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že právě při zkouškách k jejímu prvnímu provede-
ní v Miláně v prosinci 1841 se Verdi poprvé setkal 
se svou pozdější druhou životní družkou, krásnou 

sopranistkou Giuseppinou Strepponi, která byla ur-
čena jako představitelka role Abigaille.
Pro jedenáctý ročník festivalu Opera Jindřichův 
Hradec byl zvolen právě tento operní klenot, a proto 
věříme, že také tentokrát budou odcházet všichni di-
váci spokojeni a obohaceni o hluboký hudební záži-
tek. Stačí přijít v sobotu 23. srpna 2014 ve 20.00 ho-
din na nádvoří Státního hradu a zámku Jindřichův 
Hradec a oddat se krásné hudbě i skvěle napsanému 
příběhu opery Nabucco.

Přejeme příjemný večer a silný zážitek!

Vratislav Kříž, Agentura CROCE

Málokdy se stává, že by člověk, který zcela rezigno-
val, se rázem ocitl na piedestalu slávy. Přesto se ten-
to neuvěřitelný příběh odehrál v životě G. Verdiho. 

V době své největší osobní tragedie, kdy mu zemře-
ly obě malé děti a zakrátko i mladá žena, rozhodl 
se sedmadvacetiletý skladatel už nikdy nenapsat ani 
notu. Přesto 9. března 1842 oznamovaly divadelní 
cedule milánské La Scaly premiéru Nabucca, která 
se stala nečekaným triumfem. Znamenitý text Te-
mistocla Solery se starozákonním námětem o osvo-
bození Židů z  babylónského zajetí a  Verdiho hu-
dební vize o pádu Nabuchodonosorovy říše udělala 
z  této opery reprezentativní dílo, které je dodnes 
ozdobou všech důležitých operních scén. A Verdi? 
Složil celkem 28 oper a jeho jméno zná dodnes té-
měř každý, rozhodně každý milovník hudby. Ope-
ra Nabucco se mu nakonec stala osudnou i v tom, 
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LETOŠNÍ NOVINKY V OBLASTI 
CESTOVNÍHO RUCHU SKLÍZEJÍ 
ÚSPĚCH  

Obyvatelům a návštěvníkům města je k dispozici 
discgolfové hřiště, interaktivní průvodce a mobilní 
aplikace Geofun.

Více informací na straně 4

MUZEUM FOTOGRAFIE 
PŘIPRAVILO NA SRPEN 
ZAJÍMAVÝ PROGRAM 

Návštěvníci se mohou těšit např. na oblíbené 
fotografování nejen v historických kostýmech.

Více informací na straně 11

MĚSTO DĚTEM TENTOKRÁT 
NA CIRKUSOVÉ TÉMA

Letošní veselé rozloučení s prázdninami v parku je 
pro děti připraveno v sobotu 30. srpna.

Více informací na straně 13

známá verdiho opera rozezní třetí 
nádvoří jindřichohradeckého zámku
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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 září

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: 800 120 112
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

Jindřichohradecká úzkokolejka
nádražní 203/ii, 377 01 Jindřichův hradec
Tel.: 384 361 165

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: cesta spojující ulice A. Teplého a Denisovu
Výherkyní se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává Veronika 
Jirsová. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,
prázdniny se přehouply do své druhé poloviny, ale my ne-
zahálíme a stále pro vás připravujeme různé akce, abyste 
se ve svém volném čase v Jindřichově Hradci nenudili. 
V srpnu ještě pokračuje Top týden, který vám nabízí o na-
stávajícím víkendu fotografování v kostýmech v Muzeu fo-
tografie a moderních obrazových médií, dále v pátek tra-
diční letní koncert na náměstí Míru, kdy zahraje JH Band 
Petra Vondrušky. Na sobotu 2. srpna jsme pro vás přichys-
tali akci v aquaparku s názvem Léto u vody a večer se opět 
můžete těšit na letní koncert. Tentokrát na náměstí zahraje 
Vladimír Walda Nerušil a Trio Taurus. V neděli bude pes-
trý Top týden ukončen tradiční zábavní poutí Porcinkule 
s atrakcemi a v dopoledních hodinách bude město patřit 
především stánkařům s rozmanitým sortimentem. Každo-
ročně se v rámci pouťové zábavy setkávám se stížnostmi 
na hluk nejen z atrakcí, ale především opilců a také výtrž-
nictví.  Věřte, že městská policie bude nasazena v plné sí-
le a budou řádně dohlížet na pořádek ve městě a takovéto 
přestupky postihovat. 
23. srpna se opět na třetím nádvoří Státního hradu a zám-
ku uskuteční opera. Letos orchestr, sbor a balet Divadla F. X. 
Šaldy představí Verdiho operu Nabucco. V ten samý den se 
uskuteční setkání válečných a poválečných letců u příleži-
tosti pietních oslav 70. výročí letecké bitvy nad Jindřicho-
hradeckem z 24. srpna 1944 mezi 15. USAAF a Luftwaffe. 

Jak je vidět, prázdninový program je 
nabitý akcemi. Všechny máte ja-
ko vždy pohromadě přehledně 
vypsané v kalendáři akcí.

Užijte si krásný zbytek prázdnin. 

Stanislav Mrvka 
starosta města

Starosta zahájil výstavu snímků 
z Tchaj-wanu
V úterý 8. července zahájil starosta města Sta-
nislav Mrvka společně s  předsedou Senátu 
PČR Milanem Štěchem putovní výstavu sním-
ků z Tchaj-wanu v Muzeu fotografie a moder-
ních obrazových médií. Vernisáže se zúčast-

nila také J.  E.  Christine Hsueh, zastupitelka 
Tchajpejské hospodářské a  kulturní kancelá-
ře v  Praze. Výstava se jmenuje Příběh světla 
a  stínu a  zachycuje prostřednictvím fotogra-
fií různého tematického zaměření soudobý ži-
vot na Tchaj-wanu, včetně krajiny, kulturních 
zvyklostí či role žen v tchajwanské historii. Vý-
stava potrvá do konce srpna. 

Otevření Svatojánské ulice 
po rekonstrukci
V  úterý 8. července 2014 se uskutečnilo ote-
vření Svatojánské ulice po rekonstrukci za pří-
tomnosti vedení města a zhotovitelů. V rámci 
rekonstrukce firma Jindřichohradecké mon-
táže provedla výměnu vodovodu a kanalizace 
včetně přípojek a  výměnu dlážděného povr-

chu včetně podkladních vrstev. Dlažba je ka-
menná mozaika řezaná a  štípaná, na  vjezdu 
do Svatojánské ulice z náměstí Míru je zpoma-
lovací práh z kamenné dlažby. Současně s re-
konstrukcí ulice Svatojánská provedla společ-
nost E.ON výměnu plynovodu včetně přípojek 
a  výměnu kabelů nízkého napětí. Také byla 
provedena výměna kabelů veřejného osvětle-
ní. Slavnostní pásku společně přestřihli staros-
ta města Stanislav Mrvka, místostarosta Bohu-
mil Komínek a jednatel firmy Miroslav Šilhán.

V partnerském městě Neckar-
gemünd otevřeli hlavní ulici 
po rekonstrukci
Po  téměř dvaadvacetiměsíční rekonstrukci se 
otevřela hlavní ulice v  Neckargemündu, jejíž 
délka je 405 metrů. Od září 2012 ulice prochá-
zela velkou obnovou veřejných kanálů, vedení, 
plynovodů a dostala zcela novou tvář v podobě 
nové dlažby a nového mobiliáře. Na slavnostní 
otevření této chlouby přijal pozvání také sta-
rosta města Jindřichův Hradec Stanislav Mrv-
ka společně s vedoucí odboru kanceláře starosty 
Janou Říhovou, která má zahraniční partnerské 

vztahy s městy již několik let na starosti. V so-
botu 12. července se za přítomnosti jak českých 
tak francouzských partnerů z Èvian-les Bains se 
uskutečnilo slavnostní otevření této ulice. 

Již v dopoledních hodinách se na hlavním pó-
diu představil Big Band „ISIS“ z  Szombathely 
v Maďarsku s vyváženým programem klasické 
swingové hudby, melodie z  muzikálů a  hudby 
z dvacátých a třicátých let.
 
Oficiální otevření se uskutečnilo od  14.00 ho-
din spolu s Big Bandem ZUŠ Blue Bunch Nec-
kargemünd. Ve  svém projevu poděkoval sta-
rosta města Horst Althoff všem občanům 
Neckargemündu, zejména obyvatelům byd-
lících a  podnikajících v  rekonstruované části 
za jejich trpělivost, ale především za jejich spo-
lupráci a iniciativu. Na závěr oficiální části byla 
stavba požehnána knězem a silnice byla za spo-
lupráce významných hostů otevřena pomocí 
odstranění dopravních zátaras. 

Po otevření na pódiu vystupovaly místní školy, 
školky, taneční a pěvecké soubory, spolky a ce-
lé odpoledne pak přítomné bavili kejklíři a hu-
debníci. Místní podnikatelé uspořádali trh po-
dél silnice a restaurace předvedli své kulinářské 
umění. Od 16.00 hodin se v muzeu na Staré rad-
nici uskutečnila vernisáž výstavy - jak se stavěla 
hlavní silnice vypovídající o historii ulice a prů-
běhu stavby.

Při slavnostní večeři jindřichohradecký starosta 
města Stanislav Mrvka předal Horstu Althoffo-
vi dar městu Neckargemünd v podobě velkofor-
mátové fotografie, na které byl zachycen pohled 
na  město přes malý Vajgar. „Panu starostovi 

jsem poděkoval za  pozvání do  Neckargemün-
du a radním jsem předal za město malé dárky. 
Udělali zde kus velké práce a  vím, že tak roz-
sáhlá rekonstrukce ulice nebyla ani pro vedení 
města ani pro občany a už vůbec ne pro pod-

nikatele lehkou záležitostí. Někteří kvůli stavbě 
dokonce i s živností skončili. Bohužel ve starém 
centru města je mnohdy takovýto typ obnovy 
potřeba. Sami jsme se o tom přesvědčili v rám-
ci rekonstrukce Svatojánské ulice a já všem těm, 
kteří vydrželi, či zde začali nově podnikat, budu 
držet pěsti,“ řekl starosta Mrvka.

  
Karolína Průšová
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Discgolfové hřiště
V  Mertových sadech přímo v  centru města se 
otevřelo nové discgolfové hřiště. Discgolf je jed-
ním z  nejrozšířenějších sportů s  létajícím dis-

kem, odvozeným z klasického golfu.  Cílem hry 
je podobně jako v golfu dokončit jamku co nej-
menším počtem úderů – tedy hodů. Discgolf 
může hrát každý. Je ideální sportovní aktivitou 
pro celou rodinu. Diskem se naučíte házet za pár 
minut a nezáleží na věku ani fyzické zdatnosti – 
stačí jen dobrá nálada a chuť hrát. Jako rekreač-
ní sport v sobě discgolf spojuje pobyt v přírodě 
s  fyzickou i psychickou aktivitou a pomáhá tak 
k  udržení dobré tělesné kondice i  k  odreago-
vání se od  starostí všedních dnů. Tato poutavá 
hra láká svou jednoduchostí a zábavou současně. 

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

městský úřad informuje

Letošní turistická sezóna je v Jindřichově Hradci plná novinek
Výhodou jsou jasná pravidla a  herní prostředí. 
V Jindřichově Hradci tak vznikla další příležitost 
pro nevšední využití volného času. Bližší infor-
mace ke hře, disky pro hru k prodeji i k zapůjče-
ní Vám budou poskytnuty v Informačním stře-
disku v Panské ulici.

Interaktivní průvodce městem
Hlavní novinkou pro letošní sezonu je interaktiv-
ní průvodce městem „Poznej Hradec“ s QR bo-
dy a tajenkou, který je v podobě mobilní aplikace 
pro chytré telefony, ale i v tištěné verzi.  Výchozím 
bodem i  cílovým místem je Informační středis-
ko, kde bude na úspěšné řešitele tajenky čekat od-
měna. Trasa návštěvníky zavede na nejzajímavější 
místa ve městě, která jim budou zároveň postup-
ně odhalovat tajenková slova. Těmito kontrolní-
mi body jsou Dům gobelínů, Státní hrad a zámek, 
Muzeum Jindřichohradecka a  Muzeum fotogra-
fie a moderních obrazových médií.  Na závěr pro-
hlídky je bude, kromě získání posledního tajenko-
vého slova, čekat zcela nevšední moderní zážitek 
v podobě unikátní aqua show v Obchodně-medi-
cínském centru sv. Florián. Procházet budou his-
torickým centrem města a během trasy jim bude 
odkryta ne zcela známá historie městských domů 
a budou zavedeni i do tajuplných uliček.

Podpořme plavecký bazén v soutěži
Úřad Regionální rady Jihozápad připravil již třetí ročník cestovatelské 
soutěže, do které město Jindřichův Hradec zapojilo plavecký bazén, který 
byl podpořený právě z dotací Evropské unie prostřednictvím Regionální-
ho operačního programu Jihozápad. 

Do soutěže se přihlásíte zadáním unikátního kódu, který naleznete pří-
mo ve Vámi navštíveném soutěžním místě. Každý týden bude probíhat 
slosování, kde bude oceněno několik výherců. Soutěží se po dobu letních 
prázdnin tj. od 1. 7. do 31. 8. 2014. Celkem proběhne 9 dílčích slosování 
a celá soutěž vyvrcholí závěrečným slosováním o tablet, fotoaparáty a dal-
ší hodnotné ceny. Spojte příjemné s užitečným a zapojte se do naší sou-
těže i vy.

Jak se zúčastnit?
1. Navštivte minimálně jedno soutěžní místo (v našem případě Plavecký 
bazén v Jindřichově Hradci)

2. Zde naleznete plakát o velikosti A4, který obsahuje unikátní kód.

3. Ten zadejte na internetových stránkách http://www.rr-jihozapad.cz/
kompas/. Unikátní kód lze zaslat pouze jednou. 

Karolína Průšová

SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADECODBOR ROZVOJE

Kaple u Lišného dvora se dočkala 
kompletní opravy
V závěru června byla dokončena celková obnova kaple u Lišného dvo-
ra. V  rámci projektu došlo k odstranění nesoudržných vrstev omítky 

a nátěrů. Omítky by-
ly opraveny vápennou 
maltou. Celá kaplička 
byla posléze opatřena 
novým fasádním nátě-
rem. Dále byla polože-
na nová střešní krytina 
z pálených tašek bobro-
vek v cihlovém odstínu. 
Křížek na střeše byl řád-
ně ukotven do střešní 
krytiny, očištěn a natřen 
černou matnou barvou. 
Kolem celé kapličky byl 
upraven terén a polo-
žena kamenná dlažba. 
Dřevěný plůtek byl ob-
roušen a nově natřen. 
Projekt byl spolufinan-
cován částkou 24 997 Kč 
z  programu Jihočeské-
ho kraje - Kulturní pa-
mátky. 

Vladimír Krampera

Mobilní aplikace Geofun
Netradiční pohled na město návštěvníkům na-
bídne aktivní a  zábavná prohlídka s  mobilní 
aplikací Geofun, během níž bude návštěvníky 
doprovázet postava Marie Hoppe – Teinitzero-
vé, zakladatelky slavných gobelínových dílen. 
Prohlídka je určena hlavně pro mladší genera-

ci a  je ve  znamení „Město, kde se historie vy-
řádila“. Je hrou plnou nečekaných úkolů a  in-
formací. Geofun je mobilní aplikace vytvořená 
pro členská města DSO Česká inspirace, kte-
rý v příštím roce oslaví již 20 let své existence. 
Město Jindřichův Hradec je jeho členem od ro-
ku 2001.

Zuzana Bedrnová
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městská policie
Výpis z událostí
22. 6. 2014 v 14.15 hodin vyjížděli strážníci na uby-
tovnu Beruška do Miřijovského ulice, kde měl muž 
(25 let) vyhazovat svou družku i s dítětem z bytu. 
Strážníci situaci na místě zklidnili a při podávání 
vysvětlení bylo zjištěno, že muž měl družku i fyzic-
ky napadnout. Ta nabízené lékařské ošetření od-
mítla. Přestupek proti občanskému soužití, v tom-
to případě návrhový, bude projednávat na  návrh 
postižené osoby příslušný správní orgán, kterému 
strážníci zaslali písemné podklady. Zároveň o věci 
informovali Policii ČR pro případné využití institu-
tu domácího násilí.

22. 6. 2014 v 16.05 hodin se po nákupním prosto-
ru Penny Marketu procházely dvě mladé straky 
(chlapci 15 a 13 let) a do tašky, kterou měl jeden 
z nich přes rameno, ukryli celkem 10 sprchových 
šamponů za necelé čtyři stovky. Poté se zlodějíčci 
snažili utéct přes pokladnu. O přestupku proti ma-
jetku byli informováni zákonní zástupci a  odbor 
sociálních věcí MěÚ J. Hradec. Staršího z dvojice 
strážníci vyřešili v blokovém řízení.

24. 6. 2014 ve 23.45 hodin byli strážníci přivoláni 
do restaurace Na růžku ve Vídeňské ulici, kde bylo 
již zavřeno. Uvnitř seděla pouze barmanka se svojí 
kolegyní, která momentálně nebyla ve službě. Pod-
napilý přítel kolegyně chtěl, aby ho děvčata pustila 
dovnitř, a když se tak nestalo, pěstí rozbil skleněnou 
tabulku v okně a z místa utekl. Nyní je podezřelý 
z přestupku proti majetku a po uhrazení způsobené 
škody se jistě nevyhne blokové pokutě.

7. 7. 2014 v 18.00 hodin se v prodejním prostoru 
marketu Albert pohyboval muž (42 let) bez nákup-
ního košíku a  bez skrupulí si vybrané zboží cpal 
do kapes kalhot. U pokladny zaplatil jedno balení 

klobás, které se mu asi do kapsy nevešlo a byl by 
pokračoval k  východu, kdyby… Kdyby ho neza-
stavil zaměstnanec ostrahy, který celou dobu jeho 
počínání pozoroval na průmyslové kameře. V kan-
celáři ostrahy kapsy vyprázdnil a kromě dvou kous-
ků pečiva tam měl ještě balení salámu a jiné balení 
klobás, vše za 183Kč. Před strážníky se hájil tím, že 
má malou sociální podporu a tak si chtěl přilepšit. 
Uloženou blokovou pokutu na  místě zaplatil, ale 
jestli vylepšila jeho finanční bilanci, kdo ví?!

9. 7. 2014 v  11.00 hodin se na  služebnu dostavil 
muž (63 let) s  tím, že předchozího dne projížděl 
na  kole kolem zahrady, ze které vyběhl pes a  za-
kousl se mu do nohy. Naštěstí se chytil jenom kal-
hot, které roztrhl. Postižený muž ihned kontaktoval 
ženu, která se na zahradě se psem nacházela, a po-
žadoval po ní finanční náhradu. Toto řešení žena 
odmítla, proto věc oznámil strážníkům MP. Ti sku-
tečnost zadokumentovali a předali k vyřešení pří-
slušnému správnímu orgánu MěÚ J. Hradec.

Rudolf Gabriel

policie Čr
Uskutečněné preventivní akce
1) Návštěva Základní, mateřské a praktické školy v Jindřichově Hradci
Policejní psovodi se svými čtyřnohými pomocníky a  tiskovou mluvčí navštívili  koncem června Základní, 
mateřskou a praktickou školu, pracoviště „Pod Hradem“ v Jindřichově Hradci. Ukázky práce čtyřnohých 
ochránců zákona zhlédli žáci společně s učitelkami. Všichni byli z policejních psů doslova nadšeni. Dě-
ti se dozvěděly, jak služební pes prochází výcvikem již od stěňátka a jaké dovednosti musí zvládnout, aby 
mohl být zařazen do kategorie „pátrací pes“. Celkem policisté předvedli ukázky výcviku tří čtyřnohých 
pomocníků. Vedoucí kynologické skupiny Ladislav Košler představil psa Marka. Kynolog Radek Bicek 
základní poslušnost psa Alanexe a čtyřnohého pomocníka Laba, který je výraznou posilou policistů v ob-
lasti vyhledávání drog. Tisková mluvčí hradeckých policistů Hana Millerová děti poučila o tom, jak nesmí 
být důvěřivé k cizím psům a k cizím lidem, jak se zachovat, když se ztratí a také upozornila na úskalí, která 
je mohou potkat o letních prázdninách. V závěru ukázek si děti mohly psa Alanexe pohladit a vyzkoušet 
si výstroj policejních psovodů. Ukázka vzbudila u žáků  velký ohlas, a proto policisté dětem přislíbili, že 
v následujícím školním roce opět toto odloučené pracoviště navštíví. 

2) Policisté kontrolovali mládež i řidiče kvůli alkoholu a drogám
Pes, specialista na drogy i pořádková jednotka byli v akci. Policisté Územního odboru J. Hradec se ten-
tokráte na Třeboňsku a Suchdolsku zaměřili na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. 
Svou pozornost obrátili rovněž na řidiče, kteří řídí motorová vozidla pod vlivem alkoholu či drog. 

Do akce byli nasazeni nejen kynologové se dvěma psy, kdy jeden z nich je mimo jiné specialistou na vy-
hledávání drog či 12 policistů Krajské pořádkové jednotky, sekce Jindřichův Hradec, ale i  pracovnice 
městského úřadu.

Policisté zkontrolovali 40 osob, z toho 10 cizinců. Celkem muži zákona uložili 13 blokových pokut a zjis-
tili 3 podnapilé mladistvé osoby. Potěšující zprávou je, že nebyl zjištěn žádný řidič vozidla pod vlivem al-
koholu či drog.

Výraznou posilou jindřichohradeckých kynologů je právě policejní pes Lab, který je vycvičen k vyhledá-
vání omamných a psychotropních látek. Čtyřnohý pomocník zaznamenal již mnohé úspěchy a našel dro-
gy jak při domovních prohlídkách, tak v rámci BESIPu při kontrolách řidičů a vozidel. 

Policie upozorňuje občany, že akce tohoto charakteru budou probíhat nejen v letních měsících! 

Foto: FTP
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                      Datum           Datum
                    narození            úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 11. 6. 2014 do 14. 7. 2014 nás opustili: 

Hana DĚDIČOVÁ, Jindřichův Hradec 19. 5. 1947 11. 6. 2014
Jiří ZOUFALÝ, Jindřichův Hradec 24. 8. 1929 14. 6. 2014
Bohumil VLK, Kardašova Řečice 7. 1. 1923 15. 6. 2014
Marie ŠÍMOVÁ, České Velenice 12. 3. 1926 16. 6. 2014
Zdenka ZAHRADNÍKOVÁ, Mníšek 12. 6. 1943 16. 6. 2014
Zdeněk MIHULA, Nová Bystřice 5. 7. 1952 17. 6. 2014
Milada BROŽKOVÁ, Stráž nad Nežárkou 24. 6. 1939 18. 6. 2014
Drahuš BARVÍNKOVÁ, Nekrasín 10. 6. 1934 19. 6. 2014
Božena DAŇKOVÁ, Novosedly nad Nežárkou 10. 8. 1924 21. 6. 2014
Jiří VÁCHA, Horní Meziříčko 28. 4. 1985 22. 6. 2014
Eduard KRYŠPÍN, Roudnice nad Labem 24. 9. 1977 25. 6. 2014
Pavel BLAŽEK, Jindřichův Hradec - Otín 12. 2. 1941 29. 6. 2014
Zdeněk VANĚK, Nová Včelnice 12. 3. 1932 29. 6. 2014
Helena NOWAKOVÁ, Jindřichův Hradec 20. 2. 1947 29. 6. 2014
Jan PODROUŽEK, Plavsko 29. 6. 1949 30. 6. 2014
Jana LYSCOVÁ, Kardašova Řečice 18. 4. 1945 30. 6. 2014
Alfons URBAN, Jindřichův Hradec 2. 8. 1923 3. 7. 2014
Vojtěch PAVLOVSKÝ, Nová Včelnice 12. 3. 1933 3. 7. 2014
Marie MACHOVÁ, Jindřichův Hradec 5. 8. 1946 5. 7. 2014
Emilie ŘÍMNÁČOVÁ, Otín 22. 5. 1924 7. 7. 2014
Dušan KOBLÍŽEK, Kunžak 8. 11. 1951 8. 7. 2014
Marie ŠENKÝŘOVÁ, Mníšek 1. 12. 1942 14. 7. 2014
Miroslav FOŘT, Jindřichův Hradec 25. 2. 1930 14. 7. 2014

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

Foto: Veronika Duchoňová

spoleČenská kronika

Prevence:
Zneužívání linky tísňového volání
Telekomunikačními pravidly, která vymezuje Zákon o elektronických ko-
munikacích č. 127/2005 Sb., jsou pro tísňová volání stanovena tato čís-
la:150, 155, 158, 156 a 112.
Mezi zlomyslná volání může patřit šíření poplašné zprávy, hra dětí, aktivi-
ty podnapilých osob, volání bez následného hovoru a jiné. Lidé by si měli 
uvědomit, že při volání na tísňovou linku 158 není nikdo anonymní. Vy-
spělá technologie linky 158 umožňuje nejen zjistit přesně místo, odkud 
dotyčný volá, ale i jeho číslo.
Také na Jindřichohradecku se objevují případy zneužívání linky tísňového 
volání 158. Osoby volají například proto, že jim někdo ubližuje, ale sotva 
hlídka policie dorazí na místo, tak už nic hlásit nechtějí. Většinou se jed-
ná o osoby, která jeví známky podnapilosti nebo mají problémy osobního 
charakteru. Český telekomunikační úřad může pachateli uložit pokutu až 
do výše 100 000 korun. V určitých případech lze zlomyslné volání klasi-
fikovat jako trestný čin šíření poplašné zprávy nebo trestný čin znemož-
nění funkce obecně prospěšného zařízení, pak samozřejmě hrozí trestní 
odpovědnost.

Osoby, které zneužívají tísňovou linku, by si měly uvědomit, že tímto 
mohou znemožnit pomoc lidem, kteří ji opravdu potřebují.
Naštěstí už v řešení tohoto problému není Policie České republiky úplně 
bezmocná a  na  základě novely Zákona o  elektronických komunikacích 
č. 127/2005 Sb. ze dne 1. července 2010 lze znemožnit provozování tele-
komunikačního koncového zařízení těm, kteří volají zlomyslně na lin-
ky tísňového volání. Jedná se o ustanovení § 33 odstavce 11 zmiňovaného 
zákona, ve kterém je uvedeno: “Pokud účastník, popřípadě uživatel, usku-
tečňuje zlomyslná volání na čísla tísňového volání, je podnikatel (napří-
klad mobilní operátor), v jehož síti bylo takové volání započato, povinen 
na žádost subjektu (například Policie ČR), který provozuje pracoviště pro 
příjem volání na čísla tísňového volání, znemožnit ve své síti provozování 
telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého jsou tato volání usku-
tečňována. O  zpětném uvedení telekomunikačního koncového zařízení 
do provozu rozhodne Český telekomunikační úřad na žádost účastníka.” 
 

Hana Millerová

Dárci krve obdrželi zlaté plakety
Za minimálně čtyřicet odběrů krve obdrželo v pátek 4. čer-
vence 2014 v Muzeu fotografie a moderních obrazových mé-
dií zlatou plaketu profesora Jana Janského celkem 21 dárců.
Plakety získali: Jan Bednář, Renáta Berglová, František Bí-
lek, Jiří Dvořák, Miroslav Dvořák, Daniel Ďuriš, Vojtěch Fi-
lípek, Jaroslav Hájek, David Hertel, Radek Koranda, Miro-
slav Krajča, Pavel Kučera, Růžena Matějková, Pavel Němec, 
Petr Novák, Pavel Peška, Bohumil Rod, Vladimír Šaman, Ji-
ří Šťastný a Květa Trojáková.

Karolína Průšová
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sosti Františka Ferdinanda kníže Max, princ 
Arnošt a  princezna Žofie Hohenbergovi 
v průvodu svých příbuzných a vychovatelů. 

21. srpna 1914
Osobní
Jich Exellence vysoce urození hraběcí man-
želé Eugen a Františka Černínovi přibyli tyto 
dny na zámek zdejší, by přítomni byli při za-
řizování lůžek pro raněné vojíny a důstojní-
ky, pro něž ve svém zámku blahovolně místa 
propůjčiti ráčili. 

Svatý otec Pius X.
V pohnutých dobách dochází z Říma zvěst, 
že Svatý otec dne 20. srpna v noci zemřel.

Odjezd vojska
Od  neděle až do  úterý v  noci v  nestejném 
mezidobí ráno, odpoledne, večer a v noci od-
vážely dlouhé vlaky naše statečné vojíny, po-
slušné Nejvyššího rozkazu, by odčinily křiv-
du po dlouhou dobu na naší říši páchanou, 
z města našeho. 

Ohlas od  Nežárky a  další regionální tituly 
můžete studovat v knihovně jindřichohradec-
kého muzea, která sídlí v budově minoritské-
ho 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

Také srpen před sto lety probíhal po nečekaném atentátu na následníka rakousko-uherského trůnu hek-
ticky. Poté, co Rakousko-Uhersko vyhlásilo 28. července válku Srbsku, následovala řada událostí, z nichž 
se téměř každého dotkla všeobecná mobilizace. Na  stránkách Ohlasu od  Nežárky se pak objevovaly 
všechny zprávy souvisejících nejen s tímto krokem, ale také se zabezpečením rodin mobilizovaných vojá-

ků. V Jindřichově Hradci obnovilo osm tisíc vojáků zdejšího 75. c. a k. pěšího pluku přísahu věrnosti Jeho Veličenstvu a odjelo na frontu. S každým 
vlakem se přicházeli osobně rozloučit zástupci obce v čele se starostou Karlem Mertem a dalšími významnými osobnostmi města, vojíny osobně podě-
lovala na cestu kuřivem hraběnka Černínová.

8. srpna 1914
Humánní akce u nás
Správní výbor všeobecné veřejné nemocni-
ce císaře a krále Františka Josefa I. v Jindři-
chově Hradci ve své schůzi dne 4. srpna 1914 
usnesl se na  tom, že zařídí kurs pro dobro-
volné ošetřovatelky nemocných a  raněných 
na žádost ženského odboru Červeného kříže 
při zdejší nemocnici.

Podpora rodin mobilizovaných
Kdo a jaký má nárok
Podle zákona poskytuje se v  případě mo-
bilisace manželce mobilisovaného, jeho 
dětem, rodičům, dědovi a  babičce, brat-
řím, sestrám, tchánu a  tchyni, nemanžel-
ské matce a nemanželským dětem, zkrátka 
všem příslušníkům zbomilisovaného, pří-
spěvek na výživu (stravu, oděv, byt, léčení, 
ošetřování, náklady na  vychování) a  pří-
spěvek na činži. 

Nárok mají jen maloživnostníci, malorolní-
ci a dělníci
Z příslušníků k nároku oprávněni jsou však 
jen ti, jejichž výživa byla dosud prokazatelná 
a  podstatně závislá na  příjmech plynoucích 
z osobní práce povolaného k aktivní službě. 
Oprávněným příslušníkům na  roveň poklá-
daní jsou malorolníci, kteří bez cizí pomoci 
se členy své rodiny obstarávají své hospodář-
ství a živnosti, kteří nezaměstnávají žádného 
pomocníka.

Kdy se výživné vyplácí a kde?
Výplata příspěvků těchto bude 1. a 16. kaž-
dého měsíce u státních pokladen. 

Co zahrnuje příspěvek na výživu?
Posuzuje se podle průměrného denního vý-
dělku povolaného. Úhrn vyživovacích pří-
spěvků příslušníkům poskytnutých nesmí 
přesahovati průměrný denní výdělek k  ak-
tivní službě povolaného. 

Dešťoměrná a teploměrná zprá-
va za červenec 1914
Průměrná teplota měsíční jest letos +16,4 °C; 
proti loňsku chladnému a  deštivému jest 
o 2,3 °C vyšší, proti červnu stoupla o 1,6  °C. 
Nejtepleji bylo 15. při +21,4 °C a přes 20 °C 
byla teplota ještě od  20. do  22.  července 
a  ještě patnáctkrát byl průměr nad +15  °C, 
nejchladněji bylo dne 8. července +10,9 °C, 
toho dne bylo i  nejchladnější ráno +9,8 °C 
a poledne +12,5 °C. Vítr vál od 1. do 7. vý-
chodní, ale od  8. nastali větrové severozá-
padní a západní, kteří až do 19., tedy 12 dní 
převládali a  hojné deště přinesli. Pršelo 
26krát o  18 dnech. Za  celý měsíc napršelo 
168,9 mm, což je proti normálu 86 mm skoro 
jednou tolik, o 82,9 mm nad normál. Úroda 
jest velmi pěkná a  jest jen žádoucno, aby se 
šťastně svezla, což za  nynějšího nedostatku 
sil a  potahů následkem mobilisace způsobí 
hospodářům značné obtíže.

14. srpna 1914
Občané jindřichohradečtí!
Domácí náš pluk čís. 75 v krátké poměrně do-
bě opustí město naše, aby táhl do pole. Víme 
všichni, jaké přízni a lásce náš pluk u našeho 
obyvatelstva vždy se těšil a dnes, v dobách ne-
bezpečí tím více se těší. Vaši synové, Vaši bra-
tři, Vaši manželé, Vaši přátelé, Vaši spoluob-
čané táhnou do  boje, i  jest povinností zcela 
přirozenou, abychom chvíle rozloučení neči-
nili jim těžkými, nýbrž projevy přízně a lásky 
je na  cestu posílili. Žádám tudíž Vás všecky, 
abyste dle své možnosti přispěli k co nejskvě-
lejšímu rozloučení se s milým naším plukem. 
Bližší pokyny uveřejněny jsou mezi denními 
zprávami v Ohlasu od Nežárky. 

Zvláště milou návštěvou
Poctěno bylo včera město naše. Odpoledne 
přijely automobilem od Jemčiny k nám osi-
řelé dítky zemřelého následníka J.  cís. Vý-
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…abychom nezapomněli                   Památník letců v Jindřichově Hradci
Od Ikara k budoucím českým pilotům raketoplánů

Památník letců se v  Jindřichově Hradci nachází 
u křižovatky nábřeží Ladislava Stehny a Růžové uli-
ce. Ve městě nad Vajgarem byl slavnostně odhalen 
28. října 2000 místním předválečným letcem Jaro-
slavem Bémem. Od té doby je každoročně 8. květ-
na v Den konce II. světové války v Evropě a 28. říj-
na v  Den vzniku samostatného Československa 
místem pořádání pietních aktů pod záštitou města 
Jindřichův Hradec. U památníku se odehrávají ta-
ké srpnová „Setkání čs. válečných a poválečných let-
ců v Jindřichově Hradci“ a nejinak tomu bude i letos 
v sobotu 23. srpna. Iniciátorem stavby je Klub his-
torie letectví Jindřichův Hradec, jehož členové po-
mník také sami vytvořili. 
Největší podíl na  vzniku památníku má Miroslav 

Sehnal, dlouholetý člen Klubu. Ve spolupráci s místní výtvarnicí Zdenou Sko-
řepovou vytvořil nejprve zmenšený model, vhodný materiál pak věnoval kame-
nolom z Mrákotína. Sochařské práce začaly v červnu 2000 díky nabídce aka-
demického sochaře Josefa Andrleho, který autorovi umožnil účast na Žulovém 
sympoziu. Mezi členy Klubu není žádný profesionální kameník, a tak se práce so-
chaře nejprve ujal M. Sehnal, na nějž po měsíci navázal a dílo mistrovsky dotesal 
další člen Klubu Karel Oupor. V konečné podobě představuje skulptura z jedné 
strany křídlo bájného letce Ikara; z druhé strany 
je to křídlo válečného stíhacího letounu Spitfire, 
na němž během II. světové války bojovalo mno-
ho našich pilotů v řadách RAF; z profilu památ-
ník napodobuje tvar dřevěné vrtule letounu 
průkopníka české aviatiky Ing.  Jana Kašpara. 
Není totiž příliš známo, že Ing. J. Kašpar usku-
tečnil své poslední veřejné vystoupení 28. čer-
vence 1912 právě u nás. Z města na Vajgarem 
pocházela řada předválečných sportovních 
letců, ale také aktivní účastník bitvy o Francii 
a  bitvy o  Británii, stíhací pilot, in memoriam 
plk. Rudolf Zima. V Jindřichově Hradci se zača-
lo sportovně létat v listopadu 1937, v roce 1946 
zde byl uspořádán první poválečný letecký den 
a nedlouho po válce začal působit i místní Ae-

roklub, který posléze vychoval stovky vý-
borných pilotů, včetně několika leteckých 
reprezentantů ČSSR i současné České re-
publiky. Památník je věnován také ame-
rickým letcům, účastníkům bitvy nad Jin-
dřichohradeckem, jednoho z  největších 
vzdušných střetnutí nad Protektorátem 
Čechy a Morava, jehož 70. výročí si připo-
meneme právě letos 24. srpna 2014. 
Pozorný návštěvník si dozajista povšimne 
významných změn v  jeho okolí, ke  kte-
rým došlo během uplynulého roku. Po-
té, co vichřice vloni v  létě vyvrátila tři 
nedaleko stojící stříbrné smrky, navrhlo 
vedení města Jindřichův Hradec rozsáh-
lou úpravu okolí památníku. Nejprve byl 
vybudován kamenný přístup ke „křídlu“, 
a v červnu letošního roku pak byla doplněna i květinová výzdoba. Při úpravě 
okolí byl naším Klubem v půdorysu navržen motiv obdobný monumentu bitvy 
o Británii v anglickém Folkestone, kde sedí pilot na hrotu kuželu třílisté vrtule 
stíhacího letounu Hurricane. V našem případě jsou tři listy tvořené květinami 
a okrasnými travinami, na návrh paní architektky je vrtule „roztočená“ pásy 
kamenných kružnic. Klub historie letectví nyní připravuje informační tabu-

li, která bude k památníku umístěna ještě v le-
tošním roce.                 
Rád bych za celý Klub poděkoval všem, kte-
ří se od samotného počátku podíleli na reali-
zaci Památníku letců i  současné úpravě jeho 
okolí, stejně jako všem účastníkům pietních 
akcí zde pořádaných. Památník je způsobem 
svého vzniku v  České republice ojedinělý 
a odborníky je vysoce hodnocen i po stránce 
umělecké. Doufám, že zůstane i pro budoucí 
generace důstojnou součástí našeho krásného 
města a  zároveň bude navždy připomínat li-
dem dlouholetou slavnou historii letectví spja-
tou s Jindřichovým Hradcem.   

Vladislav Burian

spolky, zájmové a vzdělávací organizace

Památník letců během 
pietního aktu, srpen 2001. 

(Foto: Zdenek Krupička) 

Současná podoba památníku po úpravě jeho okolí v letech 
2013 a 2014. (Foto: Vladislav Burian ml.)

Vydejte se za dobrodružstvím do Houbového Parku v Roseči
Zhruba 12 km od Jindřichova Hradce, v obci Roseč, se nachází skutečný pohádkový ráj pro děti i je-
jich rodiče. Houbový Park a Ráj skřítků nabízí zajímavé aktivity pro celou rodinu, např. výzkumné 
expedice, stezku Hledání pokladu, ale nechybějí ani skřítkové, dinosauři, pohádkové bytosti, hou-
bičky a planety. Součástí areálu jsou výtvarné dílny, netradiční dřevěné hry a Muzeum fosilií.

O prázdninách je pro vás otevřeno každý den od 10.00 do 17.00 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu!

Více informací najdete na www.houbovypark.cz, popř. získáte na tel.: +420 604 247 389.

Anna Smejkalová

Prázdninové odpoledne se Standou Hložkem a Panem Kravatou nabídne 
zajímavý program
Rádi bychom pozvali všechny děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky a ostatní občany města na zábavné odpoledne. V neděli 24. 8. 2014, v čase od 
14.00 do 17.00 hodin, se na parkovišti u Obchodně medicínského centra sv. Florián bude konat Prázdninové odpoledne se Standou Hložkem a Panem 
Kravatou. Na děti čeká diskotéka s největšími hity Standy Hložka, dačické mažoretky, výstava panenek Barbie, soutěže o lákavé ceny, dovádění na skáka-
cích hradech, dětské kolotoče a velká tombola o 50 cen. Akce se koná pouze za příznivého počasí, občerstvení zajištěno, vstup zdarma. Těšíme se na vás.

Petra Blábolilová

U památníku se od srpna 2001 
pravidelně konají pietní akty za 
účasti válečných a poválečných 
letců. Na fotografii jsou tři čs. le-

gendy válečného nebe. Zleva: 
generál Alois Šiška, generál Ing. 
František Fajtl a plukovník JUDr. 

Lubomír Úlehla, srpen 2003. 
(Foto: Vratislav Vyhlídka)
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ChCete náS?
Iggy, pes, kříženec labradora, 9 měsíců
Podmínkou adopce je kastrace v  do-
spělosti. Iggy pochází ze špatných pod-
mínek. Je bázlivější povahy, ale oprav-
dový dobrák. Na  lidi i  děti je hodný, 
s ostatními pejsky vychází, s kočičkami 
také. Na vodítku chodí pěkně, na volno 
se drží a na přivolání přijde. Je to krás-
ný, velký pes, který má vše před sebou a potřebuje páníčky, kteří se 
mu budou věnovat a jeho bázlivost s ním překonají. Je vhodný k dal-
šímu pejskovi či fence.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

Angelina, drobná fena NO, cca 2-3 roky, kastrace v plánu
Angelina je drobná mladá NO, která 
při příjmu neměla žádné vychování, 
nesocializovaná, nedůvěřivá, po  pár 
týdnech umí základní povely, v kotci je 
čistotná, velmi kontaktní, má ráda dě-
ti, s ostatními psy bezproblémová. Po-
třebuje pevnější vedení a především jistého majitele, aby i ona byla 
věrnou společnicí.
Kontakt pro zájemce - 775 631 700 (Nové Hrady, okres České Bu-
dějovice)
 

Swim, kříženec jezevčíka, pes, 3-4 roky, kastrovaný
Swim je klasický zástupce jezevčíko-
vitých. Je velmi kontaktní k lidem, ale 
umí být i tvrdohlavý. S menšími pejsky 
vychází bez problému, na větší si zpr-
vu dovoluje. Kočičky toleruje, ale umí 
je i prohnat. Na vodítku chodí pěkně. 
Miluje vodu a  koupání, rád aportuje 
míček. Je skvělý hlídač, do domu či na zahradu bez jasného ohlasu 
nikoho nepustí. Je čistotný, v bytě nic neničí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

Bojar, pes, kříženec, cca 3 roky, kastrovaný
Bojar je pes střední až větší velikos-
ti (26 kg). S  ostatními pejsky vychází 
poměrně dobře. Má moc rád lidi, ale 
zahradu zároveň skvěle ohlídá a  budí 
za plotem respekt.
Kontakt pro zájemce - 608  120  840 
(Jindřichův Hradec)

Bugina, kříženka jezevčíka, fena, cca 2 roky, kastrace v plánu
Bugina je mladá kříženka, na  vodít-
ku i na volno chodí pěkně. S ostatními 
pejsky vychází dobře. Je mazlivá, čis-
totná, nyní si zvyká na pobyt v domku.
Kontakt pro zájemce -  605  709  916 
(Chrášťovice, okr. Strakonice)
 

Fido, kříženec, pes, do 1 roku
Fido je odrostlé štěně, s ostatními pej-
sky vychází dobře, na volno chodí pěk-
ně, ale potřeboval by základní výcvik. 
K  lidem je hodný. V  dospělosti bude 
větší velikosti.
Kontakt pro zájemce - 778  468  605 
(Jindřichův Hradec)
 
Cibela z.s. - www.cibela.cz
Tel. 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec - www.psi-jh.estranky.cz
 

Klára Černá

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

ÚKAZy NA ObLOZe V SRPNu 2014:
Merkur je nepozorovatelný, Venuši uvidíme ráno nízko na východním nebi. Mars lze spatřit ještě 
večer, nízko nad jihozápadem, Jupiter se začne opět objevovat ve druhé polovině měsíce ráno, níz-
ko nad východním obzorem, Saturn bude možné ještě uvidět večer, nízko nad jihozápadem. Pla-
nety uran a Neptun jsou pozorovatelné kromě večera po většinu noci. Pozorování Měsíce je velmi 
hezké a poutavé, kolem první čtvrti nebo krátce po ní, kdy jej Slunce osvětluje z boku a díky povr-
chovým, výškově rozdílným místům na Měsíčním povrchu, vrhajícím stíny do okolní krajiny, je obraz 
velice působivý.  Měsíc projde 4. 8. první čtvrtí, 10. 8. úplňkem, 17. 8. nastane poslední čtvrť a 25. 8. 
nov. 10. 8. je Měsíc k Zemi nejblíže – 356 896 km, 24. 8. je Měsíc od Země nejdále – 406 513 km.  
i Slunce je zajímavé a v současné době se opravdu činí; za jasného počasí na Slunečním disku uvi-
díme místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciálním slunečním dale-
kohledem pak lze vidět erupce, další jevy a děje a jejich vývoj „v přímém přenosu“. Slunce vstupuje 
do znamení Panny dne 23. 8. v 5 hodin 45 minut SeČ. 13. 8. kolem 2. hodiny ranní očekáváme ma-
ximum meteorického roje Perseid. Předpokládaná letošní frekvence je 70 meteorů/hod. 22. srpna 
pořádáme LeTnÍ den aSTronoMie.  Podrobnosti budou zveřejněny v nejbližších dnech.   

další zajímavosti oblohy v srpnu 2014:
Letní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, je velmi zajímavá a láká k prohlídce množství mlhovin, 

hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých objektů, zvláště za bezměsíčných nocí. Nabízí pohled na ob-
jekty, které jsou – až na výjimky - nepozorovatelné pouhým okem, ale téměř vždy k jejich pozorování po-
třebujeme 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 Li-
štičce, 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 srpnu 2014:
odpoledne (pouze za jasného počasí): úterý 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

Také Jindřichův Hradec se zapojí 
do Mezinárodní noci pro netopýry 
Mezinárodní noc pro netopýry je celosvětová akce zaměřená na podporu netopýrů. Její hlavní 
myšlenkou je přiblížit život těchto letounů lidem, aby se zlepšilo jejich vzájemné soužití. Hamer-
ský potok o. s. pro velký zájem veřejnosti bude tuto akci v Jindřichově Hradci pořádat již třetím 
rokem. Lektorem pro tento večer bude RNDr. Antonín Reiter, PhD., člen České společnosti pro 
ochranu netopýrů (více www.ceson.org). Program začne přednáškou, která nás uvede do světa 
netopýrů, a po setmění vyjdeme do terénu, kde budeme netopýry pozorovat pomocí detekto-
ru. Součástí bude i doprovodný program pro děti. A možná uvidíme netopýra i na vlastní oči.
Akce se bude konat ve středu 20. 8. od 19.30 hodin ve FotoCafé v Muzeu fotografie. Vstupné bu-
de 30 Kč. Velice rádi vás tam uvítáme. 
Ale pokud přece jen nebudete mít čas zajít, ale rádi byste se dozvěděli, co s nalezeným neto-
pýrem, či jak stavět s netopýry pod střechou, případně o možnostech získání plakety Náš soused 
netopýr, nahlédněte na stránky www.sousednetopyr.cz.

Kamila Půlpytlová
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(o)SVĚTOVÝ citerový koncert se blíží

Přijďte si ve  čtvrtek 7. srpna v  19.00 hodin 
poslechnout citeru - v  Čechách již málem 
zapomenutý hudební nástroj. V  příjemném 
prostředí kavárny FotoCafé (Kostelní 20/I) 
uvidíte a uslyšíte hrát mladé i starší citerové 
hráče, kteří se snaží o navrácení citery na čes-
kou hudební scénu. Na programu budou mo-
derní skladby i  trocha klasiky. Představí se 
také nejstarší česká aktivní hráčka na citeru, 
která žije v  Jindřichově Hradci. Pro ty, kte-
ří citeru vůbec neznají, připojujeme krátkou 
báseň a obrázek.
Vstupné je dobrovolné.

Dovolte, abych se představila
František Návrat
Jsem jako mapa malé pohádkové země,
kdo fantazii má, též ženu může vidět ve mně
ladně ležící tvarované tělo.
Chceš-li, aby se tvou rukou rozeznělo

do krásných zklidňujících tónů,
musíš je pohladit, něžně, s citem a láskou k tomu,
pak odměnou ti bude hudba jako z ráje.

Chceš oslovit mě důvěrně
a chceš si se mnou tykat?
Jestli tvá láska ke mně velká je
tak mi, CITERO, můžeš říkat.

Pavlína Cabadajová

Jindřichův Hradec bude hostit velký cyklistický závod
Ve dnech 3.–7. září bude Jindřichův Hradec centrem cyklistického závodu evropského poháru UCI - Okolo 
jižních Čech ČEZ tour 2014. Pořadatelem závodu je Cyklistický klub RBB Invest Jindřichův Hradce a Město 
Jindřichův Hradec a koná se pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. 
V tomto závodě si změří své síly přes 120 cyklistů z více jak 20 profesionálních týmů z celého světa. Cyklistic-
ké týmy budou z Jindřichova Hradce vyjíždět na závody ve 4 etapách, které se budou odehrávat na jihočeských tratích. Čtvrtek 4. září: Protivín – Tábor 
(150 km); pátek 5. září: časovka jednotlivců - Nová Bystřice (12,5 km); sobota 6. září: Třeboň – Churáňov (164 km); neděle 7. září: Týn nad Vltavou – 
Jindřichův Hradec (156 km). 

V  loňském roce se závodníci 
po  trati pohybovali průměrnou 
rychlostí přes 43 km/h. I  v  le-
tošním roce můžeme očeká-
vat úžasné souboje v  kopcích, 
sprintech a napínavých cílových 
dojezdech. 
Jindřichův Hradec bude v nedě-
li 7. září cílem 4. etapy a zároveň 

celého závodu. Cíl bude, stejně jako v minulých ročnících, v Klášterské 
ulici, kam by závodníci měli dorazit cca ve 14.00–14.30 hodin. Pro diváky 

bude před příjezdem závodníků připraven bohatý doprovodný program. 
Mohou se těšit například na  vystoupení populární zpěvačky Madaleny 
Joao, břišních tanečnic, rytmického orchestru Hakuma Matata a ukázky 
step aerobiku. 

Všechny srdečně zveme. Přijďte si společně s  námi užít tento význam-
ný sportovní svátek, přijďte fandit a bavit se při doprovodném kulturním 
programu. Více informací a přesnou trať závodu najdete na www.okolo-
jiznichcech.cz.

Petra Vacková, Foto: Josef Vaishar

Žáci jindřichohradecké Základní umělecké školy ilustrovali knihu pohádek
Kniha má název Kouzelné tužky a má dvě čás-
ti: první je určena posluchačům pohádek již 
od dvou let, druhá část se bude líbit školákům 
a někdy s nadsázkou možná zaujme svým vti-
pem i rodiče. 
Ilustrace do knihy nakreslilo 17 žáků ze Základ-
ní umělecké školy Vítězslava Nováka v  Jindři-
chově Hradci, obálka je dílem žákyně Julie ze 
Základní školy Josefa Kajetána Tyla z Písku. 
Některé z  dětí jindřichohradecké Základní 
umělecké školy se navíc umístily na  předních 
místech v  Krajském kole soutěže ZUŠ a  jejich 
práce jsou od září k vidění na výstavě Ústřední-
ho kola ZUŠ ve Šternberku.
Knihu je možné si koupit v Jindřichově Hradci 
v Panské ulici v knihkupectví U Lenky a v Písku 

v knihkupectví Elim na Janáčkově ulici.
Obrázek s kočkou Matyldou nakreslila Karolí-
na Šerhaklová, další kresby na webu www.kou-
zelnetuzky.cz.

Pavel Pokorný

Reakce na článek v Jindřichohradeckém zpravodaji č. 07/2014
Dobrý den,
vážená paní redaktorko. Velmi si vážím "Jindřichohradeckého zpravoda-
je". Vždy jej takřka celý přečtu (snad kromě sportu) a pečlivě vybírám, 
na které akce půjdu, pokud mi to mé pracovní zatížení dovolí. V červen-
covém díle mně ovšem silně rozčílil článek "Město Deštná oslavuje 720 let 
od první písemné zprávy", který napsala paní Eva Kadlecová. Jinak velmi 
zajímavý článek mně (jako evangelíka a člena Českobratrské církve evan-
gelické) v jednom místě urazil větou v šestém řádku. Cituji "A jak historie 

pokračovala? Protestanty zde nahradili křesťané, když majiteli rytíři Vilé-
mu Ruthovi z Dírné pro jeho víru bylo červenolhotecké panství zkonfis-
kováno a po bitvě na Bílé hoře jej získal italský rytmistr Antonio Bruccio 
za dobré služby císaři". Z toho mně vyplývá, že protestané nejsou křesťa-
né. Je to snad nějaká sekta? Tedy, ti co tady vládli po Bílé hoře, jsou něco 
víc než protestanté? Stačilo by, kdyby se paní Kadlecová podívala na Wi-
kipedii. Tam stojí toto: Protestantismus je jeden z hlavních směrů křesťan-
ství, vycházející z náboženských reformních            (pokračování na str. 11)
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I v nemocnici může být veselo
Písně různých žánrů s doprovody kytar a harmoniky i  recitace potěšily 
pacienty Oddělení následné péče i Léčebny dlouhodobě nemocných Ne-
mocnice Jindřichův Hradec a.s.
Dvaadvacet sličných studentek a třech mladíků Střední zdravotnické ško-
ly v Jindřichově Hradci, pod vedením jejich obětavého učitele Antonína 

Hurycha, nacvičilo a spontánně prezentovalo kulturní pásmo jako před-
prázdninový dárek těm, kteří musí delší čas trávit v nemocnici.
Kromě potlesku byly vidět rozzářené oči pacientů a při loučení byla sly-
šet slova díků. Nemocnice děkuje za takové zpříjemnění pobytu pacientů.

Benjamin Kraus

kulturní servis

hnutí západní Evropy pozdního středověku a raného novověku, především 
z reformace, zahájené vystoupením Martina Luthera proti prodeji odpust-
ků roku 1517. Označení protestanté bylo původně politické a vztahovalo se 
na luteránská knížata a města, která na říšském sněmu ve Špýru roku 1529 
protestovala proti zákazu reformace ve Svaté říši římské. Počínaje vestfál-
ským mírem 1648 se označení rozšířilo na všechny křesťany vyznávající re-
formační a podobné nauky. Jiné označení pro protestanty je evangelíci, což 

odkazuje k jejich důrazu na bibli, evangelium.  Mrzí mně to o to víc, že man-
žel sestřenice mého otce pocházel z rodu Ruthů. Mrzí mne to i proto víc, že 
dnes jsme 6. července vzpomněli výročí upálení mistra Jana Husa, jednoho 
z nejlepších představitelů našeho národa, kterého si vážily generace přísluš-
níků našeho národa, a doufám, že i v budoucnu si ho budou vážit. 

S pozdravem
 Jan Procházka, Jindřichův Hradec

Léto v Domě gobelínů 
Dům gobelínů zve příznivce textilních řemesel na  následující letní 
workshopy a akce v rámci TOP týdne 2014.

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

Předení na kolovrátku a suché plstění (2.-3. 8. 2014)
Dvoudenní kurz povede Ing. Ivana Hanušová.
První den lektorka seznámí účastníky s  přede-
ním na kolovratu, přípravou a  ručním zpracová-
ním vlny, s  materiály používanými pro předení, 
s technikou zpracování a praní vlny, s kramplová-
ním, historií předení a druhy kolovratů, předením 
jednoduchého vlákna na kolovratu, skaním dvou 
vláken na kolovratu. Druhý den následuje „Kurz 
plstění suchou cestou“ (jehlou). Jedná se o přípra-
vu ovčího rouna pro plstění, plstění pomocí jehly, 
plstění obrázku na podkladovou látku, plstění pro-
storových věcí, plstěných šperků a plstění kuličky.

Patchwork podzimní listy (13. 9. 2014)
Jednodenní kurz je určen pro mírně pokročilé. 
Kurz povede Mirka Fáberová.

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 děti 
i dospělé. Nositel tradice, modrotisková dílna Danzinger z Olešnice na Moravě, po-
slední původní dílna v ČR, bude předvádět jeden z nejstarších způsobů potiskování 
lněného a bavlněného plátna, které se při zpracování barví typickou tmavě mod-
rou barvou - indigem. V dílničce si bude možno vyzkoušet tisk na textil. Zároveň 

zde budou Danzingerovi nabízet široký sortiment svých 
modrotiskových výrobků. Veřejnost má jedinečnou mož-
nost proniknout do tajů tohoto starého řemesla. V další tex-
tilní dílně si budou moci zájemci, především děti, malbou 
na látku vyrábět drobné textilní suvenýry. Zveme všechny 
příznivce na tvořivé odpoledne do Domu gobelínů.

Probíhající výstavy:
Řemesla pro Paříž (13. 4. 2013-13. 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

Muzeum fotografie a MOM nabízí v srpnu výstavy, fotografování i jazzový koncert
V srpnové nabídce Muzea fotografie a moderních obrazových médií pro veřejnost dominují aktuální výstavy, ja-
ko Císařské manévry, Petr Velkoborský – fotografie, Monika Abbott – Dočasné formy či Příběh světla a stínu, 
sestávající ze snímků z Tchaj-wanu, a další. Otevřeno je denně mimo pondělí 10.00–12.30 a 13.00–17.00 hodin.  
Od 1. do 3. 8. lze přijít v rámci TOP týdne v Jindřichově Hradci na TOP fotografování (nejen) v historických 
kostýmech, zapůjčených speciálně pro akci – určenou dětem i dospělým – z českobudějovického divadla; je však 
možné přinést si převleky či drobné rekvizity vlastní. V úterý 26. 8. se v muzeu uskuteční už tradiční koncert ka-
pely Old Staemboat pod vedením Lumíra Rataje, začátek v 19.00 hodin. Poslechnout si jej bude možné nejen 
na nádvoří, v bývalém rajském dvoře, ale též v obnovených prostorách prvního nadzemního podlaží, kde si mo-
hou jazzoví fanoušci současně prohlédnout zrestaurované nástěnné dekorativní malby, jež byly prozatím k vidění 
jen při mimořádných příležitostech. 

Eva Florová  Z výstavy Dočasné formy. Foto Hana Dundáčková

Jubilejní dvacátý ročník Nočních prohlídek hradem a zámkem v Jindřichově 
Hradci s Bílou paní se přehoupl do srpnové části
V letošních nočních prohlídkách se poprvé posuneme od gotiky, renesance a baroka do doby méně vzdálené. Do dětství Bedřicha Sme-
tany, 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.
Autorem hudby je Petr Přibyl a Petr Bajer, autorem textu nočních prohlídek Čeněk Třeček. Autory hovořící zámecké kašny jsou Petr 
Přibyl a Luděk Jirásko. Prohlídka půjde do černé kuchyně, do kaple Svatého ducha, do zahrad a do zámeckého Rondelu.
Prohlídky budou 1., 2., vždy ve 21.00 a 22.00 hodin, 8., 9., 15., 16., 29. a 30. srpna 2014 v 19.50 a ve 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 čtrnáctidenním předstihem, a to buď 
na www.akaska.cz nebo na telefonu 603 248 491.

Antonín Kaška
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se sice objeví na  1200 počítačových triků, tvůr-
ci ale kladli velký důraz na  reálnou poctivou ak-
ci. Od Expendables 3 můžeme čekat skvělou akci 
v klasickém i novém stylu, nadhled a plný zásobník 
ostrých hlášek.
Hrají:  Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Ar-
nold Schwarzenegger, Mel Gibson, Harrison Ford, 
Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Antonio Bande-
ras a další
Režie:  Patrick Hughes
Hrajeme:  21. a 22. 8. 2014 od 17.30 a 20.00

LuCy
Akční  sci-fi/ uSA, Francie / CinemArt / 2D
Slavný francouzský 
režisér Luc Besson 
měl vždycky slabost 
pro výjimečné ženy. 
K  Brutální Nikitě, Jo-
hance z  Arku a  nej-
mladší nájemné vražedkyni ze snímku Leon teď 
přidal Lucy. Holku, která přestala být obyčejná 
ve chvíli, kdy shodou nešťastných náhod dostala je-
den mimořádný dar. Lucy se v Bessonově režii stala 
Scarlett Johansson, která, ač na to na první pohled 
nevypadá, je asi nejpopulárnější akční herečkou 
současnosti. Lucy je typická „blbá“ blondýna, co se 
vždycky zamiluje do toho největšího ksindla v oko-
lí. Ten poslední ji právě zapletl do obchodu s droga-
mi, který řídí všehoschopný pan Jang. Než se stačí 
pořádně rozkoukat, má v břiše zašitý balíček obsa-
hující extrémně silnou syntetickou drogu, který má 
propašovat do Evropy, pokud chce přežít…
Hrají:  Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Amr 
Waked, Choi Min Sik a další
Režie:  Luc Besson
Hrajeme:  23. a 24. 8. 2014 pouze od 20.00

SeX TAPe
Komedie/ uSA/ Falcon/ 2D
Když se Jay a  Annie 
poprvé poznali, by-
ly jejich vzájemné city 
opravdu velice silné – 
ale o deset let a dvě děti 
později by jejich láska 
potřebovala poněkud povzbudit. Aby obnovili svou 
vášeň, rozhodnou se – protože proč ne? - natočit 
si video, ve kterém během nepřerušeného tříhodi-
nového natáčení vyzkoušejí všechny pozice z kni-
hy o sexu. Zdá se to jako skvělý nápad – než zjis-
tí, že jejich nejsoukromější nahrávka už jaksi není 
soukromá. V sázce je jejich pověst a velice dobře si 
uvědomují, že stačí jediné kliknutí a budou obnaže-
ni před celým světem – a to doslova. A přestože je 
výsledkem jejich honby ve snaze získat zpátky svou 
nahrávku noc, na kterou ani jeden z nich nikdy ne-
zapomene, zjišťují, že jejich video může světu odha-
lit mnohem více, než vůbec tušili. 
Hrají:  Cameron Diaz, Jason Segel  Jack Black a další
Režie:  Jake Kasdan
Hrajeme: 30. a 31. 8. 2014 pouze od 20.00 

Zdroj:
www.csfd.cz   www.falcon.cz   www.bonton-
film.cz, www.cinemart.cz   www.bioscop.cz    

www.acfk.cz    

OSTŔe SLeDOVANÉ VLAKy
Drama / ČR / AČFK / 2D
Na  zapadlém středočes-
kém nádražíčku se osu-
dově střetávají „velké“ 
dějiny“ a  malá osobní 
historie: píše se rok 1945, 
nacistické Německo pro-
hrává na všech frontách a k povinnostem zaměst-
nanců českých železnic patří i péče o „ostře sledo-
vané vlaky“ převážející na frontu bojovou techniku. 
Přednosta stanice, výpravčí Hubička i  ostatní za-
městnanci dráhy mají ve svých názorech na oku-
panty jasno, vzhledem k přísným trestům se však 
místo odboje věnují raději všednodenním soukro-
mým záležitostem. V ospalé železniční stanici nic 
nenasvědčuje tomu, že kdesi venku se rozhoduje 
o osudu svobodného světa…
Hrají: Václav Neckář, Josef Somr, Jitka Bendová, 
Vladimír Valenta, Libuše Havelková, Alois Vachek, 
Jitka Zelenohorská, Vlastimil Brodský, Květa Fialo-
vá a další
Režie: Jíří Menzel
Hrajeme:  6. 8. 2014 od 17.30 a 20.00 v rámci Pro-
jektu 100

TřI bRATřI
Pohádka / ČR, Dánsko / bioscop / 2D
Tři bratři se vydáva-
jí do  světa na  zkuše-
nou, aby si našli nevěs-
ty a  rodiče jim mohli 
předat hospodářství. Sourozenci při svém putová-
ní vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká 
mnoho nástrah, nečekaných příhod a snad také lás-
ka… Film nabízí spoustu dobrodružství, překvapi-
vých situací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, 
včetně známých a oblíbených písniček, které ve fil-
mu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jarosla-
va Uhlíře. Režie se ujal Jan Svěrák, který již dlou-
ho hledal vhodný pohádkový námět, na kterém by 
mohl spolupracovat se svým otcem. Nabídku podí-
let se na filmu jednoho z nejúspěšnějších českých 
režisérů posledních let přijalo mnoho skvělých her-
ců. Hrají: Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Pišku-
la, Jiří Lábus, Zuzana Norisová, David Matásek, 
Ivana Chýlková, Oldřich Kaiser, Miroslav Tábor-
ský, Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka, Miroslav Vla-
dyka, Miroslav Hanuš, Oldřich Vlach a další
Režie: Jan Svěrák
Hrajeme:  14. a 15. 8. 2014 od 17.30 a 20.00, 16. 
a 17. 8. 2014 pouze od 17.30

eXPeNDAbLeS 3
Akční/ uSA / bontonfilm CZ / 2D
Tým Expendables bu-
de tentokrát čelit přímo 
jednomu ze svých za-
kladatelů a  bývalých šé-
fů. Conrad Stonebanks 
s tváří Mela Gibsona stál 
přímo u jejich zrodu, pak se z něj ale stal odpadlík 
a dokonce jeden z Barneyho úkolů na zabití. Pře-
žil a teď má bezcitný a bezskrupulózní obchodník 
se zbraněmi jediný cíl. Bývalého parťáka a celý ten 
tým postradatelných vysloužilců sprovodit ze světa. 
Plány Expendables jsou ale přesně opačné. Každo-
pádně to tentokráte bude hodně osobní. Ve filmu 

KINo
STřeLnice

srpen 2014 www.jh.cz

Vybrané premiéry v kině Střelnice – srpen 2014

1. 8. 17.00, 20.00
HeRCuLeS
USA / akční/ 3D

2.-3. 8. 17.30, 20.00
OČISTA: ANARCHIe
USA / horor / 2D

6. 8. 17.30, 20.00
OSTře SLeDOVANÉ VLAKy (P 100)
ČR /drama/ 2D

7.-8. 8. 17.00, 20.00
STRážCI gALAXIe
USA / akční sci-fi / 3D

9.-10. 8. 17.30
JAK VyCVIČIT DRAKA 2
USA / animovaný / 3D

9.-10. 8. 20.00
22 JuMP STReeT
USA/ akční / 2D

14.-15. 8. 17.30, 20.00
TřI bRATřI
ČR/ Pohádka /  2D

16.-17. 8. 17.30
TřI bRATřI
ČR/ Pohádka /  2D

16.-17. 8. 20.00
V OKu TORNáDA
USA/ thriller / 2D

21.-22. 8. 17.30, 20.00
eXPeNDAbLeS 3
USA / akční / 2D

23.-24. 8. 17.30
JAK VyCVIČIT DRAKA 2
USA / animovaný / 2D

23.-24. 8. 20.00
LuCy
Francie, USA / akční sci-fi / 2D

28.-29. 8. 17.30, 20.00
LeT´S DANCe: ALL IN
USA / taneční / 2D
V rámci akce Město dětem (vstup zdarma):

30. 8. 13.00, 14.30, 16.00
ZA KAMARáDy Z TeLeVIZe VI
ČR/ pásmo pohádek/ 2D

30.-31.8. 17.30
žeLVy NINJA
USA / dobrodružný / 3D

30.-31. 8. 20.00
SeX TAPe
USA / komedie / 2D 

Představení pro děti se od června do srpna 
nekonají!
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od  19.00 hodin do  21.00 hodin a  posledním 
bude koncert skupiny Lovci mamutů v  pátek 
15. 8. 2014 v době od 19.00 do 21.00 hodin.

Středeční hudební večer v atriu Muzea fotogra-
fie a moderních obrazových médií se bude ko-
nat ve středu 13. 8. 2014 v době od 17.00 hodin 
do 20.00 hodin a účinkovat budou Návštěvníci 
a Parta starýho Hrouze. Poslední středeční ve-
čer 27. 8. 2014 se představí Nové hudební usku-
pení v době od 17.00 hodin do 20.00 hodin.

Ivana Bačáková

Kulturní kalendář – SRPEN 2014 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. - 30. srpna
PRáZDNINOVá DÍLNA
Výtvarná dílna romany hulíkové v děbolíně

1. srpna, 17.00 hod.
PAVLA ČeJNOVá „PORTRÉTy, 
JAK Je VIDÍ ZAbA“ 
Vernisáž výstavy
Fotocafé, kostelní 20/i

1. srpna, 19.00 hod.
TOP TÝDeN - LeTNÍ KONCeRT
Účinkuje: Jh Band Petra Vondrušky
náměstí Míru

1. srpna, 20.30 hod.
TOP TÝDeN - NOČNÍ KOMeN-
TOVANá PROHLÍDKA 
KOSTeLA SV. JANA KřTITeLe
kostel sv. Jana křtitele

1. - 2. srpna, 21.00, 22.00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADu 
A ZáMKu JINDřICHŮV HRADeC 
S bÍLOu PANÍ
další prohlídky budou 8. 8., 9. 8., 15. 8., 
16. 8., 29. 8., 30. 8. vždy v 19.50 hodin  
a ve 21.00 hodin.
Státní hrad a zámek

1. - 3. srpna
TOP TÝDeN - FOTOgRAFOVáNÍ 
V HISTORICKÝCH KOSTÝMeCH
Muzeum fotografie a MoM

2. srpna
PATCHWORK KALeIDOSKOP 
Jednodenní kurz je určen pro mírně 
pokročilé
dům gobelínů

2. srpna, 13.00 - 17.00 hod.
TOP TÝDeN - LÉTO u VODy
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé
aquapark J. hradec

2. srpna, 19.00 hod.
TOP TÝDeN - LeTNÍ KONCeRT
Účinkuje: Vladimír Walda nerušil a trio 
Taurus
náměstí Míru

2. - 3. srpna
PřeDeNÍ NA KOLOVRáTKu 
A SuCHÉ PLSTěNÍ
dvoudenní kurz
dům gobelínů

2. - 3. srpna
TOP TÝDeN - MODROTISKOVá 
DÍLNA DANZINgeR
Ukázka řemesla, dílna pro děti i dospělé
dům gobelínů

3. srpna, 10.00 hod.
TOP TÝDeN - PROMeNáDNÍ 
KONCeRT
Účinkuje: klaret Strážský výběr
Masarykovo náměstí 

7. srpna, 19.00 hod.
(o)SVěTOVÝ CITeROVÝ KONCeRT
Představení (ne)tradičního hudebního 
nástroje
Fotocafé, kostelní 20/i

8. srpna, 19.00 hod.
LeTNÍ KONCeRT
Účinkuje: Globus 2
náměstí Míru

9. srpna. 20.00 - 24.00 hod.
2. beNáTSKá NOC
hravé odpoledné pro děti od 16 hodin. 
chvála léta u vody s kapelou Flying Par-
ties, tancem a soutěží masek.
Městská plovárna

11. srpna, 19.30 hod.
VáCLAV NeCKář ACOuSTIC
„Písně a balady“. host: Petr Přibyl
kostel sv. Jana křtitele

13. srpna, 17.00 hod.
STřeDeČNÍ HuDebNÍ VeČeR
Účinkuje: návštěvníci, 
Parta starýho hrouze
Muzeum fotografie a MoM

15. srpna, 19.00 hod.
LeTNÍ KONCeRT
Účinkuje: Lovci mamutů
náměstí Míru

21. srpna, 16.00 hod.
LeTeCKÉ MODeLy
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

22. srpna, 19.00 hod.
KOMORNÍ SOubOR JHSO
koncert
kostel sv. Jana křtitele

23. srpna, 11.00 hod.
XXI. SeTKáNÍ 
VáLeČNÝCH A POVáLeČNÝCH  
LeTCŮ V JINDřICHOVě HRADCI
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

23. srpna, 20.00 hod.
giuseppe Verdi „NAbuCCO“
V hlavních rolích: richard haan, Jolana 
Fogašová, Josef Moravec, Jana Sýkoro-
vá. orchestr, sbor a balet divadla 
F. X. Šaldy Liberec. 
Státní hrad a zámek - iii. nádvoří

24. srpna
PIRáTSKÉ LÉTO
aquapark J. hradec

26. srpna, 19.00 hod.
JAZZOVÝ VeČeR
Účinkuje: old Steamboat
Muzeum fotografie a MoM - atrium

27. srpna, 17.00 hod.
STřeDeČNÍ HuDebNÍ VeČeR
Účinkuje: nové hudební uskupení
Muzeum fotografie a MoM - atrium

28. srpna, 18.00 hod.
CASTLe TOuR
Folkaři na hradech a zámcích. Účinkuje: 
druhá tráva a Pozdní sběr
Státní hrad a zámek - iii. nádvoří

30. srpna, 13.00 hod.
MěSTO DěTeM ANeb 
CIKRuSOVÝ PARK
Veselé rozloučení s prázdninami
Městský park

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

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

KRAJINA MÉHO SRDCe
Galerie inspirace
Výstava potrvá do 30. 8. 2014

řeMeSLA PRO PAřÍž
dům gobelínů
Výstava potrvá do 13. 4. 2015

PeTRA KOLÍNOVá
MINIATuRy
dům gobelínů
Výstava potrvá do 21. 9. 2014

PAVLA ČeJNOVá
PORTRÉTy, JAK Je VIDÍ ZAbA
Fotocafé
Výstava potrvá do 31. 8. 2014

Letní a promenádní koncerty i středeční hudební večery rozezní centrum 
města i v druhém prázdninovém měsíci
Město Jindřichův Hradec v pátek 1. 8. 2014 po-
kračuje v  nabídce letních koncertů na  náměs-
tí Míru v  době od  19.00 hodin do  21.00 ho-
din koncertem hudební skupiny JH Band Petra 
Vondrušky. Hned v  sobotu 2. 8. 2014 v době 
od  19.00 hodin do  21.00 hodin se uskuteční 
koncert Vladimíra Waldy Nerušila s  nejzná-
mějšími písněmi Waldemara Matušky.
Promenádní koncert hudební skupiny Klaret 
Strážský výběr se bude konat na  Masarykově 
náměstí před KD Střelnicí v  neděli 3. 8. 2014 
od 10.00 hodin do 11.30 hodin.

Dalším letním koncertem bude koncert hudeb-
ní skupiny Globus 2 v pátek 8. 8. 2014 v době 

Veselé rozloučení s prázdninami v prostorách městského parku se bude konat 30. srpna
Jako každý rok, tak i letos město Jindřichův Hra-
dec připravuje pro děti všech věkových skupin 
veselé rozloučení s prázdninami, v  letošním ro-
ce s názvem „Město dětem aneb cirkusový park“. 
Na organizaci této akce se spolu s městem Jind-
řichův Hradec opět podílejí dětské, zájmové, či 

sportovní organizace a různá občanská sdružení, 
které v Jindřichově Hradci působí a pracují s dět-
mi. Ty připravují pro děti různé soutěže, disciplí-
ny, hry, sportovní aktivity a ukázky své činnosti.
V letošním roce se děti i jejich rodiče budou mo-
ci zúčastnit           (pokračování na str. 14)
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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 30. 8. 2014 
12. Mezinárodní nábřeží paromilů 
Smetanovo a Eliščino nábřeží, náměstí 5. května, XII. ročník ojedinělého setká-
ní milovníků páry, lodí, lodních modelů, zahradních a modelových železnic, 
sběratelů a konstruktérů parních strojů, mechanizmů a historických vozidel.

CHEB 30. 8.-31. 8. 2014
Letecký den s mezinárodní účastí

KUTNÁ HORA 15.-17. 8. 2014 
IntVeteran Rallye
Víkend s historickými auty a s řadou doprovodných akcí.

LITOMYŠL do 31. 8. 2014
Josef Váchal - Mystik neukázněný a Josef Matička - Dar Litomyšl
Dvě reprezentativní výstavy, které stojí za zhlédnutí.

Kam za sportem?
Fotbal – FK JH 1910, krajský přebor muži – 
ONDRÁŠOVKA
kolo 1. Třeboň – JH ne 10. 8. 10:30
kolo 2. JH – Soběslav ne 17. 8.
kolo 3. Veselí – JH so 23. 8. 17:00
kolo 4. JH – Osek ne 31. 8.

Fotbal – FK JH 1910, starší dorostenci – ČEZ 
krajský přebor
kolo 13. Strakonice – JH ne 17. 8.
kolo 1. JH – Veselí so 23. 8. 10:00
kolo 2. Č. Krumlov – JH ne 31. 8.

Fotbal – FK JH 1910, mladší dorostenci – ČEZ 
krajský přebor
kolo 13. Strakonice – JH ne 17. 8.

kolo 1. JH – Lomnice so 23. 8. 11:45
kolo 2. Č. Krumlov – JH ne 31. 8.

Fotbal – FK JH 1910, starší žáci – ČEZ kraj-
ský přebor
kolo 1. Č. Krumlov – JH ne 24. 8.
kolo 13. SKP ČB – JH st 27. 8. 17:15
kolo 2. JH – Kaplice ne 31. 8.

Fotbal – FK JH 1910, mladší žáci – ČEZ kraj-
ský přebor
kolo 1. Č. Krumlov – JH ne 24. 8.
kolo 13. SKP ČB – JH st 27. 8. 16:00
kolo 2. JH – Kaplice ne 31. 8.

Fotbal – FK JH 1910 B, I. A třída muži – sku-
pina B
kolo 13. JH B – Roudné ne 17. 8.
kolo 1. Slavia ČB – JH B so 23. 8. 17:00
kolo 2. JH B – Loko ČB ne 31. 8.

Fotbal – SK Horní Žďár, AC Buk, okresní sou-
těž muži – skupina A
kolo 1. Plavsko – Buk ne 31. 8. 17:00
kolo 1. N. Ves – H. Žďár ne 31. 8. 17:00

Nohejbal – Plzeňka JH, okresní přebor družstev
kolo 7. Suchdol – JH so 30. 8. 9:00
kolo 7. Cep A – JH so 30. 8. 13:00

sport

POLIČKA 15.-17. 8. 2014  
Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, jehož hlavní scénou je poličské 
náměstí – klasická hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba 

TELČ 15.-16. 8. 2014
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 
aneb Setkání otce a syna
520 let od narození Adama I. z Hradce

TŘEBOŇ 22.-14. 8. 2014
Rybářské slavnosti + rybářské trhy 

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

Zuzana Bedrnová

kejklířských vystoupení a zažít cirkus trochu ji-
nak. Celodenní program bude zahájen již v ran-
ních hodinách dětským rybářským závodem 
na  řece Nežárce, která protéká městským par-
kem. Po  ukončení rybaření, které je určeno pro 
děti do 15 let, začne vlastní program, a to ve 13.00 

hodin slavnostním zahájením. Na  programu se 
podílejí chůdaři Lorika, Chůdadlo, opět vyni-
kající bubeníci Tam tam batucada, cirkus Tro-
chu jinak z  Ostravy. Pak již budou děti soutě-
žit, malovat, zpívat, zhlédnou různá představení, 
a  to nejen v  parku, ale také v  kině, kde se celé 

odpoledne bude promítat pásmo filmů a pohá-
dek Za kamarády z televize VI. – Rákosníček, ví-
la Amálka, Křemílek a Vochomůrka, Maková pa-
nenka, loupežník Rumcajs.

Yvetta Papežová

SPORT PRO VŠECHNY
Léto dětí se sportem nabízí v srpnu ještě tři týdenní turnusy
V roce 1987 vzniklo v Jindřichově Hradci „Léto dětí se sportem“. Je to denní letní tá-
bor, který je zaměřen sportovně. K jeho uskutečnění je využíváno sportovišť přímo 
ve městě nebo v přilehlém okolí. Děti denně přicházejí ráno a odpoledne se vracejí 
domů. Letos se koná již osmadvacátý ročník.
Celoročně pořádá SKOK J. Hradec akci s názvem „Mini škola sportu“ a letní tábor je 
její součástí. Koná se v šesti pětidenních turnusech, tři proběhly v červenci, další tři 
jsou na programu v srpnu. Je určen pro děti od 5 do 15 roků, přičemž rodiče mohou 
své ratolesti přihlásit na libovolný počet turnusů. Avšak také klidně třeba na jediný 
den za 320 korun. „Veškerá činnost je směřována k hlavnímu smyslu celé akce, což je 
radost dětí. Průběh je vždy přizpůsobován jak věku účastníků, tak jejich schopnostem 
a dovednostem. Přihlíženo je také na počasí,“ podotkl Otakar Kinšt, předseda pořá-
dajícího SKOK J. Hradec.
Táborový program se sice týká především sportu, ale do náplně jsou zařazené i ku-
příkladu výtvarné a estetické aktivity. Za sportovních činností lze uvést třeba různé 
míčové hry (kopaná, vybíjená, florbal, basketbal), stolní tenis, jízdu na koni, zákla-
dy na horolezecké stěně, minigolf, discgolf, atletiku, kuželky. Vše je konáno formou 
drobného soutěžení. „Pro děti je zajištěna pod odborným vedením celodenní péče 
s přiměřením na pitný režim a stravováním. Všichni účastníci jsou navíc úrazově po-
jištěni,“ doplnil Kinšt.
Srpnové turnusy se konají v těchto termínech: L4 – 11. až 15.8.; L5 – 18. až 22.8.; L6 
– 25. až 29.8. Pobyt na celém pětidenním turnusu stojí 1600 Kč. Jednotlivý pobytový 

den začíná příchodem dítěte v 8.00 hodin a končí v 16.00 hodin. Přihlášení účastní-
ci se stanou členy SKOK J. Hradec, což je následně opravňuje k účastina akcích klu-
bu a také Agentury OK za výhodnějších podmínek. Další informace podá a přihlášky 
přijímá Kinšt (Jarošovská 743/II., 377 01 J. Hradec) prostřednictvím e-mailů: skokjh@
quick.cz nebo kinstota@seznam.cz a telefonního čísla: 606 934 098. Dalším kontakt-
ním místem pak je v suterénu nákupního střediska Jednoty na jindřichohradeckém 
Masarykově náměstí prodejna hraček, školních a kancelářských potřeb.
PÉTANQUE
V rámci seriálu „Kulichových her“ se na prosívkovém hřišti na jindřichohradeckém 
sídlišti Hvězdárna uskuteční IV. ročník turnaje jednotlivců „Hvězdárenské koulení 
2014“. Soutěž se koná v neděli 24. srpna od 13.00 hodin. Více informací o akci lze zís-
kat prostřednictvím e-mailu: RomanPisny@seznam.cz nebo SMS: 602 934 467.
VESLOVÁNÍ
Čtyřicet rozjížděk v sobotu a dvacet v neděli má na programu „Třeboňská regata“, kte-
rá proběhne na rybníku Svět v Třeboni o předposledním srpnovém víkendu. V sobotu 
23. srpna budou hlavními závody klání „O cenu firmy ERGO“ na čtyřce bez kormi-
delnice juniorek a žen a „O cenu města Třeboně“ na čtyřce s kormidelnicí starších žá-
kyň. O den později pojede „O cenu lázní BERTA“ čtyřka bez kormidelníka dorostenců 
a „O cenu lázní AURORA“ čtyřka s kormidelníkem starších žáků.
Moc prosím o to, aby na konci sportu přibyla věta: 

Více informací o aktuálním sportovním dění najdete na www.jh.cz
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Od začátku roku 2014 se v Jindřichohradeckém zpravodaji objevuje křížovka tematicky zaměřená na naše město. Z došlých správných odpovědí každý 
měsíc losujeme výherce, který získá některou z hodnotných cen. Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na 
adresu: kozlova@jh.cz nebo na adresu: Informační středisko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit 
své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní číslo, na kterých Vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. 
Správná odpověď z minulého čísla: K NEJCENNĚJŠÍM PAMÁTKÁM MĚŠŤANSKÉ ARCHITEKTURY V ČECHÁCH
Výherkyní se stává: Vlasta Fidlerová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.
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HODINA 
(ITAL.)

MŘÍŽOVÉ 
DVEŘE
BALON

AKADEM. 
TITUL

CHEM. PRVEK 
ZN. (NB)

CHEM ZN. 
DRASLÍKU

DRUH 
JELENA

1. ČÁST 
TAJENKY

POPĚVEK

CHEM. ZN. 
MOLYBDENU
JMÉNO BÝV 
ČÍN. VŮDCE

LEŽ (ANG-
LICKY)

VOLÁN

ŽIVNOST. 
LIST

KRŮTY 
(NÁŘEČ.)

MAZLAVÁ 
ZEMINA 
(SLOV.)

POPLACH

HON

VEJCE 
(NĚM.)

OPOMENUTÍ

OZN. ČASU 
(MINUTA)

POVZDECH
BOL

KONČETINA

ZÁPAS
CIZÍ OZN. 

PRO HORY 
(MONT)

SPOLEČENSKÁ 
HRA S ČÍSLY
LOTERIJNÍ 

LÍSTEK

POBÍDKA

OZNAČENÍ 
POLOMĚRU

PROUTĚNÁ 
NÁDOBA

VČELÍ 
OBYDLÍ

INKOUST 
(ANGLICKY

ŠPATNOSTI
ŠKODLIVÝ 
MOTÝLEK

OTEC (KNIŽ.)

POVRCHO-
VÝ DŮL

DIABETICKÝ

HMYZ S 
KROVKAMI

BÝVALÝ RUS-
KÝ VLÁDCE

CHAPLINŮV 
FILM

2. ČÁST 
TAJENKY

ANNO 
DOMINI

OBOROVÁ 
NORMA

ŽEN. ZPĚV. 
HLAS

CHEM. ZN. 
KYSLÍKU

MALAJSKÁ 
DÝKA

OZN. VÝKONU 
(KŮŇ)

STÁTNÍ 
ARBITRÁŽ

V HUDBĚ 
„PIANO“

ÚJMA LALOŠKA 
(ARCHIT.)

LATINSKÁ 
PŘEDPONA 
(PO, PRO)

S JINDřICHOVÝM HRAD-
CeM, KDe Se NARODIL A 

STuDOVAL NA JeZuITSKÉM 
gyMNáZIu A PŮSObIL JA-

KO VÝZNAMNÝ HuDebNÍK, 
Je SPJAT...

NáPOVěDA: 

AbOV, AVuS, MORe, LIe, 
KRIS, PeR, INK, ORA, Dy

V Rapšachu se uskutečnil VII. ročník turnaje v malé kopané "FIRMCUP - FORWARD Ludvík Kro-
čák 2014", kterého se zúčastnilo osm mužstev. Bez ztráty bodu klání opanoval futsalový tým RS 
Střechy FK Bulánci J. Hradec. Na snímku se z prvenství radují v horní řadě zleva Lukáš Rešl, Voj-

těch Bouška, Jakub Průša a Filip Grošek, jenž se stal se 17 góly nejlepším střelcem turnaje. V dol-
ní řadě jsou zleva Michal Völfel, Jan Schramhauser, Lukáš Stejskal a Daniel Svoboda. 

MALÁ KOPANÁ
Již pátý ročník „K.O.Cupu 2014“ se bude konat v Kamenici nad Lipou v sobotu 16. srpna od 
9.00 hodin. S turnajem, který bude slavnostně zakončen okolo 18.00 hodin, bude tradičně 
spojen i doprovodný program plný dobré zábavy a chutného jídla a pití.
U rybníka Hradišťko ve stejnojmenné místní části Dačic pořádá místní SK turnaj „O pohár 
Hradišťka 2014“, v němž bude obhajovat loňské prvenství. Tentokrát se akce uskuteční v poz-
dějším termínu, než je obvyklé, a sice v sobotu 23. srpna.

Roman Pišný, Foto: René Svoboda
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pozvánky na září
Městské akce: Ostatní akce:
• 9. 9. 

báSNÍK LOuTNy Z JINDřICHOVA HRADCe - 
KONCeRT V RáMCI KPH 

• 14. 9. 
SeNIOR KLub

• 15. 9.
„LáSKA NA TřI“ – 
DIVADeLNÍ PřeDPLATNÉ SKuPINy b

• 18. 9.
 „ÚHLAVNÍ PřáTeLÉ“ – 
DIVADeLNÍ PřeDSTAVeNÍ SKuPINy A

• 21. 9.
 „ LOuPežNÍCI A PRINCeZNA ANKA“ – 
DIVADeLNÍ POHáDKA

• 26. – 28. 9. 
XX. SLAVNOSTI ADAMA MICHNy Z OTRADOVIC

• 5. – 6. 9. 
PIVNÍ SLAVNOSTI

• 11. 9. 
VšeCH šeST POHROMADě - VeRNISáž VÝSTAVy

• 12. 9. 
FARMářSKÉ TRHy

• 12. 9. 
KVěTINOVÉ ODPOLeDNe

• 12. – 28. 9.
VeČeRNÍ TOuLKy báJNÝM HRADCeM

• 13. 9. 
ZPÍVáNÍ NAD NežáRKOu

• 25. 9. 
JAROSLAV HuTKA – KONCeRT

• 30. 9. 
TRAVeSTI SHOW 

Pohled přes malý Vajgar Foto: Archiv města Jindřichův Hradec


