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NEUKÁZNĚNÍ CYKLISTÉ TRÁPÍ 
PROVOZOVATELE MĚSTSKÉHO 
HŘBITOVA 

I přes přísný zákaz využívají nedávno opravené 
plochy určené pro pěší návštěvníky.

Více informací na straně 5

JINDŘICHOHRADECKÁ ČINOHRA 
TENTOKRÁT NABÍDNE KOMEDII 
N. V. GOGOLA

Na III. nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově 
Hradci bude k vidění divadelní hra „Ženitba“.

Více informací na straně 16

FOLKOVÁ RŮŽE SE VE MĚSTĚ 
NAD VAJGAREM ROZVINE JIŽ PO 
JEDNADVACÁTÉ 

Oblíbený třídenní festival pro vyznavače 
folkové hudby nabídne i letos nevšední 
kulturní zážitek.

Více informací na straně 17

hradečáci páru mají, další rekord 
překonají!
Přesně tak zní název dalšího rekordního pokusu, který ve městě nad Vajgarem odstartuje letošní, v pořadí již 
čtvrtý ročník projektu TOP Týden. V sobotu 26. července se na náměstí Míru můžete od 13.00 hodin těšit 
na vystoupení skupiny Klaret ze Stráže nad Nežárkou. Ta bude návštěvníky akce provázet celým odpoled-
nem. Zhruba ve 14.00 hodin začne registrace účastníků pokusu o rekord. Zájemcům budou rozdávána trič-
ka v zelených a černých barvách, které jsou tolik typické pro vagóny jindřichohradecké úzkokolejky. Účast-
níci budou poté řazeni pod dohledem komisařů pelhřimovské Agentury Dobrý den do vláčku, v jehož čele 
bude nepřehlédnutelná maketa parní lokomotivy. Na její tvorbě se podíleli žáci výtvarného oboru Základní 
umělecké školy Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. O tom, zda pokus nakonec ozdobí nejnovější vydá-
ní České knihy rekordů, rozhodne délka vláčku i počet lidí do něj zapojených.
V rámci sobotní akce bude na náměstí Míru k dispozici také stánek společnosti Jindřichohradecké místní 
dráhy, dále fotokoutek fi rmy BOROVKA, kde si budou moci návštěvníci zdarma pořídit tematický snímek 
a chybět nebude ani občerstvení.
Pokusem o rekord ale letošní TOP Týden v Jindřichově Hradci teprve začíná. Těšit se můžete na výstavy, 
koncerty a další zajímavé akce.

Program:
26. 7. sobota 
POKUS O REKORD „Hradečáci
páru mají, další rekord překonají“,
náměstí Míru, 13.00 – 17.00 hodin
Dobrovolníci v  černých a zelených 
tričkách (barvy vagonů místní rari-
ty-jindřichohradecké úzkokolejky) se 
pokusí vytvořit nejdelší „živý“ vlak.

27. 7. neděle
PROMENÁDNÍ KONCERT 
Husovy sady, 15.00 hodin
hraje Plechová muzika

27. 7. neděle
OBNOVENÍ TRADICE KŘÍŽOVÉ 
CESTY KE SV. JAKUBU
Procesí s farářem a zastavení u jednot-
livých kapliček na křížové cestě s ob-
razy kopírujícími oltář v proboštském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie

29. 7. úterý
FILMOVÉ ÚTERÝ 
kino Střelnice, 11.30, 14.00 ho-
din – Dobrodružství pana Peabody-
ho a Shermana, 16.30, 19.00 hodin – 
Bella a Sebastián

 30. 7. středa
STŘEDEČNÍ HUDEBNÍ VEČERY

Muzeum fotografi e a moderních ob-
razových médií, atrium, 17.00 hodin
Václav Polanský & on Air, Zdeněk 
Duda blues  

31. 7. čtvrtek
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
„LABYRINT SVĚTA“
Muzeum fotografi e a moderních 
obrazových médií, atrium, 19.00 ho-
din, Teatr Víti Marčíka – Labyrint svě-
ta (vstupné 50 Kč na místě)

1. až 3. 8.
FOTOGRAFOVÁNÍ 
V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH
Muzeum fotografi e a moderních 
obrazových médií

1. 8. pátek
LETNÍ KONCERT
náměstí Míru, 19.00 hodin
hraje JH BAND Petra Vondrušky 

1. 8. pátek
NOČNÍ KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA KOSTELA SV. JANA 
KŘTITELE
Od 20.30 hodin provede návštěvní-
ky kostelem (včetně půdních prostor) 
a minoritským klášterem Bc. Petr Po-
kovba. Počet návštěvníků ve skupině 
je omezen, vstupenky je možno si za-

koupit od 1. 7. na pokladně minorit-
ského kláštera ve Štítného ulici. 

2. 8. sobota
LÉTO U VODY
Aquapark Jindřichův Hradec
zábavné odpoledne pro děti i dospělé

2. 8. sobota
LETNÍ KONCERT
náměstí Míru, 19.00 hodin
hraje Vladimír Walda Nerušil 
a trio Taurus

2. až 3. 8.
MODROTISKOVÁ DÍLNA 
DANZINGER V DOMĚ GOBELÍNŮ
ukázka řemesla, dílna pro děti

3. 8. neděle
PORCINKULE
centrum města, 
zábavní pouť s atrakcemi

3. 8. neděle
PROMENÁDNÍ KONCERT
Masarykovo náměstí, 10.00 hodin 
hraje Klaret Strážský výběr

3. 8. neděle 
PORCIUNKULE
pouť v klášteře (klášterní kostel)

Hlavní pořadatel město Jindřichův 
Hradec děkuje za  spolupráci všem 
organizacím a  institucím, které se 
na  zajištění programu TOP Týdne 
2014 podílejí. Změna programu vy-
hrazena.

 Marcela Kozlová
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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 srpen

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: pohled z Nežárecké ulice do Jakubské ulice
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává Alena Zudo-
vá z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,
polovina roku je za námi a čas dovolených před ná-
mi. S prázdninami je úzce svázána cyklistika, kterou 
v posledních letech využívají turisté i obyvatelé měs-
ta k aktivnímu odpočinku. V květnu město zveřejnilo v 
konferenčním sále Muzea fotogra� e a moderních ob-
razových médií Koncepci rozvoje cyklistické dopravy 
města Jindřichův Hradec. Tato koncepce je základním 
materiálem možnosti pro rozvoj cyklistické dopravy 
v Jindřichově Hradci. Jedná se o ucelený dokument pro 
podporu, plánování, přípravu a výstavbu cyklistické 
infrastruktury ve městě. Cílem je především vybudo-
vání sítě cyklistických komunikací zajišťujících potře-
by denní dojížďky i rekreace občanů města, dobudo-
vání kvalitního napojení Jindřichova Hradce na vnější 
cyklistickou síť v okolí včetně průtahu páteřních cyk-
listických komunikací městem. Věříme, že během ně-
kolika let se díky tomuto dokumentu a postupné rea-
lizaci navržených řešení naše město stane pro cyklisty 
bezpečnějším. Na měsíc červenec jsme pro vás připra-
vili spoustu kulturních a společenských akcí, které vám 
zpříjemní léto a pomohou navodit letní pohodu.
Závěrem bych chtěl popřát dětem krásné prožití dvou-

měsíčního volna, které mají před 
sebou a  vám všem, kteří se 
chystáte na dovolenou, přeji 
zasloužený odpočinek po ce-
loroční práci.

Stanislav Mrvka
starosta města

měsíčního volna, které mají před 
sebou a  vám všem, kteří se 
chystáte na dovolenou, přeji 
zasloužený odpočinek po ce-
loroční práci.

Ohlédnutí za městskými dny
6. a 7. června se v Jindřichově Hradci uskutečnily 
oslavy města, které nabídly velmi pestrý program 
jak pro děti, tak pro dospělé. Ten zahrnoval napří-

klad koncert Václava Neckáře a kapely Bacily, vy-
stoupení ABBA STARS Revival, projížďky na ko-
ních, to nej s Michalem Nesvadbou a jiné akce. 

Vyhodnocení květnové akce 
Do práce na kole
Tým cyklistů z  jindřichohradeckého městského 
úřadu, který se zúčastnil květnové akce Do práce 

na kole, vyhrál v kategorii výkonnost. První místo 
za KOLO V(t)IP vyhrála se svou Ekokobylou pa-
ní Miluše Kubů.

Starosta přivítal novou posilu 
vojenského útvaru
Nové vojáky 44. lehkého motorizovaného praporu 
přivítal v Jindřichově Hradci starosta města Stani-
slav Mrvka v pondělí 9. června v refektáři Muzea 

fotografi e a moderních obrazových médií. Nováč-
ci zhlédli animovaný fi lm o  Jindřichově Hradci, 
poslechli si něco málo z historie jindřichohradec-
kého útvaru z úst starosty města a odnesli si drob-
né dárky v podobě propagačních materiálů a kni-
hy o našem městě. 

Děti z mateřských školek 
soutěžily na dopravním hřišti
Jindřichohradecké mateřské školky se zúčastni-
ly ve středu 11. června 2014 prvního ročníku do-

pravní soutěže, kterou pro ně přichystalo město 
Jindřichův Hradec v Domu dětí a mládeže v Rů-
žové ulici. Děti předvedly své znalosti silničního 
provozu, dopravních značek a při jízdě zručnos-
ti ukázaly, jak je jednoduché zaparkovat do gará-

že, aniž by při zajíždění shodily míčky. „Jsem rád, 
že se dopravní soutěž, která probíhá již několik 
let na školách, rozšířila i o mateřské školy. Účast-
níků silničního provozu přibývá a  tyto malé dě-
ti jsou velmi vnímavé a hlavně všímavé. Je dobré, 
že jsou jim pravidla silničního provozu vštěpová-
na již od tak brzkého věku,“ komentoval akci sta-
rosta města Stanislav Mrvka. První místo obsa-
dila 1. mateřská škola, odloučené pracoviště Pod 
Kasárny, druhé místo 1. mateřská škola, Růžová 
a třetí místo 5. mateřská škola, Havlíčkova.

Slavnostní přijetí končícího 
ředitele
Radní města na svém zasedání ve středu 11. červ-
na 2014 poděkovali panu řediteli 1. základní školy 
Josefu Brabcovi za dlouholetou a obětavou práci 
při výchově a vzdělávání mladé generace. 31. čer-

vence 2014 končí PaedDr. Josef Brabec ve funkci 
ředitele školy. Pan Brabec na Základní škole Jin-
dřichův Hradec II, Štítného 121 působí 29 let. 
Od  roku 1988 zastával funkci zástupce ředitele 
školy. Ředitelem této školy byl jmenován Radou 
města Jindřichův Hradec od 1. srpna 2009. Jeho 
celoživotní zálibou je sport, především lední ho-
kej. Ke své práci ve školství přistupoval a přistupu-
je vždy svědomitě a zodpovědně.

Slavnostní přijetí žáků 
základních škol
Za vynikající výsledky ve vzdělávání a vzornou re-
prezentaci města Jindřichův Hradec v  rámci mi-

moškolní činnosti byli oceněni žáci jindřichohra-
deckých základních škol. V  pondělí 16. června 
2014 jim starosta města Stanislav Mrvka poděkoval 
společně s  místostarosty Bohumilem Komínkem 
a  Pavlem Vejvarem. Žáci obdrželi děkovné listy, 
drobné dárky a zapsali se do pamětní knihy města.

Alfred Němec oslavil životní 
jubileum
V pondělí 16. června 2014 oslavil své krásné ži-
votní jubileum bývalý místostarosta Alfred Ně-
mec. K jeho 70. narozeninám mu vše nejlepší 
popřáli také radní města. Pan Němec byl 16 let 
radním města Jindřichův Hradec a z toho pozi-

ci místostarosty zastával 12 let. S přáním všeho 
dobrého se také připojují všichni zaměstnanci 
města Jindřichův Hradec.

Karolína Průšová
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Když jste se rozhodli vybavit domácnost nový-
mi spotřebiči a zbavit se starých, určitě už jste 
se se sběrnými prostředky společnosti ELEK-
TROWIN setkali. Různé typy vyřazeného elek-
tra potřebují na své cestě k ekologické recykla-
ci různé zacházení. Jinak vypadá manipulace 
s  lednicemi a pračkami, jinak s rychlovarnými 
konvicemi nebo fény. Jiné podmínky má navíc 
ke své práci obsluha sběrného dvora, jiné zase 
zaměstnanci svozové firmy, kteří přijedou vy-
prázdnit kontejner na  drobné elektro umístě-
ný na ulici. Tomu jsou přizpůsobeny různé ty-
py sběrných prostředků, které postupně vyvinul 
kolektivní systém ELEKTROWIN.
WINTEJNER
Na sběrných dvorech obcí a měst se stále čas-
těji setkáte s  velkoobjemovým kontejnerem, 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

městský úřad informuje

Seznamte se se sběrnými prostředky ELEKTROWINu
kterému se říká 
WINTEJNER. Je za-
střešený a  uzamy-
katelný, takže odolá 
i  případnému ná-
jezdu nenechavců, 
kteří by překonali 
oplocení sběrného 
dvora. Velké spotře-
biče, jako jsou led-

nice, se v něm ukládají odděleně od ostatních. 
Jeho kapacita je zhruba 40 m3.
Malý kontejner
Ve městech a obcích rozmísťuje ELEKTROWIN 
malé kontejnery červené barvy na malé spotře-
biče. Právě ty lidé zatím ještě občas vyhazovali 
do obyčejných popelnic. Kontejnery jsou navr-
ženy a vyrobeny tak, aby se do nich vešly prá-
vě jen spotřebiče velikosti rychlovarné konvice 
a podobných domácích pomocníků. Také jejich 
kapacita je podstatně menší – vejde se do nich 
zhruba 0,25 m3. To představuje kolem 30 fénů, 
kávovarů nebo žehliček, případně 6-8 vysavačů 
či mikrovlnek.
Sběrné nádoby
U  prodejců elektra nebo při různých akcích 
ELEKTROWINu jste se v  minulosti mohli  

setkávat a  stále ještě možná setkáváte se sběr-
nými nádobami obsahujícími vyměnitelný bag. 
Pokud do  nich odložíte svůj spotřebič, máte 
rovněž záruku, že se dostane k ekologické recy-
klaci v odborném zpracovatelském závodě.
Prodejny jsou postupně vybavovány sběrnými 
prostředky, aby se s  předstihem zajistilo plnění 
povinnosti sběru drobných spotřebičů na pro-
dejnách bez ohledu na nákup nových. Od února 
2014 totiž musejí všichni obchodníci s prodejní 
plochou vyhrazenou pro prodej elektra 400 m2  
a větší zdarma odebírat malé spotřebiče, jejichž 

žádný rozměr ne-
přesahuje 25 cm, 
aniž to podmiňují 
nákupem nových.
Děkujeme, že vyu-
žíváte všech těchto 
možností a přispí-
váte tak ke zlepše-
ní stavu životního 
prostředí v  Jindři-
chově Hradci a je-
ho místních čás-
tech.

František Bulíček

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 1 286 televizí, 525 monitorů a 14 909,10 kg 
drobného elektra. Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektro-
odpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, pri-
márních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Ví-
me také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která 
pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získa-
la certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových mo-
nitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Studie LCA posuzuje 
systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného 
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku fi-
nální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produk-
tu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky stu-
die jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody 
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatel-

ný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stov-
ky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná 
lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde 
ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilo-
metrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například 
spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce 
vytřídili 1 286 televizí, 525 monitorů a 14 909,10 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 636,01 MWh elektřiny, 31 001,56 litrů ropy, 2 799,16 m3 vody 
a 24,76 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 139,99 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 554,86 tun. Když 
si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 
tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spo-
třebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, 
kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží 
obrovský dík.

František Bulíček

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
O hrušni z Dolní Radouně už se ví
Nadace Partnerství každoročně pořádá celostátní anketu Strom roku. Jedním z finalistů v loňském ročníku byla i hrušeň z Dolní 
Radouně, která byla do ankety nominována odborem životního prostředí. Hrušeň je památným stromem a dle obvodu kmene 
410 cm je druhou nejmohutnější hrušní v Jihočeském kraji. Její stáří je odhadováno na 200 let. Ve finále se hrušeň umístila na 
11. místě, titul Strom roku 2013 získal 150 let starý „Dub ochránce“ z Višňové v Libereckém kraji, který při povodni zachránil 
domy i dva lidské životy. V rámci ankety proběhlo charitativní hlasovaní, jehož výtěžek byl použit na výrobu a instalaci infota-
bule o hrušni. Infotabule je umístěna v Dolní Radouni u chodníku, v blízkosti autobusové zastávky a nově budovaného hřiště, 
odkud je i dobrý výhled na hrušeň. Tato realizace byla vytvořena z veřejné sbírky Nadace Partnerství.

František Chmelík
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městská policie
Výpis z událostí
25. 5. 2014 v 04.30 hodin byli strážníci přivoláni do 
nonstopu na nábřeží, kde mělo dojít k fyzické potyč-
ce dvou mužů. Muž (46 let) měl údajně za to, že dru-
hý muž (37 let), jehož sexuální orientace ho řadí mezi 
údajná 4%, měl v minulosti dělat nemravné návrhy je-
ho synovi. No, a když ho měl pěkně po ruce a byl po-
vzbuzen určitým množstvím alkoholu, tak mu hned 
dvě třepnul. Strážníci napadeného muže převezli na 
ošetření do Nemocnice Jindřichův Hradec, kde byl 
tento se zlomeninou nosu hospitalizován. Strážníci 
věc zpracovali a předali k dalšímu řízení Policii ČR.

26. 5. 2014 ve 14.30 hodin si vyšla na nákup do Kau-
flandu žena (68 let).  Nákup řádně ukládala do ná-
kupního vozíku. Poté u stojanu s  brýlemi jedny 
vyzkoušela a šup s nimi do kabelky. Ostatní zboží za-
platila, za pokladnou však aktivovala detekční rám. 
V kanceláři ostrahy vyndala z kabelky ty dvouoké 
původce potíží. Za přestupek proti majetku jí stráž-
ník na místě uložil blokovou pokutu.

27. 5. 2014 v 19.50 hodin se v nákupním prostoru 
pohyboval podnapilý muž (44 let). Pranic mu neva-

dilo, že je jediným zákazníkem. Procházel se bez ná-
kupního vozíku a zboží cpal rovnou do plátěné tašky, 
kterou měl přes rameno. U regálu s mléčnými vý-
robky vzal kus sýra, a aniž by se obtěžoval s jeho roz-
balováním, hned se do něj zakousl. Ani nezjišťoval, 
proč mu nejde ukousnout a nacpal ho do náprsní 
kapsy bundy. Více už se nesnažil a zamířil kolem po-
kladny rovnou k východu. Zaměstnankyně prodej-
ny, která ho celou dobu pozorovala, srdnatě přisko-
čila ke dveřím, uzamkla je a přivolala hlídku městské 
policie. Za krátkou dobu stačil zlodějíček ukrást cel-
kem 17 čokolád a již zmíněný sýr. Všeho bylo za ne-
celé čtyři stovky. Poškozený sýr odmítl zaplatit, proto 
strážníci věc zpracovali a předali ke správnímu řízení 
právnímu oddělení MěÚ J. Hradec.

29. 5. 2014 v odpoledních hodinách při pěší po-
chůzce zaměřené na kontrolu veřejného pořád-
ku zjistil strážník ve Václavské ulici osobní vozi-
dlo Honda se staženým oknem na levých předních 
dveřích. Pomocí stálé služby se podařilo zjistit a zá-
roveň vyrozumět majitele, který se k vozidlu dosta-
vil a řádně ho zabezpečil.

30. 5. 2014  Další liška podšitá, žena (24 let), si 
myslela, že převeze ostrahu Kauflandu. Nařasi-
la si boudičku dětského kočárku tak, aby se do ní 
pohodlně vešla papírová krabice, která nebyla při 
běžném pohledu vidět a vyrazila na „nákup“. Do 
krabice naložila zboží za cca 270 Kč a chystala se 
bez zaplacení prodejnu opustit. Za pokladnou se 
hrozně divila, proč ji ostraha žádá o následová-
ní do kanceláře. Zde už zcela dobrovolně vynda-
la na stůl zboží z výše popsaného úkrytu. Na dotaz 
strážníků, proč krade, zcela logicky odpověděla, že 
žije sama s dětmi a nějak je uživit musí. No, ale jak 
praví staré přísloví „z pokutových bloků polévku 
neuvaříš“.

4. 6. 2014 Několik blokových pokut za veřejné po-
horšení v posledních dnech dostal muž (59 let), kte-
rý se potuloval podnapilý a pomočený kolem ná-
kupních středisek a obtěžoval zákazníky žádostí 
o peníze na zakoupení cigaret a dalšího alkoholu. 
Pokaždé byl strážníky z místa vykázán.

Rudolf Gabriel

Když pieta a úcta chybí …
Jarní a letní období je každoročně okamžikem, kdy se kolem nás probouzí 
nejen příroda, ale i práce nás – lidí – začíná po zimním odpočinku nabí-
rat obrátky. Nejinak je tomu i na městském hřbitově a pomineme - li jarní 
údržbu hrobů, pak to letošní jaro se u nás neslo ve znamení oprav, úprav 
a velkých změn. Hned na počátku února započala rozsáhlá rekonstrukce 
válečného pohřebiště obětí 1. světové války, včetně dalších tří památníků. 
Po slavnostním znovuotevření v květnových dnech zaburácela hřbitovem 
těžká mechanizace a hlavní komunikace míst posledního odpočinku za-
čaly měnit svou tvář. Travnatá a písčitá místa dostala nový, pevnější po-
vrch, který ulehčí občanům snadnější přecházení mezi jednotlivými od-
děleními nebo odnesení odpadu do kontejnerů či procházku hřbitovem. 
Až sem by se mohlo zdát, že je všechno v naprostém pořádku, jenže …
Nové komunikace si nejvíce oblíbili cyklisté, kteří díky opraveným cestám 
neslézají ze svých bicyklů a rovnou z hlavní komunikace jedou mnohdy 
až ke svému hrobu! Doposud šlo o jev méně častý, protože zvláště ti star-
ší, kteří si na prašných či rozmoklých komunikacích nebyli jisti svým jízd-
ním „umem“, si nemohli tento popravdě řečeno nehorázný luxus dovolit. 
Nyní bez sebemenších skrupulí vjíždí do areálu hřbitova více než polovina 
těch, kteří jako dopravní prostředek zvolili kolo. 

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

ODBOR ROZVOJE

Tito lidé jakoby nevnímali 
nejen dopravní značku, kte-
rá tento úkon přímo zakazu-
je, ale nezastaví je někdy ani 
hlouček černě oděných spo-
luobčanů čekajících u obřad-
ní síně na zahájení smuteční-
ho obřadu. 
Nad domluvami pracovníků 
správy hřbitova jen mávnou 
rukou, mnohdy tento pohyb 
doplní i jadrnější větou, kterou však ani nelze citovat.
A protože se situace neustále zhoršuje a vyhlídky na nápravu „hříšníků“ 
a ignorantů piety a úcty k těmto místům jsou takřka nulové, plánuje sprá-
va hřbitova ve  spolupráci s  městskou policií opatření. Pak nezbývá než 
doufat, že si někteří z nás konečně uvědomí, že hřbitov není silnice.

Hana Palusková 
Foto: Kamila Simandlová 

Bezpečnostní osvětlení přechodu v obci Horní Žďár pomůže chodcům i řidičům
Na  konci května byly dokončeny stavební úpravy autobusové zastávky 
a přechodu pro chodce v obci Horní Žďár na průtahu silnice I/34. Stávající 
zastávka a přechod pro chodce byly přesunuty blíže k Jindřichovu Hradci. 
Na pravé straně silnice I/34 ve směru od Č. Budějovic na J. Hradec vznikl 
nový autobusový záliv.  Jedná se o autobusové stání, které je mimo jízdní 
pruh, bez fyzického oddělení – zálivová zastávka. Dále zde došlo k úpravě 
chodníku a nástupiště. Na protější straně byl vybudován nový chodník ze 
zámkové dlažby. Chodník je veden k novému osvětlenému přechodu pro 
chodce. V místech bezbariérových nájezdů na chodník a místech přecho-
dů pro chodce jsou zřízeny varovné a signální pásy ze speciálních dlažeb-

ních prvků, které jsou provedeny v odlišné barvě než dlažba chodníků. 
V rámci stavby došlo k doplnění stávajícího veřejného osvětlení o bezpeč-
nostní osvětlení nového přechodu pro chodce. Na každé straně přechodu 
je jeden nový ocelový stožár veřejného osvětlení. Tento osvětlený přechod 
byl spolufinancován ve výši 300 000 Kč v rámci grantového řízení Podpo-
ra regionů 2013 z Nadace ČEZ. Vybudování nového osvětlení na tomto 
přechodu pro chodce přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel této místní 
části J. Hradce, ale pomůže i řidičům, kteří obcí projíždí. 

Vladimír Krampera
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policie Čr
Uskutečněné preventivní akce
1) Oblastní kola Soutěže mladých cyklistů - květen 2014 (J. Hradec, Dačice, Třeboň)

2) Dětský den IPA, NOS
24. května se na pistolové střelnici v Dolním Skrýchově konal další ročník policejního dětského dne, který i letos pořádala jindřichohradecká územní 
skupina mezinárodní policejní asociace IPA a Nezávislý odborový svaz Policie ČR pro děti svých členů i ostatních policistů a hostů. 94 soutěžících dětí 
si prohlédlo těžkou techniku Hasičského záchranného sboru, v prostoru střelnice si mohli účastníci prohlédnout vozidlo v barvách Policie ČR i Měst-
ské policie Třeboň, nechyběly již tradiční ukázky výcviku služebního psa. Scénky jindřichohradeckého Klubu vojenské historie v prvorepublikových 
uniformách doplnila ukázka maskérky Českého červeného kříže, jejíž umění vytvořit zdání nejrůznějších zranění na kůži účastníků bylo dětmi s rados-
tí využíváno. Své umění předvedli rovněž šermíři Páni z Hradce. Děti si mohly také prohlédnout i zkusit výstroj pořádkové policie, něco z výzbroje té 
současné i prvorepublikové a také speciální obleky hasičů. Okamžitou oblibu si získalo měření rychlosti běhu radarem městské policie. Po vyprázdnění 
soutěžních stanovišť se vyhledávanou atrakcí stalo také svezení veteránem amerického vojenského jeepu a dovádění ve skákacím hradu, který zapůjčil 
jindřichohradecký městský úřad, odbor školství. 

Prevence:  
Letní prázdniny - děti jsou samy doma
Mnozí rodiče bohužel nemají v  dnešní tíživé době dostatek finančních 
prostředků  na zaplacení letních či příměstských táborů pro děti a zajiště-
ní programu na celých devět týdnů. 
V případě, že děti zůstanou některé dny samy doma, bez dozoru dospě-
lých, měly by být poučeny o základních pravidlech, jak se chovat v růz-
ném prostředí a různých situacích. Měly by znát i možnosti, jak trávit svůj 
volný čas bezpečně. Nemusí totiž zůstat samy jen doma, ale budou samy 
venku, na koupališti, na silnici, na hřišti apod.
Děti by měly znát různé způsoby a možnosti,   jak dát rodičům o sobě 
zprávu, o tom, že jsou v pořádku, kde a s kým jsou a kdy se vrátí domů, jak 
a kdy použít  telefon, mobilní telefon nebo internet. Děti by měly být při-

Mezi základní doporučení patří bezpečné chování:
doma:
• zaměstnejte dítě bezpečnou činností jako je kreslení, čtení,  práce na počítači, 

sledování  pohodových  televizních  programů, zadejte dětem přiměřenou do-
mácí práci - určitě není na škodu 

• naučte dítě telefonovat (mělo by vědět, že se nesmí bavit s cizími lidmi po tele-
fonu, ani když stojí neznámý člověk za dveřmi bytu) 

• pravidla opatrnosti platí o to víc na ulici a to i v případech, že cizí člověk poža-
duje cokoli a za případnou odměnu 

• děti by si neměly vodit cizí děti nebo cizí kamarády do bytu bez vědomí a svo-
lení rodičů 

• klíče od bytu by si měly děti schovat a nosit skrytě, měly by mít u sebe malé fi-
nanční částky 

na koupališti:
• samotné děti k volně přístupné vodě nepatří (neznalost vodní hladiny se nevy-

platila mnohému dospělému, natož dětem) 
• děti by měly jít na koupaliště nebo k vodě jen s vědomím a svolením rodičů, a 

pokud již dostanou svolení, měly by koupaliště navštívit nejméně ve dvou 
ve volné přírodě:
• je nutné, aby dítě znalo možná nebezpečí, která mu hrozí 
• mělo by vědět, že nesmí přistupovat k cizím autům nebo dokonce stopovat 
• dítě by mělo vědět, že pády z výšek (např. ze stromů) mají mnohdy celoživot-

ní následky 
• v případě, že nemá dítě prostorovou orientaci, nemělo by se vydávat do volné 

přírody samo (i zde platí rada - nemluvit a nevěřit cizím lidem) 
na silnici může být dítě cyklistou i chodcem:
• dítě by mělo znát základní pravidla silničního provozu (mělo by znát alespoň 

praveny a znát základní varianty volání o pomoc, např. „Tohle není můj 
tatínek, pomozte mi…“, apod.
Doporučujeme, aby rodiče vedli své děti od raného věku k základním pra-
vidlům ochrany života, zdraví a majetku. Platí zásada, že čím je mlad-
ší dítě, tím je ohroženější. Pokud by zůstalo dítě samo doma, mělo by 
znát  pravidla, jak se chovat. Rodiče by měli být ti nejbližší, kterým dí-
tě důvěřuje, měli by znát své dítě a tudíž také vědět, co mohou od svého 
„drobečka“ očekávat. V tom smyslu pak zaměřit svá ponaučení v souvis-
losti s ochranou života, zdraví a majetku a vhodným využitím prázdnin. 
Rodiče by měli mít základní informace,  jak předejít únosu či útěku dětí, 
měli by vědět, jak se zachovat, když se dítě ztratí.

základní dopravní značky, vědět jak má být vybaveno jízdní kolo, povinnosti 
cyklistů apod.) 

• dítě jako chodec je hendikepováno už tím, že nemá výšku dospělého a má vel-
mi omezený zorný úhel (když nic nevidí na silnici, neznamená to, že se neblíží 
žádné vozidlo)   

• děti by se měly naučit základům bezpečného přecházení silnice (při přecházení 
silnice se nejen rozhlédnout, ale i naslouchat zvukům, rozlišit je, chvíli počkat 
a pak teprve přejít vozovku) 

• děti by měly vědět, že absolutní přednost na přechodech nemá ani dospělý 
chodec 

Na závěr:
Rodiče a děti by se měli domluvit, že budou platit určitá pravidla kont-
roly (např., že dítě  sdělí kam, s kým, kdy a na jak dlouho odchází z domu, 
jak bude kontaktovat a informovat rodiče o tom, kde a s kým tráví svůj vol-
ný čas), dítě by nemělo zůstávat dlouho samo, mělo by být vždy v kontaktu 
s ostatními lidmi v případě, že je dítě pozorováno neznámým člověkem delší 
dobu, mělo by utéct na rušné místo, mezi kamarády, všude tam, kde by mohli 
být náhodní svědci, případně možný telefonický kontakt na rodiče. 
V  případě zjištěné ztráty nezletilých dětí je nutné   ihned volat Policii ČR, 
u starších dětí záleží na konkrétní situaci. Pokud rodiče ví o tom, že jsou jejich 
děti nespolehlivé a často chodí domů pozdě, pak je na místě, aby s oznámením 
na policii počkali do doby, než sami prohledají okolí domova, zavolají kama-
rádům svého dítěte, apod. 

Hana Millerová
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                      Datum           Datum
                    narození            úmrtí

                      Datum           Datum
                    narození            úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště Jméno, příjmení, bydliště

Od 11. 5. 2014 do 10. 6. 2014 nás opustili: 

Jan DOLEŽAL, Jindřichův Hradec 17. 9. 1938 11. 5. 2014
Božena DVOŘÁKOVÁ, Lhota 14. 7. 1934 14. 5. 2014
Milan RADVANSKÝ, Číměř 26. 12. 1939 14. 5. 2014
Heřman GERL, Dolní Skrýchov 21. 8. 1946 16. 5. 2014
Vladimír KAŠTÁNEK, Jindřichův Hradec 20. 7. 1960 16. 5. 2014
Zlata ŠAMALOVÁ, Jindřichův Hradec 1. 9. 1975 16. 5. 2014
Blažena PLCHOVÁ, Nová Ves nad Lužnicí 15. 11. 1932 17. 5. 2014
Milan NEDBAL, Karlov 8. 1. 1947 17. 5. 2014
Michal HAŠKO, České Velenice 3. 2. 1983 18. 5. 2014
Marie PAVLOVSKÁ, Nová Včelnice 2. 11. 1938 18. 5. 2014
Antonín DEMETER, Jindřichův Hradec 16. 3. 1955 21. 5. 2014
Jaroslava VYHLASOVÁ, Lipnice u Dačic 9. 5. 1950 22. 5. 2014
Veronika HANZLOVÁ, Jindřichův Hradec 16. 9. 1985 24. 5. 2014
Miroslav BÍLÝ, Suchdol nad Lužnicí 23. 2. 1941 25. 5. 2014
Josef VANÍČEK, Lodhéřov 25. 3. 1951 26. 5. 2014
IvanaKROUPOVÁ, Studená 18. 6. 1975 26. 5. 2014
Stanislava VODRÁŽKOVÁ, Nová Včelnice 12. 1. 1930 29. 5. 2014
Miroslav ŠAŠEK, Jindřichův Hradec 16. 10. 1927 29. 5. 2014
Věra LAPKOVÁ, Nová Včelnice 22. 9. 1939 30. 5. 2014
Vlastimil VÁVRŮ, Jižná 29. 3. 1978 1. 6. 2014
Jaroslav HAMR, Ratiboř 25. 11. 1946 1. 6. 2014
Věra REJLOVÁ, Jindřichův Hradec 11. 9. 1925 2. 6. 2014

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

Foto: Archiv města Jindřichův Hradec

spoleČenská kronika
Přivítali jsme nové občánky
V pátek 6. a 20. června 2014 se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem 
Mrvkou. Na svět byly přivítány tyto děti: 
Melská Mia, Duba Adam, Hendrych Matyáš, Janák Ondřej, Kolář Antonín, Kovář Jindřich, Kratochvíl Viktor, Lexa Mikuláš, Loskot František, Masopust 
Tomáš, Steinhauser Vít, Vávra Jan a Vopálková Lily. Camrdová Aneta, Dvořáček Ondřej, Ježdík Matouš, Kopačka Šimon, Pažitka Antonín, Prchlíková 
Elena, Šamal Michal, Šiponová Gabriela, Vaňková Květuše a Holakovská Natálie.

Text: Karolína Průšová
Foto: Libuše Šenkeříková, FotoStudio JH

Josef PIVEC, Mnich u Kardašovy Řečice 21. 3. 1947 2. 6. 2014
František ROD, Dunajovice 9. 6. 1947 4. 6. 2014
Karel KOLÁŘ, J. Hradec - Radouňka 6. 7. 1948 4. 6. 2014
Věra JILKOVÁ, Jindřichův Hradec 14. 10. 1926 4. 6. 2014
Josef PROCHÁZKA, Jindřichův Hradec 8. 12. 1946 5. 6. 2014
Jan DRAŽAN, Nová Bystřice 9. 5. 1922 7. 6. 2014
Milan BLÁHA, Jindřichův Hradec 30. 1. 1945 8. 6. 2014
Drahoslava NEKOLOVÁ, Suchdol n. Luž. 28. 10. 1948 9. 6. 2014
Jiří SUCHÝ, Jindřichův Hradec 12. 11. 1930 10. 6. 2014
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na 450, na první zápas zajisté dosti značný. Muž-
stvo S.K. po  stránce technické bylo slabší a  při 
mnohém útoce, jenž se zdál již býti skoro rozhod-
ným, neurovnané; znáti bylo též některé nedo-
statky kombinační, avšak celkově tím získával zá-
pas na zajímavosti. S.K. musel vynaložiti veškerou 
svoji sílu tělesnou proti hostům, kteří hned na po-
čátku předvedli krásnou a fair kombinovanou hru. 

Osudný lov kachen
Minulou neděli odebrala se větší společnost z Jin-
dř. Hradce ku střelbě kachen na rybníce nedale-
ko obce Vydří. Ku střílejícím přidal se tam 22 le-
tý obchodní příručí p. Ant. Spinka ze Žedlichovic, 
v  Jindř. Hradci kandidující. Týž, když po  jedné 
ráně spadla kachna do rákosí, pokusil se pro tu-
to do vody vejíti. Rybník v místech těch není pří-
liš hluboký, než nešťastný mladík byl poblíže své-
ho cíle nepochybně zachvácen křečmi a klesl pod 
hladinu. Tonoucímu bylo spěcháno ku pomoci, 
ale bohužel nalezen již mrtvým.  Dojem po  ne-
štěstí byl u celé společnosti hrozný. Osudný skon 
mladíka toho vyvolal všudy upřímnou soustrast.

31. července 1914
Mým národům!
Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, 
která z Boží milosti jsou Mi ještě dopřána, mo-
hl zasvětiti dílům míru a uchránil Svoje národy 
před těžkými obětmi a břemeny války. V  radě 
Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy 
protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych 
na obranu cti svého mocnářství, na ochranu je-
ho vážnosti a moci, k zabezpečení jeho državy 
po dlouhých letech míru chopil se meče. 

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

První červencové číslo z roku 1914 bylo věnováno osudné události, která otřásla celým tehdejším světem. Ohlas přinesl na první straně 
v černém rámečku tento text: „Následník trůnu nejjasnější arciv. František Ferdinand d’Este a jeho choť paní vévodkyně Žofie Hohen-
bergova, roz. Hrab. Chotkova, zavražděni v Sarajevě.“ Doslova celé číslo 27 z 3. července 1914 bylo věnováno osobě tragicky zemřelého 
následníka trůnu a detailnímu popisu průběhu zločinu. Samostatný příspěvek byl věnován návštěvám Ferdinanda d’Este v Jindřichově 
Hradci. Bylo zde zveřejněno i množství drobných zpráv o projevech smutku ve městě. V Muzeu Jindřichohradecka se toto zmiňované číslo 
dochovalo v samostatné původní smuteční vazbě zhotovené z hedvábí se zlaceným potiskem, pravděpodobně v omezeném počtu kusů.

3. července 1914
Srdce se chvěje, hlava odpírá domysliti a  ruka 
nechce dopsati tuto strašlivou zvěst: Vznešený 
dědic slavného trůnu Habsburského po  mané-
vrech bosenských, konaje v zastoupení Jeho Ve-
ličenstva císaře návštěvu v hlavním města anek-
tovaného území, nachází tam i  s  milovanou 
chotí svou ukrutnou smrt při atentátu z  ruky 
zákeřných, mladickým nerozumem zvášnělých 
fanatiků za  to, že více než 30letá vláda našeho 
moudrého panovníka přinesla jim do  tamních 
nehostinných krajů osvobození od  jha turecké-
ho, pořádek a blahobyt, o jakých se jim ani ne-
snilo.

O průběhu zločinu došly tyto zprávy:
Když J. cís. K. Výsost arcivévoda Fr. Ferdinand 
z  chotí 28. června dopoledne ze sarajevské-
ho konaku jel k  holdování obecenstva a  měs-
ta do radnice, hodil typograf Gabrinovič proti 
arcivévodskému automobilu bombu, ale zasá-
hl hned následující druhý vehikl, v němž sedě-
li hrabě Boos Waldeck a pobočník chefa zem-
ské správy podplukovník Merizzi, které zranil. 
Z obecenstva kleslo 6 osob. Po skvělém přivítání 
v radnici, až zrazován, nastoupil J. Výsost s cho-
tí okružní cestu zcela dle programu. Na nábřeží 
Applově v úzké ulici vyběhl proti povozu z obe-
censtva student Princip a vystřelil na sedící pan-
stvo – kromě arcivévodských manželů ještě hra-
bě Harrach a zemský velitel Potiorek – několik 
ran z browningu. Zprvu se zdálo, že chybil – až 
najednou J. Výsost počal krváceti na krku a choť 
jeho, stírajíc krev, pojednou se sesula dovnitř 
automobilu vyměnivši s J. Výsostí ještě několik 
okolí neslyšitelných slov. Při vjezdu do konaku 
ukázala se v ústech p. arcivévody krev, padl ce-

lou tíhou – kule přeťala krční tepnu. Když zdě-
šená suita vyzdvihla raněné, viděli, že umírají. 
Skutečně, nenabyvše více vědomí, po čtvrt ho-
dině skoro současně oba zranění vypustili duši. 

10. července 1914
Jeho veličenstvo císař a král národům
Dne 4. července po  1. hod. odpolední těž-
ké železné dvéře hrobky v Artstettenu zapadly 
za dvěma rakvemi. Arcivévoda následník Fran-
tišek Ferdinand a  jeho choť Žofie vévodkyně 
z Hohenbergu náleží již jen upomínkám. Těž-
ce sklíčený mocnář vydal za příčinou úmrtí své-
ho synovce dva vlastnoruční listy: jeden k náro-
dům, druhý k celé armádě.

Dešťoměrná a teploměrná zpráva 
za červen 1914
Letos průměrná teplota červnová +14,8;°C jen 
o málo větší proti loňsku 14,6°C, kdežto před-
loni byla +16°C; proti květnu jest o 3,3°C vyšší. 
Nejteplejší den byl dne 22. s průměrem denním 
+19,3°C. Nejnižší průměrná teplota denní by-
la 6. června při 8,9°C, protože byla též nejnižší 
teplota polední. Pršelo 21krát, deštivých a poš-
mourných dnů bylo jen 10, jasných slunečných 
14, polojasných 6. Napršelo celkem 47 mm, byl 
tedy červen letos měsícem suchým. Úroda sto-
jí krásně, sena byla svezena příznivě, nyní však 
jest žádoucí déšť vydatný, aby pro otavu půda se 
hojně zvlhčila a všecka příroda se osvěžila. 

Football
F.H.C. Achilles Třeboň v S.K. Jindř. Hradec, hrán 
na vojenském cvičišti dne 5. července o ¾ 5. od-
poledne za nádherného počasí, počet obecenstva 

Starosta poblahopřál odbojáři k narozeninám
V červnu oslavil krásných 94 let jihočeský rodák, pan architekt Karel Pudil. Narodil se 8. června 1920 v Lomnici 
nad Lužnicí. Celý život pracoval jako stavař a projektant. V průběhu války studoval ve Zlíně v ateliéru architekta 
Karfíka. Zde se zapojil do odbojové činnosti. Pracoval pro partyzánskou brigádu Jana Žižky, která operovala zejmé-
na v oblasti Zlínska a Vsetínska. Navíc byl několik let totálně nasazen v Rakousku. Po válce se věnoval své profesi 
stavaře. Ke konci své kariéry pracoval jako městský architekt v Jindřichově Hradci. K jeho krásným narozeninám 
mu přišel popřát zdraví i starosta města Stanislav Mrvka. Na fotografii je oslavenec společně se synem Pavlem Pu-
dilem, Františkem Tomanem a starostou města.

František Toman
Foto: Karolína Průšová
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…abychom nezapomněli                Pamětní deska čtvrtého ze „Tří králů“
Procházíme-li se naším městem, oku bystrého 
pozorovatele jistě neunikne řada pamětních de-
sek, připomínajících významné občany Jindřicho-
va Hradce. Většina z nich je umístěna na domech 
v centru města a přilehlém okolí. Mezi ty, které vět-
šinou lidé minou, patří pamětní deska Františku 
Peltánovi umístěná na  jeho rodném domě v ulici 
9. května ve Zbuzanech.
František Peltán se narodil 1. dubna 1913 v domě 
čp. 223/II, též nazývaném „U Mrkvičků“. Byl nej-
mladším ze tří synů manželů Antonína a Marie 
Peltánových. Jeho otec padl jako příslušník jind-

řichohradeckého pěšího pluku 75 již v roce 1915 na ruské frontě, jeho ma-
minka tak zůstala sama na výchovu svých tří synů. Když František, kterému 
bratři říkali Ferry, ukončil povinnou školní docházku, vyučil se čalouní-
kem a dekoratérem. V roce 1933 byl odveden a v listopadu téhož roku na-
stoupil vojenskou základní službu u leteckého pluku v Praze. Po ukončení 
základního výcviku byl odeslán k telegrafnímu pluku č. 1 v Kutné Hoře, 
kde byl cvičen na funkci radiotelegrafisty. Výcvik ukončil s výtečným hod-
nocením. V roce 1935 sloužil jako radiotelegrafista na Hlavní radiotelegra-
fické stanici v Praze a pražském letišti. Ve stejném roce se stal déleslouží-
cím poddůstojníkem. 
Brzy po  vzniku Protektorá-
tu byl František Peltán zařa-
zen jako záložní radioteleg-
rafista pro obsluhu vysílaček 
domácího odboje. Zlomovým 
okamžikem jeho života se stal 
den, kdy se stal radistou od-
bojové skupiny „Tři králo-
vé“, tvořenou podplukovníky 
Balabánem, Mašínem a  štáb-

ním kapitánem Morávkem. Tím-
to dnem pro něj nastává nejak-
tivnější, ale také nejnebezpečnější 
období jeho života. Pětkrát se mu 
podařilo šťastně uniknout před  
zatčením, pošesté už mu však štěstí 
nepřálo. Jeho životní cesta se uza-
vřela 20. července 1942, kdy umírá 
v německé nemocnici na průstřel 
hlavy, který utrpěl 13. července 
při přestřelce s  gestapem v  Kin-
ského sadech v Praze.
V roce 1946 byl posmrtně vyznamenán Čsl. válečným křížem 1939 a pak 
se na jeho osobu postupně zapomínalo. Předlistopadový režim nepokládal 
za potřebné připomínat národu hrdinství příslušníků nekomunistického od-
boje, a tak změnu přinesl až listopad 1989. Již v dubnu 1990, na 7. zasedání 
rady města, byl předložen návrh na umístění pamětní desky na  jeho rod-
ném domě. A tak v kronice města Jindřichův Hradec 1984 - 1990 na straně 
160 můžeme číst zápis z roku 1990:
„V pátek 20. července byla odhalena pamětní deska radiooperátorovi vysí-
lačky SPARTA I ilegální pražské organizace Obrana národa Františku Peltá-
novi, který obklíčen gestapem v pražských Kinského sadech volil dobrovol-
nou smrt. Jeho medailon byl publikován v muzeem vydané studii Jejich stín 
kráčí s námi...“
Odhalení této pamětní desky však bylo opět na dlouhá léta jedinou připo-
mínkou jeho hrdinství. Až v roce 2013 se podařilo jindřichohradecké Jedno-
tě Československé obce legionářské s významnou pomocí města Jindřichův 
Hradec a Společnosti škpt. Václava Morávka z Kolína uskutečnit akci, při 
které byla v sobotu 6. dubna na rodném domě „Ferryho“ odhalena nová pa-
mětní deska a čet. Peltán byl jmenován do hodnosti kapitána in memoriam. 

Petr Pokovba

Původní pamětní deska se stane součás-
tí expozice v Leteckém muzeu v Deštné.

Pamětní deska

František Peltán

spolky, zájmové a vzdělávací organizace
Benefiční AKCE CIHLA vkročila do 11. ročníku konání v jižních Čechách

Tradiční benefiční Akce cihla se opět postupně představuje veřejnosti v těchto dnech a termínech: 

České Budějovice, ul. Kanovnická, 9. 6. – 20. 6. 2014
Jindřichův Hradec, u státního zámku, 1. – 13. 7. 2014
Hluboká nad Vltavou, u státního zámku, 21. 7. – 3. 8. 2014

Akce není žádnou novinkou, určitě se s ní mnozí setkali a namalovali si šamotovou cihličku za 100 Kč na některém ze stánků. Třeba ji i přidali na sym-
bolickou zeď a podpořili tak odkaz celé akce – život ve svobodě pro lidi s mentálním postižením. Šíření myšlenky o právu na samostatný život těchto lidí 
s handicapem pomocí benefiční akce začalo před 15 lety v občanském sdružení Portus Praha. Zapojilo se do ní postupně několik občanských sdružení, 
která podporují tento názor a snaží se pro lidi s mentálním postižením něco dělat. Proutek je mezi nimi. 

Za deset let trvání jsme získali celkem 1 612 591 Kč. Tyto peníze byly účelově vázány na sbírkovém účtu. Výtěžek z Akce cihla 2014 použijeme na celko-
vou rekonstrukci vjezdu a vchodu na statek v Plasné. 

Generální sponzor kampaně: Stavební spořitelna České spořitelny
Kamila Tomšíková

Škola naruby bavila děti i dospělé
"Škola naruby" je celostátní pro-
jekt Klubu dětských knihoven 
SKIP v doprovodu celostátní kam-
paně "Celé Česko čte dětem" na 
podporu dětského čtenářství. Do 
speciálních čtenářských deníčků 
(obdoba žákovských knížek) zapi-
sují dětem rodiče, prarodiče či jiní 
dospělí, co jim četli a jak dlouho. 

Děti je pak jako učitelé ohodnotí, 
oznámkují, tedy jakási "škola na-
ruby". V deníčku jsou i čisté listy, 
kam si děti malují obrázky k pře-
čteným příběhům. Do projektu 
"Škola naruby" se ve školním roce  
2013/2014 zapojily 2 třídy prvňáč-
ků (celkem 54 dětí) z 3. základní 
školy           (pokračování na str. 10)
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Město Deštná oslavuje 720 let od první písemné zmínky
Letos v červenci oslavujeme v Deštné 720. výročí od první písemné zmínky, tedy od 25. července 1294, kdy urozený pán Oldřich z Hradce předává 
v Praze latinskou listinu o veškerém svém majetku králi Václavu II., zde uvádí jedním ze svých statků i Deštnou.
Tak praví historie, která je i společnou historií Deštné a Jindřichova Hradce pocházející již z dob rodu Vítkovců, kdy byl pozván do jižních Čech řád 
německých rytířů pro zesílení křesťanství. Při osídlování v místě dnešního města Deštná nalezli kolonisté malou osadu kolem vodního toku s ochran-
ným valem kopců nad ní, což bylo výhodné pro vybudování většího města. V druhé polovině 13. století je uprostřed osady vybudován gotický chrám sv. 
Ottona – biskupa Bamberského, který je dnes jediným tohoto názvu v Evropě. A jak historie pokračovala? Protestanty zde nahradili křesťané, když ma-
jiteli rytíři Vilému Ruthovi z Dírné pro jeho víru bylo červenolhotecké panství zkonfiskováno a po bitvě na Bílé hoře jej získal italský rytmistr Antonio 
Bruccio za dobré služby císaři. V Deštné byl objeven léčivý pramen roku 1599, který byl znám po celém kraji, zejména po zřízení lázní. Bohuslav Balbín, 
jezuitský kněz a spisovatel žijící v J. Hradci, popisuje obšírně činnost lázní a uvádí, že lázně v té době je možno zařadit na třetí místo v Čechách po Kar-

lových Varech a Teplicích. Léčení zde si oblíbi-
la i šlechta – z J. Hradce rodina Slavatů i mnoho 
církevních hodnostářů, ale i prostých lidí. Lé-
čila se zde dna čili pakostnice, žaludeční a led-
vinové obtíže. V roce 1602 byl vystavěn i kos-
telík sv. Jana Křtitele, kam přicházelo na mše 
i několik tisíc poutníků. Rovněž zde vzkvétala 
kultura a umění. Po roce 1910, kdy v  lázních 
vypukl velký požár, byla velká část svatoján-
ských lázní zničena a tak se zavedla jen výroba 
lahodné limonády „Deštenka“. Dnes se rozváží 
tzv. „Dobrá voda s kvalitním chemickým roz-
borem“ firmou Aquara po celé republice. Kos-

telíček sv. Jana Křtitele je možno navštívit i na koncertech.
Mezi Deštnou a Jindřichovým Hradcem bylo vždy mnoho přátelských vztahů. Deštenští studenti studovali v J. Hradci a vyšlo z nich i několik význam-
ných osobností. Nezapomenutelný byl i pan profesor PhDr. Jan Muk, který se zabýval historií Deštné, o čemž zajímavě psal.
Dnes studenti jindřichohradeckého gymnázia navazují na tradici a spolupracují s deštenským hudebním souborem sv. Jana Křtitele, účinkují na koncer-
tech a divadelních vystoupeních, čímž přispívají k tomu, aby nebyla zapomenuta vzácná historie našeho kraje. Velmi se o to přičinil Vít Zeman, student 
jindřichohradeckého gymnázia, který se svými kamarády nechal vyrobit i velký infopanel před kostelíček sv. Jana. Rovněž děkujeme i mladým hudeb-
níkům ze ZUŠ v J. Hradci, kteří po 10 let činnosti našeho hudebního souboru zde na koncertech vystupují, jakož i pěvecké sbory a historické taneční 
soubory z J. Hradce, které jsou zde velmi oblíbeny.
Hudební soubor z Deštné spolupracuje také s občanským sdružením „Roska“ z J. Hradce na benefičních koncertech pro postižené vážnou nemocí - 
roztroušenou sklerózou. Společná výtvarná díla též vystavujeme v J. Hradci a v Deštné (v galerii KD) každé léto. Rovněž se těší dobré pověsti deštenské 
Provaznické a Letecké muzeum, i výborné restaurace. 
Zveme tímto všechny na oslavy 720. výročí Deštné, které budou zajímavé a jistě vás potěší.

Program:

• Pátek 25. července - Spolek divadelních ochotníků Deštná: „HRÁTKY S ČERTEM“ (Kulturní dům od 19.00 hodin)
• Sobota 26. července – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 10.00 do 13.00 hodin (Základní škola Deštná, Knihovna v rámci 125 let od založení, Pro-

vaznické a Letecké muzeum)
• PROGRAM NA NÁMĚSTÍ MÍRU od 13.00 hodin (Show Rádia Faktor, hudební vystoupení: Jen tak tak – folková kapela – N. Mládková, Parta sta-

rýho Hrouze – J. Liškař, Hakuna Matata pod vedením Romana „Jacka“ Urbana, Kamila Horáková, program pro děti, občerstvení zajistí SDH Dešt-
ná, barmanská show, neoficiální pokus o překonání rekordu v počtu deštníků na jednom místě – potřeba je 500 kusů a více)

• MUSIC PARK POD LIPAMI od 21.00 hodin (Peshata – ZOO Punk + 2 předkapely: Tragedis, Assort Plastic)
• Neděle 27. července – VÝSTAVA „720 LET DEŠTNÉ“ A „DEŠTNÁ A OKOLÍ NA POHLEDNICÍCH“ (Kulturní dům – vernisáž od 14.00 hodin, 

vystoupí Hamave – hudebně literární seskupení)
Eva Kadlecová

Výtěžek benefičního koncertu pomůže lidem s roztroušenou sklerózou 
Velmi děkujeme všem, kteří podpořili benefiční koncert duchovní hudby pro Rosku Jindřichův Hra-
dec v sobotu 14. června 2014. Malý symfonický orchestr pod vedením dirigenta Jakuba Tomáška 
profesionálně zahrál krásné melodie světové klasické hudby, a potěšil tak srdce mnohých přítom-
ných. Na podporu Rosky JH bylo vybráno 2 200 Kč. Budou použity pro účely rehabilitačně - rekon-
dičního pobytu v hotelu Soběšice u Sušice ve dnech 13. - 20. 9. 2014. Tohoto pobytu se zúčastní dva-
náct členů místní organizace Roska. 
Děkujeme moc za krásně prožité společné chvíle, za úžasnou atmosféru i finanční podporu.
Srdečně za  organizátory: Humanitární organizaci ADRA Jindřichův Hradec a  CASD Jindřichův 
Hradec

Jana Vojáčková

v Jarošovské ulici a dětské oddělení městské knihovny. Během školního 
roku děti v doprovodu svých učitelek paní Váňové a Urmanové  navště-
vovaly knihovnu, účastnily se besed a také se setkaly se známým ilustrá-
torem dětských knih Adolfem Dudkem.  Na jeho představení děti dodnes 
rády a se smíchem vzpomínají. Ve středu 18. 6. 2014 proběhlo v Městské 

knihovně J. Hradec závěrečné setkání s dětmi, které se projektu zúčastnily. 
Dětem byly za jejich šikovnost a snahu předány drobné dárky (knížečky, 
záložky a něco dobrého) a poukaz k roční registraci do knihovny zdarma.

Simona Pavlišová
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ChCete náS?
Brit, pes, kříženec pitbula, do 1 roku
Britík je odrostlé štěně, které někdo uvázal 
v lese u obce Buk. Je veselý, hravý, tempe-
ramentní. Na volno chodí pěkně, na přivo-
lání přijde, na vodítku však tahá. Potřebuje 
základní výcvik, aby z něj vyrostl vyrovna-
ný a nekonfliktní pes. S ostatními pejsky vychází dobře. Miluje lidi.

Angelina, drobná fena německého 
ovčáka, cca 2 - 3 roky, kastrace v plánu
Angelina je fena, která byla 6. 6. 2014 naleze-
na v obci Dolní Radouň u Jindřichova Hrad-
ce. Fenečka byla přijata ve  velmi špatném 
stavu - podvyživená, s  neudržovanou srstí, 
plná klíšťat a hlavně velmi bázlivá. S ostatními pejsky vychází dob-
ře, na lidi je hodná, ale potřebuje čas, aby získala potřebnou důvěru.
Kontakt pro zájemce - 775 631 700 (Nové Hrady, okres České Bu-
dějovice)

Swim, kříženec jezevčíka, pes, 3-4 roky, kastrovaný
Swim je klasický zástupce jezevčíkovitých. Je 
velmi kontaktní k lidem, ale umí být i tvrdo-
hlavý. S menšími pejsky vychází bez problé-
mu, na větší si dovoluje. Kočičky moc nemu-
sí, ale zvykl by si. Na vodítku chodí pěkně. 
Miluje vodu a koupání, rád aportuje míček. Je skvělý hlídač, do domu 
či na zahradu bez jasného ohlášení nikoho nepustí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Bojar, pes, kříženec, cca 3 roky, kastrovaný
Bojar je pes střední až větší velikosti (26 kg). 
S  ostatními pejsky vychází poměrně dobře, 
ale doporučujeme ho spíše ke  střednímu či 
většímu pejskovi, či jako jedináčka, některé 
menší pejsky má tendenci lovit. Má moc rád 
lidi, ale jelikož má od předchozích pánů špat-
né zkušenosti, má raději ženy. Je zvyklý žít venku, bude skvělý hlídač 
na zahradě, kde za plotem budí respekt. Na vodítku trochu tahá.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Goldie, fena, anglický kokršpaněl, 10 let a více
Goldie přišla ve velmi zuboženém stavu - vy-
hublá (nyní 11,4 kg, ale původní váha v do-
bě příjmu byla 8 kg), při příjmu měla dre-
dy na uších a nohách (ty už jsou odstraněné), 
nádory na  mléčných žlázách (nyní již odo-
perovány), rána na boku - asi prasklý vřed (operativně odstraněno). 
Nyní již pomalu nabírá váhu. Povahově je to zlatíčko, moc hodná, 
při veterinární prohlídce i odstraňování dredů neuvěřitelně trpělivá. 
K dětem hodná, ale je nutno samozřejmě jejich kontakt mít pod dozo-
rem, jelikož si hlídá pelíšek a jídlo (před dospělými ne, jen před dětmi 
a pejsky). Doma neštěká, neničí, hodně času prospí, na vodítku cho-
dí hezky, může i na volno, ale jen tam, kde není silnice atd. (Neuteče, 
ale jak hůře slyší, nemá dobré přivolání). Je čistotná. Nemá moc ráda 
ostatní pejsky, při procházkách si sice na ostatní dokáže zvyknout, ale 
doma by asi byla radši jedináček. S kočičkami je ale kamarádka.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Micuška, kočička, 8 let, kastrovaná
Micuška je hodná, mazlivá kočička, čistot-
ná, zvyklá ve společnosti ostatních koček, psů 
i lidí. Žila v domě s možností běhat si ven, ale 
i v bytě je plně spokojená. Je nenáročná.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 
Cibela z.s. - www.cibela.cz, Záchytné kotce Jindřichův Hradec 
- www.psi-jh.estranky.cz
Tel.: 608 120 840

Klára Zdeňková

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

 ÚKAZy NA ObLOZe V ČeRVeNCI 2014:
Merkur a Venuši uvidíme ve druhé polovině měsíce ráno nízko na severovýchodním nebi, 
Mars lze pozorovat večer nad jihozápadem. Jupiter již je nepozorovatelný a Saturn je nad 
obzorem jen v první polovině noci. Planety uran a Neptun jsou nepozorovatelné. Pozorová-
ní Měsíce je velmi hezké a poutavé, kolem první čtvrti nebo krátce po ní, kdy jej Slunce osvět-
luje z boku a díky povrchovým, výškově rozdílným místům na Měsíčním povrchu, vrhajícím 
stíny do okolní krajiny, je obraz velice působivý.  Měsíc projde 5. července první čtvrtí, 12. čer-
vence úplňkem, 19. července nastane poslední čtvrť a 26. července nov. Slunce je zajímavé a 
v současné době se opravdu činí; za jasného počasí na Slunečním disku uvidíme místa tep-
lejší - fakulová 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 
znamení Lva dne 22. 7. v 22 hodin 41 minut SEČ. 

Další zajímavosti oblohy v červenci 2014:
Letní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, je velmi zajímavá, a láká k prohlídce množství mlho-
vin, 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 jejich 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, 

Trifid, 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: 15.00 - 18.00 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 22. 00 ho-
din a jako náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou téma-
tikou 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

Vernisáž výstavy Plnou parou vpřed! aneb 
Zpátečníky neberem

Na  17. hodinu prvního červencového dne je v  jindřichohradecké  kavárně Fo-
toCafé (Kostelní 20/I) naplánována vernisáž výstavy s názvem Plnou parou vpřed! 
aneb Zpátečníky neberem. Kolekce básní doplňuje fotografie s železniční témati-
kou jindřichohradeckých úzkokolejek čerstvě osmnáctiletého autora Jana Olivy. 
Při vernisáži bude opět představena nová kniha z knižní edice JH nakladatelství 
Epika Jana Medka Úzké stříbrné linky aneb povídání o jindřichohradeckých úzko-
kolejkách od autora výstavy. O hudbu se postará Jan Pilný & 4P.

Jste srdečně zváni!

Jan Oliva
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Z bohaté činnosti Jindřichohradeckého sdružení sociálních aktivit
Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit spolu s  Oblastním spol-
kem Českého červeného kříže uspořádaly 4. června zájezd do Kutné Ho-
ry. Navštívili jsme katedrálu Nanebevzetí Panny Marie v  Sedlci u Kut-
né Hory, hřbitovní kapli s kostnicí, Vlašský dvůr a chrám svaté Barbory. 
Jedná se převážně o světoznámé unikáty, neboť hřbitovní kostel Všech 
svatých s kostnicí a katedrála nanebevzetí Panny Marie jsou památkami 
UNESCO, přičemž katedrála je navíc nejstarší katedrálou svého typu ve 
střední Evropě. Po celý den se bylo na co dívat.

V pondělí 9. června jsme vyslechli zajímavou a poučnou přednášku Ing. 
Petra Zemana „Houby a vše o nich“. Především nám přednášející zopako-
val zásady sbírání hub, seznámil nás s morfologií hub a hlavně se ve své 
přednášce zaměřil na houby jedovaté. Důležité pro nás je rozpoznat jed-
notlivé jedovaté houby, neplést si je a vyvarovat se tak otravě z hub. 

Na 17. června byl naplánován výlet do Horáckého divadla v  Jihlavě na 
Vančurovo „Rozmarné léto“. Celkový program zájezdu zajišťovaly Jiřina 
Novotná a Olga Hokrová. Všichni účastníci zájezdu dostanou vždy po-
drobný popis všech objektů, které jsme navštívili. Pokud někde nemáme 
zaplaceného průvodce, vše se dozvíme ze získaných materiálů, které jsou 
velmi podrobné. Obě dvě tomu věnují spoustu volného času.

Jindřichohradecké sdružení sociálních aktivit má vynikající spolupráci 
s městským úřadem a informačním střediskem, odkud máme k dispozi-
ci propagační materiály našeho města. Ty jsou potom předávány na mís-
tech, která navštěvujeme. I tímto způsobem lze naše krásné město pro-
pagovat všude tam, kam zavítáme. Tímto bych chtěla oběma subjektům 
poděkovat. 

 Dáňa Šprinclová

Zahrada Vysočiny nabídne také letos zajímavou výstavu květin
Jindřichohradečtí zahrádkáři i milovníci květin se každý rok zúčastňují žirovnické výstavy Zahrada Vysočiny, ať už jako návštěvníci či vystavovatelé. 
Tuto tradiční výstavu v krásných prostorách žirovnického zámku si jistě nenechají ujít ani letos od 12. do 14. července (9.00 – 17.00 hodin). Hlavním lá-
kadlem budou lilie nejrůznějších druhů a barev, k vidění budou také čarověníky, denivky, fuchsie i královny květin - růže. Bohatý doprovodný program 
nabídne expozici včelařů a firmy SEMO Smržice, prodej výpěstků, stánkový prodej a tradičně chutné občerstvení obohacené zahrádkářskými specia-
litami. Ke květinám patří hudba a zpěv. 12. 7. odpoledne vystoupí dětský folklórní soubor Javorníček z Brna, 13. 7. si budou moci návštěvníci výstavy 
zpestřit odpoledne poslechem koncertu Folkové růže. 

Marie Fronková

Městská knihovna se pošesté zapojila do projektu 
„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil pro školní rok 
2013/2014 již 6. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka“. 
Knihovny, spolupracující se základními školami, každoročně do tohoto celostát-
ního projektu přihlašují žáky prvních tříd, kteří pak navštěvují dětská oddělení 
knihoven a jejich akce, které mají malé prvňáčky motivovat k četbě a vychovávat 
ke čtenářství. Začínající čtenáři, kteří se projektu zúčastnili, dostanou za odměnu 
knížku, která byla napsaná a ilustrovaná výhradně pro ně a kterou nelze v běžné 
knihkupecké síti minimálně tři roky koupit.
Ve školním roce 2013/2014 je to kniha spisovatelky Magdaleny Wagnerové 
a ilustrátora Pavla Sivky „Od A do Zet – Abeceda“.
Městská knihovna přihlásila žáky 1.A. a 1.B. z 5. Základní školy pod vedením 
svých učitelek Mgr. Evy Čeloudové a Mgr. Olgy Němcové. Celkem 55 malých 
žáčků navštěvovalo během školního roku 2013/2014 dětské oddělení na poboč-
ce Vajgar, kde pro ně knihovnice připravila seznámení s knihovnou a zajímavé 
besedy. Velkým a určitě nezapomenutelným zážitkem pro děti bylo setkání s po-
pulárním ilustrátorem a autorem dětských knih Adolfem Dudkem. Jeho ener-
gický a velmi zábavný projev děti vtáhl do světa klasických českých pohádek.
Dne 30. 5. 2014 se v městské knihovně děti zúčastnily slavnostního ukončení ce-
lého projektu. Za velké účasti svých rodičů a prarodičů byly děti slavnostně paso-
vány pohádkovým rytířem na čtenáře a jako odměnu obdržely z rukou ředitele 
městské knihovny Ing. Tomáše Dosbaby a knihovnic dětských oddělení již zmi-
ňovanou dětskou knížku, krásně malované diplomy a čtenářské poukazy oprav-
ňující k roční registraci zdarma.

Origami – originální výstava a tvůrčí dílna
V úterý 27. 5. proběhla v městské knihovně „tvůrčí dílna origami“ (papírové 
skládanky), která doprovodila květno-červnovou výstavu origami. Autorem 
těchto skládanek je student Marek Havelka z Plané nad Lužnicí, který je pro 
knihovnu vyrobil a pro účely výstavy zapůjčil. Výstava a tvůrčí dílna přiblížila 
návštěvníkům a zájemcům pohled do světa skládanek origami, které hýří tvary, 
barvami a nápady. Tvůrčí dílnu navštívily nejdříve děti ze školní družiny, poté 

přišli také zájemci z řad veřejnosti, aby si všichni mohli pod Markovým vedením 
vyzkoušet své dovednosti, fantazii a um při tvorbě origami.

Simona Pavlišová, Irena Pavlačíková, Tomáš Dosbaba

Městská knihovna Jindřichův Hradec informuje
PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA - červenec, srpen 2014

Pobočka Vajgar Dospělé oddělení Dětské oddělení 
Pondělí 9.30 - 11.00 12.00 - 17.00 zavřeno
Úterý zavřeno zavřeno
Středa zavřeno 9.30 - 11.00, 12.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno zavřeno
Pátek 9.30 - 11.00 12.00 - 17.00 zavřeno

Centrální pracoviště Dospělé oddělení Dětské oddělení Internet-čítárna Hudební oddělení
Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
Úterý 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00
Středa zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
Čtvrtek 9.00 - 18.00 zavřeno 9.00 - 18.00 zavřeno
Pátek 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00
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kulturní servis
Noční prohlídky hradem a zámkem v Jindřichově Hradci s Bílou paní slaví 
dvacáté narozeniny
V letošních nočních prohlídkách se poprvé posuneme od gotiky, renesance a baroka, které jsme navštěvovali během těch 20 let, do doby méně vzdálené. 
Do dětství Bedřicha Smetany, mládí Františka Dedery (komisaře známého tím, že odvezl Karla Havlíčka Borovského do Brixenu), hraběte Evžena Karla 
Černína a slavného správce zámku Jana See. Vše samozřejmě s notnou dávkou nadsázky a humoru.

Dům gobelínů zve na své letní akce

Autorem hudby je Petr Přibyl a Petr Bajer, autorem textu nočních prohlídek Čeněk Třeček. Autory hovořící zámecké kašny jsou Petr Přibyl a Luděk Ji-
rásko. Prohlídka půjde do černé kuchyně, do kaple Svatého ducha, do zahrad a do zámeckého rondelu.

Premiéra nových nočních prohlídek se uskuteční 25. 7. 2014 ve 21.00 hodin.
Další prohlídky budou 26. července 2014, 1., 2., 8., 9., 15., 16., 29. a 30. srpna 2014 
vždy v 21.00 a 22.00 hodin (od 8. srpna 2014 v 19.50 a v 21.00 hodin).
Vstupné: snížené 100 Kč (děti 6 – 15 let, ISIC, ZTP), plné 200 Kč
Vstupenky je nutné rezervovat dopředu, po loňských zkušenostech na 21.00 hodin minimálně se čtr-
náctidenním předstihem, a to buď od 15. června 2014 na www.akaska.cz nebo od 10. července 2014 
i na telefonu 603 248 491.

Antonín Kaška
Foto: Josef Böhm

Příznivce textilních řemesel zveme na následující workshopy.
Malování na hedvábí (26. – 27. 7. 2014)
Dvoudenní kurz, ve kterém se seznámíte s technikami malování na hed-
vábí. Poznáte pomůcky a podklady pro malbu na hedvábí, naučíte se pra-
covat s  různými typy textilních barev. Dle vlastního či jiného návrhu 
do připraveného rámečku vytvoříte kontury malovaného obrázku a ná-
sledně vybarvíte. Druhý den kurzu bude věnován malování šátku nebo 
šály za použití různých technik malování na hedvábí. Svůj výrobek si od-
nesete domů a obdržíte osvědčení o absolvování kurzu, který povede Pav-
la Hovorková.

Patchworkkaleidoskop – pokročilejší (2. 8. 2014)
Jednodenní kurz je určen pro mírně pokročilé. Kurz povede  Mirka 
Fáberová.

Předení na kolovrátku a suché plstění (2. – 3. 8. 2014)
Dvoudenní kurz povede Ing. Ivana Hanušová.

TOP Týden
Modrotisková dílna Danzinger a textilní dílna pro děti (2. 8. – 3. 8. 2014)
V sobotu a v neděli 2. – 3. srpna 2014 v Domě gobelínů proběhnou dílny pro dě-
ti i dospělé. Nositel tradice – modrotisková dílna Danzinger z Olešnice na Mo-

ravě, poslední původní dílna v  ČR bude 
předvádět jeden z nejstarších způsobů po-
tiskování lněného a bavlněného plátna, kte-
ré se při zpracování barví typickou tmavě 
modrou barvou - indigem. V  dílničce si 
bude možno vyzkoušet tisk na textil. Záro-
veň zde budou Danzingerovi nabízet široký 
sortiment svých modrotiskových výrobků. 
Veřejnost má jedinečnou možnost proniknout do tajů tohoto starého řemesla. 
V další textilní dílně si budou zájemci moci vyrábět drobné textilní suvenýry. 
Zveme všechny příznivce na tvořivé odpoledne do Domu gobelínů.
Probíhající výstavy:

Řemesla pro Paříž (13. 4. -13. 4. 2015)

Petra Kolínová – Miniatury (21. 6. – 21. 9. 2014)

Těšíme se na Vás.
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin, 
tel. 384 370 880, 384 370 884, info@dumgobelinu.cz, www.dumgobelinu.cz

Rita Škodová

Magická viola Petra Přibyla si kulaté výročí připomene třemi koncerty
Oblíbený hudební minifestival „Magická viola Petra Přibyla“ vstupuje již do 10. ročníku. Letní koncerty, na 
nichž se tradičně stírají hranice mezi klasickou hudbou a hudbou jazzovou či rockovou, se letos uskuteční 
v kostele sv. Jana Křtitele a v kapli sv. Maří Magdaleny v Jindřichově Hradci.
Pořadatelé z Jihočeské hudební společnosti již tradičně sáhli po osvědčené klasice a návštěvníci se mohou 
opět těšit na „Noční koncert při svíčkách“. Společně s Petrem Přibylem vystoupí mladá vynikající harfistka 
Hana Hrachovinová, která v letošním roce studuje hru na harfu v Paříži, a to v pondělí 14. 7. 2014 ve 21.00 
hodin v kostele sv. Jana Křtitele.
Letošní 10. ročník je navíc spojen s významným životním jubileem Petra Přibyla. Tomu je věnován druhý 
koncert cyklu, který pořádá město Jindřichův Hradec, “ Petr Přibyl 60“, na kterém vystoupí společně s gratu-
lanty ve skladbách svých nejoblíbenějších skladatelů. Gratulovat přijdou – pěvci Zdena Kloubová a Vratislav 
Kříž, Jan Sládeček, koncertní mistr violoncell (ND Praha), vynikající klavírista Martin Fila, hobojistka Len-
ka Filová, akordeonistka Petra Vlčková a dirigent, klavírista a cembalista David Švec (ND Praha). Opravdu 
pestrý a hudebně zajímavý večer bude moderovat Antonín Kaška. Tento koncert se koná v pondělí, 21. 7. 
2014 v 19.00 hodin v kapli Maří Magdaleny. Předprodej vstupenek v pokladně KD Střelnice od 8. 7. 2014.
Skutečnou hudební lahůdkou bude akustický koncert české legendy Václava Neckáře s hostem Petrem Při-
bylem. Koncert má název „Písně a balady“. Výběr těchto skladeb bude korespondovat s krásným prostředím gotického kostela sv. Jana Křtitele. Koncert se koná 
v pondělí 11. 8. 2014 v 19.30 hodin v kostele Jana Křtitele.
Předprodej vstupenek na koncerty v kostele sv. Jana Křtitele bude probíhat na recepci hotelu Vajgar od 30. 6. denně od 8.00 do 22.00 hodin. Rezervace vstupenek 
je možná na telefonních číslech 607 853 976 nebo 384 361 271.

Petr Přibyl
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nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan) tráví 
hodně času na posedu a čeká na svého jelena, 
dětsky naivní Olin je okolím považován za ne-
škodného vesnického blázna a klempíř Kódl se 
s chutí otočí za každou sukní. Maruně na klidu 
nepřidá ani její panovačná matka, o kterou spo-
lu se sestrou Jarunou pečují. Když navíc Jaru-
na využívá první příležitosti a odjíždí po boku 
postaršího Němce Hanse do Mnichova, zůstává 
Maruna v „Díře“ s matkou i nápadníky sama. 
Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečeka-
né události...
Hrají:  Tatiana Vilhelmová, Ivan Trojan, Jaroslav 
Plesl, Lukáš Latinák, Johanna Tesařová, Lenka 
Krobotová, David Novotný, Simona Babčáková, 
Hynek Čermák, Ján Kožuch, René Přibil, Klára 
Melíšková, Martin Myšička a další
Režie:  Miroslav Krobot
Hrajeme:  24. - 25. 7. 2014 od 17.30 a 20.00

LeTADLA 2: HASIČI A ZáCHRANářI
Animovaný / uSA / Falcon / 3D
Když se světově pro-
slulý letecký závodník 
Prášek dozví, že má 
poškozený motor  a 
už možná nikdy ne-
bude moci závodit, je nucen zařadit jiný rych-
lostní stupeň a vrhá se do světa vzdušného boje 
s požáry. Prášek spojí své síly se záchranářským 
a hasičským veteránem, vrtulníkem Strážcem 
Břitvou, a s jeho odvážným týmem, jehož členy 
jsou mimo jiné odvážná hasička Kapka, náklad-
ní vrtulník Větrník, bývalý vojenský dopravní 
letoun Cabbie či veselá parta neohrožených te-
rénních vozítek, která si říkají Kouřoví skokani. 
Společně se tento nebojácný tým pouští do bo-
je s rozsáhlým lesním požárem a Prášek zjišťu-
je, co je třeba k tomu, aby se z vás stal skutečný 
hrdina…
Režie:  Roberts Gannaway 
Hrajeme:  26. - 27. 7. 2014 pouze od 17.30

ZeJTRA NAPOřáD
Komedie / ČR/ Falcon/ 2D
Zejtra napořád je film 
o nás všech. O našich 
snech, o změnách v ži-
votě, které chceme 
udělat, ale často se jich 
bojíme. Film o přátel-
ství a setkáních, která nelze čekat. Film o svobo-
dě a touze cestovat a přitom vědět, že se máme 
kam vrátit. Film sází na přirozenost s  nadhle-
dem a probouzí cestovatelské touhy. Natáčel se 
v Plzni, Brně, Praze, Ostravě a zamířil i do da-
lekého Hong Kongu, který poskytl filmu neopa-
kovatelnou atmosféru daleké Asie. 
Hrají:  Pavel Batěk, Vica Kerekes, Filip Blažek, 
Jiří Lábus, Michal Kavalčík alias Ruda z Ostra-
vy, Klára Issová a další
Režie:  Rudolf Havlík
Hrajeme: 26. - 27. 7. 2014 pouze od 20.00 

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

www.a-company.cz   www.cinemart.cz   

běŽ, CHLAPČe, běŽ 
Drama / Německo, Francie, 
Polsko / A-Company CZ / 2D
Srulikovi je devět 
let, když v roce 1942 
uteče z varšavské-
ho ghetta. Schová se 
v nedalekých lesích, 
kde se se spolu s dal-
šími uprchlými židovskými dětmi snaží přežít 
do konce války. Spí v korunách stromů a živí 
se tím, co si samy uloví nebo ukradnou na při-
lehlých farmách. Hlad a zima Srulika ale přinu-
tí, aby se vrátil zpátky do civilizace, kde si musí 
změnit jméno na Jurek Staniak a předstírat, že 
je sirotek z katolické rodiny. Ve vesnicích potká 
lidi, kteří riskují vlastní životy, aby mu pomohli, 
ale i ty, kteří ho zradí. Dojemný a zároveň inspi-
rující příběh o cestě jednoho chlapce, který mu-
sel ze dne na den dospět, aby přežil.
Hrají: Kamil Tkacz, Andrzej Tkacz, Rainer 
Bock, Jeanette Hain, Sebastian Hülk , Grazyna 
Szapolowska a další
Režie: Pepe Danquart
Hrajeme:  10. 7. 2014 od 17.30 a 20.00

ÚSVIT PLANeTy OPIC
Sci-FI / uSA / CinemArt / 3D
Caesar je šimpanz, se 
kterým jsme se sezná-
mili před třemi lety ve 
velmi úspěšném filmu 
Zrození planety opic. 
Příběh Úsvitu planety opic začíná deset let po-
té, co se Caesar se smečkou dalších uprchlých 
lidoopů ukryl v hlubokých lesích poblíž San 
Francisca. Lidstvo v mezidobí prakticky zdeci-
moval agresivní virus, jehož první příznaky se 
objevily na konci prvního dílu. Území uvolně-
né lidmi postupně obsadil národ geneticky po-
změněných lidoopů, v jejichž čele stojí právě 
Caesar. Síla a schopnosti Ceasarova království 
narůstají, postupně vzniká nová civilizace řídí-
cí se novými zákony a pravidly; civilizace, která 
si dokáže představit Zemi bez lidí. Planetu opic. 
Lidé, kteří přežili, se snaží narůstající opičí do-
minanci narušit a vrátit se na vrchol evolučního 
žebříčku. Začíná boj o moc, boj o to, kdo bude 
vládnoucím živočišným druhem na Zemi. Obě 
strany sice dosáhnou křehkého příměří, ale jen 
nakrátko. Napětí mezi lidskou a lidoopí komu-
nitou narůstá, sílí i boj o moc uvnitř obou sku-
pin. Tohle napětí může vyřešit jen fatální střet, 
po němž bude zcela nezpochybnitelné, kdo se 
stal vládcem planety Země. 
Hrají: Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman, 
Toby Kebbell, Judy Greer, Keri Russell, Kodi 
Smit-Mcpheea další
Režie: Matt Reeves
Hrajeme:  17. - 18. 7. 2014 od 17.00 a 20.00

DÍRA u HANušOVIC
Komedie / ČR / A-Company CZ / 2D
Učitelka němčiny Ma-
runa, toho času hos-
podská, se snad nikdy 
nevdá. Na malé vesni-
ci je o vhodné muže 

KINo
STŘELNICE

červenec 2014 www.jh.cz

Vybrané premiéry v kině Střelnice – červenec 2014

3. - 4. 7. 17.30 - 20.00
bONy A KLID 2
ČR / drama/ 2D

5. - 6. 7. 17.00 - 20.00
TRANSFORMeRS: ZáNIK
USA, Čína / akční / 3D

10. 7. 17.30 - 20.00
běŽ, CHLAPČe, běŽ
Německo, Francie /drama/ 2D

11. 7. 17.30 - 20.00
JOe
USA / drama / 2D

12. - 13. 7. 17.30 - 20.00
CHRAň NáS OD ZLéHO
USA / horor / 2D

16. 7. 19.00
ZuZANA MICHNOVá: 
JSeM SLAVNá TAK AKORáT
ČR / dokument / 2D

17. - 18. 7. 17.00 - 20.00
ÚSVIT PLANeTy OPIC
USA / Sci-Fi /  3D

19. - 20. 7. 17.30
MIKuLášOVy PATáLIe 
NA PRáZDNINáCH
Francie / rodinný / 2D

19. - 20. 7 20.00
LOVe SONg
USA/ romantický / 2D

24. - 25. 7. 17.30 - 20.00
DÍRA u HANušOVIC
ČR / načernalá komedie / 2D

26. - 27. 7. 17.30
LeTADLA 2: 
HASIČI A ZáCHRANářI
USA / animovaný / 3D

26. - 27. 7. 20.00
ZeJTRA NAPOřáD
ČR / romantická komedie / 2D

29. 7. 11.30 - 16.30
DObRODRuŽSTVÍ PANA 
PeAbODyHO A SHeRMANA
USA / animovaný/ 2D
V rámci TOP Týdne (vstup zdarma)

29. 7. 14.00 - 19.00
beLLA A SebASTIáN
Francie / dobrodružný / 2D
V rámci TOP Týdne (vstup zdarma)

31. 7. - 1. 8. 17.00 - 20.00
HeRCuLeS
USA / akční / 3D 

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

1. - 31. července 
PRáZDNINOVá DÍLNA
Penzion Keramika a Výtvarné dílny 
Romany Hulíkové 

1. července, 17.00 hod.
„PLNOu PAROu VPřeD! ANeb 
ZPáTeČNÍKy NebeReM“
Vernisáž výstavy
FotoCafé, Kostelní 20/I

4. července, 19.00 hod.
LeTNÍ KONCeRT
Účinkuje. Old Steamboat Jazz Band
náměstí Míru

4. července, 21.00 hod.
VeČeRNÍ TOuLKy báJNÝM 
HRADCeM
Netradiční kostýmované toulky méně 
známou historií Hradce Jindřichova. 
Další prohlídky proběhnou: 6., 11., 12., 
18., 20., 24., 27. 7. 
Muzeum fotografi e - začátek programu

4. - 5. července, 21.30 hod.
N. V. gogol  „ŽeNITbA“
Divadelní komedie v podání 
Jindřichohradecké činohry
Státní hrad a zámek - III. nádvoří

5. července, 18.00 hod.
KONCeRT VOKáLNÍHO 
SOubORu X-TeT
Rajský dvůr minoritského kláštera, 
Štítného ulice

6. července, 19.00 hod.
SVáTeČNÍ TRuMPeT TuNe
Koncert
Kostel sv. Jana Křtitele

7. července, 19.00 hod.
MeZINáRODNÍ KLARINeTOVÝ 
FeSTIVAL 18. ROČNÍK
Závěrečný koncert
Kaple sv. Maří Magdaleny

7. července, 21.00 hod.
AFRICA ALIVe
Vystoupí IYASA - hudební a taneční 
skupina ze Zimbabwe
Městská plovárna J. Hradec

8. července, 16.00 hod.
PřÍběH SVěTLA STÍNu
Vernisáž výstavy o Tchaj-wanu
Muzeum fotografi e

8. července, 19.00 hod.
KONCeRT
Účinkuje. Irena Babáčková - kytara, 
Marie Cendelínová - kytara. Koncert 
v rámci abonentních koncertů KPH.
Kaple sv. Maří Magdaleny

9. července, 17.00 hod.
STřeDeČNÍ HuDebNÍ VeČeR
Účinkuje. Old Culture, Helios
Muzeum fotografi e - atrium

10. - 12. července
FOLKOVá RŮŽe 2014
Účinkuje. Marien, A. G. Flek, Mošny, Jen tak 
tak, Cop, Pavlína Jíšová a Přátelky a další
Státní hrad a zámek

11. července, 20.00 hod.
NOČNÍ KOMeNTOVANá 
PROHLÍDKA KOSTeLA SV. 
JANA KřTITeLe
Kostelem provede Bc. Petr Pokovba
Kostel sv. Jana Křtitele

14. července, 21.00 hod.
NOČNÍ KONCeRT PřI 
SVÍČKáCH
Účinkuje. Petr Přibyl - viola, 
Hana Hrachovinová - harfa
Kostel sv. Jana Křtitele

16. července, 17.00 hod.
STřeDeČNÍ HuDebNÍ VeČeR
Účinkuje: Grass and Roses, Jen tak tak
Muzeum fotografi e - atrium

18. července, 19.00 hod.
LeTNÍ KONCeRT
Účinkuje: Jindra Kelíšek - harmonikář
náměstí Míru

18. - 20. července
MÓDA A gLAMOuR 
V HISTORICKÝCH KOSTÝMeCH
Fotografi cký workshop
Muzeum fotografi e

19. července, 13.00 hod.
FOLKLÓRNÍ FeSTIVAL 
JIHOČeSKÝCH 
NáRODOPISNÝCH SOubORŮ
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

19. července, 17.00 hodin 
KRAJINA MéHO SRDCe 
vernisáž výstavy obrazů Jana Dvořáka 
Langrův dům

19. července, 21.00 hod.
MARSyAS 40 LeT
Koncert, Muzeum fotografi e - atrium

21. - 24. července
KINeMATOgRAF bRATřÍ ČADÍKŮ
Park pod Gymnáziem V. Nováka J. Hradec

21. července, 19.00 hod.
PeTR PřIbyL 60 - 
gRATuLAČNÍ KONCeRT 
Gratulanti: Zdena Kloubová, Vratislav 
Kříž, Jan Sládeček, Martin Fila, Lenka 
Filová, Petra Vlčková, David Švec
Kaple sv. Maří Magdaleny

25. července, 19.00 hod.
LeTNÍ KONCeRT
Účinkuje: Piňakoláda
náměstí Míru

25. července, 19.00 hod.
JAZZOVáNÍ V JeZZuITSKé KOLeJI
Koncert, Muzeum fotografi e - atrium

25. - 26. července, 21.00, 22.00
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADu 
A ZáMKu JINDřICHŮV
HRADeC S bÍLOu PANÍ
Rezervace vstupenek nutná 
na www.akaska.cz
Státní hrad a zámek

26. července, 13.00 hod. 
TOP TÝDeN
Pokus o rekord, náměstí Míru

26. července, 21.00 hod.
16. JAZZOVá NOC
Lásenice, hostinec U Jeřábků

27. července, 15.00 hod.
TOP TÝDeN
Promenádní koncert - Plechová muzika
Husovy sady

30. července, 17.00 hod.
TOP TÝDeN
Středeční hudební večer - Václav Polan-
ský & On air, Zdeněk Duda
Muzeum fotografi e - atrium

31. července, 19.00 hod.
TOP TÝDeN
Teatr Víti Marčíka - Labyrint světa
Muzeum fotografi e - atrium

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

IVA MRáZKOVá
IMAgINáRNÍ PROSTOR
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 31. 8. 2014

ZNáMá NeZNáMá, JIHOČeSKá
ARCHITeKTuRA 20. STOLeTÍ
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 7. 2014

ALbATROS SLAVÍ 65. 
NAROZeNINy
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 8. 2014

POHLeDNICe A LePOReLA 
ČeSKÝCH MěST
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 8. 2014

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

Letní koncerty i středeční hudební večery rozšíří červencovou kulturní nabídku 
v Jindřichově Hradci
Město Jindřichův Hradec v pátek 4. 7. 2014 pokračuje v nabídce letních 
koncertů na náměstí Míru v době od 19.00 hodin do 21.00 hodin koncer-
tem kapely OLD STEAMBOAT JAZZ. 

Další pátek 18. 7. 2014 v době od 19.00 hodin do 20.30 hodin bude kon-
cert harmonikáře Jindry Kelíška, houslí a violoncella.

Oblíbená a známá Piňakoláda pobaví diváky letního koncertu na náměstí 
Míru v pátek 25. 7. 2014 v době od 19.00 hodin do 21.00 hodin.

Středeční hudební večer v  atriu Muzea fotografi e a  moderních obrazo-
vých médií se bude konat ve středu 9. 7. 2014 v době 17.00 – 20.00 hodin 
a účinkovat budou Old Culture (Tábor – blues), Helios (České Budějovi-
ce – blues, old rock). Další středeční večer představí countryové uskupe-
ní Grass and Rosses (Horní Pěna) a jindřichohradeckou skupinu Jen tak 
tak. Poslední červencovou středu se představí Václav Polanský & on air 
(Pelhřimov - blues) a Zdeněk Duda (Pelhřimov – blues).

Ivana Bačáková

Blíží se sedmý ročník Folklorního festivalu jihočeských souborů 
v Jindřichově Hradci 
V sobotu 19. července 2014 se Jindřichův Hradec po roce opět rozehraje v lido-
vém tónu. Do města se vrátí Folklorní festival jihočeských souborů. V letošním 
roce to bude již posedmé. Hlavními organizátory projektu jsou Muzeum Jind-
řichohradecka a Jarošovská krojová družina, kteří festival připravují za fi nanční 
účasti Jihočeského kraje, Města Jindřichův Hradec, Obce Jarošov nad Nežárkou 
a fi rem Waldviertler Sparkasse, Fruko Schulz a Vlastimil Kostka z Jarošova nad 
Nežárkou. Mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas České Budějovice.  

Festival bude zahájen ve  13.00 hodin u  Střelnice tancem Moravské besedy 
a zdravicí starosty města Jindřichův Hradec Ing. Stanislava Mrvky, ředitele Mu-
zea Jindřichohradecka PhDr. Jaroslava Pikala a starosty obce Jarošov nad Ne-
žárkou Bohumila Roda. Poté vyjde od Střelnice krojovaný průvod účastníků 
festivalu, který projde Panskou ulicí na náměstí Míru, kde bude krátká zastávka 
se zpěvy a tanci. Pak se průvod přesune do zahrad a dvorů Muzea Jindřicho-
hradecka, kde budou od 14.00 hodin vystupovat             (pokračování na str. 16)
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folklorní soubory z  jižních Čech. Zatančí a  zazpívají soubory Mladá du-
dácká muzika Strakonice, Folklorní soubor Bystřina Zliv, Folklorní soubor 
Radost Kamenný Újezd a Krojová družina Jarošov nad Nežárkou. Zpestře-
ním programu bude vystoupení moravských souborů Salajka a Salajenka 
z Dambořic. Festivalem bude návštěvníky provádět a  samotná vystoupe-
ní představovat šéfredaktor Jihočeského rozhlasu a zkušený moderátor pan 
Libor Soukup. V případě nepříznivého počasí se festival koná na Střelnici. 

Po celou dobu festivalu bude pro návštěvníky zajištěno bohaté občerstvení. 
Věříme, že všichni zájemci o poetické písničky, lidové tance a pestré kroje si 
užijí bohatý program národopisného festivalu, který bude jistě zpestřením 
letního prázdninového odpoledne. Podrobný program naleznete na www.
mjh.cz.

Alexandra Zvonařová

Jindřichohradečtí ochotníci a profesionální herci z Plzně opět po roce spojí své síly
Jindřichohradecká činohra navazuje na slavnou tradici Jindřichohradec-
ké opery, která byla uváděna v  letech 1950-1965 na  III. nádvoří jindři-
chohradeckého zámku a o které se dá říct, že patřila k vrcholům kulturní 
historie Jindřichova Hradce. Jindřichohradečtí amatéři nastudovali operu 
a do hlavních rolí si zvali jako hosty členy Národního divadla, jako by-
la třeba paní Marie Podvalová, Ivo Žídek a mnoho dalších. Jak se říká, 

všechno už tu někdy 
bylo, a  tak jsme také 
zjistili, že ve stejné do-
bě se na zámku hrávala 
i činohra.
Jindřichohradecká či-
nohra se zrodila jako 
nápad v létě roku 1998, 
když se na  jindřicho-
hradeckém zámku sešli 
nejlepší jindřichohra-
decký amatérský herec 

Václav Staněk a herec Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni Antonín Kaš-
ka, jindřichohradecký rodák, a oba svorně prohlásili, že by si spolu rádi 
zahráli v nějaké hezké komedii.  

V letošním roce se setkají členové Divadelní společnosti Jablonský a Di-
vadla J. K. Tyla v Plzni na nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově 

Hradci s komedií N. V. Gogola Ženitba v pátek 4. července a v sobotu 5. 
července vždy od 21. 30 hodin. 
Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809 – 1852) byl slavný ruský prozaik a  dra-
matik. Spojením grotesknosti a  ironičnosti s osudovou tragikou hrdinů 
svých děl navázal Gogol na Puškina a ovlivnil Dostojevského. Kdysi pro-
hlásil: „Proboha, smějte se častěji, je to jediný spolehlivý lék na všechny 
nemoci.“ Komedii Ženitba napsal v  roce 1842, jako satirickou komedii 
o dvou dějstvích, příběh starého mládence, jenž si stále pohrává s myšlen-
kou na manželství, téměř se skoro žení, ale těsně před svatbou včas uteče 
oknem, přičemž stárnoucí nevěsta ve snaze nepřijít o žádného z pěti ná-
padníků tak nakonec přijde o všechny. Ženitbu přeložil v roce 1979 Leoš 
Suchařípa.
Gogolova Ženitba, to je tragikomedie, fraška, absurdita, groteska, satira 
- něco, v  čem je smutek a  smích dvojjedinou bytostí. Je to svět, kde li-
dé s urputnou vážností prožívají svá velká dramata za doprovodu hurón-
ských salv smíchu.

Osoby a obsazení:

Agáta, obchodníkova dcera, nevěsta Adéla Ratajová
Arina, její teta Hana Proxová
Tekla, dohazovačka Andrea Černá j.h.
Podkolatov, vládní rada Antonín Kaška
Kočkarev, jeho přítel Miloslav Krejsa j.h.
Nenažraný, přednosta hospodářsko-správního odboru Jiří Langer
Onučkin, bývalý důstojník pěchoty Adam Tomek
Žvanikin, bývalý námořní poručík Karel Zaviačič
Starikov, obchodník Pavel Prudil

Duňaša, služka Ladislava Ratajová
Štěpán, sluha Michal Palaugari

Režie: Josef Nechutný
Produkce:  Pavel Novák, Radim Staněk

Antonín Kaška
Foto: Josef Böhm

Kytarová lahůdka v rámci abonentních koncertů Kruhu přátel hudby potěší 
nejen náročné posluchače
KD Střelnice vás zve na KONCERT v rámci abonentních koncertů Kruhu přátel hudby v úterý dne 8. 7. 2014 v 19.00 hodin do kaple sv. Maří Magdaleny.
Účinkují: Irena Babáčková – kytara a Marie Cendelínová – kytara.

Irena Babáčková pochází z Vojnova Městce u Žďáru nad Sázavou, kde se 
v deseti letech začala učit hře na kytaru v tamní základní umělecké škole 
pod vedením Daniely Bauerové. V roce 2003 nastoupila do prvního roč-
níku konzervatoře v Pardubicích do třídy Stanislava Juřici, později stu-
dovala také u Anny Hronové a Petra Saidla. Na konzervatoři absolvovala 
v roce 2009 a současně také úspěšně složila talentové zkoušky na Janáč-
kovu akademii múzických umění v Brně, kde studovala ve třídě profesora 
Martina Myslivečka. V roce 2014 zde úspěšně dokončila svoje magisterské 
studium. V druhé polovině koncertu spolu s Irenou Babáčkovou vystou-
pí jako host večera kytaristka Marie Cendelínová. Seznámily se spolu bě-

hem svých studií na konzervatoři v Pardubicích. Marie se vydala za hrani-
ce do nedaleké Vídně, kde šest let studovala na Universität für Musik und 
darstellende Kunst ve třídě Alexandra Sweteho. V zahraničí se také stala 
členkou kytarového kvartetu guitArtistas, se kterým pravidelně vystupuje 
od roku 2012. Po ukončení studia se obě kytaristky opět sešly, aby spolu 
založily kytarové duo. Duo Irena Babáčková a Marie Cendelínová se vám 
představí s energickým a rozmanitým programem. V jejich podání uslyší-
te skladby předních autorů 20. století.

Ivana Bačáková
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Žirovnici ovládne začátkem července mezinárodní klarinetový festival 
Osmnáctý ročník Mezinárodního klarinetového festivalu osloví jak širo-
ký okruh příznivců komorní hudby, tak i  odbornou „klarinetovou“ ve-
řejnost. Prostřednictvím koncertů a  workshopů nabízí publiku přímý 
kontakt s těmi nejlepšími zahraničními i domácími interprety a lektory. 
Letošní program, který plynule naváže na dramaturgii partnerského pro-
jektu Pražské klarinetové dny, představí téměř čtyřicet hudebníků v dí-
lech českých i světových skladatelů. 
Vzácnými hosty letošního ročníku budou profesor Philippe Berrod/Pa-
ris, FR/, Jan Jakub Bokun /Wroclaw, PL/, Jochen Seggelke /Bamberg, D/, 
koncertní umělec a výrobce replik historických jednoplátkových nástrojů. 
Hudební a Taneční fakultu Akademie múzických umění v Praze budou 
reprezentovat děkan fakulty prof. Vlastimil Mareš a IrvinVenyš. S vel-
kým potěšením letos poprvé přivítáme v Žirovnici členy německého an-
sámblu Clarimonia, jenž se zabývá poučenou interpretací „staré hudby“ 
na dobové repliky jednoplátkových nástrojů. 
Letošní ročník zahájíme společným koncertem německého Clarimonia En-
semble a českého Five Star Kvarteta na nádvoří zámku v Žirovnici. Následo-
vat bude Koncert účastníků mistrovských kurzů, pořádaný v krásném sále 
žirovnického zámku, kde uslyšíte klarinetisty nejen z Česka, Německa, Polska 
a Itálie, ale také například ze Singapuru, Tchaj-wanu nebo Mexika. 
Závěrečný koncert, na  kterém vystoupí účastníci mistrovských kurzů 

společně s pedagogy, se uskuteční 7. července v kapli sv. Maří Magda-
leny v  Jindřichově Hradci. Publiku se představí vybraní mladí umělci, 
jež zahrají stěžejní díla klarinetové tvorby skladatelů, jako jsou J. Brahms, 
B. Martinů, W. A. Mozart a další. Pověstnou třešničkou na dortu pak bude 
vystoupení klarinetistů evropského renomé P. Berroda, sólisty Orchestre 
de Paris a profesora věhlasné Pařížské konzervatoře; J. J. Bokuna, koncert-
ního umělce a dirigenta z Polska; a špičkových českých klarinetistů a pe-
dagogů Irvina Venyše a Vlastimila Mareše.
Kromě koncertů pro širokou veřejnost je v prostorách zámku Žirovnice při-
praven také kvalitní odborný doprovodný program na téma interpretačního 
umění v oboru klarinet. V rámci mistrovských kurzů tak budou mít účastníci 
možnost proniknout do podstaty interpretace sólové i komorní klarinetové 
literatury, účastnit se řady workshopů a individuálních konzultací.
Za pozornost stojí také prostory, ve kterých festival probíhá. Návštěvníci 
budou mít jedinečnou příležitost strávit příjemné chvíle s hudbou v ma-
lebném prostředí zámku Žirovnice, jehož kořeny sahají až do poloviny 
13. století, a který byl později spjat se šlechtickým rodem Šternberků nebo 
v raně barokní kapli sv. Maří Magdaleny v Jindřichově Hradci.

Zdeněk Zadražil

Třeboň bude již po jedenácté hostit mezinárodní hudební festival
Ve dnech 7. - 12. července 2014 se na různých historických místech Třebo-
ně uskuteční již 11. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská 
nocturna 2014. Pořadatelé připravili 7 koncertů, na kterých vystoupí nej-
lepší umělci od nás i ze zahraničí, stejně jako mladí hudebníci, kteří si své 
jméno teprve budují. 
Pořadatelům se podařilo připravit program, který bude významným příno-
sem do kulturního kalendáře Třeboně i celých jižních Čech. Pozvání k vy-
stoupení přijal náš v současnosti nejlepší houslista Josef Špaček spolu s vyni-
kajícím klavíristou Miroslavem Sekerou, cembalistka Monika Knoblochová, 
společně s flétnistkou Clarou Novak, sopranistka a nositelka Ceny Thálie Da-
na Burešová, která vystoupí společně se slovenským tenoristou Peterem Ber-
gerem, také členem ND v Praze. Za řízení Davida Švece přednesou program 
v doprovodu Talichova komorního orchestru. V kostele Sv. Jiljí vystoupí i dva 
vítězové Mezinárodní soutěže Pražské jaro 2013 Kateřina Javůrková – lesní 
roh a polský varhaník Karol Mossakowski. V pátečním žánrovém odbočení 
v Třeboni prvně vystoupí další nositelka Ceny Thálie Dasha za doprovodu Ji-
hočeské komorní filharmonie a skupiny Martina Kumžáka Pajky pajk. Měs-
to se opět stane ve druhém červencovém týdnu setkáním nejen významných 

lidí z politiky, obchodu a kultury, ale i cca 3 000 posluchačů z celé republiky.
Od samotného počátku konání festivalu se stále snažíme plnit svá předsevze-
tí. Především do Třeboně pozvat špičky naší vážné hudby a zachovat vysokou 
uměleckou úroveň každého ročníku. Naší snahou je i podpořit mladé uměl-
ce. Dále dát možnost především starším, mnohdy méně finančně zajištěným 
spoluobčanům, slyšet vrcholná díla v podání špičkových umělců za velmi při-
jatelných cen vstupného. Stejně tak i prohlubovat kulturní spolupráci s  ra-
kouskými městy Schrems, Gmünd a Linec, která je uskutečňována již řadu 
let. A ne na posledním místě i dělat dobrou propagaci městu, jako místu, kde 
se vážné hudbě dlouhodobě daří.

Třeboňská nocturna patří k menším festivalům. Za dobu své existence si zís-
kala mnoho příznivců, kteří se do tohoto krásného města rádi vracejí. Těší-
me se i na Vás v termínu 7. - 12. 7. na některém z koncertů 11. ročníku Mezi-
národního festivalu Třeboňská nocturna 2014. Více o programu najdete na: 
www.trebonskanocturna.cz

Miloš Končický

Folková růže 2014 je opět třídenní
V letošním roce se dožívá jednadvaceti let vyhledávaný hudební festival celo-
státního významu. Folková růže. Lze bez nadsázky říci, že hudebních svátků 
tohoto rozsahu, zaměření a tak bohaté tradice je již v republice z různých dů-
vodů velmi poskrovnu. Dokonce se mezi hudebníky s trochou nadsázky říká, 
že kdo někdy nebyl na Folkové růži, není folkař. Nás toto uznání těší, ale záro-
veň zavazuje ke svědomité přípravě a co nejlepší reprezentaci našeho města.
Také letos jsme si dovolili dodržet zaběhnutou třídenní koncertní formu 10. – 
12. července (čtvrtek až sobota), doplněné v neděli 13. července přidruženým 
folkovým dostaveníčkem ve městě Žirovnice. Hlavním garantem festivalu je 

v současné době naše hudební trio Jen tak tak. Celá akce by však nebyla my-
slitelná bez těsné spolupráce s časopisem Folk, bez spolupořadatelství Města 
Jindřichův Hradec a bez podpory či partnerství tak významných subjektů, 
jakými jsou například Jihočeský kraj, Česká spořitelna, Státní hrad a zámek 
v  Jindřichově Hradci, Muzeum fotografie a  moderních obrazových médií, 
Nadace život umělce, Český rozhlas České Budějovice, Deník Jižní Čechy, 
Radio Proglas aj. Mimořádně významná je rovněž pomoc celé řady místních 
i vzdálenějších podnikatelů a nadšenců, které zde není možné vyjmenovat.
Vstupenky lze zakoupit přímo na místě jednotlivých (pokračování na str. 18) 

Snímky z Tchaj-wanu a workshop módní fotografie v Muzeu fotografie a MOM
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií nabídne v létě návštěvníkům mimo jiné vý-
stavu Příběh světla a stínu, pořádanou ve spolupráci s Tchajpejskou hospodářskou a kulturní 
kanceláří v Praze; vernisáž – s volným vstupem pro veřejnost – připadá na úterý 8. července 
v 16.00 hodin. Tematicky rozmanité snímky, zachycující současný život na Tchaj-wanu a pochá-
zející od tří tamních fotografek, ukáže muzeum až do konce srpna. Otevřeno je denně kromě 
pondělí 10.00–12.30, 13.00–17.00 hodin.           
V pátek 18. července zde nadto začíná unikátní třídenní workshop Móda a glamour v historic-
kých kostýmech pod vedením lektorů Pavla a Lenky Scheuflerových. Objednávky se vyřizují na 
tel. 384 362 459 či 384 361 832; podmínkou je vlastní fotoaparát, kostýmy zajišťuje muzeum. Čer-
vencovou nabídku završí v pátek 25. již tradiční koncertní vystoupení Jazzování v jezzuitské koleji 
se začátkem v 19.00 hodin. Další informace k uvedenému programu lze získat na www.mfmom.cz.

Eva Florová   
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koncertů, zlevněné pak v předprodeji Ticketstream.  Folková růže bude do-
provázena výstavou fotografií z jedenadvacetileté historie festivalu, instalova-
né po celé tři dny v podloubí zámeckého rondelu. Koncerty se budou odehrá-
vat v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií, na druhém a třetím 
nádvoří Zámku a po skončení každého koncertu je připraven tzv. „nočníček“, 
tedy klidnější muzika v kapli sv. Maří Magdaleny. Žirovnický koncert pořa-
datelské kapely s hostem Martinem Rousem se odehraje v Žirovnickém pří-
rodním divadle v blízkosti tamního zámku.
Ze  třiceti přísně vybraných vystupujících bychom chtěli upozornit na  tyto 

osobnosti a tato uskupení: Cop, Pavlína Jíšová a přátelé, Žamboši, A.G.Flek 
(v původní sestavě z osmdesátých let), duo Janoušek - Vondrák, Devítka, Ma-
rien, Monty, Mošny, Jiří Smrž s Dobrovodem (držitelé folkové ceny Anděl), 
Ivo Cicvárek a Velký svět, Martin Rous, kapela Bezefšeho, domácí Jen tak tak 
a řadu dalších.
Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že se spolu s námi, spoustou diváků 
a muzikantů a také s pořádným nákladem folkové, trampské, country a blue-
grassové muziky budete po celé tři dny dobře bavit. 

Pavel Jarčevský

inspirace z České inspirace 
Jindřichův Hradec je členem Svazku měst Česká inspirace, který sdružuje města plná života s bohatou kulturní a jinou turistickou nabídkou. Přijměte 
pozvání k partnerům Jindřichova Hradce, kteří recipročně uvádějí kulturní nabídku našeho města ve svých periodikách.

HRADEC KRÁLOVÉ 25. 6. – 8. 9. 2014 
Východočeský výtvarný salon Hradec Králové 2014 
Galerie Na Hradě. Díla z oboru malířství, grafiky, sochařství, keramiky, 
umělecké fotografie, počítačové grafiky a textilní tvorby. 

CHEB 1. 7. - 30. 8. 2014 
Léto v Krajince pro celou rodinu
Středověké víkendové slavnosti na chebském hradě.

KUTNÁ HORA 11. – 13. 7. 2014 
CreepyTeepee
Festival alternativní hudby soustředěný na nejaktuálnější dění na hudební 
scéně, který hudbu cíleně propojuje s vizuálním uměním.

LITOMYŠL 4. 7. - 29. 8. 2014
Toulovcovy prázdninové pátky
Pohádka nejen pro děti a koncert nejen pro dospělé.

POLIČKA 11. - 12. 7. 2014
Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v  jedinečném prostředí poličského parku 
u hradeb. Hudba, dětská divadla, výstavy, dětský koutek, domácí kuchyně, čajovna.

TELČ 25. 7. - 10. 8. 2014 
Prázdniny v Telči a Léto s párou
Koncerty, tvůrčí dílny, kocouří scény, divadla, výstavy. Expozice historie 
železniční dopravy.

TŘEBOŇ 7. - 12. 7. 2014 
Třeboňská nocturna
11. ročník Mezinárodního hudebního festivalu.

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

Zuzana Bedrnová

sport
HÁZENÁ
Akademie ukončila sezónu jindřichohradecké házené

Mistrovský ročník 2013/2014 házené klu-
bu TJ Házená Jindřichův Hradec sice jako 
poslední ukončila přípravka na  soutěžním 
turnaji ve Strakonicích v sobotu 7. června, 
ale už den předtím proběhlo loučení se se-
zónou při tradiční „Akademii“. Uskutečnila 
se v areálu Sportcentra Bobelovka v Otíně.
Sešel se tam celý klub, všichni hráči a hráč-
ky, trenéři, vedení. „Bylo o  nás perfektně 
postaráno. V  programu byly soutěže udě-
lané tak, aby se jich mohli účastnit všichni 
přítomní, bilancoval se mistrovský ročník, 
oceněni byli nejúspěšnější jednotlivci, opek-
li jsme si buřty a popřáli jsme si navzájem 
zasloužený odpočinek a hodně sil do další 
sezóny,“ popsala dění trenérka družstev pří-

pravky a mini žactva Iveta Brabcová. „Akademie“ se zúčastnili rodiče dětí, pro-
tože i oni se svou podporou a pomocí podíleli na řadě akcí, na nichž oddíly TJ 
Házená startují nebo je uskutečňují. Pokaždé jsou při rozloučení se sezónou 
vyhlášeny tři nejlepší střelkyně z každého družstva klubu, a to od kategorie mi-

ni žactva až po ženy. Například mini žákyně Adéla Brabcová nejenže se svými 
zaokrouhlenými sty góly byla nejlepší střelkyní svého družstva, nýbrž vyhrála 
i pořadí kanonýrů celého přeboru Jihočeského kraje. V mezinárodní interlize 
se zase prosazovala Kateřina Krupicová, jež nastřílela 154 branek. Byla sedmou 
nejlepší střelkyní v konečném hodnocení W.H.I.L. a k tomu se stala druhou 
nejúspěšnější exekutorkou sedmimetrových hodů. 

Nejlepší střelkyně TJ Házená 2013/2014

Mini žákyně Mladší žákyně Starší žákyně

1. Adéla Brabcová 100 1. Natálie Tržilová 81 1. Michala Hauserová 102

2. Valentýna Hauserová 27 1. Natálie Maxová 81 2. Eliška Kovářová 92

3. Markéta Spurná 18 2. Klára Florková 51 3. Elizabeth Kolářová 25

3. Agáta Hauserová 45

Mladší dorostenky Starší dorostenky Ženy

1. Kristýna Hanzalová 79 1. Michaela Vlková 143 1. Kateřina Krupicová 154

2. Sabina Jasanská 76 2. Sabina Jasanská 44 2. Zuzana Kohoutová 81

3. Hana Olšarová 69 3. Hana Olšarová 26 3. Barbora Eliášová 68

VESLOVÁNÍ
Veslaři z Vajgaru se neztratili ani na Primátorkách Tradiční regatou jsou 
na pražské Vltavě „Primátorky“, které si svým věhlasem nikterak nezadají 
ani například s kláním osmiveslic Oxford versus Cambridge na Temži. Le-
tošní slavný závod měl v Praze na pořadu již CI. ročník a na startu nechy-
běli ani veslaři VK Vajgar Jindřichův Hradec. Na „Primátorkách“ startovali 
čeští, němečtí a slovenští závodníci, mezi nimi byly i dvě desítky jindřicho-
hradeckých veslařů. Klub VK Vajgar se dočkal největšího úspěchu zásluhou 
Kristýny Neuhortové, která na skifu žen obsadila třetí místo. V mixované 

osmiveslici mladších žákyň + mladších žáků skončili na druhé příčce Adam 
Jedlička s Tomášem Drobilem a stejného umístění dosáhli na osmě v kor-
poraci s Pardubicemi i starší žáci Albert Čekal, Vojtěch Picka, Petr Maryš-
ka a Adam Chyška. Bronzoví skončili dorostenci Adam Píša, Martin Tošer 
a Patrik Beran, kteří veslovali na osmě ve společenství kolegů z ČVK Praha 
a Slavie Praha. Jedinou ryze jindřichohradeckou posádkou na  regatě byla 
gigová osmiveslice veteránů (V. Krninský, P. Dejmal, J. Cempírek, M. Zoul,  
T. Drnek, P. Mátl, J. Semotán, M. Navrátil – K. Navrátilová), jež skončila pátá.
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FLORBAL
Mezinárodní fl orbalový turnaj obohatí prázdninové dění
Třídenní akci s mezinárodní účastí nachystal na třetí červencový víkend FK 
Slovan Jindřichův Hradec. V městské sportovní hale bude pořádat III. ročník 
turnaje mužů s názvem „South Bohemia SIKA Cup 2014“. Konat se bude od 
pátku 18. do neděle 20. července. Florbalový klub Slovan patří mezi největ-
ší sportovní kluby v J. Hradci vůbec. Základnu tvoří na 170 hráčů a hráček 
v 11 družstvech. „Jménem oddílu bych chtěl příznivce tohoto progresivní-
ho a krásného halového sportu pozvat do jindřichohradecké sportovní haly 
na veliký mezinárodní turnaj, kterého jsme pořadatelem. V letošním ročníku 
se tu představí pět extraligových klubů. Nebude chybět ani nejúspěšnější čes-
ký tým, úřadující vicemistr TatranOmlux Střešovice, který obhajuje prvenství 
z minulého ročníku našeho turnaje,“ zve do hlediště jeden z organizátorů ak-

ce, Martin Knobloch. Zajímavé bude vidět i další celky z české fl orbalové elity, 
jimiž budou Billy Boy Mladá Boleslav čiFbŠBohemians Praha. Ze zahranič-
ních týmů je přihlášen kupříkladuaktuální mistr Slovenska, FbOFlorko Koši-
ce. Turnaj odstartuje v pátek, hrát se bude již od rána od 8.00 hodin. Dvanáct 
týmů je rozděleno do tří skupin po čtyřech. V sobotu dopoledne se dohra-
jí zápasy v základních skupinách. Odpoledne přijde na řadu kvalifi kace. Asi 
nejzajímavější dnem bude neděle, kdy od 9 hodin ráno propuknou vyřazovací 
boje. Vrcholem bude fi nálové utkání od 18 hodin. „Na každého diváka bude 
pohlíženo jako na hosta, velmi si totiž vážíme přízně fanoušků. Je připraven 
bohatý doprovodný program včetně zábavy pro děti, tipování a dalších divác-
kých soutěží,“ poznamenal Knobloch.

Roman Pišný
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pozvánky na srpen
Městské akce: Ostatní akce:
• 1. 8. 

TOP TÝDeN - LeTNÍ KONCeRT 
JH bAND PeTRA VONDRušKy

• 2. 8. 
TOP TÝDeN - LeTNÍ KONCeRT 
VLADIMÍR WALDA NeRušIL A TRIO TAuRuS

• 3. 8.
TOP TÝDeN - PROMeNáDNÍ KONCeRT
KLAReT STRáŽSKÝ VÝběR

• 8. 8. 
LeTNÍ KONCeRT

• 13. 8. 
STřeDeČNÍ HuDebNÍ VeČeR  

• 15. 8. 
LeTNÍ KONCeRT

• 23. 8. 
OPeRA NA ZáMKu – g. VeRDI - NAbuCCO

• 27. 8. 
STřeDeČNÍ HuDebNÍ VeČeR 

• 30. 8. 
MěSTO DěTeM

• 1. – 30. 8. 
PRáZDNINOVá DÍLNA

• 1. – 2. 8. 
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADeM A ZáMKeM    

• 1. 8.
NOČNÍ KOMeNTOVANá PROHLÍDKA KOSTeLA SV. 
JANA KřTITeLe

• 2. 8. 
LéTO u VODy

• 8. – 9. 8. 
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADeM A ZáMKeM 

• 9. 8. 
beNáTSKá NOC

• 11. 8. 
MAgICKá VIOLA PeTRA PřIbyLA

• 15. – 16. 8. 
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADeM A ZáMKeM

• 18. – 22. 8. 
FeSTIVAL POuLIČNÍHO uMěNÍ 

• 23. 8. 
XXI. SeTKáNÍ ČS. VáLeČNÝCH A POVáLeČNÝCH LeTCŮ

• 26. 8. 
JAZZOVÝ VeČeR 

• 29. – 30. 8. 
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADeM A ZáMKeM

Aquapark Jindřichův Hradec Foto: Archiv města Jindřichův Hradec


