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Kulturní akcí roku je letecká expozice
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Výstava v Leteckém muzeu, Zpívání nad Nežárkou a hra Soudné sestry. To jsou nejúspěšnější kulturní
počiny roku 2009.
Velká anketa skončila. S jasnou převahou a prakticky od startu hlasování na webu Sedmičky si nová expozice
v Leteckém muzeu držela náskok. Jako největší kulturní počin minulého roku ji nakonec označilo 471 lidí
z celkového počtu 812 hlasujících.
„Chlapi, kteří se o to starají, tam nechali kus práce. Pořád se tam něco zlepšuje,“ komentoval například hlasující
Tomáš Chrástek.
Vloni na jaře získali členové Klubu historie letectví, který se o sbírku stará, část letounu MIG 15 i s motorem.
V roce 2009 zavítalo do muzea v Deštné kolem osmi tisíc návštěvníků. Ti ocenili i další přírůstek části letadla L60
Brigadýr.
Letečtí nadšenci chtěli původně zřídit muzeum v Hradci. Nenašli ale dostatečně velký a levný prostor, proto
muzeum sídlí v Deštné. O provoz se stará místní radnice, sbírky má pod palcem klub letectví.
„Těší nás to, že jsme na sebe dokázali upoutat pozornost, aby nám lidé posílali hlasy,“ říká vedoucí Leteckého
muzea Radek Novák. Vzápětí dodává, že už teď mají připravené novinky. Ke stropu pověsili rogalo a chtějí
dovést motor z proudového letadla a z vrtulníku.
Část exponátů jsou výpůjčky od sběratelů nebo aeroklubů. Místní nadšenci si vydobyli takové renomé, že se
získáváním dalších věcí nemají problém.
Jako druhou nejlepší kulturní akci vybrali čtenáři folkový minifestival Zpívání nad Nežárkou. Dostal 109 hlasů.
Hlas poslal prvnímu ročníku akce i Daniel Smejkal. „Sám jsem muzikant, takže je mi hudba blízká,“ vysvětluje.
Hudební akci pořádali muzikanti z místní skupiny X-tet na venkovním pódiu v základní umělecké škole. Podle
kapelníka Štěpána Štrupla chtějí představit kvalitní jihočeský folk.
„Vloni se nám nakonec hlásilo víc kapel, než jsme mohli pozvat. Rádi bychom to letos zkusili znovu,“ plánuje
Štrupl.
Stejně jako vloni přijedou folkové kapely druhý zářijový víkend. Jména účinkujících však zatím organizátoři tají.
Na otázku, zda jednodenní program rozšíří, ale odpovídá Štěpán Štrupl záporně.
„Museli bychom najít sponzory nebo získat podporu města,“ naznačuje.
Divadelní adaptace textu Terryho Pratchetta nazvaná Soudné sestry zaujala devětapadesát čtenářů. V anketě
Sedmičky jí patří třetí místo. Přitom představení sehráli divadelníci zatím jen dvakrát a navíc se ve hře sešli
členové Divadelního spolku Jablonský, herci ze základní umělecké školy a další hosté. Více než dvouhodinové
představení nabídlo divákům zajímavé světelné efekty.
Soudné sestry a Erotické menu dělily jen dva hlasy
V anketě nepropadly ani ostatní kulturní události, které představila Sedmička. Jen dva hlasy dělily divadelní
představení Soudné setry a Erotické menu v galerii. Výstavu připravily absolventky Akademie výtvarných umění
v Praze Jitka Nesnídalová a Veronika Oleriny. Expozici s nádechem humoru i erotiky chystaly rodačky
z Jindřichohradecka pět let.
Dvaačtyřicetkrát označili čtenáři webu za kulturní událost nové dětské pokoje na Červené Lhotě. Ty kastelán
Tomáš Horyna se spolupracovníky přestavěl tak, jak byly zařízené v roce 1910.
Jen o jeden hlas méně dostala kniha Hliněné dny od mladého jindřichohradeckého prozaika Stanislava Berana.
Třiatřicet lidí zase zvolilo přírodní férii Čert a Káča z Vajbrtrucu.
Výherci soutěže kulturní počin
1. cena: Marie Vorlová, J. Hradec - roční předplatné Sedmičky, film na DVD, knihy z Mladé fronty.
2. cena: Libuše Homolková, J. Hradec - kniha Dům a jeho architekt, film na DVD, knihy z Mladé fronty.
3. cena: Daniel Smejkal, J. Hradec - kosmetika, film na DVD, knihy z Mladé fronty.
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