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NEJVYŠŠÍ VOJENSKÁ VYZNAMENÁNÍ 
PRO RODÁKA Z LÁSENICE 

Pplk. Jan Pondy byl in memoriam vyznamenán 
Křížem obrany státu.

Více informací na straně 6

PŘEHLÍDKA VÍTĚZŮ SOUTĚŽE 
CONCERTINO PRAGA 2014

Zveme vás na jedinečný koncert do Rytířského sá-
lu Státního hradu a zámku v pátek 27. 6. 2014.

Více informací na straně 12

LETNÍ SEZÓNA V JINDŘICHOVĚ 
HRADCI BUDE PLNÁ HUDBY

V červnu bude zahájena série letních koncertů 
a středečních hudebních večerů.

Více informací na straně 16

Červnové oslavy našeho města 
nabídnou program pro děti 
i hudební lahůdky

Začátkem měsíce června se na Státním hradu a zám-
ku v  Jindřichově Hradci opět odehrají městské osla-
vy „Dny města Jindřichův Hradec 2014“, které pro 
své obyvatele i návštěvníky připravilo město Jindři-
chův Hradec, Kulturní dům Střelnice. Jelikož se osla-
vy v  letošním roce konají vzápětí po  Mezinárodním 

dni dětí, opustí historické pojetí a  budou programo-
vě zaměřeny hlavně na  pobavení rodin s  dětmi.  Sa-
mozřejmě nezapomeneme i na  jiné věkové kategorie.
V  pátek 6. června půjde o  jakýsi prolog slavnos-
tí v  podobě koncertu Václava Neckáře se skupinou 
Bacily, kdy od 20.00 hodin na III. nádvoří zazní zná-
mé hity této naší hudební ikony jako např. Planetá-
rium, Kdo vchází do  tvých snů, Stín katedrál, Čaro-
děj dobroděj, Půlnoční a  mnoho a  mnoho dalších. 
Následující den 7. června bude zámek patřit přede-
vším dětem. V  parčíku 
před vstupem do  zámku 
se budou moci děti pro-
jet na  ponících a  na  II. 
nádvoří budou od  14.00 
– 20.00 hodin pro ně při-
praveny různé hry, soutě-
že, houpačky, historický 
kolotoč, vystoupení Diva-
dla Studna, tvořivá dílna 
ateliéru Tvor, živá medví-

ďata a ochutnávka kaše s Bílou paní v Černé kuchyni. 
Na III. nádvoří od 14.00 – 22.00 hodin v opravdu bo-
hatém programu pobaví děti i  jejich rodiče Fešák Pí-
no Show, Michal Nesvadba s vystoupením To nej s Mi-
chalem, kouzelník Radek Bakalář s kouzelnickou show 
Revolution of Magic. Ve  večerních hodinách rozezní 

třetí nádvoří melodie koncertní verze muzikálu Mi-
chala Davida Děti ráje v podání zpěváků Petra Poláč-
ka, Míši Noskové, Bořka Slezáčka, Tomáše Löbla ... . 
Písně jako například Pijeme colu, Pár přátel stačí mít, 
Každý mi tě lásko závidí a Decibely lásky Vás zvednou 
a nadchnou.  Program celého dne završí koncert sku-
piny ABBA STARS Revival, na kterém zazní světozná-
mé hity legendární skupiny ABBA, jako např. Mamma 
Mia, Waterloo, Fernando, S.O.S., Honey Honey ... .
Po celý tento den bude zdarma vstup na Černou věž 

(hladomorna), Městskou 
věz, do  Muzea fotografi e 
a  moderních obrazových 
médií a do Domu gobelínů.
Pro návštěvníky oslav je 
po  oba dva dny zajiště-
no občerstvení.  Vstup 
na  všechna vstoupení 
a koncerty je volný.

Yvetta Papežová
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Kam zavolat o pomoc

Události z radnice

Městský úřad informuje

Městská policie

Policie ČR

Společenská kronika

Pohledy do historie

Spolky, zájmové a vzděl. organizace

Kulturní servis

Sport

Křížovka

Pozvánky na červenec

Užitečné kontakty a tísňová volání
Tísňové volání
(jednotné evropské číslo): 112

Policie ČR: 158
Městská policie: 156
Záchranná služba první pomoci: 155

Lékařská pohotovostní služba:
384 376 157
Po – Pá: 18.00 – 21.00
So, Ne, svátek: 9.00 – 18.00

Zubní pohotovost
(rozpis služeb stomatologických 
pohotovostí): 384 376 111
(So, Ne, svátek: 8.00 – 12.00)
ve všední dny poskytuje zubní pohotovost 
Nemocnice v ČB

Veterinární pohotovost
777 660 641

Hasičský záchranný sbor: 150

Jednotka a sbor dobrovolných hasičů 
města Jindřichův Hradec
hasičárna: 950 241 111
velitel jednotky: 725 038 291

Nepřetržitá havarijní služba pro
motoristy: 1230

Poruchy – elektřina: 800 225 577
Poruchy – voda: 384 351 177
Poruchy – plyn: 1239

Linka důvěry (bezplatně): 800 131 313

Linka bezpečí (bezplatně): 800 155 555

Helpline AIDS (bezplatně): 800 144 444

Informace o telefonních číslech v ČR: 1180

Informace o telefonních číslech v zahraničí: 1181

Informace – autobusy: 384 371 922 (911)
Informace – vlaky: 972 552 391

Sběrný dvůr Jindřichův Hradec: 
384 321 285

Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec
Tel.: (ústředna) 384 351 111

Informační středisko Město 
Jindřichův Hradec
Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 363 546

KD Střelnice - pokladna
Masarykovo náměstí, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 497 474

Plavecký bazén a Aquapark 
Jindřichův Hradec
Jáchymova 865/III, 377 04 Jindřichův Hradec 
Tel.: 384 321 236

Státní hrad a zámek J. Hradec
Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 321 279

Dům gobelínů, 
kulturních tradic a řemesel
Dobrovského 202/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 370 880, 384 370 881

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo nám. 19/I, 377 01 Jindřichův Hradec
jezuitský seminář: 384 363 660
minoritský klášter: 384 363 661

Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií
Kostelní 20/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 362 459

Úřad práce Jindřichův Hradec
Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 950 124 111

Okresní správa sociálního zabezpečení
Jindřichův Hradec
Sládkova 332/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 359 111

P. Centrum Jindřichův Hradec
Protidrogové poradenství a terapie 
(včetně všech závislostí „nedrogových“, t.j. pato-
logické hráčství, poruchy příjmu potravy, atd.) 
Pravdova 837/II. („Bílý dům“) 
377 01 Jindřichův Hradec
2. poschodí, dveře č. 55.
poradenské hodiny: 
pondělí a středa 8.00 - 12.00/13.30 - 16.30
Tel.: 775 567 705

Pohřební služby
Služby města Jindřichův Hradec
Tel: 723 016 445, 384 320 253
Charon – Žoudlík Jindřichův Hradec
Tel.: 724 224 028, 602 162 165

SOUtěž: POznáte míStO na fOtOgrafii?
Vaším úkolem je uhádnout místo, kde byla pořízena tato fotografie. Odpovědi zasílejte vždy nejpoz-
ději do 15. dne aktuálního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na adresu Informační středisko 
Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec 377 01. Jméno vítěze bude zveřejněno 
v dalším vydání JH Zpravodaje. 
Správná odpověď z minulého čísla: ulice Karla Čapka
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává Radek Met-
lička z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,
v  polovině května jsme tradiční cyklistickou akcí 
zahájili turistickou sezónu. Čeká nás červen doslo-
va napěchovaný kulturními a  společenskými ak-
cemi, které věřte nebo nevěřte, budou stát oprav-
du za  to. Hned první červnový víkend jsme pro 
vás připravili Den města, o kterém se dále nebu-
du rozvádět, jelikož se o něm dočtete v tomto čís-
le zpravodaje. Přes další zajímavé akce, jako jsou 
letní koncerty, multižánrový hudební festival a ji-
né, se dostaneme na konce června k  jedné z nej-
významnějších akcí, kterou je bezesporu Jihočeský 
festival Concertino Praga. Velmi si vážíme mla-
dých, talentovaných umělců, které do  města nad 
Vajgarem tento festival přivádí. Jsem velmi rád, 
že se naše město stane již tradičně pro mladé hu-
debníky jejich týdenním domovem, odkud budou 
vyjíždět na své turné po jihočeských městech. Zá-
věrečný koncert vítězů čtyřicátého osmého roční-
ku Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hu-
debníků Concertino Praga se uskuteční 27. června 
na  Státním hradu a  zámku. Všem účastníkům si 
dovoluji popřát hodně štěstí, zdaru při vystoupení 

a mnoho nezapomenutelných 
zážitků při návštěvě Jindři-
chova Hradce.
Milí spoluobčané, věřím, že 
si z bohaté kulturní nabídky 

vyberete, a  že se na  některé 
akci určitě setkáme.

Stanislav Mrvka
starosta města 

a mnoho nezapomenutelných 
zážitků při návštěvě Jindři-
chova Hradce.
Milí spoluobčané, věřím, že 
si z bohaté kulturní nabídky 

vyberete, a  že se na  některé 
akci určitě setkáme.

Čarodějnice měly ve městě 
svůj rej
Poslední dubnový den se ve městě nad Vajgarem stá-
vá pomalu, ale jistě pro jindřichohradecké rodiny 
tradiční akcí pálení čarodějnic. V parku pod gym-
náziem se opět po roce uskutečnil čarodějnický rej. 

Nechyběl bohatý program plný soutěží pro děti, tě-
la malých i  velkých rozproudila diskotéka Michala 
Arnošta a k snědku si mohli návštěvníci opéct buřty 
na ohni. Každé dítě v kostýmu čarodějnice a čaro-
děje obdrželo malý dárek. Velkou vatru, o  kterou 
se postarali dobrovolní hasiči, zapálil starosta měs-
ta Stanislava Mrvka. Akci pořádalo město Jindřichův 
Hradec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasi-
čů města Jindřichův Hradec.

Majáles vyhrálo gymnázium 
s tématem džungle
Tradiční studentská akce Majáles se v  Jindřicho-
vě Hradci uskutečnila ve středu 7. května 2014, zví-
tězilo Gymnázium Vítězslava Nováka se svým téma-
tem Džungle. Kolem půl druhé se na třetím nádvoří 
Státního hradu a zámku sešli studenti ze čtyř jindři-

chohradeckých středních škol, jejich králové zde pro-
mlouvali ke  svému lidu a  zároveň se svými projevy 
snažili ovlivnit odbornou porotu ve složení Stanislav 
Mrvka, starosta města, Tomáš Blábolil, generální ředi-
tel RBB Invest, Zdeněk Kasper, DADA CLUB Kasper 
a Markéta Fillerová za DDM. Starosta města na závěr 
vyhlásil konečné pořadí: 4. místo obsadila Obchod-
ní akademie T. G. Masaryka - Sport, 3. místo Střední 
odborná škola a střední odborné učiliště – Protiklady, 
2. místo Střední zdravotnická škola – Zombie a 1. mís-
to Gymnázium Vítězslava Nováka – Džungle.

Válečné pohřebiště na městském 
hřbitově dostalo novou podobu
Město Jindřichův Hradec ukončilo rekonstrukci vá-
lečného pohřebiště na  městském hřbitově v  úterý 

6. května 2014 dopoledne důstojnou vzpomínkovou 
akcí. Po úvodním slovu moderátora se ujal proslovu 
starosta města Stanislav Mrvka, poté pohovořil vá-
žený host, kterým byl předseda Senátu PČR Milan 
Štěch. S krátkou řečí vystoupil další významný host, 
zástupce ministerstva obrany Imrich Vetrák. Po re-
produkované hudbě „Amazing grace“ zazněly tři sal-
vy vojáků čestné stráže Armády ČR a P. Ivo Valášek 
znovu vysvětil válečné pohřebiště. Vlastní akt poklá-
dání věnců a  květin se uskutečnil k  hrobům z  ob-
dobí I. světové války, k Památníku kříže z kóty 363 

od Cebrova 1916, Pomníku obětem válek 19. století 
a k Pomníku obětem II. světové války. Na závěr akce 
zazněla státní hymna České republiky. Poté se účast-
níci akce přesunuli na  Vojenský útvar 44. lehkého 
motorizovaného praporu Generála Josefa Ereta Jin-
dřichův Hradec a zapsali se do pamětní knihy města 
Jindřichův Hradec a pamětní knihy 44. lehkého mo-
torizovaného praporu. Jedním z významných hostů 
byl také zástupce vojenského a  leteckého přidělen-
ce Ruské Federace v České republice mjr. Alexander 
Fedyaev. Investičním záměrem akce „Rekonstruk-
ce válečného pohřebiště, Jindřichův Hradec“ bylo 
především obnovení válečného pohřebiště z období 
I. světové války, Pomníku obětem II. světové války, 
Pomníku obětem válek 19. století a Památníku kří-
že z kóty 363 od Cebrova 1916. Hlavním cílem re-
konstrukce, která stála cca milion korun a  trvala 
od 17. února 2014 do 15. dubna 2014, bylo vytvořit 
důstojné místo posledního odpočinku padlých vojá-
ků a s ohledem na význam a technické řešení úprav 
obnovit vojenské pietní místo s nejvyšší vážností, ne-
boť jsme si plně vědomi, že je naší povinností tato 
místa nejen uctívat, ale také věnovat pozornost jejich 
stavu, aby byla významnou připomínkou budoucím 
generacím na padlé v bojích. Projektantem akce byla 
JPS Jindřichův Hradec, zhotovitelem Jindřichohra-
decké montáže s. r. o. Investiční akce se uskutečni-
la za významného fi nančního přispění Ministerstva 
obrany České republiky.

Připomněli jsme si výročí 
ukončení války
8. květen 2014 patřil pietní akci k 69. výročí ukon-
čení druhé světové války. Vzpomínkové akty zača-
ly v Panské ulici krátkou vzpomínkou a zavěšením 
kytic u pamětní desky, pokračovaly na Nábřeží La-
dislava Stehny u  Památníku letců, kde se proslovu 
ujal Vladislav Burian, předseda Klubu historie le-
tectví Jindřichův Hradec a u pamětní desky na rod-
ném domku četaře Františka Peltána ve Zbuzanech, 
kde jsme zavzpomínali společně s Karlem Ludvíkem. 

Hlavní pietní akt se uskutečnil u památníku první-
ho, druhého a třetího odboje v Jakubských sadech. 
Starosta města Stanislav Mrvka ve svém projevu při-
pomněl, čím vším si lidé museli projít a  jak je dů-
ležité nezapomínat na  historii. Atmosféra byla, tak 
jako každý rok, vhodně doplněna nádherným zpě-

vem jindřichohradeckého Pěveckého sboru Smeta-
na. Posledním pietním místem byl městský hřbitov, 
kde u hrobu Rudoarmějců promluvil Vladimír Jelí-
nek, zástupce velitele 44. lehkého motorizovaného 
praporu. Děkujeme všem, kteří se oslav Dne vítězství 
zúčastnili. Tyto pietní akty jsou výrazem vděčnos-
ti a úcty všem, kdo sebe i nás bránili. Akci pořádalo 
město Jindřichův Hradec ve spolupráci s 44. lehkým 
motorizovaným praporem v  Jindřichově Hradci, 
Klubem historie letectví, Československou obcí legi-
onářskou - Jednotou br. Stanislava Berana Jindřichův 
Hradec a Klubem výsadkových veteránů při 44. leh-
kém motorizovaném praporu v Jindřichově Hradci.

Karolína Průšová
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ODBOR ROZVOJE

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

městský úřad informuje

Opravy komunikací v areálu městského hřbitova

Přemístění nádob na směsný a komunální odpad

bude živičný, práce byly zahájeny 12. května 2014 a dokončeny by mě-
ly být v měsíci červnu. V průběhu provádění prací nebude běžný provoz 
na těchto komunikacích možný.

Vladimír Krampera

volení o zvláštním užívání. Podstatou tohoto problému je to, že v lokalitách 
rodinných domků a bytových domů ze sedmdesátých let jsou městskými po-
zemky pouze chodníky a silnice. V případě nekázně se svévolným přemisťo-
váním nádob občany budeme nuceni nádoby přesunout na vhodná a většinou 
vzdálenější místa, na kterých se vybudují nová stání. Převážná většina občanů 
chápe, že nádoby musí někde stát a být viditelné, protože neslouží jenom pro 
dané místo, ale i pro návštěvníky našeho města. V této souvislosti připomíná-
me občanům povinnost danou jim obecně závaznou vyhláškou č. 3/2008, a to 
možnost umístit nádobu na směsný komunální odpad (mimo nádob na trva-
lých stanovištích) na veřejné prostranství bez povolení pouze v den svozu a její 
vrácení zpět na svůj pozemek co nejdříve po svozu. Malé popelnice takto tr-
vale špatně stojící mohou být odcizeny, město je nemusí občanům nově dodat 
a mohou být kontaktováni městskou policií. Děkujeme všem, kteří mají snahu 
nakládat s odpady dle zákonů a tím šetří náklady na tuto oblast.

František Bulíček

Po dokončení letošní 1. etapy úprav městského hřbitova - rekonstrukce 
válečného pohřebiště z 1. světové války bude navazovat další etapa, a to 
rekonstrukce 4 páteřních komunikací v areálu hřbitova - alej od staré brá-
ny, komunikace od  obřadní síně a  2 příčné komunikace. Nový povrch 

Vážení občané, město Jindřichův Hradec ve spolupráci s policií ČR provedlo 
kontrolu všech míst, na kterých jsou umístěny nádoby o objemu 240 l a kon-
tejnery 1 100 l na směsný a separovaný odpad. Výsledkem by mělo být za-
jistit do budoucna stání těchto nádob pouze na pozemcích města J. Hradec, 
ve stáních k  tomu určených tak, aby bylo zabráno co nejméně parkovacích 
míst a tak, aby při nepřízni počasí nezpůsobovaly poškození ostatního ma-
jetku.  Převážná většina nádob je umístěna vhodně, u ostatních bude náprava 
sjednána ve spolupráci s odborem rozvoje. Postupně tedy občané zjistí, že ně-
které nádoby mají jiné stanoviště, nově stojí na hraně chodníku tak, aby nebrá-
nily pohybu nevidomých a kočárkům při chůzi okolo zdí, jsou z důvodů lep-
šího rozhledu dále od křižovatek, byly nahrazeny nádobami o větším objemu 
apod. Nádoby jsou v majetku města J. Hradec a jsou umístěny na pozemcích 
města J. Hradec, a proto žádáme občany, aby nádoby nechali stát na místech, 
na která je přemístí společnost AVE. Svévolným přemístěním se občané vysta-
vují nebezpečí finančního postihu za užívání veřejného prostranství bez po-

městská policie
Výpis z událostí
29. 4. 2014 v 22.40 hodin vyjížděli strážníci na žá-
dost operačního důstojníka Policie ČR na  Starou 
cestu, kde neznámý muž v kapuci utrhl z jednoho 
domu měděný okapový svod a odešel s ním k auto-
salonu Citroen, kde se k němu měl přidat další muž. 
Strážníci prohledali okolní ulice a v uličce spojující 
Röschovu a Gymnazijní ulici narazili na dva pode-
zřelé týpky. Ve spolupráci s hlídkou Policie ČR by-
la na místě zjištěna jejich totožnost a následně se 
oba ke krádeži přiznali. Uvedli, že přijeli do Jindři-
chova Hradce z Pacova a potřebovali peníze, pro-
to zašli do jedné z ulic nedaleko nádraží, kde utrhli 
okapový svod s tím, že ho ráno prodají ve sběrných 
surovinách. Do té doby ho ukryli na jednom z při-
lehlých pozemků do  vysoké trávy. Oba pachatelé 
(19 a 17 let) byli převezeni na obvodní oddělení Po-
licie ČR pro podezření u staršího z nich na přečin 
krádeže a u mladšího na přestupek proti majetku.

30. 4. 2014 „Čarodějnice“ nedopadly slavně pro 14le-

tého mladíka, který se seznamoval s účinky alkoholu 
tak intenzívně, že zůstal ležet na plastové popelnici 
v Husově ulici, kde si ho ve 20.20 hodin všiml oko-
lo jedoucí řidič, který se otočil, vystoupil z vozidla, 
a když zjistil, že mladík nereaguje na slovní podněty, 
tak věc oznámil na městskou policii. Strážníci zjistili, 
že životní funkce mladíka jsou zachovány, nicméně 
reakce na  jakékoliv podněty byly minimální, proto 
na místo neprodleně přivolali vůz RZS, který ho od-
vezl do nemocnice. Strážníci o věci ještě vyrozuměli 
rodiče. Druhý den bylo zjištěno, že mladík si s kama-
rády alkohol zakoupil ve vietnamské prodejně v Ja-
rošovské ulici. Dokonce i přesně popsal osobu, kte-
rá jim alkohol prodala. Strážníci vše zpracovali a pro 
podezření z trestného činu „podání alkoholu dítěti“ 
věc předali k dalšímu řízení Policii ČR.

3. 5. 2014 v odpoledních hodinách si 71letá že-
na řekla, že nějaký ten vitamín nemůže škodit. 
Proto si při nakupování v Kauflandu vzala jed-

no balení vitamínů obohacené o zinek. Zkušeně 
tubu otevřela, tablety vysypala do kapsy a prázd-
ný obal vzorně vrátila na místo. Strážníci přestu-
pek proti majetku vyřešili na místě v blokovém 
řízení.

3. 5. 2014 v 18.40 hodin dostal 20letý muž chuť 
na  lovecký salám. Není nic jednoduššího, než 
skočit do obchodu a koupit si ho. Nebo… si ho 
prostě vzít a nezaplatit.  Tato verze se mu zalíbi-
la, proto došel do Penny marketu, kde si vybral 
rovnou celou „štángli“. Tu pak ukryl pod bundu 
a hurá z obchodu. Měl ale smůlu, neboť jeho po-
čínání neušlo bdělým očím personálu, takže byl 
za pokladnou zastaven a předán do rukou záko-
na.  Normálně by se jednalo o  přestupek proti 
majetku, ale vzhledem k  jeho pestré minulosti 
šlo o přečin krádeže a věcí se bude zabývat Poli-
cie ČR, které strážníci věc předali.

Rudolf Gabriel

Pomníky v místních částech se dočkaly rekonstrukce
Koncem dubna byly dokončeny opravy na dvou pomnících, a to na Pomníku padlým 1914 – 1918 v Dolním Skrýchově 
a Pomníku padlým bojovníkům za svobodu 1918 – 1945 v Dolní Radouni. Pomníky byly očištěny tlakovou vodou, zpev-
něny povrchy kamene, bylo obnoveno a zvýrazněno písmo, upraven terén, restaurátorské práce provedl akademický so-
chař Vladimír Krninský. Na oba projekty město získalo finanční prostředky z grantového programu „Úcta k předkům“ 
od Jihočeského kraje.

Vladimír Krampera
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policie Čr
Policisté zavítali na 
novobystřickou základní 
školu
Dne 9. května zavítali na Základní školu v No-
vé Bystřici v  rámci Dne IZS jindřichohradeč-
tí policisté. Na  snímcích jsou: policista Jaro-
slav Běhoun - člen pořádkové jednotky sekce 
ÚO Jindřichův Hradec a psovod Lubomír Ábel 
s čtyřnohým pomocníkem Ginem.

Prevence: 
Nárůst počtu krádeží jízdních kol 
v letní sezóně
Mezi častá oznámení občanů policisté Obvodních oddělení řadí krádeže 
jízdních kol. S příchodem teplého počasí každoročně roste zájem o ten-
to dopravní prostředek. Ztrácí se kola po  celém městě, kola odstavená, 
uzamčená na ulici, ve sklepech, kolárnách obytných domů.
 
Předmětem zájmu zlodějů jsou kola všech značek a provedení. Ztrácí se 
kola hodnotná, která podle slov policistů rozhodně v Jindřichově Hradci 
či Třeboni nekončí. 
 
Každý cyklista by měl pamatovat na ochranu svého majetku a nedat tak 
žádnou příležitost zlodějům. Měli bychom své jízdní kolo na ulici vždy 
uzamknout bezpečnostním zámkem nejlépe k  pevnému bodu – slou-
pu, stojanu a nevzdalovat se na příliš dlouhou dobu. Ani kolo uschova-
né a uzamčené v kolárně či kočárkárně panelového domu není pokaždé 
v bezpečí. Obyvatelé domu by proto měli dbát na uzavírání vstupních dve-
ří do domu, uzamykání společných prostor a podobně. Také častá kontro-
la těchto prostor je prevencí. Čím později majitel zjistí krádež kola, tím se 
snižuje šance na dopadení pachatele.
Pro ochranu existují také ochranné prvky, například mikročipy, jejichž 
umístění na sportovní vybavení zvýší šanci, že kolo nebude používat ně-
kdo jiný. Majitel si čipem označí své jízdní kolo, a do registru zadá své 

kontaktní údaje pro případ vrácení nalezeného kola.
Dojde-li přes veškerá bezpečnostní opatření ke krádeži vašeho kola, ne-
prodleně ji ohlaste a neváhejte použít linku 158, snížíte tak náskok pacha-
tele a jeho šanci, že zůstane nevypátrán.
 

Poslední školní den
Tak jako každoročně budou i letos poslední školní den policisté ve zvýše-
né míře dbát na bezpečnost v silničním provozu. Budou dohlížet na děti 
u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol,   na správné přechá-
zení a na bezpečnou jízdu řidičů. Děti se na ně budou moci s důvěrou 
obrátit v  případě pomoci. Důležité jsou však soustředěnost a  pozor-
nost. Děti jsou již myšlenkami na  prázdninách, plny očekávání a  mo-
hou tak při přecházení udělat zásadní chybu a stát se účastníkem nehody.  
Důležitá jsou i  jiná připomenutí. Statistiky dopravních nehod do-
kládají, že v  letních měsících, v  době letních prázdnin, je každo-
ročně zaznamenáno více nehod než v  jiných ročních měsících.  
Řidiči by měli být ohleduplnější a uvědomit si, že na ulicích a silnicích je 
daleko   vyšší pohyb než ve dnech školního vyučování. Jezděte opatrně, 
dodržujte zákon, ať máte příjemně strávenou, ničím nerušenou dovole-
nou a svým příkladným jednáním v silničním provozu pomozte jihočes-
kým policistům „ Zastavit jízdu smrti“!

Hana Millerová

spoleČenská kronika
Přivítali jsme nové občánky
V pátek 2. května 2014 se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou. 
Na svět byly přivítány tyto děti:
Hemberová Vilma, Hemberová  Zita, Outratová Ema, Běhalová Zita, Broschová Eliška, Černá Emílie, Hazmuková Eliška, Konečný Radim, Mahaj Da-
vid, Mareš Václav, Prajznerová Kateřina, Sliacký Danny a Vopálka Václav.

Text: Karolína Průšová, Foto: Petra Jouzová

str. 5

červen 2014

www.jh.cz



                      Datum           Datum
                    narození            úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 14. 4. 2014 do 9. 5. 2014 nás opustili: 

Pavel DOČEKAL, Česká Olešná 29. 6. 1950 14. 4. 2014
Anna NOVOTNÁ, Klenová 2. 11. 1931 17. 4. 2014
Martin BICEK, Jindřichův Hradec 6. 6. 1972 18. 4. 2014
Zdeněk NOVÁK, Záhoří 26. 7. 1933 19. 4. 2014
Milena KOVÁŘOVÁ, Lomy 27. 11. 1940 20. 4. 2014
Jarmila ČÁPOVÁ, Lomnice nad Lužnicí 23. 8. 1941 24. 4. 2014
Růžena PALOVÁ, Jindřichův Hradec 21. 10. 1932 24. 4. 2014
Ludmila ŠAFRATOVÁ, Jindřichův Hradec 6. 11. 1926 25. 4. 2014
František CHOVANEC, Jindřichův Hradec 20. 4. 1939 25. 4. 2014
Petr SVOBODA, Deštná 25. 2. 1948 25. 4. 2014
Olga KNOTKOVÁ, Horní Meziříčko 4. 7. 1950 26. 4. 2014
Josef ŠMÍRER, Lomnice nad Lužnicí 30. 3. 1926 27. 4. 2014
Marie MRÁZOVÁ, Řehořinky – K. Řečice 14. 11. 1935 27. 4. 2014
Bohumír HEŘMÁNEK, Jindřichův Hradec 23. 8. 1947 1. 5. 2014
Ludmila MACKOVÁ, Jindřichův Hradec 5. 2. 1930 3. 5. 2014
Jiří STREJČEK, Číměř  24. 9. 1929 6. 5. 2014
Karel PALA, Jindřichův Hradec  1. 5. 1955 7. 5. 2014
Anna JAVŮRKOVÁ, Kostelní Radouň 14. 10. 1922 9. 5. 2014

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

Rodák z Lásenice získal nejvyšší vojenská vyznamenání 
Pplk.  Jan Pondy se na-
rodil 16. září 1902 v ob-
ci Lásenice č. 17 jako 
Jan Punda. Po  maturi-
tě na  jindřichohradec-
kém gymnáziu byl přijat 
na  Vojenskou akademii 
v Hranicích, ze které byl 
po  úspěšném absoluto-
riu 25. srpna 1923 slav-
nostně vyřazen jako po-
ručík pěchoty. Sloužil 
u  různých útvarů pě-
choty a  16. dubna 1928 
mu byla povolena úřední 
změna příjmení na Pon-
dy. K  1.  říjnu byl pový-
šen na  kapitána pěchoty 
a 4. října 1935 byl povo-
lán do  Prahy ke  studiu 
v I. ročníku Vysoké školy 
válečné. Jeho slibně na-
startovanou kariéru zde 
však tvrdě zastavil velitel 
VŠV brig. generál Miku-
láš Doležal, jehož aver-

ze proti mladému důstojníkovi vedla k řadě kázeňských konfliktů, nepodlože-
ných a nespravedlivých obvinění, po kterých byl 15. listopadu 1936 ze studia 
vyloučen. O měsíc později byl kapitán Pondy přeložen do Terezína k 42. pěšímu 
pluku. Dne 28. února 1938 byl potom ustanoven velitelem odloučené 10. roty 
III. praporu a posádkovým velitelem v České Lípě.
Jan Pondy se nebál ani za nacistické okupace, gestapo za informace, které by 
vedly k jeho dopadení, vypsalo vysokou finanční odměnu. Při útěku z oku-
pované vlasti přes Slovensko a Maďarsko měl poměrně velké štěstí, protože se 
mu podařilo dostat 20. ledna 1940 do Budapešti, kde se přihlásil na francouz-
ském velvyslanectví, s jehož pomocí byl již druhého dne v Bělehradě, odkud 
se přes Bejrút dostal lodním transportem 13. února do jihofrancouzské Adge, 
kde vstoupil do zahraničních jednotek čs. armády. V Montagnacu byl nejprve 
zařazen na funkci velitele poddůstojnické školy 1. čs. pěšího pluku a po vpá-
du německé armády do Francie byl jmenován 27. května velitelem 12. kulo-
metné roty téhož pluku, se kterým odjel na frontu, kde se zúčastnil obran-

ných bojů na Seině a Loiře.
Po ústupu do Velké Británie sloužil u Čs. 
samostatné brigády, kde absolvoval v ro-
ce 1943 náročný tankový výcvik. 1. ledna 
1945 odplul v hodnosti majora jako dob-
rovolník z Glasgowa se skupinou dalších 
důstojníků přes Gibraltar a Egypt do Pa-
lestiny, aby odtud pokračoval pozem-
ním transportem přes Irák a Irán do teh-
dy sovětského Baku. Odtud byl poslán 
na východní frontu k Ludvíku Svobodo-
vi k 1. čs. armádnímu sboru v SSSR, kte-
rý trpěl zoufalým nedostatkem důstojní-
ků. Zde se k 7. březnu 1945 stal již jako 
čerstvý podplukovník velitelem prapo-
ru 3.  čs. samostatné brigády, se kterou 
se zúčastnil krvavých bojů na Slovensku 
a při přechodu na Moravu.
Po válce sloužil u různých útvarů, mimo jiné jako velitel školy na důst.pěch. 
v záloze v Jindřichově Hradci a Prachaticích, ale již krátce po komunistickém 
puči byl z armády vyřazen a zbaven všech vojenských hodností. Tak se komuni-
stický režim odvděčil těm, kteří na obranu Československé republiky nasazovali 
vlastní život. Jelikož mu hrozilo dlouho-
leté věznění, tak 18. února 1949 emigro-
val do velké Británie. Byl držitelem řady 
vyznamenání a  uznání, např. Čs. váleč-
ný kříž, pamětní medaile Francie, Velká 
Británie, SSSR, záslužná medaile I. stup-
ně, Atlantik Stár, Defence medal,Victory 
Stár. 11. 1. 2013 mu byla hodnost vráce-
na a byl in memoriam vyznamenán Zá-
služným křížem ministra obrany I. stup-
ně. 7. 5. 2014 byl vyznamenán vysokým 
vojenským vyznamenáním Křížem obra-
ny státu in memoriam. Jan Pondy zemřel 
30. 5. 1990 v Leamington Spa, kde je též 
pohřben.
Čest jeho památce.
Čerpáno z  pramenů Vojenského histo-
rického archívu, historika Jindřicha Marka a rodinných dokumentů. 

Pavel Huboňa a Eva Zlochová

Foto: Archiv města Jindřichův Hradec

str. 6 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



boru a po případě drahou zpět; III. Do Jihláv-
ky a Kateřinských lázní; IV. a VIII. Do Čes. Bu-
dějovic, V. na Hlubokou, VI. A VII. do Tábora 
a do Malšic nebo na Kozí hrádek.

Nedbal znamení
Jistý majitel automobilu z  Prahy projížděl dne 
8. t.m. třídou Jungmannovou, kdež před hostin-
cem pě. Staňkovým zapřáhal koně rolník Fied-
ler ze Sedel. Ač Fiedler dával znamení na zasta-
vení neb zmírnění jízdy, majitel mod. vozidla 
na to nedbal a jel vesele dál. Kůň poškodil vůz 
a  majitel, jehož jméno zjištěno, bude dlužno 
škodu zaplatiti.

19. června 1914
Veřejné cvičení „Sokola“
Tělocvičná jednota „Sokol“ v  Jindř. Hradci 
uspořádá v neděli 21. června 1914 veřejné cvi-
čení v restaurační zahradě p. Ecka s  tímto po-
řadem: o ½ 2 h. odpolední sraz u zimní hospo-
dářské školy v  Jungmannově třídě, odtud o  2. 
hodině průvod jízdy, mužů a  dorostu sokol-
ského za hudebního průvodu trubačského sbo-
ru Sokola Libeňského. Na cvičišti o ½ 4 hodi-
ně veřejné cvičení mužů, žen, dorostu a  žáků. 
Po  cvičení volná zábava za  účinkování hudby. 
Vstupné do zahrady 30 hal. za osobu, sedadlo 
na cvičišti 50 hal.

26. června 1914
Její Excellence
Vysoceurozená paní Josefina hraběnka Černí-
nová přibyla tyto dny ku letnímu pobytu na zá-
mek jemčinský.

Z obecní knihovny
Jelikož nutno po celoročním půjčování obec-
nou knihovnu v pořádek uvésti, zejména no-
vými svazky doplniti a potrhané knihy novou 
vazbou nahraditi, byl z  důvodu toho nutno 
knihovnu uzavříti. Vzhledem k tomu vyzýva-
jí se všichni čtenáři, kteří mají knihy vypůj-
čené a  dosud je neodevzdali, aby tak učini-
li tuto neděli 28. t.m. mezi 9 - 10 hod. dop. 
v knihovně.

Ohlas od Nežárky a další regionální tituly můžete 
studovat v knihovně jindřichohradeckého muzea, 
která sídlí v budově minoritského kláštera vedle 
kostela sv. Jana Křtitele a je veřejnosti přístupna 
každé pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

pohledy do historie
Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

Červen jako začátek turistické sezony probíhal v Jindřichově Hradci ve znamení výletů pořáda-
ných místními organizacemi a především školami. Z blízkého okolí se konaly výlety především 
na tradiční oblíbená místa, jako byly restaurace Rudolfov a U Malíře, Počátky a lázně Kateřinky 
a Svatá Barbora a Jemčina. Tam již v červnu pobývala na letním bytě hraběnka Černínová. Ně-
které spolky pořádaly oblíbené venkovní zahradní slavnosti a v druhé polovině června proběhlo 

tradiční veřejné cvičení Sokola. Kromě toho hostovala na Střelnici opera A. Frýdy - Friedla. 

6. června 1914
Květinový den
Příští neděli dne 7. června, v čas nepohody dne 
11. června, uspořádán bude v městě našem kvě-
tinový den ve prospěch Ústřední Matice Škol-
ské a  Národ. Jednoty Pošumavské. Pořadatel-
stvo doufá, že nebude v den ten nikoho, kdo by 
nebyl ozdoben kvítkem a nevěnoval k podpoře 
našich menšin sebe menší dárek. Nesmí zůstati 
naše město pozadu, neboť i v každé malé vísce 
pořádaly se tyto dny slavnosti květinové a ob-
ranným jednotám našim slušný obnos vynesly!

Repertoir východ. opery a operetty
Ředitelstvím Antoš J. Frýdy-Friedla v  Jin-
dř. Hradci na  Střelnici: V  sobotu odpoledne 
o  3 hod. při polovičních cenách bude se hráti 
pro studenstvo a  školní mládež i  jich průvod-

ce Blodkova opera „V studni“. Po této bude vy-
pravovati sl.  Mil. Frýdová-Friedlová pohádky, 
které recitovala v  Měšťanské besedě v  Praze. 
Večer v  sobotu se nehraje. V  neděli večer jest 
populární operetta „Pepi“, která na  Smíchově 
hrána byla 200 krát po  sobě. Odpoledne opa-
kuje se na všestrannou žádost operetta „Polská 
krev“. V  pondělí na  rozloučenou jest pátá hra 
v předplacení, a  sice původní Piskáčkova ope-
reta „Osudný manevr“, která stala se redertoir-
ní hrou po plné dvě saisony Městského divadla 
na Král. Vinohradech. Tato operetta nemá niče-
ho společného s operettou Podzimní manévry 
od Kallmanna.

Teploměrná i dešťoměrná zpráva 
za měsíc květen 1914
Měsíc duben byl letos velmi pěkný, mnoho dnů 
bylo jasných a slunečných, ale za to květen zkla-
mal. Pršelo 35 krát za 22 dní a pastýřovi věru 
neoschla hůl, ale bylo i chladno dosti často, ne-
boť 11 krát rtuť teploměru nedostoupila prům. 
+10 °C. Obzvláště pak studené byly noci a mráz 
ze dne 2. na 3. května v noci při -3 °C sežehl, 
aneb dokonce spálil květy a poupata a zničil tak 
úrodu hlavně jabloní, hrušní, květy bezu a kvě-
tin jiných i  spálil výhonky jehličných stromů. 
Průměrná teplota měsíce jest +11,5 °C jako vlo-
ni. Nejteplejší den byl 27. května při +18,4 °C, 
ráno bylo +16,2 °C a v poledne +23,7 °C. Vítr 
byl do 15. západní a severozápadní vyjmouc 3. 
a 5., kdy vanul východní. Jasno a slunečno bylo 
jenom 6 dní, polojasno 3 dni a deštivo 22. Na-
pršelo celkem 78,4 mm, vláhy bylo dosti. Obi-
lí krásně stojí, žito kvete a slibuje se hojná žeň, 
bude-li příznivý teplý červen. Dejž to Bůh. Dkr.

Zámecký archiv
Za  příčinou přesídlení do  nově upravených 
místností v  Jindřichově traktu pro letošní let-
ní období uzavřen bude touristům i badatelům.

13. června 1914
Promenádní koncerty
Benevolencí páně velitelovou c.k. zem. pluku 
hraje hudba téhož pluku častěji v našich sadech, 
kamž shromáždí se vždy přečetné obecenstvo. 

Beseda Havlíček
Pořádá již tuto neděli velkou zahradní zábavu 
u Ecků. Jelikož beseda nepořádala delší čas ni-
čeho, tedy učinila přípravy, aby zábava tato by-
la skutečně pěkná a tím, aby návštěvníci zába-
vy byli mile pobaveni. Na prvém místě dlužno 
jmenovati kabaret, program je velice humori-
stický a  účinkuje při něm zvláštní kabaretní 
hudba. Vedle kabaretu bude tu bohatá tombola. 
Taktéž ceny do kuželek a  střelby do  terče jsou 
pečlivě vybrány a  budou se jak pánům „střel-
cům“, tak i „kuželkářům“ líbiti. Pěknou atrakcí 
budou „potulní zpěváci“, kteří v obrazech před-
vedou návštěvníkům „nepovšimnuté“ zajíma-
vosti města našeho. Konečně nesmíme opome-
nouti se zmíniti, že i tanec pro naši tancechtivou 
mládež nachází se na programu.

Výlety tříd c.k. gymnasia
Budou podniknuty v sobotu dne 13. června t.m. 
na celý den takto: I a II. Do Jemčiny a na Bar-
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…abychom nezapomněli                Pamětní deska obětem požáru města
Nad portálem domu 
číslo 159 na  Náměstí 
Míru je umístěna pa-
mětní deska, připomí-
nající hrůzný požár, 
který postihl Jindři-
chův Hradec na samém 
počátku 19. století. 
V úterý 19. května 1801 

se ve městě konal výroční trh, náměstí i ulice byly přeplněny kupci, for-
manskými vozy, kramářskými boudami i  návštěvníky z  širokého okolí. 
Krátce před jedenáctou hodinou zpozoroval městský strážník Holeček 
hustý dým, který vycházel z domu v rohu náměstí při ústí Svatojanské uli-
ce, kde měl svou dílnu kotlář Hieber. Než však stihl přivolat pomoc, za-
chvátily plameny i střechy okolních domů. Naneštěstí bylo veliké sucho, 
již několik týdnů údajně nepršelo a svou neblahou roli sehrál i prudký ví-
tr. Ve Vídeňských novinách se tenkrát psalo, že se oheň „větrem rozšířil 
tak rychle a mocně, že během jediné čtvrthodiny stály v plamenech nejen 
všechny domy v okolí náměstí, ale i boudy a trhové stánky. Všechny po-
kusy o uhašení požáru a záchranu města byly proti zuřícímu větru bezvý-
sledné a zakrátko se vše uvnitř městských hradeb stalo obětí plamenů.“ 
Obyvatelé předměstí se vydali městu na pomoc, ale radní Graas nechal 
zavřít městské brány. Chtěl 
prý předejít možným krá-
dežím a zabránit útěku oby-
vatel, kteří byli potřeba při 
hašení. Jeho nápad však 
způsobil chaos, oheň se ší-
řil dál a zanedlouho zachvá-
til i Nové město, hořet začal 
i  dřevěný most přes Nežár-
ku. Jestliže se obchodníci 
i  obyvatelé města zpočátku 
snažili ochránit svůj maje-
tek, brzy toho nechali a pr-
chali ulicemi mezi hořícími 
domy pryč, aby si zachránili 
život. Třem desítkám z nich 

se to bohužel nepodařilo. Požár, jehož poslední plameny bylo prý mož-
né spatřit ještě po několika dnech, proměnil dvě třetiny města v žalostné 
trosky. Podařilo se sice zabránit rozšíření požáru na zámek, ale zničeno 
či poškozeno bylo 318 domů, farní kostel, bývalá jezuitská kolej a semi-
nář, městský špitál a kostel sv. Jana Křtitele a kostel i klášter františkánský. 
Není proto překvapivé, že se tato tragická událost připomínala i později. 
K jejímu stému výročí namaloval Karel Novák pro místní ostrostřelce hned 
dva terče, o padesát let později připravil spolek Přátelé starého Jindřichova 
Hradce vzpomínkovou slavnost. Dobrovolní hasiči a baráčníci „předvedli 
ukázku hašení požáru dříve“ a hasičský sbor pak „provedl zásah moderní-
mi prostředky“, v muzeu se uskutečnila výstava „městských privilegií, knih 
a památek na požár 1801“ a kulturní referent národního výboru Malátek 
odhalil pamětní desku na  domě č. 159/I. Deska, dnes již ne zcela čitel-
ná, připomíná: „V tomto domě vznikl 19. května 1801 požár, jemuž padlo 
za oběť 318 domů, 3 chrámy a 30 lidských životů. Jejich památce věnova-
lo město Jindřichův Hradec roku 1951.“ Aby oběti požáru nezůstaly zcela 
anonymní, nahlédněme do matriky zemřelých. Podle ní v den požáru při-
šli o život František Bališ a  jeho manželka Anna, Anna Navoská, Rosina 
Simandlová, Jakob Kargel, Anna Mikšická, Prokop Köd, Magdalena Al-
brechtová, Magdalena Hibšová, Anna Dvířková, Matyáš a Kateřina Taudo-
vi, Rozálie Vosická, Ambrož Heilinger, Martin Taud, František Karel Tibe-
lly, Václav Lustig, Matiáš Uray a jeho služebná Barbara, Kateřina Čechová, 

Rozálie Třebická, Anna Te-
malová, Anna Filsaková, 
Zuzana Grundlerová, Jakub 
Schreiendorfer, Tomáš Kře-
pelka, Agnes Hayová, Marie 
Němcová a František Krem-
ser. Čtrnáct lidí uhořelo, tři-
náct se udusilo, jedna žena 
byla zasypána a u jedné není 
příčina smrti uvedena. Tři-
cátou obětí se stal františkán 
Vitalius Löw, který při po-
žáru utrpěl zranění, jemuž 
podlehl o týden později. 

František FürbachMalované ostrostřelecké terče připomínající požár (před/po)

Pamětní deska

spolky, zájmové a vzdělávací organizace
Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit zajišťuje pro své členy řadu 
zajímavých projektů
Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit (více známé pod názvem 
Klub aktivního stáří) spolu s Oblastním spolkem Českého červeného kří-
že připravují spoustu aktivit pro své členy. Pravidelně pořádají v Centru 
sociálních služeb zajímavé přednášky, o čemž svědčí vždy úplně zaplněný 
přednáškový sál. 
V pondělí 12. května to byla přednáška na téma: Ochrana přírody na Jin-
dřichohradecku, přednášel ing. Jan Kolář. Seznámil nás s přírodními pa-
mátkami, přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami na-
cházejícími se na území okresu Jindřichův Hradec. Své povídání doplnil 
obrázky jednotlivých lokalit. Ing. Jan Kolář zároveň přednáší na Vysoké 
škole ekonomické i pro Univerzitu třetího věku, kde se dělí o přednášky 
s Ing. Petrem Hesounem. V rámci těchto přednášek se konala 12. května 
procházka na části Jindrovy naučné stezky, kterou  vybudovala společnost 
Hamerský potok o.s. Důkazem zájmu je účast 30 členů. Nebyla to jediná 
naučná procházka. Jinou částí naučné stezky nás provedl Ing. Petr Hesoun 
a RNDr. Jan Pokorný, vždy za početné účasti členů Jindřichohradeckého 
sdružení sociálních aktivit.
Naše spolupráce jak s Hamerským potokem o.s., tak s Univerzitou třetího 
věku je velice dobrá. Spousta našich členů zároveň také navštěvuje již zmí-
něnou Univerzitu třetího věku. Není potřeba ani zdůrazňovat velkou sna-

hu výboru Klubu aktivního stáří, kterou vynakládá k zajišťování dobrých 
lektorů a připravuje nám velmi poučné a zajímavé přednášky.  

Dáňa Šprinclová
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Jindřichohradečtí gymnazisté zavítali do Polska 
Ve dnech 5. až 9. května 2014 proběhlo v polském Rzeszowě závěrečné 
setkání všech účastníků mezinárodního projektu „Treasure“ v rámci ev-
ropského programu Comenius.  V průběhu uplynulých dvou let se setká-
vali a pracovali na společných úkolech studenti i učitelé středních škol Itá-
lie, Řecka, Turecka, Německa, Polska a České republiky. Jindřichohradečtí 
gymnazisté navštívili postupně všechny partnerské školy. Skupina žáků 
a učitelů ve složení Jana Burianová, Květoslava Bartošová, Jan Šebek, Vít 
Zeman, Vendula Vrbová a Zuzana Kompanová  navštívili polský Rzeszow, 
který se nachází v  jichovýchodní části země a má asi 200 tisíc obyvatel.  
Na programu byla prohlídka gymnázia i pamětihodností města, byli jsme 
přijati na místní radnici. Proběhly workshopy, na nichž byly rekapitulová-
ny výsledky celého projektu a zadány poslední úkoly jednotlivým delega-
cím. V rámci celodenního výletu jsme navštívili historické město Krakow 
a solné doly ve městě Wieliczka.  Žáci si procvičili svoji angličtinu, která 

je oficiálním komuni-
kačním jazykem celého 
projektu, setkali se se 
svými přáteli a naváza-
li nové kontakty. Díky 
ubytování v  rodinách 
měli možnost poznat 
život polských studen-
tů.  Projekt Comenius 
tímto setkáním kon-
čí, v  budoucnu na  něj 
naváže program Eras-
mus+. 

Jana Burianová
Prohlídka Krakova (zleva: V. Zeman, V. Vrbová, J. Še-

bek, Z. Kompanová, K. Bartošová, J. Burianová)

Koncert duchovní hudby pomůže organizaci ROSKA
Srdečně Vás zveme na benefiční koncert duchovní hudby Malého 
Symfonického Orchestru v sobotu 14. 6. 2014 v 18.30 hodin v Kapli 
sv. Maří Magdaleny v Jindřichově Hradci.
Zazní skladby světoznámých skladatelů: J. S. Bacha, G. P. Telemanna, 
A. Vivaldiho, J. M. Haydna a dalších pod taktovkou dirigenta Jakuba 
Tomáška.

Vstupné je dobrovolné. Výtěžek bude použit na rehabilitační aktivity 
a pomůcky pro organizaci ROSKA Jindřichův Hradec.

Těšíme se na krásně prožité společné chvíle.

Program:
Tylman Susato (asi 1510–1570)
La Mourisque

Baldassare Donati (asi 1525–1603)
Canzonetta

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Largo z dvojkoncertu d-moll pro housle a orchestr

Tomaso Albinoni (1671-1750)
Concerto in C (Op.7 No.5) 

Jiří Antonín Benda (1714-1752)
Grave z koncertu G dur 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
JesusBleibetMeine Freude

Georg Fridrich Händel (1685–1759)
Suite in D major

Georg Phillip Telemann (1681–1767)  
Koncert pro violu, Allegro, TWV51

Georg Phillip Telemann (1681 –1767)  
Koncert D-durpro čtvery housle, TWV40:202 

Antonio Vivaldi (1678 –1741)
Concert per Lute and Mandolin RV532, 2. věta

Johann Michael Haydn (1737 – 1806) 
Concerto in D for Clarino, Strings & Continuo, Allegro, 
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij (1751– 1825)
Kol Slaven

Jana Vojáčková

Večerní toulky bájným Hradcem poodhalí od konce června opět část 
hradecké historie

Již pošesté se letos od konce června v Jin-
dřichově Hradci otevírá brána do mé-
ně známé historie města, historie tvořené 
legendami, zajímavými událostmi a lid-
mi. Začínají totiž oblíbené Večerní toulky 
bájným Hradcem.
A jako vždy je na letošní rok připraven zce-
la nový program, navíc zčásti také v  no-
vých prostorách. Většina scének se letos 
bude držet 15. století, ale podíváme se i do 
století následujících. Návštěvníci se budou 
moci dozvědět, kdo všechno v  minulosti 
útočil na Hradec či se jej pokusil obléhat, 
a jak při tom uspěl. Z hádky cechů budou 
moci návštěvníci vyjít nejen poučeni, ale 

možná i obdarováni. Vše bude záležet na jejich znalostech. Zajímavého 
ztvárnění se dočká také pověst o hradeckém zvonu se zvláštním jménem 
Kňour. A kdo ví, možná bude i nějaké překvapení.
Letní série Večerních toulek začíná v pátek 27. června a končí v neděli 
27. července. Konkrétní dny budou uvedeny na plakátech, v regionálních 

médiích, aktuálním kulturním kalendáři a samozřejmě na internetových 
stránkách i facebooku Večerních toulek, kde budou uvedeny vždy ty nej-
čerstvější informace, včetně volných míst na každé představení. 
Večerní toulky začínají vždy v  21.00 hodin, opět v  prostorách poblíž 
15.  poledníku. Vstupenky je nutné rezervovat předem v  Informačním 
středisku města, zaplatit je však stačí až přímo na místě před začátkem. 
Toulání bájným Hradcem trvá přibližně 90 minut a stojí 80 Kč pro děti do 
15 let, seniory a hendikepované, a 120 Kč pro všechny ostatní. Pozor, le-
tošní Toulky nejsou bezbariérové!
Bližší informace najdete vždy na internetových stránkách <http://ca.no-
vadomus.cz/vecernitoulky>, na plakátech a samozřejmě také v informač-
ním středisku.
Přijměte tedy opět pozvání na letošní toulky večerním Hradcem. Nabíd-
nou vám netradiční, zajímavý, poučný i humorný pohled do historie měs-
ta, kterou jste dosud možná neznali.Těšíme se na vás!

Informace: http://ca.novadomus.cz/vecernitoulky
Objednávky (od 12. června): Informační středisko, tel.: 384 363 546, 
e-mail: info@jh.cz

Martin Musil
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Sehnat práci po rodičovské? Pomůžou kurzy
Od 8. září mají rodiče z Jindřichova Hradce a blízkého okolí možnost bezplat-
ně se zapojit do jedinečného projektu „Vítr do plachet“, který jim skrze kom-
plexní soubor aktivit zahrnující základní a pokročilou práci s počítačem, pra-
xi ve virtuální firmě, komunikační dovednosti a orientaci na trhu práce, bude 
simulovat návrat do práce nanečisto. Posláním projektu je podpořit rodiče při 
jejich návratu do zaměstnání. Projekt realizuje 
českobudějovická Attavena, o.p.s. a je určen zá-
jemcům i uchazečům o zaměstnání, kteří peču-
jí o dítě do 15 let.
„Do  projektu se mohou zapojit nejenom ma-
minky na  rodičovské dovolené, ale i  rodiče, 
kteří jsou na úřadu práce a hledají zaměstnání,“ 
říká koordinátorka projektu Kristýna Vosátko-
vá. Účastníci projektu získají hlavně praktické 
dovednosti, které využijí v  každém zaměstná-
ní a vyzkouší si situace, které běžně zažívají li-
dé v práci. Otevírat se budou dva kurzy, jeden dopolední a druhý odpoled-
ní a výuka bude každé pondělí a úterý. Po dobu výuky budou moci účastníci 
pro své děti využít zajištěné hlídání. „Během kurzu budou mít také možnost 
udělat si různé rekvalifikace, školení či kurzy, které si sami vyberou a my jim 
je z projektu zaplatíme“, dodává Vosátková. Co je ale to nejdůležitější. Cílem 
projektu je pomoc účastníkům při hledání nového zaměstnání tím, že pod-
poří jejich nástup na pracovní místo na částečný úvazek tím, že zaměstnava-
teli proplatí mzdu po čas jejich zkušební doby.
Projekt Vítr do  plachet je financován z  prostředků Evropského sociálního 

fondu prostřednictvím Operačního programu pro lidské zdroje a zaměstna-
nost a státního rozpočtu ČR. Účast v projektu a jeho aktivitách je tedy zcela 
bezplatná včetně hlídání dětí.
„Vítr do plachet" mi dal přesně to, co slibuje jeho název. Pomohl mi získat nové 
znalosti, sebedůvěru a nakonec i novou práci. Teď už si věřím, že něco znám, 

něco umím a mám co nabídnout. A navíc pro 
mě znamenal i nové přátelství. Byl to super půl 
rok. Hned bych se přihlásila znovu,“ říká účast-
nice kurzu Eva Štifterová.
Do  kurzů v  Jindřichově Hradci se bude moci 
zapojit celkem 20 maminek nebo tatínků. Or-
ganizátoři si pro ně připravili dva termíny in-
formačních schůzek, na kterých se dozvědí vše 
o projektu a jeho aktivitách.  První z nich se ko-
nala v závěru května, druhá je naplánována na 
středu 18. června od 10.00 hodin ve Skautském 

Univerzálním Domě za sportovní halou. Zájemci by se svým přihlášením ne-
měli váhat, protože kapacita kurzů je omezená. Více informací získají zájemci 
na internetových stránkách www.vitrdoplachet.webnode.cz nebo u koordiná-
torky projektu na telefonu 774 223 428.

Kristýna Vosátková

Maminky, které absolvovaly 1. cyklus projektu Vítr do plachet 
v Českých Budějovicích.

Letní koncert Jindřichohradeckého symfonického 
orchestru bude plný filmových a muzikálových melodií
Léto máme všichni spojené s dovolenou a od-
počinkem, proto také právě na  Letní koncert 
chystá Jindřichohradecký symfonický orchestr 
repertoár, který je odlehčenější. Tentokrát jsme 
se opět vrátili k oblíbené taneční hudbě, filmo-
vým a  muzikálovým melodiím. Všechny příz-
nivce těchto žánrů zveme v  neděli 22. června 
od 19.00 hodin do Rytířského sálu Státního hra-
du a zámku v Jindřichově Hradci.
V  současné době je filmová hudba nedílnou 
součástí celého díla. Ovšem v minulosti to tak 
nebylo. Důvod je jednoduchý. První dvě dese-
tiletí byl film zejména vizuální záležitostí. Zvu-
ková stopa neexistovala, bohatší kina měla své 
stálé orchestry, chudší gramofony a  jakýmsi 
kompromisem byl pianista, který svým dopro-
vodem podbarvoval film. Takto se například 
živil i Dmitrij Šostakovič. Zrod zvukového fil-
mu se datuje do  roku 1927 a  podle filmových 
teorií byl jeho vznik inspirován právě vznika-
jícím kultem hvězd moderní populární hudby. 
Přibližně v této době se také objevuje spojitost 
mezi divácky úspěšným filmem a oblibou jeho 
ústřední melodie. 
Některé melodie dokonce žijí vlastním životem 
a můžeme je slyšet jako samostatné hity uměl-
ců, vzpomeňme třeba na ústřední píseň z filmu 
Titanic. Tu sice na koncertě neuslyšíte, ale JHSO 
připomene melodie z  jiných filmů, ze Schin-
dlerova seznamu, Gladiátora, připomeneme 
Hvězdné války, ale i Piráty z Karibiku. 
Již mnoho let se velké oblibě mezi poslucha-
či těší muzikály, v  posledních letech vzniklo 
i u nás mnoho nových děl. Nemůžeme tedy vy-
nechat ani tuto oblast. Připomeneme si melodii 
New York, New York i hudbu George Gershwi-
na a Leonarda Bernsteina. 
Podle definice je tanec pohybovou společen-

Soukromé železniční
muzeum zve k noční 
prohlídce
Po  dvouroční pauze opět připravilo jindři-
chohradecké Soukromé železniční muzeum 
pro všechny obdivovatele železnice a  nejen 
pro ně Muzejní noc. Své brány muzeum ote-
vře večer v sobotu 14. června 2014. Návštěv-
níci se mohou těšit na osvětlenou vnitřní ex-
pozici, která se poprvé představila veřejnosti 
loni na podzim. Najdou v ní nasvícené mo-
delové kolejiště, různé drobnosti ze železni-
ce a pro nejmenší budou k dispozici hračky 
- jak jinak než se železniční tématikou. Při 
příznivém počasí se otevře i  venkovní část 
muzea, která taktéž bude upravena pro noč-
ní návštěvu. V  ní si budete moci vyzkoušet 
obsluhu mechanických závor, mechanického 
návěstidla a  dalších zařízení. Na  závěr pro-
hlídky bude následovat promítání materiálů 
z drážního prostředí. V rámci akce také bude 
představena kniha „Úzké stříbrné linky aneb 
Povídání o  jindřichohradeckých úzkokolej-
kách“, která vyjde u jindřichohradeckého na-
kladatelství EPIKA Jana Medka. Návštěvník, 
který si označí a následně nechá proštípnout 
každou dvacátou muzejní jízdenku, obdrží 
tuto knihu jako dárek.
Na  akci se je třeba předem přihlásit na  e-
mailu joliva@centrum.cz nebo telefonu 
+420  720  677  249 a  vybrat si jednu z  pro-
hlídek, které budou probíhat v časech 18.00, 
20.00, 22.00 hodin. Po přihlášení také obdr-
žíte bližší informace, kudy se do muzea do-
stanete.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Jan Oliva

skou aktivitou provozovanou převážně za  do-
provodu hudby. Neexistuje snad smyslnější ta-
nec než argentinské tango. Do  jeho historie 
zasáhl Carlos Gardel, přezdívaný „Král tanga“, 
jehož skladbu si poslechnete. Autorem dalšího 
tanga je Ástor Piazzolla.
Z hudby 20. století ještě připomeneme Adagio 
pro smyčce Samuela Barbera. Myslím, že kaž-
dý z nás je hrdý, nebo alespoň potěšený, pokud 
slyší v zahraničí nějakou českou hudbu. Oceňu-
jeme, když čeští muzikanti představují v  cizi-
ně naše autory. Vzhledem k tomu, že tentokrát 
u JHSO hostuje dirigent, který pochází z Albá-
nie, je jen logické, že se na programu objeví také 
díla albánských skladatelů. Představíme dva au-
tory, jedním bude Tonin Harapi a druhým Kuj-
tim Laro.

Dirigovat tentokrát 
bude Mario Rapaj, 
který v současné do-
bě dokončuje své 
studium sbormist-
rovství na  Pedago-
gické fakultě Karlovy 
univerzity. Zároveň 
s  novým dirigen-
tem se jindřicho-

hradeckému publiku představí dva albánští 
klavíristé, Paola Rapaj, jež studuje na  Praž-
ské konzervatoři a  zároveň na  Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy, a Egli Prifti, který 
je nyní doktorandem na  AMU v  Praze a  zá-
roveň působí jako hostující pedagog na  Uni-
verzitě umění v  Tiraně. Poslední sólistkou 
bude zpěvačka Carson Dorsey z USA, jež stu-
duje zpěv na  Cleveland Institute of Music. 

Ludmila Plachá
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ChCete náS?
Ferda, kříženec hrubosrstého jezevčíka, pes, 7,5 let, 
kastrovaný 
Ferda je pejsek plný elánu. Je to bý-
valý myslivecký pes, nemusí kočič-
ky. S ostatními pejsky vychází dobře. 
Je zvyklý žít v bytě, ale doporučujeme 
ho spíše do domku se zahrádkou. Do-
ma štěká a kňučí v nepřítomnosti člověka, ale snažíme se to 
odstranit. Nyní je ostříhaný.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Žeryk, kříženec West Highland White terier, pes, 4-5 let, 
kastrovaný
Žeryk je menší, až střední velikosti (10 
kg), je to velký pohodář, má rád ostatní 
pejsky a  s  kočičkami vychází bezproblé-
mově. Při rychlejší manipulaci se přikrčí, 
ale nemá snahu se ohnat, kousnout. Je to 
moc hodný pejsek. V bytě je čistotný, ale rád by uvítal ba-
ráček se zahrádkou. Na vodítku chodí pěkně, člověka si hlí-
dá u sebe.
Kontakt pro zájemce - 775 631 700 (Nové Hrady, okr. Čes-
ké Budějovice)

Bojar, pes, kříženec, cca 3 roky, kastrovaný
Bojar je pes střední až větší velikos-
ti (26 kg). S ostatními pejsky vychází 
poměrně dobře. Má rád lidi, ale jeli-
kož má od  předchozích pánů špatné 
zkušenosti, má raději ženy. Je zvyklý 
žít venku. Na vodítku trochu tahá.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Doyle, pes, kříženec, 2-3 roky, kastrovaný
Doyle je pejsek menší velikosti (12 
kg). Miluje ostatními pejsky. Na  vo-
dítku chodí poměrně pěkně. Je zvyk-
lý žít v  bytě, ale rád tráví čas venku 
na  zahrádce. Nedoporučujeme ho 
pouze jako jedináčka, spíše k dalšímu pejskovi či fence.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Bodie, pes, kříženec, 5 let, kastrovaný
Bodie je drobný pejsek (9 kg). S ostat-
ními pejsky i kočičkami je nekonflikt-
ní. Na vodítku chodí již pěkně. Nedo-
poručujeme ho pouze jako jedináčka, 
spíše k dalšímu pejskovi či fence.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Koťátka, kočičky i kocourci, 5 týdnů, budoucí kastrace 
podmínkou adopce
Malá, milá, mazlivá koťátka různých ba-
rev, učí se čistotnosti.
Kontakt pro zájemce - 603  219  149 
(Jindřichův Hradec) 

Cibela z.s. - www.cibela.cz
Tel.: 608 120 840

Klára Zdeňková

HVěZDáRNA F. NušLA A ASTROKLub 
PřI DDM V J. HRADCI

 ÚKAZy NA ObLOZe V ČeRVNu 2014:
Merkur je počátkem měsíce večer nízko nad západem, Venuši uvidíme ráno nízko nad vý-
chodním obzorem. Mars lze pozorovat v první polovině noci, Jupiter již jen večer nízko nad 
západem a Saturn kromě rána po většinu noci. uran se objeví opět ráno nas východním ob-
zorem a Neptun rovněž ráno nad jihovýchodem. Pozorování Měsíce je velmi hezké a pou-
tavé, zejména je-li Měsíc ve fázi před první čtvrtí nebo krátce po ní, kdy jej Slunce osvětluje 
z boku a díky povrchovým, výškově rozdílným místům na Měsíčním povrchu, vrhajícím stí-
ny do okolní krajiny, je obraz velice působivý.  Měsíc projde 5. června první čtvrtí, 13. června 
úplňkem, 19. června nastane poslední čtvrť a 27. června nov. I Slunce je zajímavé a v součas-
né době se opravdu činí; za jasného počasí na Slunečním disku uvidíme místa teplejší - faku-
lová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciálním slunečním dalekohledem pak lze 
vidět erupce další jevy a děje a jejich vývoj „v přímém přenosu“. Slunce vstupuje do zname-
ní Raka dne 20. 4. v 11 hodin 51 minut SEČ = začátek astronomického léta, letní slunovrat.

Další zajímavosti oblohy v květnu 2014:
Obloha na přelomu jara s léta, stejně jako kdykoli jindy během roku, je velmi zajímavá, a láká k prohlídce 

množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých objektů, zvláště za bezměsíčných nocí. 
Nabízí pohled na objekty, které jsou až na výjimky nepozorovatelné pouhým okem, ale téměř vždy k je-

jich pozorování potřebujeme dalekohled. 
Mezi ně patří například: 

otevřené a kulové hvězdokupy např. v souhvězdí Herkula, Hadonoše, Hada, Štíru a Střelci, a i v Kassiopei;
mlhoviny – plynné, v typicky letních souhvězdích, jako jsou Střelec a Štír, mlhoviny Laguna, Omega, Tri-

fid, v Hadu mlhovina Orlí a dále planetární mlhoviny - Činka v Lištičce, Prstenec v Lyře, Sova ve Velké medvědici;
galaxie – zvečera ještě v Panně, Honicích psech atd.;

dvojhvězdy – Alcor a Mizar ve Velké medvědici, Albireo v Labuti, gama v nose Delfína, V1,2 v Draku a další 

Návštěvní hodiny pro veřejnost v červnu 2014:
odpoledne (pouze za jasného počasí): úterý, čtvrtek a pátek: 13.00 - 17.00 hodin 

večer: úterý a pátek: 21.00 – 23.00 hodin 
Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem 

do areálu.

Čtěte!!!
V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí ! ! !
V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 21. 30 ho-
din a jako náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s   astronomickou té-
matikou s ústním komentářem.
Členové ČAS a kroužků DDM v  J. Hradci, Třeboni a Dačicích mají po předložení přísl. 
platného členského průkazu vstup volný
Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimálně 
třídenním předstihem!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 606 633 439, 725 763 207
Další podrobnosti najdete také na www.ddmjh.cz

Jana Jirků

Vstupné (není-li 
uvedeno jinak)

v rámci běžné 
otevírací doby

mimo běžnou otevírací dobu 
v  pracovní dny (pro exkurze 

po předchozí domluvě)

v rámci běžné otevírací doby 
o víkendech a svátcích (pro ex-
kurze po předchozí domluvě)

dospělí 20 Kč 40 Kč 60 Kč

děti do 15 let 10 Kč 20 Kč 30 Kč

Divadelní soubor Jablonský 
opět zahrál v Praze
Jindřichohradecká divadelní společnost Jablonský s kapelou Ukrutankou sehrála v pon-
dělí 19. května na jevišti pražského Žižkovského divadla Járy Cimrmana své předsta-
vení „Jak jsem se ztratil“. Téměř rok 
poté, kdy jindřichohradecký sou-
bor s hrou „Škola základ života“ vy-
stoupil v  rámci celostátní přehlídky 
ochotnických souborů v  Činoher-
ním klubu, tak měli jeho pražští pří-
znivci příležitost seznámit se s  jeho 
nejnovějším divadelním počinem. 
Zcela zaplněné hlediště, spontánní 
reakce během představení a dlouho-
trvající závěrečný potlesk pak byly 
pro Jabloňáky tou největší odměnou.  

Jiří Langer
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kulturní servis

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka nezahálí ani v závěru školního roku
Konec školního roku bývá v naší škole velmi hektický. Ani letos tomu ne-
bude jinak. Jednotlivé akce naleznete v kulturním kalendáři v tomto vydá-
ní zpravodaje. Rád bych ale upozornil na tři události, které se v životě naší 
školy objevují poprvé. V rámci Zahradního veselení (25. 6.) bude probíhat 
sbírka kol pro obecně prospěšnou společnost Kola pro Afriku. Tato forma 
podpory vzdělávání afrických dětí nám přišla natolik zajímavá a neotřelá, 
že jsme se rozhodli se do ní zapojit. Kola (pojízdná i nepojízdná) je mož-
no v naší škole odložit již v pondělí a v úterý 23. a 24. 6. (12.30 až 17.30 hodin).  
Každý dárce obdrží certifikát, který jej bude opravňovat k využití 10% sle-
vy při nákupu nového jízdního kola v obchodě Cyklosport Hájek.
Druhá událost je závěrečné vystoupení literárně-dramatického oboru 
(11. 6.), kde mohou diváci zhlédnout většinu inscenací, které v letošním 
roce na naší škole vznikly v požehnaném množství. Rozhodli jsme se pro-

Termíny akcí ZUŠ:
11. 6. od 17.00 hodin  Závěrečné vystoupení literárně-dramatického oboru (ZUŠ)
13. 6. od 18.00 hodin  Závěrečné vystoupení tanečního oboru (KD Střelnice)
18. 6. od 18.00 hodin  Závěrečný koncert hudebního oboru (Rytířský sál SHZJH)
20. 6. od 19.30 hodin  S/w/inging saxophones v Nové Bystřici (svozový autobus z JH do N. Bystřice a zpět zajištěn, areál firmy Hand Made)
25. 6. od 14.00 hodin Zahradní veselení – rozloučení se školním rokem a zároveň sbírka kol v rámci akce Kola pro Afriku (ZUŠ)

Vojtěch Maděryč

Začíná koncertní turné vítězů rozhlasové soutěže Concertino Praga 2014
Slavnostním koncertem laureátů začne v neděli 22. června 2014 ve Dvořákově síni pražského Rudolfina koncertní turné vítězů 48. ročníku Me-
zinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga 2014. V exkluzivním přímém přenosu si mohou zahajovací koncert naladit 
i posluchači Vltavy.

Zbylé koncerty turné proběhnou v rámci 46. ročníku Jihočeského festi-
valu v pěti jihočeských městech – Českém Krumlově, Bechyni, Třeboni, 
Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci (27. června 2014 od 19.00 ho-
din v  Rytířském sálu Státního hradu a  zámku Jindřichův Hradec), od-
kud bude závěrečný koncert opět živě přenášet stanice Vltava. Koncerty 
z ostatních měst odvysílá Vltava ze záznamu. 
„Jsme vděčni za to, že tito mladí lidé mají příležitost představit se publi-
ku nejen v pražském Rudolfinu, ale i ve městech na jihu Čech, která jsou 
svou architekturou jedinečnými dokumenty lidského umu a estetického 
cítění,“ dodává k  letošnímu ročníku soutěže Jan Simon, ředitel Centra 
uměleckých těles, soutěží a přehlídek Českého rozhlasu.
Na koncertním turné vystoupí i absolutní vítěz soutěže, klarinetista Ma-
touš Kopáček, jemuž Český rozhlas vydá profilové CD. 

Matouš Kopáček  - 14. 01. 1999 - Česká republika
Matouš Kopáček pochází z  hudební rodiny. Jeho pradědeček, František 

Pošta, byl sólo kontrabasistou České filharmonie a věhlasným virtuózem. 
Druhý dědeček, Jaroslav Kopáček, hrál na klarinet rovněž v České filhar-
monii.
Matouš se věnuje hře na klarinet od devíti let pod vedením svého otce, To-
máše Kopáčka, sólo klarinetisty České filharmonie. Již po roce a půl zví-
tězil v celostátní soutěži základních uměleckých škol. V roce 2011 obsa-
dil v mezinárodní interpretační soutěži PRO BOHEMIA mezi klarinetisty
1. místo, v celkovém hodnocení se umístil na druhém místě. Jako třinác-
tiletý se v  Itálii zúčastnil mezinárodní klarinetové soutěže „CONCOR-
SO INTERNAZIONALE DI ESECUTIONE MUSICALE PER CLARI-
NETTO-GIACOMO MENSI“ (2011), kde skončil v kategorii do patnácti 
let na  3. místě. V  té době se stává členem mezinárodního symfonické-
ho orchestru EUROPERA, s kterým sólově vystupuje v Německu, Polsku 
a Francii. V roce 2012 zvítězil v celostátní soutěži základních uměleckých 
škol a stal se zároveň absolutním vítězem všech dřevěných dechových ná-
strojů. O rok později obdržel 2. cenu                  (pokračování na straně 13)

to experimentálně je zahrát pro veřejnost v  jediném dni. Bude to tako-
vý divadelní maratón v  prostorách Domu dětí a  mládeže v  Jindřichově 
Hradci. Zváni jsou všichni zájemci o dramatické umění. Poslední událost, 
která vybočuje z běžného průběhu školního roku a zasahuje i do obdo-
bí prázdnin, je příměstský tábor, který organizuje Společnost přátel ZUŠ 
Vítězslava Nováka (spolek při ZUŠ V. Nováka). Nabízíme dětem ve věku 
od 6 do 14 let smysluplné využití volného času, který mohou strávit spo-
lu s námi při tvořivých aktivitách pod vedením učitelů naší školy. Děti si 
budou moci projít zajímavým příběhem a reflektovat jej ve všech umělec-
kých oborech vyučovaných na naší škole. Termíny jednotlivých turnusů 
jsou od 21. 7. do 25. 7. a od 28. 7. do 1. 8. Podrobnější informace k táboru 
jsou na našich stránkách www.zus-jhradec.cz
Těšíme se na shledání při některé z nabízených akcí.

Do města nad Vajgarem podruhé zavítá projekt Listování
Listování, tedy projekt vizualizace textu knihy, přináší na jeviště další skvělý 
román, tentokrát knihu s názvem Holčička a cigareta, jejímž autorem je jeden 
z nejzajímavějších současných francouzských spisovatelů  Benoît Duteurtre. 
Proti světu plovoucímu v katastrofálně znečištěném vzduchu a zavalovanému 
všemožnými zákazy a proti vládě nevychovaných emancipovaných dětiček se 
hrdina knihy, čtyřicátník zaměstnaný na magistrátě, dětinsky bouří. V práci 
si chodí na záchod potají vykouřit cigaretu. Je přistižen pětiletou holčičkou 
a tím pro něj začíná pekelná spirála vyšetřování, věznění a marné snahy obhá-
jit se účastí v apokalyptické televizní reality show. 

Na představení s herci Lukášem Hejlíkem a Petrou Bučkovou se můžete 
těšit v jindřichohradecké kavárně FotoCafé (Kostelní 20/I), a to 20. červ-
na 2014 od 18.00 hodin. 
Po  velmi humorném a  přesto tak krutém představení, bude následovat 
diskuze s herci a prodej knih, které budou na místě ke koupi. 
Vstupné činí 130 Kč v předprodeji v Knihkupectví NS U Lenky v Panské 
ulici 110/I, na místě pak 150 Kč. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lenka Průchová

Den poskytovatelů sociálních služeb se blíží
Město Jindřichův Hradec si dovoluje pozvat širokou veřejnost na Den poskytovatelů sociálních služeb, který pořádá dne 26. června 2014 od 9.30 hodin 
na náměstí T. G. Masaryka (v případě nepříznivého počasí v prostorách Kulturního domu Střelnice).Veřejnosti se představí a nabídnou své služby po-
skytovatelé sociálních služeb působící ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, kteří přispívají svou čin-
ností ke zlepšení života občanů. Obzvlášť těch, kteří se ocitnou v nelehké životní sitauaci, nemocným nebo s jakýmkoli handicapem. Informace o služ-
bách pobytových, ambulantních nebo terénních bude veřejnosti předávat celkem 14 poskytovatelů, kteří zároveň budou prezentovat své výrobky.  

Zdeňka Šindelářová
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v mezinárodní klarinetové soutěži CZECH CLARINET ART a 2. cenu v sou-
těži PRO BOHEMIA. V mezinárodní soutěži CONCERTINO PRAGA 2014 
se stal absolutním vítězem. Získal dále cenu HELENY KARÁSKOVÉ a cenu 
za nejlepší provedení povinné skladby. Matoušovým koníčkem je rovněž jazzo-
vá hudba. S jazzovým triem získal jako saxofonista 1. cenu v celostátní soutěži.

Soutěž Concertino Praga tradičně pořádá Český rozhlas pod záštitou Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod patronací 

Evropské vysílací Unie (EBU). Concertino Praga je dlouholetým členem 
Evropské unie hudebních soutěží pro mládež (EMCY).

Podrobnější informace, programy jednotlivých koncertů, profi ly účin-
kujících či kontakty na  předprodejní místa naleznete na  www.roz-
hlas.cz/concertino. Pro další informace kontaktujte, prosím, produk-
ci soutěže na e-mailu: concertino@rozhlas.cz , tel.: 221 551 502, mobil: 
601 594 618.

Program:

27. 6. 2014 JINDŘICHŮV HRADEC, 19.00 hodin
PŘEHLÍDKA VÍTĚZŮ CONCERTINO PRAGA 2014

László Kunkli (Maďarsko) – trubka, II. cena
Willy Brandt (1869-1923): Koncertní kus č. 2 Es dur pro trubku a klavír, op. 12 

Luka Mitev (Slovinsko) – fagot, I. cena
Camille Saint-Saëns: Sonáta pro fagot a klavír, op. 168
II. Allegro scherzando
III. Molto adagio
IV. Allegro moderato

Maria Filippova (Rusko) – fl étna, I. cena
Jaroslav Pelikán (1970): Sonatina Brasileira pro fl étnu a klavír  
Gabriel Fauré: Fantasie (Andantino, Allegro) pro fl étnu a klavír e moll, op. 79

Vilém Hofb auer (Česká republika) – trubka, I. cena
Jean Baptiste Arban (1825-1889): Fantazie a variace na Karneval v Benát-
kách 

Dóra Anna Kovács (Maďarsko) – fl étna, II. cena
Émile Pessard (1843-1917): Andalouse, ar. pro fl étnu a klavír, op.20/8 
Ferenc Farkas (1905-2000): Rumunské lidové tance z Biharu 

Matouš Kopáček (Česká republika) – klarinet, I. cena, absolutní vítěz
Francis Poulenc (1899-1963): Sonáta pro klarinet a klavír in B, FP 184
1. Allegro tristamente (Allegretto – Trés calme – Tempo allegretto)
2. Romanza (Trés calme)
3. Allegro co fuoco (Trés animé)

Tereza M. Krásenská

inspirace z České inspirace 
Česká inspirace rozvíjí kulturní život již téměř dvě desetiletí
Česká inspirace a kultura – dva pojmy, které již devatenáct let neodmyslitelně patří k sobě. Pod poetickým názvem 
Česká inspirace se představuje osm historických měst – Cheb, Hradec Králové, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Li-
tomyšl, Polička, Telč a Třeboň. Kromě nesmírného architektonického a uměleckého dědictví mají tato města ješ-
tě mnoho společného, a to hlavně chuť rozvíjet kulturní život nejen pro sebe a své občany, ale i pro široký okruh 
přátel nejen v České republice, neboť považují kulturu za neoddělitelnou součást života. Posuďte sami a vyhledejte 
si na stránkách letošního Kalendáře akcí to nejzajímavější pro Vás, ať z oblasti tance, vážné hudby, výstav, folkové 
muziky či jazzu nebo divadelní tvorby. Kalendář akcí dobrovolného svazku obcí Česká inspirace je k dispozici v In-
formačním středisku města spolu s ostatními propagačními materiály. V měsíci červnu budou k dispozici i propa-
gační materiály jednotlivých členských měst. Město Jindřichův Hradec je členem sdružení Česká inspirace od srp-
na roku 2001. Veškeré společné aktivity (prezentace na veletrzích a výstavách, tiskové konference, putovní výstavy, 
propagační materiály,…) mají společný cíl, a to zvýšení návštěvnosti v jednotlivých městech a také zvýšení návštěv-
nosti kulturních a společenských akcí. Nechte se inspirovat i Vy a přijměte pozvání do nejkrásnějších českých měst.

HRADEC KRÁLOVÉ - 21. - 30. 6. 2014 
Mezinárodní divadelní festival Divadlo evropských regionů - XIX. roč-
ník a Open air program 2014
Oslava divadla na všech scénách Klicperova divadla a Divadla Drak a při ven-
kovní produkci Open Air i v parcích, uličkách starého města a jeho zákoutích.

CHEB - 11. 6. - 14. 6. 2014 
Chebské dvorky
Krajský festival uměleckých projektů s mezinárodní účastí.

KUTNÁ HORA - 21. - 22. 6. 2014 
Královské stříbření Kutné Hory
Historická slavnost s návratem do středověku – město plné šermířských 
a tanečních skupin, jarmark, rytířský turnaj.

LITOMYŠL - 13. 6. - 6. 7. 2014 
56. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl 
a 10. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle

POLIČKA - 17. 5. – 31. 8. 2014 
Výstava Hry a klamy  
Centrum Bohuslava Martinů v  Poličce. Umíte prolnout svůj obličej 

s obličejem svého partnera? Už jste si s někým šeptali na dálku dvace-
ti metrů? To nejsou čáry a kouzla, ale malá část toho, co nabízí výsta-
va Hry a klamy!

TELČ - 12. - 14. 6. 2014 
X. ročník Evropského fi lmového festivalu o umění Arts&fi lm 2014
Filmové projekce, koncerty, slavnostní vernisáž výstavy Viktora Zakry-
nycny „Pocta Telči“ v pátek 13. 6. v 16.00 hodin v Městské galerii Hasičský 
dům a od 17.00 hodin Jazzový koncert Breeze Band Jiřího Suchého na ná-
městí Zachariáše z Hradce.

TŘEBOŇ - 27. – 29. 6. 2014 
Okolo Třeboně
23. ročník multižánrového hudebního festivalu.

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových strán-
kách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová
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jí Žanetě překonat překážky v  podobě dluhů, 
mantinelů většinové společnosti  i  problémů 
ve vlastní komunitě. Syrový snímek se vyhýbá 
soudům  i  patosu  a  k  tématu přistupuje s  věc-
ným nadhledem a místy i svérázným humorem.
Hrají:  Klaudia Dudová, David Ištok, Natálie 
Hlaváčová, Mária Zajcová-Ferencová a další
Režie:  Petr Václav
Hrajeme:  18. 6. 2014 pouze od 19.00 – před-
stavení ART kina

VšIVáCI
Drama/ ČR / bontonfilm CZ / 2D
Všiváci jsou rozvě-
tveným příběhem 
dvou bratrů. Miki je 
špičkový neurochi-
rurg, který se ale utá-
pí v  bludném kru-
hu operací, alkoholu, 
milostných avantýr 
a  nevěr. Jeho hor-
kokrevný bratr Ricky 
se vrátil z české mise 
v Afghánistánu. Na plné čáře prohrává svůj boj 
s dluhy i s návratem k normálnímu životu. Na-
víc pečuje o své dvě dcery – o malou Maty a do-
spívající Rózu. S  tím mu pomáhá jeho matka. 
S osudy bratrů se pak prolínají příběhy dalších 
postav – Mikiho kolegy a jeho ženy, Richardo-
va spolubojovníka z Afghánistánu Oldy a dvou 
kamarádů Vency a Emana, které Richard a Olda 
chtějí využít ve svých plánech na získání peněz.
Hrají:  Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof 
Hádek, Jiří Langmajer, Ondřej Malý, Ondřej 
Vetchý, Iva Janžurová, Marek Taclík a další
Režie:  Roman Kašparovský
Hrajeme:  21. a 22. 6. 2014 od 17.30 a 20.00

GRACe OF MONACO
Drama / Francie, uSA/ bontonfilm CZ/ 2D
Příběh Grace Kelly je 
možná nejoslnivěj-
ší romancí dvacátého 
století, film Grace of 
Monaco ale nepostrá-
dá nosný a dramatic-
ký příběh. Zachycuje totiž období, kdy se Grace 
Kelly musí ještě jednou rozhodovat mezi Holly-
woodem a  svou životní rolí kněžny. Odehrává 
se roku 1962, šest let po  aristokratické svatbě 
století, v době, kdy ji sám Alfred Hitchcock po-
zval zpátky k natáčení, aby si zahrála v jeho při-
pravovaném filmu Marnie. Její muž Rainier III 
a celé knížectví je v té době ve sporu s francouz-
ským prezidentem de Gaullem a dokonce hro-
zí, že Monako bude Francií anektováno. Grace 
se v této vyhrocené době musí rozhodnout, zda 
půjde za svým osobním snem a vrátí se do Ho-
llywodu, anebo vytrvá…
Hrají:  Nicole Kidman, Tim Roth, Paz Vega, 
Frank Langella, Derek Jacobi a další
Režie:  Olivier Dahan
Hrajeme: 28. a 29. 6. 2014 pouze od 20.00 

Zdroj:
www.csfd.cz   www.falcon.cz

www.aerofilms.cz   www.bontonfilm.cz   

ZLObA – KRáLOVNA ČeRNÉ MAGIe
Fantasy / uSA / Falcon / 3D
Snímek Zloba – Krá-
lovna černé magie 
vypráví dosud ne-
zpracovaný příběh le-
gendární zlé královny 
z  klasického sním-
ku společnosti Dis-
ney Šípková Růženka 
z roku 1959, a sezna-
muje diváky s její zra-
dou, která nakonec způsobila, že se její kdysi 
čisté srdce proměnilo v kámen. 
Královna Zloba, hnaná touhou po  pomstě 
a  urputnou snahou udržet si trůn, uvrhne 
na novorozenou dcerku lidského krále, Auroru, 
krutou kletbu. Jak princezna roste, ocitá se pří-
mo v samém středu narůstajícího konfliktu me-
zi lesním královstvím, které si zamilovala, a lid-
ským královstvím, ze kterého pochází. Zloba si 
uvědomuje, že princezna může být klíčem k mí-
ru mezi oběma říšemi a je tak nucena k nemi-
losrdným činům, které oba světy navždy změní.
Hrají: Angelina Jolie, Sharlto Copley, Elle Fan-
ning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple, 
Lesley Manville a další
Režie: Robert Stromberg
Hrajeme:  7. a 8. 6. 2014 od 17.30 a 20.00

ZAKáZANÉ uVOLNěNÍ
Komedie / ČR / bontonfilm CZ / 2D
Režisér Jan Hřebejk 
se Zakázaným uvol-
něním vrací k  žán-
ru komedie. A  to 
v  tandemu s  jedním 
z  našich nejvtipněj-
ších   a  nejoriginál-
nějších autorů Petrem 
Kolečkem, scenáris-
tou Okresního pře-
boru.
Zakázané uvolnění je 
o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důle-
žitém hokejovém utkání a koktejlu, který si hol-
ky nalejou, až když je ten správný čas. 
Hrají: Jana Stryková, Hana Vagnerová, Zuzana 
Stavná, Ondřej Sokol, Tomáš Jeřábek, Igor Oro-
zovič a další
Režie: Jan Hřebejk 
Hrajeme:  14. a 15. 6. 2014 od 17.30 a 20.00

CeSTA VeN
Drama/ ČR / Aerofilms / 2D
Filmy Marian  a  Pa-
ralelní světy vzbu-
dil režisér Petr Vác-
lav velkou vlnu zájmu 
doma  i  v  zahraničí. 
Po  13 letech přichá-
zí tentýž režisér s  novým celovečerním sním-
kem Cesta ven – příběhem silné mladé matky, 
která se odmítá smířit s nepříznivým společen-
ským statusem a snaží se vybojovat lepší život 
pro sebe a svou dceru Sárinku. Cesta ven z ob-
tížné situace je lemována zklamáním, ale ta-
ké nadějí. Odvaha  a  rodičovský cit pomáha-

KINo
STŘELNICE

červen 2014 www.jh.cz

Vybrané premiéry v kině Střelnice – červen 2014

1. 6. 17.30 
KHuMbA
JAR / animovaný/ 3D

1. 6. 20.00
WTF
Francie / Komedie / 2D

5. - 6. 6. 17.30 - 20.00
NA HRANě ZÍTřKA
USA /akční/ 3D

7. - 8. 6. 17.30 - 20.00
ZLObA – KRáLOVNA ČeRNÉ 
MAGIe
USA / fantasy / 3D

12. - 13. 6. 17.30 - 20.00
HVěZDy NáM NePřáLy
USA / romantické drama / 2D

14. - 15. 6. 17.30 - 20.00
ZAKáZANÉ uVOLNěNÍ
ČR / komedie / 2D

18. 6. 19.00
CeSTA VeN (ART)
ČR / drama /  2D

19. - 20. 6. 17.30 - 20.00
POJeDeMe K MOřI
ČR / rodinný / 2D

21. - 22. 6. 17.30 - 20.00
VšIVáCI
ČR / drama / 2D

26. - 27. 6. 17.30
JAK VyCVIČIT DRAKA 2
USA / animovaný / 2D

26. - 27. 6. 20.00
VšeCHNy CeSTy VeDOu 
DO HRObu
USA / komedie / 2D

28. - 29. 6. 17.30
JAK VyCVIČIT DRAKA 2
USA / animovaný / 3D

28. - 29. 6. 20.00
GRACe OF MONACO
Francie, USA / drama / 2D

Představení pro děti se od června do srpna 
nekonají!
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Kulturní kalendář – ČERVEN 2014 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

4. června, 17.00 hod.
HOSPICOVá PALIATIVNÍ PÉČe
Přednáška Jany Sieberové
Nemocnice J. Hradec, pavilon D

6.června, 20.00 hod. 
DNy MěSTA - KONCeRT VáCLAV 
NeCKář A bACILy 
Státní hrad a zámek

7.června, 14.00 - 22.00 hod. 
DNy MěSTA 
Státní hrad a zámek

7. června, 9.00 - 16.00 hod. 
POHáDKOVá DÍLNA 
Penzion Keramika, Děbolín

9. června, 16.00 hod. 
HOuby A Vše KOLeM NICH 
Beseda Ing. Petra Zemana 
Centrum sociálních služeb

9.června, 19.00 hod. 
OběTI ŽeLeZNÉ OPONy 
V bÝVALÉM OKReSu J. HRADCI 
Přednáška Mgr. Libora Svobody, Ph.D. 
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

11. června, 17.00 hod. 
ZáVěReČNÉ VySTOuPeNÍ 
LITeRáRNě - DRAMATICKÉHO 
ObORu Zuš 
Dům děti a mládeže

11.června, 19.00 hod. 
bohumil Hrabal, Václav Nývlt, 
Josef Dvořák „TANeČNÍ HODINy 
PRO STARšÍ A POKROČILÉ“ 
Divadelní společnost Josefa Dvořáka. 
Divadelní předplatné skupiny A. 
KD Střelnice

13. června,  
FARMářSKÉ TRHy 
Masarykovo náměstí

13. června, 18.00 hod. 
ZáVěReČNÉ VySTOuPeNÍ 

TANeČNÍHO ObORu Zuš   
KD Střelnice

13. června, 19.00 - 21.00 hod. 
LeTNÍ KONCeRT 
Účinkuje: hudební skupina Jana Kocara
náměstí Míru

15. června, 17.00 hod. 
SeNIOR KLub 
Taneční večer pro střední a starší 
generaci. K tanci a poslechu hraje 
MTO V. Kriso.
KD Střelnice

16. června, 17.30 hod.
TAO ZDRAVÍ, SeXu 
A DLOuHOVěKOSTI
Beseda Oly Panákové
FotoCafé, Kostelní 20/I

18. června, 17.00 - 20.00 hod. 
STřeDeČNÍ HuDebNÍ VeČeR  
Účinkuje: JH Band Petra Vondručka + 
DPS Nova Domus, Blue Spirit Bazzar 
Muzeum fotografi e - atrium

18. června, 18.00 hod. 
ZáVěReČNÝ KONCeRT 
HuDebNÍHO ObORu Zuš 
Státní hrad a zámek

19. června, 17.00 hod. 
CHVáLA ZPěVu 
Účinkují dětské pěvecké sbory 
Kostel sv. Jana Křtitele

20. června, 20.00 hod. 
NOČNÍ KOMeNTOVANá 
PROHLÍDKA KOSTeLA 
SV. JANA KřTITeLe 
Kostelem provede archeolog 
Mgr. V. Burian 
Kostel sv. Jana Křtitele

20. června, 21.00 hod.
bLue eFFeCT
Koncert
FotoCafé, Kostelní 20/I

21. června, 9.00 - 16.00 hod. 
ZVÍřáTKOVá DÍLNA 
Penzion Keramika, Děbolín

21. června, 11.00 hod. 
IVA MRáZKOVá - IMAGINáRNÍ 
PROSTOR 
Vernisář výstavy 
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

21. června, 15.00 hod. 
PeTRA KOLÍNOVá - MINIATuRy 
Vernisář výstavy 
Dům gobelínů

21. června, 17.00 hod.
MONIKA AbbOTT - DOČASNÉ 
FORMy
Vernisář výstavy
Muzeum fotografi e a MOM

21. června, 19.00 hod. 
beL CANTO eNSeMbLe 
Koncert 
Státní hrad a zámek

22. června, 15.00 hod. 
beRáNeK Z MODRÉHO Nebe 
Pohádky na faře 
Husův sbor, Kostelní ulice

22. června, 17.00 hod.
bOHeMIA SWING bAND
Koncert
FotoCafé, Kostelní 20/I

22. června, 19.00 hod. 
LeTNÍ KONCeRT 
Účinkuje: Jindřichohradecký symfonic-
ký orchestr 
Státní hrad a zámek

23. června, 19.19 hod. 
„A beRe KAŽDÝ“ 
Představení jednoho herce volně kon-
cipované podle textů N. V. Gogola. 
Langrův dům - atrium

24. června, 19.00 hod. 
Smoljak, Cimrman, Svěrák 

Výstava v zámecké galerii se zaměří 
na loveckou tématiku
Výstavou „Zašlá sláva lovu“ navazuje správa Státního hradu a zámku 
Jindřichův Hradec na řadu výstav z minulých let, které v tematických 
okruzích představovaly předměty dochované ve  sbírkách jihočeských 
hradů a zámků. Lovecké téma má v historii jindřichohradeckého zám-
ku zvlášť významné místo – hony, pořádané Černíny v 18. století, byly 
proslulé v celé Evropě a zúčast-
ňovaly se jich významné osob-
nosti. Výstava představí před-
měty užívané k  lovu (zbraně, 
prachovnice, tesáky, oděvy), 
věci lovem inspirované (obra-
zy, nábytek s  loveckými moti-
vy výzdoby) i  různé kuriozity 
a trofeje dochované ve sbírkách 
zámků Jindřichův Hradec, 
Ohrada, Hluboká, Červená 
Lhota, Český Krumlov a  Da-
čice. Výstavu můžete navštívit 
od 28. června do 30. září.

Václav Bis

„NěMÝ bObeš“ 
Divadlo Járy Cimrmana. Divadlo mimo 
předplatné 
KD Střelnice

25. června, 14.00 hod. 
ZAHRADNÍ VeSeLÍ 
Rozloučení se školním rokem 
Základní umělecká škola

27. června, 19.00 hod. 
46. ROČNÍK JIHOČeSKÉHO 
FeSTIVALu CONCeRTINO PRAGA  
Závěrečný koncert vítězů a laureátů 48. 
ročníku Mezinárodní rozhlasové soutě-
že Concertino Praga. 
Státní hrad a zámek

Červen 
SKuPINOVÉ FOTOGRAFICKÉ 
KuRZy PRO DěTI A MLáDeŽ 
Muzeum fotografi e a moderních obra-
zových médií

Probíhající výstavy: 

VLASTISLAV HOFMAN 
uMěLeC MNOHA TVářÍ 
Muzeum Jindřichohradecka 
Výstava potrvá do 10. 8. 2014 

POZDRAV Z CIRKu 
Muzeum Jindřichohradecka 
Výstava potrvá do 30. 12. 2014 

STAVebNICe MeRKuR 
Muzeum Jindřichohradecka 
Výstava potrvá do 30. 12. 2014 

MONIKA AbbOTT - DOČASNÉ 
FORMy
Muzeum fotografi e a MOM
Výstava potrvá do 14. 9. 2014 

ZAšLá SLáVA LOVu
Státní hrad a zámek
Výstava potrvá do 30. 9. 2014

JACQueS bReL 85 
Galerie Magdaleny 
Výstava potrvá do 22. 6. 2014  

Kulturní dům Střelnice zve do divadla
KD Střelnice uvádí v rámci předplatného skupiny A JARO 2014 divadelní 
komedii Bohumila Hrabala, Václava Nývlta a Josefa Dvořáka „TANEČNÍ 
HODINY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ“ dne 11. 6. 2014 od 19.00 ho-
din. Divadelní společnost Josefa Dvořáka.
Nová divadelní úprava hry Bohumila Hrabala, která křehce a  srozumi-
telně zprostředkovává texty pábitelských historek, objevuje pravdu o ži-
votě, lásku v mnoha podobách a fi lozofi cky znamenitě podložený humor 
autora. 
V režii Josefa Dvořáka hrají a zpívají:
Josef Dvořák (taneční mistr), Karel Gult (šéf), Rostislav Trtík (Eman), 
Dagmar Schlehrová (šedesátiletá), Markéta Hrubešová (čtyřicetiletá), 
Adéla Zejfartová (šestnáctiletá)
KD Střelnice uvádí divadelní hru Divadla Járy Cimrmana „NĚMÝ 
BOBEŠ“ dne 24. 6. 2014 od 19.00 hodin. Divadlo mimo předplatné.
Autoři Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák o této hře napsali: „To, co se sta-
lo s Cimrmanovou hrou Němý Bobeš, je výsledkem střetnutí dvou myš-
lenkových živlů: nezkrotného tvořivého pudu umělcova se stejně nezkrot-
ným pudem malého českého samozásobitele. Zatímco na  jedné straně 
vidíme obdivuhodné úsilí poznat a ztvárnit svět a dobrat se podstaty lid-
ského konání, na druhé straně setkáváme se  jen s přízemní snahou nasu-
šit na zimu pár hub.“ 

Ivana Bačáková
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Letní koncerty i středeční hudební večery rozšíří kulturní 
nabídku ve městě nad Vajgarem
Město Jindřichův Hradec v pátek 13. 6. 2014 zahajuje sérii letních koncertů na náměstí Míru v době od 19.00 hodin  
do 21.00 hodin koncertem hudební skupiny Jana Kocara. 
V měsíci červenci se posluchači mohou těšit na tři koncerty a v měsíci srpnu na koncerty čtyři.
V letošním roce se budou konat i středeční hudební večery v atriu Muzea fotografie a moderních obrazových médií. 
První koncert bude 18. 6. 2014 v době 17.00 – 20.00 hodin a účinkovat budou JH Band Petra Vondruška + DPS Nova 
Domus, Blue Spirit Bazzar.
V měsíci červenci se posluchači mohou těšit na tři koncerty a v měsíci srpnu na koncerty dva.

Ivana Bačáková

Dvě nové výstavy v Muzeu fotografie a MOM
Pod názvem „Dočasné formy“ vystaví v hlavní sezoně Mu-
zeum fotografie a moderních obrazových médií nejnovější 
fotografickou tvorbu americké malířky a fotografky české-
ho původu Moniky Abbott. Vernisáž tematicky specific-
ké výstavy připadne na sobotu 21. června v 17.00 hodin. 
Po zahájení zhlédnou příchozí zdarma krom ní a dvou ex-
pozic i výstavy „Císařské manévry“, „Petr Velkoborský – 
fotografie“, „Langhans, Šechtl, Seidel a ti druzí“ či v závěru 
května zpřístupněnou kolekci „Filmové století Bohumi-
la Hrabala“ ke 100. výročí narození slavného spisovatele. 
Zatímco výstava „Dočasné formy“ možná překvapí foto-
grafiemi, jež jsou uměleckým zpracováním rentgenových 
snímků lidských kostí, posledně jmenovaná připome-

ne na fotografiích naopak klasiku – devět dnes již kultov-
ních filmů natočených podle literárních předloh Bohumila 
Hrabala, od  Ostře sledovaných vlaků z  roku 1966 zachy-
cených Jiřím Stachem přes Slavnosti sněženek a Postřižiny 
nafotografované Jiřím Kučerou po film z roku 2006 Obslu-
hoval jsem anglického krále, na který se zaměřil fotograf 
Martin Špelda. Potrvá až do prosince a doprovodí ji pořady 
k Hrabalovu výročí, včetně besedy s režisérem Jiřím Men-
zelem. V červnu 2014 je pro návštěvníky otevřeno denně 
kromě pondělí 10.00 – 12.30, 13.00 – 17.00 hodin. Více in-
formací o Muzeu fotografie a moderních obrazových médií 
a jeho činnosti je k nalezení na www.mfmom.cz.

Eva Florová 

Výhody předplatného na podzimní divadelní sezónu v KD Střelnice
Kulturní dům Střelnice Jindřichův Hradec již řadu let uvádí divadelní představení a nabízí možnosti předplatného na divadelní sezónu – PODZIM 2014.

Pro předplatné skupiny A jsme pro vás připravili 4 představení (září – prosinec 2014)

Divadlo v Rytířské – Carole Greep „Úhlavní přátelé“
Svěží francouzská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství... 
aneb Co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem na návštěvu 
nejlepších přátel.
V režii Jiřího Seidlera hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Nela Boudo-
vá, Radek Holub
Divadlo Radka Brzobohatého – Hana Gregorová „Tančírna“
Taneční kavárna - místo, kde se potkávají lidé různého věku i charakteru, aby 
zapomněli na starosti každodenního života. Z osamělých duší se stávají páry, 
z lidí, včera si ještě cizích, partneři nebo milenci. Kolem se řítí dějiny, píše se 
historie našeho národa, jen v tančírně osamělí tanečníci zůstávají v každé době 
pořád stejní – se svou touhou, nesmělostí i nesplněným snem. 
V režii Hany Gregorové hrají: Karel Hábl, Jan Révai, Petr Vágner/ Ondřej Brzo-
bohatý, Petr Oliva, Michal Roneš, Antonín Hardt, Miroslav Hrabě/ Jiří Chva-
lovský, Petr Semerád, Vojtěch Hájek, Přemysl Pálek, Hana Gregorová, Van-
da Károlyi, Dagmar Čárová, Pavlína Mourková, Vladimíra Striežencová, Irena 
Máchová/  Charlotte Doubravová, Kateřina Velebová, Pavla Procházková.

Divadlo Kalich – Frank Houtappels „Na mělčině“  
Originální komedie, trochu absurdní, s překvapivými zvraty a hlavně až 
do konce s drásavým podtónem. Nabízí portrét čtyř osamělců, kteří dě-
lají všechno pro to, aby ze svých životů oškrábali rez a zbavili se strachu, 
že jednou skončí jako vorvaň uvíznutý na mělčině.
V režii Jakuba Nvoty  hrají: Iva Janžurová, Miroslav Vladyka, Barbora 
Munzarová, Sabina Remundová
Agentura Familie – Anthony Neilson „Lháři“ 
Britská komedie o citlivých policistech, které dělí od vytoužených vánoč-
ních svátků jen poslední, ale velmi choulostivý úkol. Pod tíhou vánoční 
atmosféry se však snaží o lidský přístup, který jejich autoritu strážců zá-
kona dočista zesměšní a znemožní.
V režii Viktora Pavlovice hrají: Václav Kopta, Roman Štabrňák/Vojta Zá-
veský, Jana Šulcová, Marcel Vašinka/Čestmír Gebouský, Vendulka Kří-
žová/Simona Vrbická, Anna Kulovaná/Daniela Choděrová, Rozálie Víz-
nerová.

Pro předplatné skupiny B jsme pro vás připravili 2 představení (září – prosinec 2014)

Divadlo Metro – Jerry Mayer „Láska na tři“
Dva cestující ve vlaku, který se žene odporným ospalým  ránem. Ona, že-
na na úrovni, psycholožka, on, životní  tragéd, zcela neukotvená existence. 
Jediné, co je zdánlivě spojuje, je vášeň pro luštění křížovek. Opravdu jen 
zdánlivě.  Jak snadno a rychle se mohou během několika okamžiků obrátit 
životní postoje, a jak zdánlivě neslučitelné může snadno splynout a vzá-
jemně se doplňovat.
V režii Gustava Skály hrají: Oldřich Vízner a Světlana Nálepková

Divadlo Metro – Friedrich Dürrenmatt „Play Strindberg“
Manželský trojúhelník -  Alice, její manžel Edgar a Kurt mezi sebou zápa-
sí o své vlastní já, a to způsobem příkladně bezohledným, ale do morku 
kosti pravdivým. Humor, který se z těchto dialogů rodí, někdy vyvolává 
mrazení v zádech.
V režii Gustava Skály hrají: Zuzana Slavíková, Jiří Štěpnička, Vladislav Beneš

Změna programu vyhrazena.

Výhody předplatného: 
Předplatným si zajišťujete své stálé místo v hledišti divadelního sálu Kulturního domu Střelnice v Jindřichově Hradci na danou sezónu. Předplatným Vám 
poskytujeme slevu až 30% dle typu představení nebo koncertu a druhu předplatitelské skupiny. Předplatní lístek je přenosný (můžete ho darovat nebo za-
půjčit). Datum každého představení s označením předplatitelské skupiny oznamujeme měsíčně plakátem „Přehled kulturních pořadů“ a na Vaši adresu 
(nebude-li na přihlášce uvedena přesně, neručíme za jeho dodání) ho budeme zasílat včetně programu kina Střelnice. Případnou změnu adresy ohlaste 
v kanceláři Kulturního domu Střelnice (tel. 384 497 473, strelnice@jh.cz). Na stejnou adresu se obraťte i v případě, že by Vám materiály nebyly doručeny.
Prodej předplatenek začíná dne 24. 6. 2014 v pokladně KD Střelnice (tel. č. 384 497 474) a potrvá do 24. 8. 2014 (neplatí pro majitele předplatného " jaro 2014 ").

Radim Staněk
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Dům gobelínů zve v červnu na tyto akce
Den otevřených dveří v Domě gobelínů – 7. června 2014
Dům gobelínů, o. p. s. se připojuje k akci Den města v sobotu 7. červ-
na 2014 Dnem otevřených dveří. Celý den od 10.00 – 17.00 hodin bude 
Dům gobelínů zdarma otevřen veřejnosti, návštěvníci budou mít mož-
nost absolvovat komentované prohlídky, vidět restaurátorky při práci 
nad restaurováním historických tapiserií, zájemci o  tkaní, malí i velcí, 
si budou moci tuto techniku vlastnoručně vyzkoušet, v kinosále budou 
promítány krátké filmy o tkaní a historii města. Nebude chybět malá díl-
na pro děti. V  muzejním obchodě nabízíme drobné textilní suvenýry, 
pro malé mlsaly zde bude přichystán stánek s pravým marcipánem. Ce-
lý den vstup zdarma!

Výstava Petra Kolínová – miniatury
Sobota 21. června. 2014, vernisáž v 15.00 hodin
Úvodní slovo pronese Pavel Karous
Petra Kolínová, textilní a sklářská výtvarnice, vystudovala v letech 1969 
- 1973 Střední  Umělecko - průmyslovou školu sklářskou v Železném 
Brodě, obor Skleněná bižuterie. V roce 1973 - 74 pracovala jako restau-
rátorka v  Restaurátorských gobelínových dílnách v  Praze. V  období 
1974 - 1980 studovala na Vysoké škole Umělecko-průmyslové v Praze 
obor Textilní výtvarnictví u profesora Felcmana. Po studiu se věnovala 
restaurování historických textilií, převážně perských koberců. V 80 le-
tech realizovala několik tapiserií do veřejných prostor v Děčíně, v Ústí 
nad Labem a v Rožnově pod Radhoštěm. Také se zabývala a dodnes za-
bývá tvorbou textilních miniatur. V průběhu let vytvořila několik vět-
ších tapiserií především pro výstavní účely. Od roku 1997 se také věnu-
je sklářské tvorbě technikou lehaného skla, především vytváří skleněné 
objekty, zrcadla a mísy. Zúčastnila se mnoha společných výstav se za-
měřením na tapiserii a uspořádala několik samostatných výstav. V ro-
ce 2009 zorganizovala výstavu své rodiny ve výstavní síni Mánes v Pra-
ze, která se jmenovala Brychtovi - čtyři generace. V současné době se 
její tvorba dělí na práci se sklem a na autorské tkaní tapiserií. V Domě 
gobelínů vystavuje mimo dvou velkoplošných tapiserií převážně textil-
ní miniatury.

Zájezd na krajkářské slavnosti do Vamberka
Zájemci z řad veřejnosti se mohou stále ještě přihlásit na zájezd pořádaný 
Domem gobelínů na krajkářské slavnosti do Vamberka. K dispozici jsou 
poslední místa volná. Zájezd se koná v neděli 29. 6. 2014, cena 500 Kč, od-
jezd v 6.00 hodin, příjezd přibližně ve 20.00 hodin. Bližší informace v Do-
mě gobelínů.

Otevírací doba:
duben až prosinec denně mimo pondělí
10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
Vstupné dospělí 60 Kč, snížené (děti, senioři) 30 Kč, rodinné vstupné 100 Kč
tel. 384 370 880, 881, 884, informace na www.dumgobelinu.cz

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Rita Škodová

Kam za sportem?
Fotbal – FK JH 1910, muži divize – skupina A
kolo 28. Zličín – JH so 31. 5. 10:30
kolo 29. JH – Čížová ne 8. 6. 17:00
kolo 30. Rokycany – JH so 14. 6. 17:00
Fotbal – TJ Sokol JH, ženy divize Čechy – 
skupina D
kolo 21. Vonoklasy – JH so 31. 5. 10:30
kolo 22. JH – Bohemians 1905 so 7. 6. 17:00
Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U15 – 
skupina A
kolo 26. JH – Viktoria Plzeň so 31. 5. 10:00
kolo 14. Slavia Praha – JH so 7. 6. 10:15
Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U14 – 
skupina A
kolo 26. JH – Viktoria Plzeň so 31. 5. 11:45
kolo 14. Slavia Praha – JH so 7. 6. 12:00
Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U13 – 
skupina A
kolo 26. JH – Slavia Praha ne 1. 6. 10:00
kolo 14. JH – Č. Budějovice ne 8. 6. 10:00
Fotbal – FK JH 1910, Česká liga žáci U12 – 
skupina A
kolo 26. JH – Slavia Praha ne 1. 6. 11:45
kolo 14. JH – Č. Budějovice ne 8. 6. 11:45

Fotbal – FK JH 1910, starší dorostenci – 
ČEZ krajský přebor
kolo 28. JH – Olešník so 31. 5. 10:00
kolo 29. Lomnice – JH so 7. 6. 10:00
kolo 30. JH – Blatná so14. 6. 10:00
Fotbal – FK JH 1910, mladší dorostenci – 
ČEZ krajský přebor
kolo 28. JH – Hluboká so 31. 5. 11:45
kolo 29. Lomnice – JH so 7. 6. 11:45
kolo 30. JH – Blatná so 14. 6. 11:45
Fotbal – TJ Sokol JH, krajský přebor starší 
přípravka, skupina D – ČEZ
kolo 5. Třeboň – JH ne 1. 6. 9:00
kolo 5. Milevsko – JH ne1. 6. 11:00
Fotbal – TJ Sokol JH, krajský přebor mladší 
přípravka, skupina D – ČEZ
kolo 5. Třeboň – JH ne 1. 6. 10:00
kolo 5. Milevsko – JH ne1. 6. 12:00
kolo 6. SKP ČB – JH ne8. 6. 14:00
kolo 6. JH – H. Stropnice ne8. 6. 15:00
Fotbal – FK JH 1910 B, I. B třída muži – 
skupina D
kolo 24. N. Bystřice – JH B so 31. 5. 17:00
kolo 25. JH B – Slavonice ne 8. 6. 17:00

kolo 26. Lišov – JH B so 14. 6. 17:00
Fotbal – SK Horní Žďár, okresní přebor muži 
– XSTM POWER DRINK
kolo 24. H. Žďár – S. Hlína so 31. 5. 17:00
kolo 25. H. Žďár – S. Hobzí so 7. 6. 17:00
kolo 26. Studená – H. Žďár so 14. 6. 16:00
Fotbal – SK Horní Žďár/FK J. Hradec B, 
okresní přebor starší žáci
kolo 12. HŽ/JH B – Stráž so 31. 5. 10:00
kolo 13. Slavonice – HŽ/JH B so 7. 6. 10:00
kolo 14. HŽ/JH B – Studená so 14. 6. 10:00
Fotbal – TJ Sokol JH B, okresní přebor starší 
přípravka, skupina B – NEON
kolo 14. Strmilov – JH B st 4. 6. 17:30
Fotbal – TJ Sokol JH B, okresní přebor 
mladší přípravka
kolo 13. Č. Velenice – JH B so 31. 5. 12:00
kolo 13. Lomnice – JH B ne 1. 6. 12:00
Fotbal – AC Buk, okresní soutěž muži – 
skupina A
kolo 20. Rapšach – Buk so 31. 5. 17:00
kolo 21. Buk – Staňkov so 7. 6. 17:00
kolo 22. Majdalena – Buk ne 15. 6. 17:00

sport
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Letem sportovním světem

BASKETBAL
Velkou sportovní akcí se rozhodl BK Lions J. Hradec uctít památku tří 
svých hráčů, kteří letos v lednu zahynuli při automobilové nehodě. Podle 
křestních jmen mladých mužů nazvali turnaj ve streetballu, který se co-
by nultý ročník bude v J. Hradci konat v sobotu 14. června od 9.00 ho-
din na hřišti v Röschově ulici – pod gymplem. Basketbalisté Filip Sahan, 
Michal Fröhde a Roman Vach budou vzpomenuti akcí, jež ponese název 
„F.M.R. STREETBALL CUP JINDŘICHŮV HRADEC 2014“. Účastnit se 
jí může až 32 týmů v kategorii 18+ a 16 družstev v klání do 18 let. Bude 
se hrát o velké ceny v obou kategoriích, na vítězný celek dospělých čeká 
odměna 20 tisíc korun! Startovné je 400 Kč, přičemž část výtěžku bude 
věnována jindřichohradecké sekci občanského sdružení Klokánek. Zjistit 
informace o možnosti startu v turnaji a přihlášky lze podávat prostřednic-
tvím e-mailu: street.jh@centrum.cz a telefonního čísla: 777 465 440.

CVRČEK
Do tří věkových a výkonnostních kategorií budou rozděleny děti a mlá-
dež do 18 roků, kteří se v sobotu 7. června zúčastní již devátého roční-
ku „Turnaje nadějí 2014“. Otevřené klání jednotlivců bude zahájeno 
ve 14.00 hodin v hotelu Komorník ve Strmilově. Startovné, v němž je za-
hrnuto i občerstvení, je 30 Kč. „Výpomoc rodičů při hře je předpokládána. 
Upozorňuji, že v průběhu akce je v celém areálu přísný zákaz kouření,“ 
připomněl hlavní organizátor Miloslav Křišta (cvrcek.strmilov@centrum.
cz, 607 907 978), jenž sdělí i případné další informace o zajímavé soutěži.

HÁZENÁ
Po loňské vydařené premiéře se TJ Házená Jindřichův Hradec rozhodla 
pro pokračování v organizování letních kempů pro mládež. Ve dnech 6. – 
12. července se tedy uskuteční II. ročník sedmidenního sportovního po-
bytového soustředění se zaměřením na házenou s názvem „Handball Vaj-
gar Camp 2014“. Kemp je vhodný pro chlapce a dívky od 8 let až po starší 
dorost. Poskytne plnohodnotné sportovní vyžití pro začátečníky i závodní 
sportovce, pro sourozence, kamarády – kamarádky, pro každého, kdo má 
rád sportování v kolektivu. Hráči a hráčky se budou zdokonalovat v tech-
nice, rychlosti, všeobecné pohyblivosti, v rozšíření činnosti na  jednotli-
vých herních postech. Kemp bude využívat sportovišť ve městě a blízkém 
okolí, v dopoledních a odpoledních tréninkových blocích se budou střídat 
pobyty ve sportovní hale, bazénu, venkovních hřištích, na atletické drá-
ze. Účastníci budou rozděleni do  skupin podle věku, obtížnosti cvičení 
a umu. Přihlašovat se lze k účasti již nyní, a  to prostřednictvím hlavní-
ho trenéra jednoty Karla Petržaly (kpetrzala@centrum.cz, 607 761 086) 
a  předsedkyně klubu Ing.  Jaroslavy Krupicové (jar.krupicova@centrum.
cz, 723 520 104). Oba zmínění činovníci rovněž sdělí další potřebné in-
formace. TJ Házená J. Hradec pořádá zájezd na rozhodující kvalifikační 
zápasy národních celků mužů a žen, které se v sobotu 14. června usku-
teční v Brně. „Oblečte se do červeného a pojeďte s námi,“ vyzývá zájemce 
o kvalitní podívanou šéfová jednoty Jaroslava Krupicová (723 520 104), 
jež podá i podrobnější údaje o akci, která má název „SUPER DEN HÁZE-
NÉ 2014“. V brněnské hale Vodova půjde o vše nebo nic ženám ČR pro-
ti Polsku (11.30 hodin) v duelu o postup na mistrovství Evropy a českým 
mužům v souboji se Srbskem (13.45 hodin) v kvalifikaci na světový šam-
pionát 2015 do Kataru.

HOKEJBAL
„Naše soutěž dospěla do věku plnoletosti,“ usmívá se Martin Marko (fer-
max@seznam.cz, 777 041 704), útočník prvoligového HBC Olymp J. Hra-

dec, jenž je hlavní organizátorskou duší již XVIII. ročníku „Městské li-
gy – Poháru Města Jindřichova Hradce 2014“. „Zvu k účasti nejen týmy 
dospělých, ale taktéž dětská družstva, protože bude souběžně probíhat 
i turnaj mládeže,“ doplnil. Obě soutěže, tj. i III. ročník klání pro kategorii 
do U14, se uskuteční od soboty 7. do soboty 21. června na hokejbalovém 
hřišti VI. ZŠ v J. Hradci na sídlišti Hvězdárna. Přihlášky podat a informa-
ce lze získat u pana Marko prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

JEZDECTVÍ
Pod názvem „Den koní Hatín 2014“ se bude konat IV. ročník parkúrových 
závodů. Uskuteční se v Hatíně v sobotu 14. června od 11.00 hodin, kdy 
začne klání úvodní kategorie. Těch bude pět, a sice do 80 cm, do 100 cm, 
do 110 cm, křížkový parkúr do 60 cm a stoličková soutěž. Prezentace jezd-
ců a koní začíná v 10.00 hodin.

MALÁ KOPANÁ
Po roční odmlce, kdy loni pořadatelé nenašli vhodný termín na usku-
tečnění turnaje „FIRMCUP – FORWARD Ludvík Kročák“, se letos 
klání vrací svým VII. ročníkem. Konat se bude v  sobotu 28. června  
2014 od 8.30 hodin v Rapšachu. Více informací o turnaji sdělí Jan Py-
tel (JanPytel@firma.seznam.cz; mobil: 724 443 725; práce: 567 211 409; 
fax: 386 325 768).

MARIÁŠ
Restaurace u  kulturního domu v  Deštné u  J. Hradce bude v  neděli  
8. června dějištěm šestého kola desetidílného seriálu „Jihočeské ligy 2014“ 
v  licitovaném mariáši. Začátek turnaje, který je otevřen pro každého, je  
v 13.00 hodin.

NOHEJBAL
Okresní nohejbalový svaz J. Hradec chystá k 30 letům trvání okresního 
přeboru vydat almanach. Proto žádá každého, kdo by mohl poskytnout 
materiály vztahující se k historii soutěže, aby pomohl. Přípravu publikace 
má na starost pan Pavel Hadač, jehož lze kontaktovat prostřednictvím te-
lefonního čísla 723 944 138.

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Turnaj smíšených deblů v beach volejbalu je nachystán na sobotu 7. červ-
na v Horní Lhotě u Lásenice nedaleko J. Hradce. Akce, která se uskuteční 
na kolbišti v areálu penzionu „U Černého čápa“, začíná v 9.00 hodin pre-
zencí účastníků. První smeče budou k vidění o hodinu později, vyhláše-
ní výsledků je naplánováno na 18.00 hodin, kdy už pro ještě lepší náladu 
bude hrát countryová Parta starýho Hrouze. Přihlášky přijímá Iveta Brab-
cová (brabcova.ivet@seznam.cz, 606 434 095), jež také poskytne potřebné 
bližší informace. Startovné: 100 Kč/dvojice.

TRIATLON
„Jihočeský pohár – Triatlon Cup 2014“ v triatlonu obsahuje letos 12 závo-
dů, z toho třetím je již 28. ročník „Jindřichohradeckého triatlonu 2014“. 
Ten se uskuteční v Malém Ratmírově v sobotu 14. června od 10.00 ho-
din, přičemž prezentace proběhne mezi 8.30 – 9.30 hodin. „Půjde o tra-
diční sprintérský závod,“ uvádí ředitel klání Jan Vaněk (tcvanek@seznam.
cz, tcv-jh@seznam.cz, 774 510 521). Poplave se 500 metrů v Ratmírov-
ském rybníku a poté se v jeho okolí pojede na kole 10 kilometrů a pobě-
ží 2 km. Půlhodinu před polednem začne závodit žactvo a mládež v mis-
trovství jižních Čech v  aquatlonu. Zde prezence účastníků proběhne  
v 10.00 – 11.00 hodin.

FLORBAL
FK Slovan chystá v J. Hradci velký florbalový svátek
Červencový čas v sudých rocích 2010, 1012 a nyní 2014 v J. Hradci vyplňuje velký florbalový turnaj mužů. Třetí ročník „South Bohemia SIKA Cupu 
2014“ se sice uskuteční až od 18. do 20. července, ale už teď jsme si o mezinárodní akci povídali s marketingovým manažerem pořádajícího FK Slovan 
J. Hradec Martinem Knoblochem.
Co se tedy bude v J. Hradci v červenci dít? „Bude se tu konat nejprestižnější florbalová událost léta v jižních Čechách. Po dvou předchozích úspěšných 
ročnících jsme se rozhodli pokračovat uspořádáním třetího, přičemž máme vizi přechodu na každoroční uskutečňování turnaje. Účastníci k nám jezdí 
rádi, jsme chváleni za kvalitní pořadatelství i zázemí. Také letos se nám daří sezvat do Jindřichova Hradce českou florbalovou špičku.“
Už víte, kdo se tady představí? „Turnaj děláme ve výhodném termínu, jímž se týmům trefujeme do začátků herní přípravy. Takže už je jisté, že 
přijedou extraligoví Tatran Střešovice, Billy Boys Mladá Boleslav a IntelligenceBulldogs Brno. Doplní je ze špice první ligy FBC Brzdy Česká 

str. 18 www.jh.cz

Jindřichohradecký zpravodaj www.jh.cz



Jindřichohradecký zpravodaj – měsíčník

Vydává: Město Jindřichův Hradec
Adresa redakce: Panská 136/I
377 01  Jindřichův Hradec
Místo vydávání: Panská 136/I, 377 01 J. Hradec
Příspěvky do JH zpravodaje můžete zasílat na 
e-mail: kozlova@jh.cz, tel.: 384 388 441
Redakční uzávěrka: 17. den předchozího měsíce
Odpovědný redaktor: Marcela Kozlová 

dISTrIBUČNÍ MÍSTa jH zpravodajE: 
Informační středisko v Panské ulici • Městská knihovna Jindřichův Hradec • KD Střelnice • Čerpací stanice FRUKOIL • Galerie 
Inspirace • Novinové stánky v Klášterské ulici a v Jarošovské ulici (p. Šlechta) • Plavecký bazén v Jindřichově Hradci

Redakční rada si vyhrazuje právo na zkrá-
cení zaslaných příspěvků. 
Tisk: RAIN tiskárna s. r. o., J. Hradec
Registrační značka: MK ČR E 11680
ZDARMA
Číslo: 6/2014 vyšlo k 1. 6. 2014
Elektronickou verzi JH zpravodaje najdete 
na internetu: www.jh.cz 

Od začátku roku 2014 se v Jindřichohradeckém zpravodaji objevuje křížovka tematicky zaměřená na naše město. Z došlých správných odpovědí každý 
měsíc losujeme výherce, který získá některou z hodnotných cen. Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na 
adresu: 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 kterých Vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. 
Správná odpověď z minulého čísla: BAROKNÍ SOUSOŠÍ NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Výherkyní se stává: Miroslava Vosolová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje

kříŽovka

ROSTLINA 
PCHÁČ

PODZEMNÍ 
ČÁST 
DOMU

OXID
DUSNATÝ

HUDEBNÍ 
ZNAČKA

CHEM. ZN. 
KYSLÍKU TLUMOK

KAMARÁD-
KA PSA 

FÍKA

V HUDBĚ 
SLABĚ 

(PIANO)

OTEČ 
(KNIŽNĚ)

ŘEKA V 
ZAIRE OTLAČENINA 3. ČÁST 

TAJENKY

SVĚTOVÁ 
ORGANI-

ZACE

1. ČÁST 
TAJENKY

CHEM. ZN
RUTHENIA

POŠKOZENÍ LESA 
VĚTREM

A SICE

NÁSTROJ
ŽNEČKY

TÉMĚŘ

VZDÁLENOST 
VODNÍHO DNA  
OD HLADINY

ŠPANĚLSKÁ VY-
CHOVATELKA

POHOŘÍ V 
ŘECKU

BALETNÍ 
SUKÉNKA

ČESKÝ 
HOUSLISTA

2. ČÁST 
TAJENKY

FRANC. 
ČLEN 

URČITÝ

OBOROVÁ 
NORMA

JEMNÝ 
NÁDECH

BĚHEM SE 
VZDALO-

VATI
DVOJICE

NĚMECKÁ 
ŘEKA 

EDEN

ZPŮSOB 
ŠACH. HOD-

NOCENÍ

SVAZEK 
SLÁMY

ZLATO 
(FRANC.)

LATIN. 
PŘEDLOŽKA

LISTNATÝ 
STROM

STARÁ 
SOLMIZ. 
SLABIKA

KOLOS

ŠKUBÁNÍ V 
OBLIČEJI

SPZ PRAHA 
- MĚSTO

EGOISTA

VZÁCNÝ 
PRVEK 
ZN. XE

POHYB SHO-
RA DOLŮ
ČERVENÝ 

CHALCEDON

ZÁMEZÍ
VLNĚNÁ LÁT-
KA NA RUBU 

ČESANÁ

MILOSTNÝ 
CIT

OUHA

CHEM. ZN. 
FOSFORU

ŠEVCOVSKÉ 
NITĚ

365 DNŮ

CHEM. ZN. 
RADONU

REVERS

KUNOVITÁ 
ŠELMA

PŘEDPOVĚĎ 

SKUPINA 
DVOU NOT

SOUHLAS 
(OBECNĚ)
OVOCNÁ 
ZAHRADA

ODDĚL. 
TECHN. 

KONTROLY

HAD Z 
KNIHY 

DŽUNGLÍ

PODPŮRNÁ 
KONSTRUK-

CE VINNÉ 
RÉVY

KORÝŠ S 
KLEPETY

PŘEDNÍ 
ČÁST VOZU

LÁZEŇ. 
(NĚM.)

BUJNÝ KŮŇ

ZÁKRSEK

SOULAD

POSTRANNÍ 
ČÁST

ZÁPOR

PLOD 
OBILNINY 
(OBILKA)

ŘEKA 
(ŠPANĚL.)

IDANT

SLOVAN

ŘÍM. ČÍSL. 
999

HORA V 
BULHAR-

SKU

JM.ZPĚV. 
LANGEROVÉ
KANADSKÝ 

ZPĚVÁK

OZN. 
JAKOSTI

4. ČÁST 
TAJENKY

HLÁSKA (X)

MRAVNÍ 
ČISTOTY

BOHYNĚ 
(LATIN)

SPISOVÁ 
ZNAČKA

VELKÝ DUŽNA-
TÝ PLOD
MISTR. 

REPUBLIKY

DOMÁCÍ 
DÍVČÍ JM. 

EVA

ZÁKL. 
ČÍSL. 8

URANU

TADEÁŠ
(DOM.)

OZN. TUNY

KOZÁCKÝ 
DŮSTOJNÍK 

V RUSKU
ČÁST ÚST

STARŠÍ 
VZTAŽNÉ 
ZÁJMENO

LeGeNDáRNÍ PěVKyNI eMu 
DeSTINNOVOu, KTeRá PRO-

ŽILA POSLeDNÍCH 15 LeT 
NA ZáMKu Ve STRáŽI NAD 
NeŽáRKOu, PřIPOMÍNá...

NáPOVěDA: 

ALZ, Ae, DeA, eSAuL, 
Le, KIDAS, DVOLA, 

RueN, IbL, LuA

Lípa, Sokol Královské Vinohrady, Spartak Pelhřimov. Chybět nebude 
ani výběr Jihočeského kraje a mezinárodní punc akci dodá start celků 
z Rakouska a Slovenska.“
Jak bude turnaj probíhat? „Účastníků bude dvanáct, všechny zápasy 
se uskuteční v  jindřichohradecké městské sportovní hale. Hrací sys-
tém je vytvořen tak, aby v  každém utkání o  něco šlo. Diváci si tak 
přijdou na  své. Pro fanoušky zdaleka, kteří by to k  nám měli z  ru-
ky, máme připravené video on-line přenosy ze všech zápasů. Zároveň 
uvádíme do provozu turnajové webové stránky www.sbcjh.cz, kde lze 
nalézt veškeré aktuální informace, novinky, povídání o  všem, co se 
chystá.“

Roman Pišný Velmi úspěšným fl orbalovým žákovským týmem jsou chlapci TJ Slovan Jindřichův Hradec, kteří půso-
bí po hlavičkou tamního odboru Sportu pro všechny. V tomto roce již dokázali vyhrát II. ročník „Majá-

les Cupu“, „Florbalový velikonoční Jindřicháč“ a také jihočeský přebor Asociace SPV. 
Foto: Jan Kössl
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pozvánky na Červenec
Městské akce: Ostatní akce:
• 4. – 5. 7.  

N. V. GOGOL – „ŽeNITbA“ - 
JINDřICHOHRADeCKá ČINOHRA

• 5. 7. 
O POHáR STAROSTy MěSTA - 
SOuTěŽ V POŽáRNÍM ÚTOKu  

• 8. 7. 
KONCeRT – IReNA bAbáČKOVá – KyTARA – 
KONCeRT KPH

• 9. 7. 
STřeDeČNÍ HuDebNÍ VeČeR

• 10. – 12. 7. 
FOLKOVá RŮŽe 2014

• 11. 7. 
FARMářSKÉ TRHy

• 16. 7. 
STřeDeČNÍ HuDebNÍ VeČeR

• 18. 7. 
LeTNÍ KONCeRT

• 21. 7. 
KONCeRT – PeTR PřIbyL - VIOLA

• 25. 7. 
LeTNÍ KONCeRT

• 26. 7. – 3. 8. 
TOP TÝDeN 2014

• 4. 7. 
NeZMAR eXPReS

• 7. 7. 
KLARINeTOVÉ DNy - KONCeRT

• 19. 7. 
FOLKLORNÍ FeSTIVAL

• 19. 7. 
MARSyAS - KONCeRT

• 25. 7. 
TLuSTá beRTA A JAKSI TAKSI  - KONCeRT

• 25. - 26. 7. 
NOČNÍ PROHLÍDKy S bÍLOu PANÍ 

Masarykovo náměstí Foto: Archiv města Jindřichův Hradec


