročník festivalu studentského a  autor-
ského divadla.
V průběhu existence divadelního festivalu vy-
stoupilo v  Jindřichově Hradci množství pro-
fesionálních divadelních souborů a  soubo-
rů literárně-dramatického oboru základních 
uměleckých škol. Festival se opět zaměří víc 
na  práci v  dílnách, přesto si jindřichohradeč-
tí diváci budou moci přijít na své. Ke zhlédnu-
tí bude několik představení středoškolských 
divadelních souborů (z  Jindřichova Hradce 
a  Mostu). Součástí festivalu bude i  vystoupe-
ní profesionálních divadelníků. Do Jindřichova 
Hradce v  sobotu zavítá novocirkusová spo-
lečnost Feel the Universe Circus Company 
s  představením Vlez v  les. Toto představení 
je vhodné pro dospělé i děti (sobota 26. září 
od 16.00 hodin na dvoře školy).
V rámci festivalu se budou konat dílny novocir-
kusových technik, šermu, vypravěčství a diva-
delní improvizace. V sobotním odpoledni bu-

 �Dadainspirační dny potěší jindřichohradecké publikum již po devatenácté
de mít široká veřejnost příležitost zhlédnout 
i divadelní představení žáků ZUŠ v Jindřichově 
Hradci a ZUŠ v Mostě.
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.

Bližší informace o  programové nabídce na-
leznete také na  webových stránkách: www.
zus-jhradec.cz. Festival za finančního přispění 
města Jindřichův Hradec a  Jihočeského kraje 
pořádá Společnost přátel ZUŠ Vítězslava No-
váka a ZUŠ Jindřichův Hradec.

Vojtěch Maděryč
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Malá vesnice Matná (německy Motten) se na-
chází asi 4,5 km na západ od Jindřichova Hrad-
ce a je jednou z jeho místních částí. V součas-
né době zde žije trvale 51 obyvatel. V sobotu 
25. července letošního roku se zde z iniciativy 
Oldřicha Mácy ve spolupráci s osadním výbo-
rem, jehož předsedou je od roku 2019 Martin 
Šula, konala zajímavá kulturní akce. Součástí 
bohatého programu bylo mimo jiné také před-
stavení historie Matné.
Ves se poprvé připomíná v listině z roku 1523, 
kdy Adam I. z  Hradce postoupil ševcovské-
mu cechu v  Jindřichově Hradci rybník, kte-
rý si cech zřídil na propůjčené louce mezi vsí 
Bukem a  Matnou. V  roce 1654 bylo v  Matné 

 � Znáte Matnou?
14 hospodářů a 2 pusté grunty, o sto let pozdě-
ji je zde uváděno 17 hospodářů a 1 sedlák. Již 
v roce 1876 zde vznikla obecná škola, ve kte-
ré se vyučovalo ještě po celé období 1. česko-
slovenské republiky, v roce 1945 byl v budově 
školy zřízen Národní výbor. Nejvýznamnější 
pamětihodností Matné je návesní kaple sv. Ja-
na Nepomuckého, kterou si místní obyvatelé 
postavili v roce 1837. Od roku 1849 byla Matná 
osadou obce Buk, od roku 1960 byla připojena 
k Děbolínu. 
Ze vzpomínek pamětníků se podařilo zachy-
tit také dramatické události po skončení 2. svě-
tové války v roce 1945. Ještě před válkou měla 
Matná 31 chalup a  žilo v  ní převážně němec-

ké obyvatelstvo. Děti chodily do zdejší němec-
ké školy, nacházela se zde také hospoda. Pro-
tože Matná byla součástí tzv. Sudet, bylo toto 
území po  nástupu Hitlera a  podepsání Mni-
chovské dohody v říjnu 1938 obsazeno Něm-
ci. Škola byla zavřena a byly tam nastěhovány 
německé jednotky, nedaleko Matné se nachá-
zelo také vojenské skladiště pohonných hmot. 
S  vypuknutím války museli místní Němci na-
rukovat do  wehrmachtu. Po  celé  období vál-
ky zde byl poměrně klid. Obyvatelé se věnova-
li převážně zemědělství a hospodařili na svých 
usedlostech. Koncem května 1945 došlo i zde 
k  tzv. divokému odsunu německého obyva-
telstva. Obyvatelé byli vyzváni, aby se v krát-
kém časovém úseku dostavili na  předem ur-
čené místo a následně byli odvedeni na území 
Rakouska. V Litschau byli přijati a dostali najíst, 
jejich cesta pak většinou vedla dále do Němec-
ka. Z původních obyvatel zde zůstaly pouze tři 
smíšené rodiny. Prázdné chalupy brzy osídlili 
noví usedlíci, mnozí z nich pouze krátkodobě 
a brzy odešli zase jinam. V Okresním státním 
archivu v Jindřichově Hradci je uložena obecní 
kronika (Gedenkbuch der Gemeinde Motten), 
která zachycuje události z let 1924–1944. 
Od jara 2019 pracuje v Matné pětičlenný Osad-
ní výbor, který se snaží aktivně řešit některé 
aktuální problémy. Patří k  nim zejména stav 
místní komunikace, absence kanalizace, stav 
návesního rybníka, dokončení projektu nové-
ho spolkového domu namísto staré hasičárny 
a jiné. Matná má však také co nabídnout. Krá-
su okolní krajiny můžete obdivovat, vydáte-li 
se sem například po nové cyklostezce směrem 
od Frankova dvora.

Jana Burianová 
Foto: soukromý archivDobová pohlednice Matné s kaplí sv. Jana Nepomuckého a návesním rybníkem.

OTEVÍRACÍ DOBA OBOU PRACOVIŠŤ KNIHOVNY OD ZÁŘÍ 2020: 

CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ POBOČKA VAJGAR

Dospělé oddělení Dětské oddělení Hudební oddělení, Internet – čítárna Dospělé oddělení Dětské oddělení

Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno 12.00–18.00 hodin 12.00–18.00 hodin

Úterý 9.00–18.00 hodin 9.00–18.00 hodin 9.00–18.00 hodin zavřeno zavřeno

Středa 9.00–17.00 hodin 12.00–17.00 hodin 9.00–17.00 hodin 9.00–11.00 hodin
12.00–18.00 hodin 12.00–18.00 hodin

Čtvrtek 9.00–18.00 hodin 12.00–18.00 hodin 9.00–18.00 hodin zavřeno zavřeno

Pátek 9.00–17.00 hodin 12.00–17.00 hodin 9.00–17.00 hodin 9.00–11.00 hodin
12.00–17.00 hodin 12.00–17.00 hodin

Sobota 8.00–12.00 hodin zavřeno 8.00–12.00 hodin zavřeno zavřeno

Pobočka knihovny Vajgar po  rekonstruk-
ci opět zahájila provoz 31. srpna 2020, a  to 
od 12.00 do 18.00 hodin. 
Otevřena budou obě oddělení, tj. půjčovna 
pro dospělé i  pro děti a  mládež. V  průběhu 
otevírací doby se zájemci mohou podívat 

 �Městská knihovna informuje
do  zmodernizovaných prostor. V  rámci re-
konstrukce byly realizovány vnitřní stavební 
úpravy obou půjčoven, došlo na celkovou vý-
měnu elektroinstalací, strukturované kabelá-
že a  osvětlení, byly položeny nové podlahy 
a  modernizován nábytek. Investorem akce 

byl zřizovatel knihovny město Jindřichův Hra-
dec, realizátorem firma Stavojih s.r.o. Jind- 
řichův Hradec.
Těšíme se na vaši návštěvu na obou pracovi-
štích.

Tomáš Dosbaba
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Společnost přátel ZUŠ V. Nováka Jindřichův Hra-
dec ve spolupráci s Mezinárodním orchestrem 
Jindřichův Hradec – Gmünd/NÖ a Nadací ADRA 
v  České republice pořádá Benefiční koncert 
na pomoc Lukáši Šefčíkovi s dětskou mozko-
vou obrnou. Peníze budou určeny na neurore-
habilitaci a jeho celkovou rehabilitaci.
Lukáš Šefčík
Patnáctiletý Lukáš z Kralupska se v důsledku 
nedostatku kyslíku narodil s  mozkovou obr-
nou. Už v  pěti letech proto prodělal operaci 
nožiček, aby se jednou na  ně mohl postavit. 
Třebaže se velice snaží, jde mu to pomalu. Stá-
le nechodí, hůře mluví i slyší. Navštěvuje spe-
ciální školu, kde se mu moc líbí.
Pro splnění svých snů rehabilituje a  snaží se 
pravidelně jezdit do  lázní, kde pilně trénu-
je soběstačnost. Navštěvuje rovněž lekce 
účinné hipoterapie, aby se mu uvolnily svaly 
na nohou. V poslední době absolvoval opera-
ci obou dolních končetin, kdy musel měsíce 
ležet se sádrami na  lůžku (levá noha musela 
být navíc reoperována). O to více nyní potře-
buje rehabilitovat celé tělo, které je zesláblé, 
a tak s ním otec zůstal doma jako plně peču-
jící osoba. Finančně rodinu zabezpečuje pou-
ze matka. Rodiče by proto potřebovali pomo-

 � Výtěžek koncertu mezinárodního orchestru pomůže handicapovanému Lukáškovi
ci s  úhradou drahé neurorehabilitace, která 
je nejúčinnější, a dále se službou osobní asis-
tence, s pobyty v lázních a lekcemi na hřbetu 
oblíbeného koníka. Zdravotní pojišťovna tyto 
aktivity totiž většinou nehradí.
Děkujeme i  vám moc za  podporu při avi-
zovaném benefičním koncertu nebo také 
přes veřejnou sbírku Nadace ADRA na  účet 
č. 57333375/0300, v. s. 229. Více informací zís-
káte na: www.nadace-adra.cz.
Na  podporu Lukáška bude hrát Mezinárodní 
orchestr Jindřichův Hradec – Gmünd/NÖ.
Tento orchestr je složený z českých a rakous-
kých hudebníků a  působí na  amatérské scé-
ně již od  roku 2000. Základem orchestru 
jsou smyčce (housle, viola, violoncello a kon-
trabas) doplněné dřevěnými a žesťovými de-
chovými nástroji (flétna, hoboj, klarinet, trub-
ka a pozoun).
Na  koncertech vystupuje kolem 45 členů, 
na soustředění pak jezdí i s přípravnými sou-
bory 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. 
Zkoušková činnost probíhá ve  školním roce 

každou středu v Jindřichově Hradci. Rakušané 
pak zkouší každý čtvrtek v Gmündu. Dvakrát 
ročně probíhají společná vícedenní soustře-
dění v Rakousku (v létě v Gmündu a o Veliko-
nocích ve Weitře).
Letošní, již 29. letní týdenní soustředění 
v  Gmündu doznalo vzhledem k  epidemio-
logické situaci zásadních změn v  několika 
ohledech. Do koncertu se nezapojí velká část 
účastníků z Čech (omezené možnosti ubyto-
vání) a koná se bez účasti dechové sekce. Pro-
to i  program závěrečného koncertu v  Jindři-
chově Hradci doplní talentovaní sólisté zdejší 
Základní umělecké školy V. Nováka.
Letošní závěrečný koncert 29. orchestrální-
ho soustředění v Gmündu se uskuteční v ne-
děli 13. září v 17.00 hodin v Rytířském sále 
Státního hradu a zámku v Jindřichově Hrad-
ci. Na koncertě zazní skladby J. S. Bacha, O. Ne-
dbala, P. I. Čajkovského a dalších skladatelů.
Srdečně vás zveme a  těšíme se na  společně 
prožité chvíle při krásné hudbě a s vědomím, 
že Lukáškovi můžeme také pomoci.
Poznámka: Koncert se uskuteční v souladu s ak-
tuálními hygienickými nařízeními vlády ČR.
Za všechny spoluorganizátory

Jana Vojáčková

V  pátek 11. září od  10.00 hodin se usku-
teční již XIX. ročník Květinového odpoled-
ne ve  vestibulu KD Střelnice v  Jindřichově 
Hradci. Tato benefiční akce pořádaná pod zá-
štitou starosty města Jana Mlčáka patří již k tra-
dičním setkáním občanů našeho města a  má 
za cíl květinovou vazbou a nákupem výrobků 
chráněných dílen podpořit činnost organizace 
Otevřená Okna z.ú.
Tato organizace dlouhodobě podporuje oso-
by se zdravotním postižením, rodiny a seniory 
v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu 
života, umožňuje jejich realizaci v  chráněných 
a sociálně terapeutických dílnách, nabízí mož-

 � Vestibul Kulturního domu Střelnice znovu provoní květiny
nosti chráněného bydlení a  napomáhá svými 
aktivitami zapojení handicapovaných spoluob-
čanů do běžného života společnosti.
Květinové odpoledne je přehlídkou tradič-
ní i  netradiční květinové vazby, kterou velmi 
úspěšně předvádí žáci odborných učilišť s  flo-
ristickým zaměřením. Jsou to žáci a  učitelé ze 
Střední školy řemeslné Soběslav, Střední odbor-
né školy a učiliště Třešť a Střední odborné školy 
VMZ a JZ České Budějovice. 
Velmi důležitou součástí přehlídky je široká na-
bídka výrobků klientů chráněných a  sociálně 
terapeutických dílen organizace Otevřená Ok-
na z.ú. Občané si tak mohou prohlédnout a pří-

padně zakoupit předměty vytvořené v  těchto 
dílnách a přesvědčit se o zručnosti klientů této 
organizace.  
Návštěvníci Květinového odpoledne se mohou 
rovněž těšit na hudební doprovod Petra Mottla.
Výtěžek bude věnován na  úhradu provozních 
nákladů spojených s činností a posláním orga-
nizace Otevřená Okna z.ú. v Jindřichově Hradci. 
Je velmi potěšující, že se za uplynulých osmnáct 
ročníků akce společně podařilo získat téměř půl 
miliónu korun. 
Zveme všechny občany města a celého regionu 
na XIX. Květinové odpoledne.

Vladimír Nosek
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Slávka
kočka, cca 3 roky, kastrovaná

Slávka je hodná a čistotná. Když chce, tak 
se s námi pomazlí, když se jí ale něco ne-
zdá, umí i zasyčet. Čím více si na nás ale 
zvyká, tím více je v klidu.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Koťátka
kočičky i kocourci, 2 měsíce až půl roku

Budoucí kastrace podmínkou adopce. 
Hodná, vymazlená koťátka různých barev. 
Zvyklá na  kočičí záchůdek. Celá nabídka 
na: www.cibela.cz
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

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

Klára Černá

Bína
kříženka NO, cca 2–3 roky

Podmínkou adopce je dodatečná kastra-
ce. Bína je hodná mladá fenka, vše se te-
prve učí, ale je chytrá a učenlivá. S ostatní-
mi pejsky si zatím neví moc rady, tak na ně 
vrčí, ale to se časem srovná. Kočičky pro-
hání. K lidem je vstřícná a mazlivá, má rá-
da společnost. Nyní je zvyklá žít venku.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 
(Jindřichův Hradec)

Žolík
malý kříženec, pes, 8 let, kastrovaný

Žolík je cca 9 kg vážící pejsek. Je to ma-
zel nejvyššího kalibru a  malý závisláček. 
S ostatními pejsky vychází dobře. Bohužel 
má několik zdravotních problémů. Pejsek 
má ochrnuté zadní končetiny, není proto 
schopen chůze, ale pohyblivý je až dost! 
Venku se krásně naučil na  psím vozíčku, 
doma se pohybuje tak, že zadní část tě-
la tahá pod nebo za sebou. S ochrnutím 
se bohužel také pojí inkontinence, ale vše 
se dá bez problémů vyřešit plenkou. Ač-
koli je péče o takového pejska náročnější, 
není nemožná a Žolíkův optimismus a ra-
dost ze života vám tuto péči tisíckrát vrátí. 

Hledáme pro něj tedy extra hodného a tr-
pělivého pečujícího majitele s domečkem 
se zahrádkou. Ostatní pejsci nejsou pře-
kážkou.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Tobias
kříženec šarpeje, cca 8–9 let

Tobi je hodný pes, nekonfliktní, tichý, do-
ma čistotný a  s  ostatními pejsky vychá-
zí dobře. Miluje procházky, ale vzhledem 
ke  svému zdravotnímu stavu již zvládá 
jen kratší vycházky. Bohužel si z původní-
ho domova nese řadu zdravotních kom-
plikací. Ať už je to špatný stav kůže nebo 
očí, tak špatné srdíčko. Vše již řešíme s ve-
terináři.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Unoja
kočka, cca 8 let a více, kastrovaná 

Kočička je velmi hodná. Zprvu byla vydě-
šená, nechtěla se nechat chytit, ale nyní 
veškerou manipulaci zvládá již s  klidem 
a  je vidět, že si začíná mazlení užívat. Je 
čistotná.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

CHCETE NÁS?
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Etiketa není věda – přesně takový je název 
dvouhodinové one man show mistra etike-
ty Ladislava Špačka, ve které shrne vše, co 
bychom měli znát, abychom se nechovali ja-
ko slon v porcelánu. 
Víte, jak se obléknout do divadla? Které šaty 
by neměly chybět v žádném dámském šatní-
ku? Jaký je rozdíl mezi šedým a černým oble-
kem? Umíme se správně představit? Kdo na-
stupuje první do výtahu?

 �O etiketě povypráví vážně i vesele Ladislav Špaček
Na desítky otázek dostanete v pořadu odpo-
vědi. A  co víc! Budete překvapeni, jak může 
být etiketa zábavná.
Představení se koná 13. října 2020 
od 19.00 hodin v Kulturním domě Střelni-
ce. Již nyní jsou vstupenky v prodeji na: www.
ticketart.cz.

Těšíme se na vás.
Kamil Růžička

Již osmý ročník tradiční akce Týden pro hos-
pic plánujeme v termínu od 5. do 10. října. 
Každoročně je tato akce spojena se Světovým 
dnem hospiců a paliativní péče, který připa-
dá vždy na  druhou říjnovou sobotu. Přijďte 
si spolu s  námi užít čas naplněný divadlem, 
hudbou, přednáškou či sportem. Společně se 
také můžeme propojit během Papučového 
dne, který letos připadá na středu 7. října.
Připravili jsme pro vás besedu s  psycholož-
kou hospice Terezou Maříkovou, divadelní 
představení Setkávání Divadelního spolku 
Kajetán, koncert Swinging saxophones, ba-
zar bižuterie, vystoupení kostelního sboru 
KOS, benefiční cvičení jógy a také velmi ob-
líbený Běh pro Kleofáše, který se uskuteční 
v sobotu 10. října v Třeboni. I letos můžete 
využít firemní startovné. Přijďte si společně 
zasportovat, startovné ve výši min. 5 000 Kč je 
určeno pro maximální počet 10 osob. Veške-
ré podrobnosti k běhu, včetně vyznačených 
tras naleznete na webu na: https://behypro-
hospice.cz/detail-behu/5742224197287936.
Výtěžek ze vstupného, stejně jako veškeré 
dary získané během Týdne pro hospic, po-
putují na provoz Hospicové péče sv. Kleofá-

 � Blíží se další ročník Týdne pro hospic
še. Děkujeme, že spolu s námi pomáháte po-
máhat! 
Další informace naleznete na  webu Hospi-
cové péče sv. Kleofáše (www.kleofas.cz) ne-

bo na  facebookovém profilu hospice (www.
facebook.com/hospictrebon.cz). Těšíme se 
na setkání s vámi!

Petra Pfeiferová

Dovolujeme si srdečně pozvat žáky základních škol a jejich rodiče na Prezentační výstavu středních škol a učilišť, která se bude konat ve čtvrtek 
1. října 2020 od 8.30 do 16.00 hodin v prostorách VŠE Praha–Fakulta managementu, Jarošovská 1117, Jindřichův Hradec. Návštěvníci budou 
mít jedinečnou příležitost získat v jeden den a na jednom místě aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího studia na středních školách 
a učilištích a seznámit se i s možnostmi uplatnění absolventů v praxi. Prezentační výstavu středních škol a učilišť pořádá Jihočeská hospodářská komora. 
Těšíme se na setkání s vámi.

Kateřina Bohdanecká

 � Střední školy a učiliště se budou prezentovat na společné výstavě

V  pátek 25. září 2020 od  11.00 hodin se 
uskuteční další pokládání tzv. kamenů 
zmizelých. Tentokrát vzpomeneme na rodi-
nu jindřichohradeckého obchodníka Ludví-
ka Beinkolesa, který se svojí rodinou byd-
lel na  dnešním Masarykově náměstí čp. 
168. Ludvík Beinkoles se svojí ženou Růže-

 � Spolek Zikaron zve veřejnost na odhalení kamenů zmizelých pro rodinu Beinkolesovu
nou, mladším synem Karlem a sestrou Karolí-
nou Beinkolesovou nastoupil 22. května 1942 
do transportu s označením Aw, který směřo-
val z  Třebíče do  Terezína. Jako první opusti-
la brány terezínského tábora Karolína, jejíž 
životní cesta skončila v září 1942 v oblasti Ra-
asika Jagala. V září 1943 se s rodinou rozlou-

čil syn Karel a rodiče se starším synem Janem 
opustili Terezín v zimě 1943, všichni směřovali 
do obávaného místa zvaného Auschwitz.
Budeme rádi, pokud si najdete čas a svou pří-
tomností podpoříte toto shromáždění.

Marta Leblová
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KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům Střelnice vás zve v rámci před-
platného Kruhu přátel hudby na  koncert 
„SLAVIC TRIO“ dne 10. září od 19.00 hodin 
do kaple sv. Maří Magdaleny.
Účinkují: Anna Sysová – klarinet, Jana Berg-
mannová – hoboj, Petr Sedlák – fagot.
Koncert je uskutečněn s  podporou Nadace 
Český hudební fond.
Komorní soubor Slavic trio založili v roce 2018 
tři úspěšní mladí čeští hudebníci. Všichni jsou 
zároveň stipendisté Akademie komorní hudby, 
se kterou pod vedením uměleckého vedoucího 
Tomáše Jamníka vystoupili například ve Dvořá-
kově síni pražského Rudolfina nebo v  rámci 
koncertní sezóny německé nadace Villa Musica 
v Porýní-Falci. První samostatný koncert absol-
vovalo Slavic trio v červenci 2018 pod vedením 
dvou členů Berlínské filharmonie, flétnisty Ego-
ra Egorkina a fagotisty Václava Vonáška. 
Anna Sysová (*1996) se začala hře na klarinet 
věnovat ve dvanácti letech u Kamila Doležala, 
později studovala na Gymnáziu a Hudební ško-

 � Kulturní dům Střelnice zve na koncert a do divadla
le hl. m. Prahy ve třídě Milana Poláka. Od roku 
2014 je studentkou brněnské JAMU ve třídě Mi-
lana Poláka a Víta Spilky. V roce 2018/2019 ab-
solvovala studijní stáž na  Guildhall School of 
Music v  Londýně ve  třídě Andrewa Marrinera 
a od letošního roku studuje na švýcarské Hau-
te Ecole de Musique de Lausanne. Anna je ví-
tězkou několika soutěží u nás i v zahraničí.  
Petr Sedlák (*1994) se narodil v Jihlavě, kde se 
také od svých šesti let pod vedením Bohuslava 
Vysloužila učil hře na zobcovou flétnu a později 
na fagot. Vystudoval Konzervatoř Brno u Pavla 
Zatloukala a  Romana Novozámského, později 
studoval na HAMU v Praze u Františka Herma-
na, Jiřího Seidla a Jana Hudečka. Petr je laureá-
tem Mezinárodní soutěže dechových nástrojů 
Brno a soutěže Pro Bohemia Ostrava. 
Jana Bergmannová, roz. Kopicová (*1990) je 
absolventkou ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Bro-
dě, Pražské konzervatoře a  Akademie múzic-
kých umění v  Praze. Při studiích se pravidelně 
účastnila hobojových kurzů u prof. Ch. Wetzela 

a G. Guicharda. Věnuje se orchestrální, komorní 
i pedagogické činnosti. Věnuje se také uvádění 
sólových hobojových skladeb 20. století.
Program: Ludwig van Beethoven – Grand Trio 
op. 87, Jean Francaix – Divertimento, Joseph 
Haydn – Trio č. 1 C dur Hob. IV:1, Jacques Ibert – 
Cinq pièces en trio, Georges Auric – Trio pro ho-
boj, klarinet a fagot

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní komedii Edwarda Taylora „CO TAKHLE 
KE  ZPOVĚDI“ dne 14. září od  19.00 hodin 
do  divadelního sálu. Agentura Harlekýn. 
Divadelní předplatné skupiny A.
V režii Vladimíra Strniska hrají: Petr Nárožný, Ja-
romír Nosek / Jakub Štěpán / Martin Zahálka jr., 
Jan Čenský, Máša Málková / Kateřina Sedláko-
vá, Zuzana Slavíková / Ilona Svobodová, Karolí-
na Vágnerová / Andrea Daňková.

Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta na-
plnit volební slib a  chystá se rázně zatočit 
se zábavním průmyslem a  hazardem. Jenže 
má to jednu vadu. Na  šéfa vládního kabine-
tu George Venablese se valí skandál. Ze skří-
ní na Downing Street 10 nevypadávají jen po-
litičtí kostlivci, ale i  polonahé slečny. Sousto 
pro novináře, munice pro opozici, příležitost 
pro stranické odpůrce, a  k  tomu všemu zvě-
davá manželka.

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadel-
ní hru Daniely Šteruské „ŽENA OBECNÁ“ 
dne 17. září od 19.00 hodin do divadelního 
sálu. Agentura KVArt Production s.r.o. Di-
vadelní předplatné skupiny B.
V režii Adély Laštovkové Stodolové hraje Iva-
na Jirešová.
Žena obecná je one woman show Ivany Ji-
rešové, která se odehrává v její hlavě. Hleda-

la štěstí, lásku a  odpovědi na  všechny svoje 
otázky venku, ale co teprve, když ji napadne 
podívat se, co se děje uvnitř její mysli? Jaká by 
byla definice ženy dnes? Žena obecná je tak 
trochu muž. Kdy se to stalo a jak z toho ven? 
Otevřená komediální zpověď, kterou byste si 
v reálném životě nedovolili. 

Ivana Bačáková

Tradiční Svatováclavské slavnosti na náměstí Mí-
ru jsou známkou příchodu podzimu do  města 
nad rybníkem Vajgar. Slavnosti vypuknou v ne-
děli 27. září v 10.00 hodin.
Návštěvníci Svatováclavských slavností se mo-
hou těšit na  občerstvení, stánkový prodej, 
a  také samozřejmě na  košt vína a  čerstvého 
burčáku. Jarmareční veselí doplní pestrá živá 
hudební produkce různých žánrů. V 10.00 ho-
din vystoupí skupina Babouci, od 13.00 ho-
din se posluchači mohou těšit na  skupinu 
Šlapeto a v 15.30 hodin se představí Walda 
Matuška Revival.  

 � V centru města si opět po roce připomeneme svátek svatého Václava
Přijďte společně s  námi oslavit svátek svatého 
Václava. Těšíme se na vás.
Mediálním partnerem je Hit Rádio Faktor.

Adéla Blažková
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vit výstavy Kabinety Stuchlé a  Černínové 
v  nejhořejším patře Adamova stavení. Cir-
kusoví artisté, mořské panny, detailně vymo-
delované interiéry krasavic tančících charles-
ton, příšerky inspirované animacemi známého 
českého filmového tvůrce, ale také loutkové 
portréty šlechtických majitelů jindřichohra-
deckého zámku okouzlí nejen malé návštěv-
níky. O  zmíněných a  dalších událostech se 
dozvíte více na stránkách zámku: www.zamek-
jindrichuvhradec.cz

Tomáš Krajník

Výstava unikátních předmětů pořádaná 
k  výročí 800 let Jindřichova Hradce pokra-
čuje také v měsíci září. Vystavované exponáty, 
často osobní věci, jsou v prohlídkových trasách 
umístěny v  blízkosti portrétů svých majitelů, 
jako například rukavičky hraběnky Františky 
Slavatové, nebo cestovní klobouk Karla Felixe, 
generála karmelitského řádu a další. Zvýhod-
něná výroční vstupenka umožňující prohléd-
nout si všechny exponáty rozmístěné do všech 
prohlídkových tras se bude nabízet také v září. 
Všechny okruhy budeme mít otevřeny o víken-

 � Jindřichohradecký zámek se v září mimo jiné připojí ke Dnům evropského dědictví 
dech. Vstupenka je slosovatelná.  Na  výherce 
čeká prohlídka veřejnosti nepřístupných pro-
stor a také hostina v Černé kuchyni. Pravidla 
využití vstupenky a  slosování jsou podrobně 
uvedena na našich webových stránkách. K pří-
ležitosti letošních Dnů evropského dědictví 
19. a  20. září budeme nabízet zvláštní pro-
hlídky vedené podzemím Španělského kří-
dla. Možná znáte obvyklé prohlídkové trasy 
jindřichohradeckého zámku, ale běžně nepří-
stupné části Španělského křídla vás jistě doká-
ží překvapit. Dále bude možné zdarma navští-

Manikúra z konce 15. století, jeden z vystavovaných 
předmětů k výročí 800 let Jindřichova Hradce.

ní od  14. do  18. září a  během pěti koncertů 
v Českém Krumlově, Bechyni, Třeboni a Jind- 
řichově Hradci nabídne posluchačům to nej-
lepší z 54. ročníku soutěže. Vedle laureátů vy-
stoupí saxofonista Márton Bubreg z Rakous-
ka, italský hobojista Carlo Cesaraccio, ruská 
flétnistka Lukerya Mishneva a klavírista Ivay-
lo Vassilev z  Bulharska. Tito mladí umělci se 
současně stávají náhradníky pro finálové kolo 
Concertino Praga a získají možnost představit 
se na „Talent stage“ festivalu Dvořákova Pra-
ha v dopoledním programu 12. září 2020. 
Ve čtvrtek 17. září se od 19.00 hodin usku-
teční v kapli sv. Maří Magdaleny také kon-
cert Ozvěny Concertino Praga 2019, na kte-
rém vystoupí loňský laureát soutěže houslista 
Wiktor Dziedzic.
V rámci koncertu budou představeny pamět-
ní medaile cembalistky prof. Zuzany Růžičko-
vé, které budou trvale vystaveny v prostorách 
kaple.
Jihočeský festival Concertino Praga 2020 se 
koná pod záštitou starosty města Jindřichův 
Hradec Jana Mlčáka a  za  finanční podpory 
města Jindřichův Hradec.  

Jiří Kubát, Simona Hopfingerová

V Jindřichově Hradci se uskuteční slavnostní 
koncert vítězů v rámci 52. ročníku Jihočes-
kého festivalu Concertino Praga. Na  kon-
certě, který se koná v  Rytířském sále jind-
řichohradeckého státního hradu a zámku 
v pátek 18. září od 19.00 hodin, se představí 
vítězové a další nejúspěšnější účastníci pres-
tižní rozhlasové soutěže mladých hudebníků. 
Poslední dubnový týden rozhodla meziná-
rodní porota v distančním hodnocení o fina-
listech letošního ročníku Concertino Praga. 
O  vítězství v  Dvořákově rozhlasové soutěži 
pro mladé hudebníky budou usilovat dva zá-
stupci z České republiky, patnáctiletý housli-
sta Daniel Matejča a třináctiletý klavírista Jan 
Schulmeister, a  dva zástupci ruské interpre-
tační školy, čtrnáctletý trumpetista Aleksandr 
Rublev a  stejně starý klavírista Vsevolod Za-
vidov. Publiku i porotě se představí na veřej-
ném finálovém soutěžním koncertě v Rudolfi-
nu 12. září 2020 za doprovodu Symfonického 
orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou 
dirigenta Jiřího Rožně. 
Už dva dny po vyhlášení výsledků bude mít 
osm nejlepších soutěžících možnost předsta-
vit svůj talent v rámci tradičního Jihočeského 
festivalu Concertino Praga. Turné se uskuteč-

 �Mladí hudebníci opět předvedou své umění v Jindřichově Hradci 
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PROGRAM 25.–27. září 2020
Pátek 25. září
18.00 hodin
Václav Karel Hollan Rovenský – REQUIEM 
za Adama Michnu & p. Jiřího Langera
:II:RITORNELLO:II:  Michael Pospíšil & hosté
Proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie
bohoslužba, vstup volný
20.00 hodin
KONCERT – MUSICALISCHE EXEQUIEN 
Heinrich Schütz „Luteránské Requiem
:II:RITORNELLO:II: Michael Pospíšil
Kaple sv. Maří Magdaleny
vstupné 60 Kč

Sobota 26. září
15.30 hodin
MICHNOVSKÝ JARMARK 20 aneb Co Nový 
Dům dal
Chrámový sbor Adama Michny J. Hradec, CAP- 
PELLA ORNAMENTA – Richard Šeda, MUSICA 
PER GAUDIUM, :II:RITORNELLO:II:, 
Zpívají, hrají, tančí žáci a hosté.
Muzeum Jindřichohradecka, minoritský klášter  
vstup volný
18.00 hodin
VESPERAE LUTERANORUM – Nešpory Neka-
tolických mistrů i  evangelických Čechů, CA-
PPELLA ORNAMENTA-Richard Šeda, & :II:RI-
TORNELLO:II:-Michael Pospíšil
Kostel sv. Jana Křtitele
vstupné 60 Kč
20.00 hodin
CONVIVIUM – TERPSICHORE & Comp. Mich-
novský dýchánek s  tanci ze sbírky Michae-
la Praetoria (1612) :II:RITORNELLO:II:, Michael 
Pospíšil & hosté
Muzeum Jindřichohradecka, minoritský klášter
vstup volný

Neděle 27. září
9.15 hodin
PROCESSÍ a  MISSA ab 8. (Michael Praetorius, 
1611)
Procesí z náměstí Míru do Proboštského koste-
la Nanebevzetí P. Marie, kde bude od 9.30 ho-
din mše svatá
CONSORTIO MELCELII – Ladislav Horký, Kamil 
Remeš, :II:RITORNELLO:II:  SPHERAE SONAN-
TES – Ondřej Dobisík, Chrámový sbor Adama 
Michny J. Hradec, „LITERÁCY“ Jitčín, aj.  
bohoslužba, vstup volný

Michael Pospíšil
Foto: Josef Böhm

Adam Václav Michna je nepochybně nej-
významnějším jindřichohradeckým rodá-
kem, který navíc nese ve  svém jménu i  pří-
domek svého města. Vzhledem k  tomu, že 
bez Adama Michny bychom asi v  Čechách 
už dávno nemluvili česky (neboť národ tvo-
ří ti lidé, kteří spolu zpívají ve společném ja-
zyce, nikoliv ti, kdo spolu jím „jen“ mluví...), 
měli bychom o  Michnovi asi všichni víc vě-
dět. Svět nám jej závidí a  obdivuje, ale my 
se k němu hlásíme jen chabě. Toto je „Hud-
ba našich Kořenů“, bez tohoto univerzálního 
jazyka dokončeného základního vzdělání to-
tiž nejsme ničím. Ani v Evropě, ani na Měsíci, 
ani na Marsu. Michna patří mezi naše nejvý-
znamnější básníky a  hudební skladatele zá-
roveň, ať chceme, nebo ne. Sluší se tedy jeho 
úctu a odkaz samozřejmě šířit a předávat dál 
jako významnou komoditu.
Michnovské slavnosti se konají po šestadva-
cáté. 400 let od zlomu v české politice, od bi-
tvy na Bílé Hoře a faktického začátku Baroka 

 �Odkaz Adama Michny z Otradovic si připomeneme již po šestadvacáté
v  Čechách. V  roce 1620 po  Adamu Michno-
vi mizí stopy. Dva roky předtím snad odjíždí 
do ciziny na studia, pere se s palčivou otáz-
kou, kde je to doma, kam utekla česká eli-
ta? Jeho tápání a srdečné rozhodnutí se pro 
katolické Čechy v  Čechách najdeme v  šes-
ti Písních sbírky Česká Mariánská Muzika 
(1647), z  nichž pochopíme všechno vlaste-
nectví. Zkrátka poctivý posun hodnot o pat-
ro výš. Jaký byl v muzice přelomový rok 1620 
v Michnově okolí, co Michnu formovalo, v co 
ústí renesance a kde najdeme manýrismus? 
To je nádherný pestrý kolotoč zvuků, kte-
rý bývá omylem ještě nazýván renesančním 
a  který právě Jindřichovu Hradci tolik sluší! 
Sáhneme i  k  tehdy známým, hraným pro-
testantům. Luterská komunita byla v  Jindři-
chově Hradci velmi silná, její byl kdysi i kos-
tel Nejsvětější Trojice, kde Michna odpočívá. 
Projekt byl realizován v rámci dotačního pro-
gramu Jihočeského kraje.
Mediálním partnerem je Hit Rádio Faktor.
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 � VYBRANÉ PREMIÉRY  
V KINĚ STŘELNICE ZÁŘÍ 2020

KDO SI MYSLÍŠ, ŽE JSEM
(CELLE QUE VOUS CROYEZ)
Drama, Romantický / Francie / Film Europe
Jak snadno se můžeme zamotat do vlastní nastražené 
sítě lží? Nový prostor, který falešná identita nejprve při-
nese, se může velmi snadno 
stát naší klecí. 
Padesátiletá Claire Milaud 
si vytvoří na  sociálních sí-
tích falešný profil čtyřiadva-
cetileté krásky se jménem 
Clara, aby zjistila, jestli ji její 
přítel Ludo náhodou nepod-
vádí. Ludo má mladšího ka-
maráda Alexe, kterému sta-
čí velmi málo, aby pro dívku 
ztratil hlavu. A Claire, chyce-
ná svým falešným profilem, 
se nechá pohltit cizí identitou a  jeho city mu opětuje. 
I když se vše odehrává ve virtuálním světě, ony bující po-
city jsou zatraceně reálné. Je to svůdně napínavý příběh 
o lžích, které nebezpečně deformují realitu.
Hrají: Juliette Binoche, François Civil, Guillaume Gouix
Režie: Safy Nebbou
Hrajeme: 22.–23. září  od 17.30 hodin

KRAJINA VE STÍNU
Drama, Historický / Česko / Bontonfilm
Historické drama režiséra Bohdana Slámy, držitele něko-
lika Českých lvů. Krajina ve stínu je kronikou lidí a jed-
né malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, 
čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové 
filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich 
přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu 
pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná do-
ba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou. 
Život ve  vsi probíhal vždy 
v pospolitosti, v těžkých po-
hraničních podmínkách by-
lo pro všechny důležité za-
sadit, sklidit, přežít zimu 
a vychovat děti. Pak ale při-
chází doba, kdy je nutné si 
vybrat, kdo je Rakušan, Ně-
mec a kdo je Čech. Najednou 
je potřeba zvolit, kdo z celo-
životních sousedů je spoje-
nec a  kdo je vlastně nepří-
tel. Do každodenního života 
lidí zasáhla historie a s ní také 
bezpráví, lidské slabosti a násilí. Ze sousedů se v tako-
vém okamžiku mohou stát i vrazi. 
Film Krajina ve  stínu má široký časový záběr, přímým 
podnětem pro jeho vznik a  natočení se stal pováleč-
ný masakr v obci Tušť v oblasti Vitorazska na jihu Čech. 
Koncem května 1945 zde bylo brutálně zavražděno 
14 lidí.
Hrají: Magdaléna Borová, Stanislav Majer, Bára Polá-
ková, Csongor Kassai, Petra Špalková, Zuzana Krone-
rová, Pavel Nový, Cyril Drozda, Tomáš Jeřábek, Robert 
Mikluš, Ondřej Malý
Režie: Bohdan Sláma
Hrajeme: 29.–30. září  od 20.00 hodin 
                      a 1. října  od 17.00 hodin

Zdroj: ČSFD.cz; Film Europe, Bontonfilm

1.–2. 9. 17:30
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Komedie / Česko
1.–2. 9.  20:00
AVA: BEZ SOUCITU
Akční, Thriller / USA
3. 9.  17:30
MEKY
Dokument / Česko, Slovensko
3.–4. 9.  20:00
PALM SPRINGS
Komedie / USA
4.–6. 9. 17:30
SCOOB!
Animovaný, Komedie / USA
5.–6. 9.  20:00
TENET
Akční, Sci-Fi / USA, V. Británie
8.–10. 9. 17:30
AFTER: PŘIZNÁNÍ
Romantický / USA
8.–10. 9.  20:00
MULAN
Dobrodružný, Akční / USA
11.–13. 9. 17:30
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
Animovaný, Komedie / USA
11.+13. 9.  20:00
PALM SPRINGS
Komedie / USA
12. 9.   20:00
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ: TAJNÝ AGENT
Drama, Komedie / Živý přenos
15.–16. 9. 17:30
HAVEL
Drama, Životopisný / Česko
15. 9.   20:00
KRÁLOVÉ VIDEA
Dokument / Česko
16.–18. 9.  20:00
NOVÍ MUTANTI
Akční, Sci-Fi, Horor / USA
17.–18. 9. 17:30
19.–20. 9.  20:00
ŽENSKÁ POMSTA
Komedie / Česko
19.–20. 9. 17:30
DĚDA POSTRACH RODINY
Komedie, Rodinný / USA
22.–23. 9. 17:30
KDO SI MYSLÍŠ, ŽE JSEM
Drama, Romantický / Francie
22.–25. 9.  20:00
KINGSMAN: PRVNÍ MISE
Akční, Komedie / V. Británie
24.–27. 9. 17:30
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Fantasy pohádka / Česko
26.–27. 9.  20:00
29.–30. 9. 17:30
BÁBOVKY
Komedie, Drama / Česko
29.–30. 9.  20:00
1. 10.  17:00
KRAJINA VE STÍNU
Drama, Historický / Česko
1.–2. 10.  20:00
TENET
Akční, Sci-Fi / USA, V. Británie

 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
12. 9. 2020
Nábřeží řemeslníků
13. ročník nabízí propojení tradice se součas-
ností. Své umění předvedou tradiční lidoví 
řemeslníci i  studenti odborných řemeslnic-
kých škol. Ti všichni si pro účastníky připravili 
spoustu tvůrčích dílen, do kterých se mohou 
zapojit všichni od 2 do 99 let. 

CHEB
12. 9. 2020
Pavel Šporcl a ZSO Mariánské Lázně
Západočeské divadlo v Chebu od 19.00 ho-
din. Slavnostní koncert ke Dnům evropské-
ho dědictví. Pavel Šporcl zahraje náročný 
koncert polského básníka houslí Henryka 
Wieniawského. V druhé půli koncertu zazní 
jedna z vrcholných symfonií Antonína Dvo-
řáka, Sedmá symfonie v tónině d moll. 

KUTNÁ HORA
26. 9. 2020
Svatováclavské slavnosti
Hudba s  divadlem, staročeský trh, jídlo 
a dobrá vína, a to vše s jediným cílem – poba-
vit přítomné a navodit dobrou náladu a po-
hodu babího léta. Svatováclavské slavnos-
ti se tak stávají příjemným zakončením léta.

LITOMYŠL
5.-6. 9. 2020
Litomyšlská veselice aneb (b)láznění se 
špetkou gastroslavností

POLIČKA
16.–19. 9. 2020
Mime Fest – 9. ročník mezinárodního fes-
tivalu pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se již po deváté 
vrací do  Poličky. Divadelní představení, mi-
mové v ulicích města, workshopy. 

TELČ
12. 9. 2020
Den otevřených dveří památek
Telčské památky na  náměstí Zachariáše 
z  Hradce se otevřou všem návštěvníkům. 
Přijďte navštívit památky, poslechnout si 
koncerty, prohlédnout výstavy i  expozice. 
Chybět nebude charitativní cyklojízda.

TŘEBOŇ
Do 26. 9. 2020
SedUM
Pondělí–sobota od 10.00 do 17.00 hodin. Vý-
stava v  Domě Štěpánka Netolického před-
stavuje průřez tvorbou sedmi českých uměl-
ců, jejichž osudem se stal animovaný film.
Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na  našich webových strán-
kách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
(Vždy od 15:00 hodin)

6. 9.
KAMARÁDI Z TELEVIZE IV.
Dětské pásmo / ČSR

13. 9.
POHÁDKOVÁ ŠKOLA
Dětské pásmo / ČSR

20. 9.
VĚNEČEK POHÁDEK
Dětské pásmo / ČSR

27. 9.
KROPÁČEK MÁ ANGÍNU
Dětské pásmo / ČSR

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

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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– Praha hudební. Dále zveme na  zářijové pá-
teční tvoření v Domě gobelínů určené všem 
kreativním účastníkům. Koná se  11. září od 
13.00 do 18.00 hodin. Dětští účastníci se mo-
hou těšit na malou odměnu.
Další informace o  konání akcí Vzdělávacího 
a kulturního centra Jindřichův Hradec, p. o., sle-
dujte na: www.vkcjh.cz.

Hana Miglová
Foto: Josef Böhm

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

Ve čtvrtek 10. září v 17.00 hodin se v Muzeu fo-
tografie a MOM uskuteční vernisáž hned dvou 
výstav zároveň. První je nazvaná Spolek Fokus 
/ Retrospektiva 1963–2020 a přibližuje činnost 
místního fotografického spolku od jeho založe-
ní v roce 1963 (tehdy jako Foto- 
skupina Fokus) do současné do-
by. Spolkem prošlo za 57 let jeho 
existence asi 80 fotografů, u jeho 
vzniku byli MUDr. Zdeněk Cepek 
a  František Fišer z  Jindřichova 
Hradce, Otakar Gawlik z Lásenice, který vedl spo-
lek až do roku 2014, a Arnošt Kondrys a Vladimír 
Trojan z Nové Bystřice. Postupem let pak spolek 
sdružoval fotografy nejen z Jindřichova Hradce, 
ale z celého regionu. Všichni zájemci mohou vý-
stavu navštívit až do 29. listopadu.
Lenka Vilhelmová / Prostor onoho místa je 
název druhé výstavy, která bude ve výše uvede-
ný den rovněž zahájena. Odkazuje k jednotlivým 
tématům, která umělkyně dlouhodobě zpraco-
vává, ať už jsou to portréty jednotlivců všech vě-
kových kategorií z  cyklu Dům není sám, určité 
mystifikace a vytváření nové iluze v rámci pozo-
rování, dokumentování krajiny z cyklů Nedotče-
ný a Zrcadla jsou zvláštní věc či hledání určitého 
rytmu v přírodě a v životě člověka včetně jeho 
vztahu k onomu místu z cyklu nazvaného stej-
ně jako výstava samotná. Vystavovaná díla jsou 
zajímavá i z technického pohledu, neboť umož-
ní divákům spatřit využití původních skleněných 
fotografických desek v propojení s nejnovějšími 
moderními technologiemi. Výstava bude ukon-
čena 30. prosince tohoto roku.
Také v Domě gobelínů, kulturních tradic a ře-
mesel bude v  září živo. Za  pozornost návštěv-
níků stojí zejména výstava tkaných výrobků 

 � V MF a MOM se představí místní Spolek Fokus i grafička Lenka Vilhelmová 

a tapiserií, která byla zahájena v červnu a ukon-
čena bude až v červnu příštího roku. K vidění je 
dále po celý letošní rok oblíbená výstava k po-
ctě Marie Hoppe Teinitzerové. Jindřichův Hra-
dec ještě neopustily originály tapiserií zapůjče-
ných ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea 
v  Praze. Jde o  nádherné gobelíny od  C. Bou-
dy a B. Štorma, které jsou opět k vidění v mís-
tě jejich vzniku. Hlavním exponátem výstavy 
je velkoplošná tapiserie Praga regina musicae 

SPORT

Prvotní záznam je v Ohlasu od Nežárky ze dne 
19. 9. 1930, kdy se začínalo hrát v  sále hotelu 
Central, později u Tuzarů (dříve Měšťanská be-
seda, nyní budova pojišťovny Kooperativa), po-
té v Hotelu Grand, dále na I. ZŠ, poté v jednací 
místnosti TJ Slovan, později v  dnešním konfe-
renčním sále minoritského kláštera, poté něko-
lik let ve staré sportovní hale a zatímní další štací 
je tělocvična 5. ZŠ. 
Několik zajímavostí:
• V Jindřichově Hradci se již v  roce 1932 hrálo 

exhibiční utkání s účastníky mistrovství světa. 
• V letech 1950–1952 byly v sále na Střelnici dvě 

velké exhibice s  týmem mistrů světa (B. Váň, 

 � Víte, že stolní tenis se v Jindřichově Hradci hraje již 90 let?
I. Adreadis, L. Šípek, L. Vyhnanovský), proti 
nimž hráli Fr. Preis, T. Toman, K. Zádrapa, a dále 
pánové Bubla, Waltl, Průša, Špírek a další.

• Velmi úspěšný byl tým žen (V. Nováková, 
J. Bednářová, Máhrová, Zudová), který aspiro-
val na účast v 1. lize.  

• Po odchodu T. Tomana nastal útlum a stolní 
tenis bez stabilního zázemí procházel krizí. 

• Velkých úspěchů dosáhl Frant. Preis, který 
později v seniorských soutěžích získal několik 
titulů na mistrovství Evropy a ve svých 85 le-
tech v r. 2018 se stal vicemistrem světa v Las 
Vegas, a tím i nejúspěšnějším Jindřichohrade-
čákem všech dob.

• V letošním roce se v krajských soutěžích mlá-
deže do závěrečných turnajů nejlepší desítky 
v kategorii mladších žáků probojovaly 3 dívky 
(3. místo) a 1 hoch (8. místo) a v kategorii star-
ších žáků 2 chlapci (3. a 6. místo) a dvě dívky 
(5. a 7. místo). 

• Dívky budou hrát po 30 letech opět divizi. 
• Oddíl stolního tenisu PINEC JH 1930 má 

32 členů.
• Nejmladšímu členovi oddílu je 9 let.

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

Správná odpověď z minulého čísla: KTERÉ NAPÁJÍ PRASTAROU KAMENNOU STUDNU
Výherkyní se stává: Marta Tomšíková z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje

Jindřichohradecký zpravodaj – měsíčník
Vydává: Město Jindřichův Hradec
Periodický tisk územně samosprávného celku
Adresa redakce: Panská 136/I, 377 01 J. Hradec 
Místo vydávání: Panská 136/I, 377 01 J. Hradec
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ROKU 1237 BYL VYDÁN
KRÁLOVSKÝ ROZKAZ

K OPEVNĚNÍ VEŠKERÝCH
ČESKÝCH OBCÍ. OPEVNĚNÍ

BYLO VYBUDOVÁNO
I V JINDŘICHOVĚ HRADCI...

HYBNÁ
ČÁST
TĚLA

MEDITAČNÍ
SLŮVKO

CHEM. ZN.
URANU

SMYSL
VNÍMÁNÍ
PACHŮ

PRVNÍ
INDICKÝ
BAREVNÝ
FILM

ČÁST
ZIMNÍHO
OBLEČENÍ

LOTYŠSKÝ
ŠACHISTA

OBYVATEL
EVROP.
OSTROVA
(SLOV.)

ODNÍMANÁ BRITSKÝ
HEREC

OZNAČ.
SOUHV.
LEO

MINOR

OSTROV
V BARMĚ

1. ČÁST
TAJENKY

3. ČÁST
TAJENKY

2. ČÁST
TAJENKY

INIC. HERCE
MENŠÍKA

POVRCHOVÁ
VODA

SLIT. ŽELEZA
A NIKLU

STAROÍRÁN.
POSV. KNIHY

SHAKESPE-
AR. POSTAVA

OVOCE 
CHURMA

4. ČÁST
TAJENKY

ČESKÝ
NÁRODNÍ
STROM

UDICE
(ITAL.)

HEYER-
DAHLŮV
VOR

POVZDECH

SOUHLAS

NÁZEV
HLÁSKY (L)

STARÁ
OBJ. MÍRA

ORIENT 
KOŘENÍ

ROZHL. SPOL.
KAPV. OSTR.

V HUDBĚ
(PIANO)

ŠPÁDOVÁ
KARTA

DŘEVĚNÉ
STROPY

JM. ŠVÉD.
KRÁLŮ

JM. SPISOV.
STAŠKA

CIZÍ. OZN.
HORY 
(MONT.)

BOL

SLUŽEBNÍ
POŘADÍ

JMÉNO
DESTINNOVÉ

FRANC.
PŘEDLOŽKA

JEDN. LÁTK.
MNOŽSTVÍ

OBYVATEL
ŘÍMA

5. ČÁST
TAJENKY

INIC.
KOPERNÍKA

MEZ. 
OLYMP.
VÝBOR

PŘÍJEMNÁ

BOD
V DŽUDU
NEBO
KARATE

SLITINA
MĚDI A ZINKU

OZN. NAŠICH
LETADEL

ŘÍM. ČÍSL.
1101

LISTNATÝ
STROM

CHEM. ZN.
MOLYBDENU

TLACH

CHEM. ZN.
DUSÍKU

SÍDLO
ČICHU

BAŽE

PROUD

KOČKOVITÁ
ŠELMA

TĚLOVÝCH.
LÉKAŘSTVÍ

PŘÍSLUŠ. VYŠ.
ŠLECHTY

ZÁSTUP

GERMÁNSKÝ
BŮH VÁLKY

PŘIČINLIVÉ

KYSELINY

OZN. PRO
POLOMĚR

LESKLÝ
NÁTĚR

RODIŠTĚ
BEETHOVENA

OZN. PRO
HEKTAR

NEJMENŠÍ
ČÁST PRVKU

SPZ
TRUTNOV

PRAŽSKÉ
ŽELEZÁŘ.

PRÁVĚ
VYROBENÁ

VŠECHNO
(ANGL.)

EV. ČÍSLO
ORGANIZACE

HAROLD
LLOYD

BRATR
KAINA

100 m2

OXID
STRONT-
NATÝ

7. ČÁST
TAJENKY
JEHLIČNATÝ 
STROM

ŠPANĚLSKÝ
SOUHLAS

MĚSÍČNÍ
FÁZE

PEVNÁ ČÁST
MOTORU

ŘÍM. ČÍSL.
505

ČÍDLO
ZRAKU

SPORTOVNÍ
KLUB NÁPOVĚDA: 

DE, IPON, ALL, ON,
BONN, AVESTA, ÁN, TYR,

RCCV, YORK, YE

RUSKÁ
ŘEKA

DĚLIT NA
DROBKY

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

SVEDENÍ

SEVER

6. ČÁST
TAJENKY

OZN. PRO
AMPÉR

DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici • Městská knihovna Jindřichův Hradec • KD Střelnice 
• Čerpací stanice FRUKOIL • Langrův dům • Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta) • Plavecký bazén v Jindřichově Hradci
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

2. září, 19:00 hod.
VANDRÁCI 
- VAGAMUNDOS NA CESTĚ 
STŘEDNÍ AMERIKOU
KD Střelnice

4. září, 19:00 hod.
LOUČENÍ S LÉTEM
Koncert kapely Jelen
Náměstí Míru

6. září, 17:00 hod.
KONCERT 
PETR NOVÁK FOREVER 
- KLAUNOVA ZPOVĚĎ
Kostel sv. Jana Křtitele

10. září, 16:00 hod.
HISTORIE VYTESANÁ DO KAMENE
Slavnostní otevření nové expozice
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

10. září, 19:00 hod.
SLAVIC TRIO
Jana Bergmannová - hoboj, 
Anna Sysová - klarinet, 
Petr Sedlák - fagot. Koncert KPH
Kaple sv. M. Magdaleny

11. září, 10:00 - 16:00 hod.
XIX. KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE
Benefiční přehlídka květinové vaz-
by a  výrobků chráněných dílen 
na  podporu činnosti organizace 
Otevřená okna, z.ú
KD Střelnice - vestibul

11. září, 13:00 - 18:00 hod.
TVOŘENÍ V DOMĚ GOBELÍNŮ
Dům gobelínů

12. září, 13:00, 13:30 hod.
PŘES KOPEC NA HRADEC 
ANEB JINDŘICHOHRADECKÝ PEDÁL
Hřiště pod Gymnáziem V. Nováka

11. 10. POHÁDKA O BUDULÍNKOVI“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
15. 10.  KUBELÍK KVARTET – KONCERT KPH 
18. 10.  SENIOR KLUB
22. 10.  KALABISOVO TRIO – KONCERT KPH
23. 10.  OCENĚNÍ VÝZNAMNÝCH OBČANŮ MĚSTA + KONCERT JHSO A NEZMAŘI 
 – KD STŘELNICE
23. 10.  PODZIMNÍ DEN ASTROLOGIE – HVĚZDÁRNA F. NUŠLA
24. 10.  PS SMETANA – KONCERT V KAPLI SV. M. MAGDALENY
27. 10.  „ZAVŘETE OČI, SWING PŘICHÁZÍ“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
28. 10.  OSLAVY 102. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

            1. 10.  PREZENTAČNÍ VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ – FM VŠE
            1. 10.  TRAVESTI SHOW TECHTLE MECHTLE A KOČKY – KD STŘELNICE
            3. 10.  JINDŘICHOHRADECKÝ DUATLON – PARK POD GVN
     3.–4. 10.  DÝŇOVÉ SLAVNOSTI – ZAHRADNÍ CENTRUM
            4. 10.  SUKOT – MF A MOM
            5. 10.   ČERNOBYL – SPÍCÍ PEKLO – KINOSÁL KD STŘELNICE 
   5.–10. 10.   TÝDEN KNIHOVEN
   5.–10. 10.   TÝDEN PRO HOSPIC 2020
10.–11. 10.  DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ – DŮM GOBELÍNŮ A MF A MOM
          13. 10.  ETIKETA NENÍ VĚDA – KD STŘELNICE
           17. 10.  BŘICHOMLUVEC ZDENĚK POLÁCH A MATÝSEK
 17.–18. 10.  DUŠIČKOVÉ TVOŘENÍ – ZAHRADNÍ CENTRUM
           17. 10.  DRAKYÁDA – LOUKA U STARTOVACÍ VĚŽE
          18. 10.  KYKLOPCI – POHÁDKA NA ZUŠ
          25. 10.  PODZIMNBÍ KONCERT JHSO – SHZ J. HRADEC
          30. 10.  DUŠIČKOVÁ NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
          31. 10.  HALLOWEEN V ZAHRADNÍM CENTRU

ZÁŘÍ 2020
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

13. září, 10:00 - 18:00 hod.
JINDŘICHOHRADECKÉ VĚŽE
Velká celodenní dobrodružná hra 
pro děti i dospělé
Sraz u Hotelu Concertino

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

13. září, 17:00 hod.
BENEFIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Rytířský sál Státního hradu 
a zámku J. Hradec

14. září, 19:00 hod.
EDWARD TAYLOR 
„CO TAKHLE KE ZPOVĚDI“
Agentura Harlekýn, 
Předplatné skupiny A. KD Střelnice

17. září, 19:00 hod.
DANIELA ŠTERUSKÁ „ŽENA OBECNÁ“
KVArt Production s.r.o., 
Předplatné skupiny B. KD Střelnice

17. září, 19:00 hod.
OZVĚNY CONCERTINO PRAGA 2019
Wiktor Dziedzic - housle, 
Daniel Wiesner - klavír
Kaple sv. M. Magdaleny

18. září, 17:00 - 20:00 hod.
OBRAZY S DUŠÍ
Benefiční dražba obrazů 
a hudba k poslechu
JR Bar, Svatojánská ulice

18. září, 19:00 hod.
52. ROČNÍK JIHOČESKÉHO FESTIVALU 
CONCERTINO PRAGA 2020
Závěrečný koncert
Rytířský sál Státního hradu 
a zámku J. Hradec

19. září, 15:00 hod.
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA - AŤ ŽIJÍ POHÁDKY
KD Střelnice

20. září, 15:00 hod.
SNĚHURKA
ZUŠ V. Nováka

20. září, 16:00 hod.
ČTYŘLÍSTEK A TALISMAN MOCI
Divadelní pohádka, KD Střelnice

21. – 25. září
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Kompas
Arch. Teplého 1306/II, 
Jindřichův Hradec

22. září, 19:00 hod.
R. COONEY A J. CHAPMAN 
„DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ“
Divadelní představení
KD Střelnice

24. září, 17:00 hod.
PĚTILISTÁ RŮŽE
Přednáška Petra Oupora
Městská knihovna

25. - 27. září
XXVI. SLAVNOSTI ADAMA MICHNY 
Z OTRADOVIC
Muzeum Jindřichohradecka, 
kostel sv. Jana Křtitele, 
kaple sv. M. Magdaleny

25. - 27. září
19. DADAINSPIRAČNÍ DNY
Festival studentského 
a autorského divadla
ZUŠ V. Nováka

27. září, 10:00 - 17:00 hod.
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Náměstí Míru

27. září, 17:30 – 22:00 hod.
DEN CHARITY V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Kostel Nejsvětější Trojice

Probíhající výstavy:

NADOSAH 
- OBRAZY A KRESBY TOMÁŠE ŠVÉDY 
A OBJEKTY JIŘÍHO BERÁNKA
- Muzeum Jindřichohradecka, 
   Štítného ulice
- Výstava potrvá do 30. 9. 2020

NA HLADINĚ ZRCADLÍ SE (JINDŘICHOHRA-
DECKÝ HRAD A ZÁMEK VE SBÍRKÁCH MUZEA) 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
   Balbínovo náměstí
- Výstava potrvá do 11. 10. 2020

TRADICE JEDNÉ HRANICE 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
   Štítného ulice
- Výstava potrvá do 6. 1. 2021

ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI NA ZÁPADNÍ  
FRONTĚ 1940 - 1945 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
   Štítného ulice
- Výstava potrvá do 6. 1. 2021

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ SKRZE OBRAZY 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2020

KVETOUCÍ ZLATÁ RŮŽE 
ANEB PÁNI Z HRADCE 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 10.  2020

POZVÁNKY na říjen


