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Nad Nežárkou se zase zpívalo.
Den a noc protkaly tóny hudby
Redaktor Deníku strávil 24 hodin na
tradičním hradeckém hudebním festivalu.
ADAM HUDEC

Jindřichův Hradec – V sobotu
v devět hodin ráno ještě téměř
každý člověk spí. To ale není
můj případ. Společně s Magdalenou a Štěpánem Štruplovými
z hradecké vokální kapely
X–tet, která festival „na vlastní
triko“ pořádá, postáváme ve
dvoře hradecké Základní hudební školy, kde se už brzy začne odehrávat třetí ročník tradičního komorního festiválku,
nazvaný Zpívání nad Nežárkou.

Expedice Deníku
Rozhodl jsem se totiž strávit
24 hodin na festivalu, a to nejen
užíváním kouzelné muziky,
ale i pomocí na přípravě a vším
dalším, co se kolem takového
folkového festivalu odehrává.
Do tří hodin, kdy Zpívání začíná, je sice ještě relativně daleko, ale je ještě třeba zařídit
spoustu věcí. Jediné, co už je
kompletní, je zastřešené pódium. Rodinní příslušníci X–tetu
se ale nečiní jenom při fyzické
práci, ale i v zákulisí. Pro kapely, které sem dorazí z koutů celé republiky, se totiž musí připravit zázemí, nějaké občerstvení, místo na přespání a desítky dalších větších či drobnějších věcí. I já přikládám
ruku k dílu. Pomáhám odnášet
stoly pro zvukaře, připravuji
vstupenky a lepím směrovky
na toalety.
Odbíjí třetí hodina a všechno
potřebné je připravené. Do

dvora ZUŠky začínají proudit
první návštěvníci, kteří si vyslechnou černošské spirituály
v podání oblíbeného X–tetu. A
kapela jako tradičně sklízí
úspěch. Nejinak jsou na tom
skupiny, které na programu
následují – pražský Qjeten a
brněnské Mošny.
Další kapela na programu,
Rybníkáři–Jas, má malé zpoždění, a proto musí Mošny přidávat. I takové věci se ale na
festivalech stávají. Velké rozptýlení a oživení programu
přichází na pódium oblečené v
krojích se zvláštními čapkami
na hlavě. Řeč je o seskupení
Zdarr, které svým alternativním přístupem k folkové muzice sklízí obdiv každého přítomného diváka, pořadatele i
účinkujícího.
Areál pomalu halí tma a na
programu je další bod – křest
CD X–tetu, nazvaného Jen pár
dní. Když si všichni členové
skupiny přiťuknou s vydavateli, návrháři obalu a dalšími,
CD oficiálně pokřtí legenda
české hudby Jitka Vrbová,
která je spolu se Standou
Chmelíkem posledním oficiálním bodem na seznamu
účinkujících umělců.
Potlesk, loučení a závěr.
Většina návštěvníků odchází
spát, ale někteří se, stejně jako já, připojují ke kapelám a
odcházejí do jedné z hradeckých hospůdek, kde se potom
vesele baví a zpívá až do ranního kuropění.
Pár hodin, které máme na
spánek, si ještě zkrátíme povídáním s kapelami. Když

Třeboň, Stará Hlína – Po
mnoha jednání s policií ČR a
Jihočeským krajem se vedení
města Třeboň podařilo zachovat přechod pro chodce ve
Staré Hlíně.
„Přechod byl zvýrazněn in-

stalací dvou návěstních svítidel s přerušovaným žlutým
světlem.
„Světla jsou napájena solární energií. Pokud na ně
slunce svítí pět hodin, měla
by vydržet blikat 24 hodin,“
informoval
místostarosta
města Třeboň Zdeněk Mráz.

Dobrý týden,
Jihočeši!
RICHARD VLASÁK

Vždycky své pondělní pozdravení začínám úvahou nad počasím. Je to, jako když si k někomu sednete v parku a začnete si
povídat. Počasí je takový neutrální námět, mraky na obloze vás
zkrátka štvou, ať už volíte modré nebo oranžové, zelené nebo
žluté. A tak si k vám sedám na lavičku, jsem s vámi, když si otevřete noviny, a čekám, co vy na to...
Tak mě napadá, že jsou začátky září vlastně velmi podobné. Pár
dní na konci srpna je ještě hezky, říkejme tomu rozlučka léta, a
pak s dětmi ve školách nastane deštivo a pošmourno. Snad aby
to těm červíčkům i jejich dospěláckým kolegům nebylo líto. V
této vlídnosti počasí, můžeme to tak nazývat, se skrývá dobrotivost světa, který je na první pohled nevrlý, zlý a sobecký až
běda. Víte, nemohu se dočkat, až na přelomu září a října dostane listí barvu všech malířských palet a hrozny budou bosýma
nohama drtit na víno do sudů. Jablka už dozrávají, letošní
švestky jsem také ochutnal. Září je měsícem zúčtování, práce
se sbírá z polí, brambory upečeme v ohníčku. Mlhy dopřávají
oddych, aby se nám z té krásy nepopletla hlava, abychom se neptali, jak my k ní můžeme přispět slovy a činy.
Dobrý týden, Jihočeši!
richard.vlasak@denik.cz

Třeboňští senioři vyjedou na návštěvu
poutního kostela do Žďáru nad Sázavou
Třeboň – Rada města Třeboň schválila přehled podzimních zájezdů důchodců předložený komisí pro občanské záležitosti.
Třeboňští důchodci tentokrát navštíví Poutní kostel svatého
Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. „O
tyto zájezdy je poměrně velký zájem, proto se do Žďáru nad Sázavou pojede celkem dvakrát,“ informoval místostarosta Zdeněk Mráz.
(rap)

Zítra v Deníku

MUZIKA BEZ NÁSTROJŮ. Tak by se dal popsat repertoár jindřichohradecké vokální skupiny X–tet. Na snímku členka skupiny Vendula Nováková. Foto: Deník/Adam Hudec
usínám, venku už se pomalu
dělá světlo.
Připadá mi, že budík zvoní
po několika minutách. Festi-

Přechod ve Hlíně byl zvýrazněn
RENATA KOČÍ

GLOSA

val skončil. Po rychlé snídani
a úklidu areálu ZUŠky odcházím do redakce psát tento článek. Venku odbíjí devátá...

OKNA ZÍSKALA TELEVIZI. Studenti
jindřichohradeckého
Gymnázia Vítězslava Nováka
zvítězili ve vědomostní televizní soutěži Za školu. Vyhráli zahraniční studijní pobyt a
tři televize. Dvě z nich najdou
využití v učebnách školy, třetí se žáci rozhodli věnovat občanskému sdružení OKNA,
které pomáhá lidem se zdravotním hendikepem. Více se
dočtete v zítřejším Deníku.

ČÍSLO DNE

120
korun stojí vstupenka na koncert, nazvaný Debussyho sonáty, který se rozezní kaplí sv. Máří Magdaleny v Jindřichově
Hradci ve čtvrtek 15. září od půl
osmé večer. Na violoncellovém
recitálu s paralelně promítaným filmem dle předlohy C. Debussyho vystoupí J. Škrdlík.

INZERCE

V Třeboni byly dále nově
nainstalovány dva měřiče
rychlosti. První měřič rychlosti je na silnici ve směru od
Českých Budějovic před kruhovou křižovatkou. Druhý je
pak v místní části Holičky na
silnici I/24 ve směru od
Majdaleny.

Obyvatelé Červeného vrchu chtějí dál značky
Dačice – Pokud vše půjde
hladce, tak by příští rok měla
začít třetí etapa rekonstrukce
komunikací na Červeném
vrchu. Podle starosty Vlastimila Štěpána se jedná o zbývající část vozovek a chodníků. Výbor regionální rady
Ropu v červenci městu schválil projekt k třetí etapě. Po podepsání smlouvy, bude následovat výběrové řízení na zho-

tovitele. „Na první etapu jsme
rovněž získali prostředky z
Regionálního
operačního
programu a druhou jsme celou investovali z vlastního
rozpočtu,“ říká Štěpán.
V uplynulých dnech se i
uskutečnilo setkání s občany
na téma, jaké bude po rekonstrukci dopravní řešení celé
lokality Červeného Vrchu.
„Měli jsme dvě varianty,

jedna by počítala se snížením
rychlosti, označením obytné
zóny a provoz by se zde řídil
předností zprava. Druhá varianta, kterou nakonec obyvatelé lokality upřednostnili,
spočívá v klasickém ponechání dopravních značek určujících hlavní ulice a přednosti v jízdě. Nakonec jsme v
tomto občanům vyhověli,“
doplnil starosta.
(nov)

Sešli se po 61 letech od maturity

MATUROVALI V ROCE 1950. Patnáctka bývalých studentů jindřichohradeckého gymnázia Vítěz1000764574_E

slava Nováka se v sobotu sešla po 61 letech od maturity. Foto: Deník/Adam Hudec
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