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pravujeme a  realizujeme, jde především? Vtáhnout 
mezi ty, kdo se Michnou a odkazem jeho doby, vyjá-
dřeným hudbou, divadlem, tancem, výtvarným umě-
ním i dalšími projevy zabývají, kohokoliv dalšího, kdo 
je citlivý k tak křehkému dědictví. Kdo chápe, že čas 
pro setkání se nad tou krásnou muzikou je nám dán 
k dorozumění. Také proto se snažíme udržet ve měs-
tě účinkující po všechny tři dny slavností. Každý den 
má jinou, historicky danou náladu; zahájení duchov-
ní hudbou a ukončení zpívanou bohoslužbou je ně-
co, bez čeho by Michna nebyl Michnou. Sobota je nej-
pestřejší, ale také respektuje staletí ustálený běh. To 
jsou již léta zavedené „rituály“ těchto slavností. Le-
tos plánujeme oživit město během soboty také několi-
ka průvody muzikantů, tanečníků a dalších účinkují-
cích. Společně se také vydáme po místech, s Adamem 
Michnou doloženě nebo alespoň tušeně spojených.  
V  jubilejním dvacátém ročníku těchto slavností ba-
rokní hudby a jednoho z jejích vrcholných domácích 
umělců se pokusíme jeho bohaté dílo předat návštěv-
níkům v co nejčistší, nejkvalitnější a také trochu vel-
korysejší podobě. Největší odměnou, radostí a poctou 
velkému Jindřichohradečákovi pak bude zájem o jeho 
překvapivě živý umělecký i duchovní odkaz.   

Tak zní podtitul již XX. Slavností Adama Michny 
z Ottradovic, které se v Jindřichově Hradci budou ko-
nat 26.–28. 9. 2014. Duchovní dědictví, které nám na-
ši předkové odevzdali k  jeho dalšímu kultivování je 
samozřejmě nejen závazkem, ale také radostí. A prá-
vě tak radostná je muzika i  poezie Adama Michny 
z Ottradovic, která je i ve světě považována za nejkva-
litnější hudbu raného českého baroka vůbec. 
Před dvaceti roky se skupina nadšenců z  Brna pod 
jménem Collegium pro arte antiqua, vedená Mojmí-
rem Poláčkem, s  pomocí muzikanta a  badatele Mi-
chaela Pospíšila pustila do hledání Michnových otis-
ků do  charakteru města, ve  kterém žil. Je tu všude 
a  ve  všem, dotýkal se kdejakého kamene, ale jeho 
konkrétní stopy nejsou vlastně (kromě pamětní des-
ky, instalované u příležitosti čtyřistaletého výročí je-
ho předpokládaného narození) téměř nikde. Michna 
téměř prvních dvacet let života strávil v  Jindřichově 
Hradci, ale pak nám nejméně na deset let mizí z do-
hledu. I když jsme na stopě jeho dalším studiím, zatím 
přesně nevíme, kde získal tak perfektní přehled o teh-
dejší světové hudební produkci a trendech, a vzdělání, 
které mu můžeme jen závidět.
O co v Michnovských slavnostech nám, kteří je při-
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VEŘEJNOSTI JE K DISPOZICI 
NOVÉ WI-FI PŘIPOJENÍ

Zdarma je možno se připojit v budovách úřadu 
 a v centru města.

Více informací na straně 4

ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU 
NEBUDE CHYBĚT ANI LETOS

Přijďte si poslechnout poslední tóny babího léta 
na oblíbený festiválek.

Více informací na straně 11

PŘIJĎTE NA PODZIM 
DO DIVADLA

Nová divadelní sezóna předplatitelských skupin 
začíná v září.

Více informací na straně 14

Dvacet let hledání michny 
v jeho městě a ve světě

Město Jindřichův Hradec, Jindřichohradecká kulturní společnost a Proboštství J. Hradec s pomocí Sboru 
Českobratrské církve evangelické v J. Hradci pořádají ve dnech 26.–28. 9. 2014 jubilejní

XX. SLAVNOSTI ADAMA MICHNY Z OTTRADOVIC

PROGRAM SLAVNOSTÍ
Pátek 26. 9.
18.00 MICHNOVO REQUIEM ZA MICHNU 
 (Rekonstrukce barokní bohoslužby jako vzpo-

mínka na Michnu)   
 Proboštský kostel Nanebevzetí P. Marie - :II:RI-

TORNELLO:II: Praha, Michael Pospíšil a hosté 
20.00 O  SMRTI I  VESELE (Písně barokní a  po-

stbarokní) 
 kaple sv. Maří Magdaleny - Martin C. Putna, Da-

vid Cizner, MUSICA FRESCA 

Sobota 27. 9.
14.00 MICHNOVSKÁ PROCHÁZKA aneb 20 let 

hledání Michny v J. Hradci
 (Sraz u  Sousoší Nejsvětější Trojice na  náměstí 

Míru) - Michael Pospíšil a hosté
15.15- 17,17 MICHNOVSKÝ JARMARK aneb Co 

Nový Dům dal
 Muzeum Jindřichohradecka - bývalý minoritský 

klášter, Štítného ul.
 CHRÁMOVÝ SBOR ADAMA MICHNY J. Hra-

dec, CAPELLA ORNAMENTATA Dačice,   

 MUSICE PER GAUDIUM a  f.s. BARUNKA 
Ćeská Skalice, II:RITORNELLO:II:, žáci a hosté 

18.00 VESPERAE aneb Hudební putování po  ev-
ropských dvorech

 (Koncert slavných Nešpor), kostel sv. Jana Křtitele 
 :II:RITORNELLO:II:, CAPELLA ORNAMENTA-

TA a žáci Letních hudebních dílen
20.00 CONVIVIUM – Michnovský dýchánek 
 Muzeum Jindřichohradecka – býv. minoritský 

klášter - :II:RITORNELLO:II:, hosté a všichni
Neděle 28. 9. 
9.15  PROCESSí a MISSA SANCTI WENCESLAI
 Procesí z náměstí Míru do Proboštského kostela 

Nanebevzetí P. Marie
 (Svatováclavská mše Adama Václava Michny 

z Otradovic)
 :II:RITORNELLO:II: Praha, CHRÁMOVÝ 

SBOR ADAMA MICHNY J. Hradec,     
 „LITERÁCY“ Jitčín, CAPELLA ORNAMENTA-

TA Dačice a hosté 
Michael Pospíšil, Jiří Langer

foto: Josef Böhm
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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 říjen

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: ulička na Karlově 
Výhercem se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává Jiří Kadlec 
z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH Zpravodaje
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události z radnice Úvodník
Vážení spoluobčané,
v čase jsme se dostali na závěr prázdnin a nám všem za-
čínají běžné povinnosti všedních dní. Přes volné dva mě-
síce jsme pro děti nechali vyšperkovat jejich školy a školič-
ky, tudíž se téměř všechny z nich vrátí do nového krásného 
prostředí a já pevně doufám, že se jim tam bude líbit. Čtyři 
mateřské školy a šestá základní škola se dokonce dočkaly 
zateplení.

Stejně jako v předchozích letech bude první víkend v září 
naše město hostit velký cyklistický závod s názvem Oko-
lo jižních Čech, který nezanedbatelnou částkou podporuje 
také město Jindřichův Hradec. V neděli 7. září bude naše 
město cílem čtvrté etapy a zároveň celého závodu. Cíl bude 
v Klášterské ulici, kam by závodníci měli dorazit po druhé 
hodině. Do příjezdu bude také k vidění bohatý doprovod-
ný program. 

20. září bych vás rád pozval na ukázku práce složek Integro-
vaného záchranného systému, která se bude konat v pro-
storách požární stanice u  městské knihovny. O  víkendu 
27. až 28. září se budou ve městě konat jubilejní dvacáté 
Slavnosti Adama Michny z Otradovic. Slavnosti s sebou při-
nesou jako vždy spoustu hudby, tance a hlavně připome-
nou osobnost jedné z nejvýznamnějších postav duchovní 

hudby českého baroka, proslulého 
varhaníka, básníka a hudebního 

skladatele. Podrobné informa-
ce o  těchto akcích získáte dále 
v tomto čísle zpravodaje. 

Stanislav Mrvka 
starosta města

varhaníka, básníka a hudebního 
skladatele. Podrobné informa-
ce o  těchto akcích získáte dále 
v tomto čísle zpravodaje. 

Stanislav Mrvka 

Děti řádily v aquaparku
V sobotu 2. srpna 2014 se v jindřichohradeckém 
aquaparku uskutečnila akce pro děti a  dospě-
lé s příhodným názvem Léto u vody. Odpoledne 
plné zábavy zahájil v jednu hodinu po poledni sta-
rosta města Stanislav Mrvka. Děti házely míčkem, 

skákaly v  pytli, jezdily slalom na  koloběžkách 
a stříkaly hadicemi na cíl. O doprovodný program 
se postarali vojáci střelbou z airsoft ových zbraní, 
policisté ukázkou techniky a výcvikem psů, členo-
vé Červeného kříže předvedli, jak správně ošetřit 
raněného a poskytnout první pomoc a dobrovolní 
hasiči se pochlubili svou technikou. Prosluněným 
odpolednem provázel Michal Arnošt.

V Nežárecké ulici mají nový 
chodník
Obyvatelé v Nežárecké ulici se již od konce čer-
vence mohou procházet po novém chodníku, no-
vě přibylo také nástupiště autobusové zastávky 
podél silnice. Stavbu prováděla fi rma I. Kamenic-

ká stavební a obchodní fi rma z Kamenice nad Li-
pou. Povrch chodníku je z části asfaltový a z části 
ze zámkové dlažby se sníženými bezbariérovými 
vstupy. Pásku slavnostně přestřihli starosta města 
Stanislav Mrvka, místostarosta Bohumil Komínek 
a zástupce dodavatelské fi rmy pan Houdek.

V Dolní Radouni je v provozu 
víceúčelové hřiště
V  úterý 5. srpna bylo slavnostně otevřeno hřiš-
tě v Dolní Radouni. Jedná se o víceúčelové hřiště 
pro míčové sporty – tenis, volejbal, nohejbal, malý 

fotbal a streetbal. Hřiště je provedeno s povrchem 
z  prosívky včetně oplocení a  vybaveno sloupky 
a  sítěmi na  předmětné sporty, lajnovačkou, fot-

balovými brankami a streetbalovými koši. Poblíž 
hřiště je parkovací plocha ze zatravňovacích tvár-
nic pro čtyři osobní automobily. Zakázku prová-
děla fi rma Staviservis Jindřichův Hradec.

Půl roku fungování 
Integrovaného dopravního 
systému v jindřichově Hradci: 
projekt je dobře nastaven
Jindřichův Hradec odstartoval v lednu tohoto ro-
ku pilotní projekt Integrovaného dopravního sys-
tému (IDS) za  podpory Jihočeského kraje. Ten 
rozšířil městskou hromadnou dopravu na území 
Jindřichova Hradce o  jeho místní části. V rámci 
projektu se jedná přibližně o 80 linkových spojů, 
které jsou zařazeny navíc vedle městské hromad-
né dopravy do  IDS. Integrovaný dopravní sys-
tém rozšířil veřejnou městskou hromadnou auto-
busovou dopravu (MHD) na  území Jindřichova 
Hradce o  jeho místní části - Buk, Děbolín, Dol-
ní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, 
Políkno a  Radouňka. Všechny autobusové linky 
a zastávky v systému jsou označené logem IDS. 
Na tento systém navázala od nového roku i změ-
na ceníku. „Pro občany je cestování samozřejmě 
výhodnější především z  toho pohledu, že mo-
hou z místních částí Jindřichova Hradce cestovat 
za cenu MHD, mohou si koupit roční zvýhodně-
nou jízdenku v celé zóně IDS, v rámci časové jíz-
denky přestupovat bez omezení. Výhodné je také 
jízdné pro rodiče na mateřské dovolené, pro školy 
a pro občany nad 70 let je cestování po vyzvednutí 
příslušné nepřenosné karty zdarma“, řekl Bohumil 
Komínek, místostarosta Jindřichova Hradce. 
Projekt město nastartovalo ve  spolupráci s  Jiho-
českým krajem, který hledal možnost, kde tento 
záměr odzkoušet. „Jsem velmi rád, že město Jind-
řichův Hradec souhlasilo s tím, že pilotní projekt 
Integrovaného dopravního systému byl zavedený 
právě zde,“ sdělil radní Antonín Krák. 
Jak radní Krák dále uvedl, Jihočeský kraj na pro-
jekt přispěl za  první pololetí roku 2014 částkou 
354 tisíc korun a  úzce s  městem spolupracoval. 
„Pokud se nám vše podaří dotáhnout do  úplné 
dokonalosti, myslím si, že by tento projekt mohl 
být příkladem pro ostatní regiony v kraji“, dodal 
starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka. 

Velký podíl na zavedení IDS ve městě má přede-
vším Jihočeský koordinátor dopravy, společnost 
JIKORD. Jeho úloha v zavedení IDS v Jindřicho-
vě Hradci se týkala například rozsahu časových 
jízdenek, cen, nasazení čipových karet, úpra-
vy soft waru, jízdních řádů a  rozúčtování nákla-
dů. „V současné době je úloha Jikordu taková, že 
provádíme intenzivní fyzické kontroly na linkách 
IDS, provádíme monitoring a  vyhodnocujeme 
efektivitu IDS v Jindřichově Hradci. Po půlročním 
fungování lze říci, že pilotní projekt je dobře na-

staven a je funkční v rámci dopravní obslužnosti 
regionu“, sdělil jednatel společnosti Jiří Borovka. 
Smluvním dopravcem MHD pro město Jindři-
chův Hradec je ČSAD Jindřichův Hradec, která 
s městem spolupracuje i v rámci IDS.

Karolína Průšová

str. 3

zÁŘÍ 2014

www.jh.cz



ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

městský úřad informuje

městská policie
Výpis z událostí
2. 8. 2014 ve večerních hodinách si v Zárybniční 
ulici před Alžbětou „ustlal“ na chodníku silně una-
vený muž (27 let). Strážníci ho probudili, zjistili, že 
příčinou jeho únavy bylo větší a  různě namícha-
né množství alkoholu. Protože se neudržel na no-
hou a strážníci své „klienty“ dobře znají, přivola-
li na místo jeho otce, který si synka sbalil do auta 
a odvezl domů. Přestupek proti veřejnému pořád-
ku s ním strážníci vyřešili následujícího dne.

3. 8. 2014 V poslední době se s opilci roztrhl pytel, 
takže v ranních hodinách hlídka vyjížděla do Nežá-
recké ulice, kde na chodníku vyspával svoji „opič-
ku“ další z  nich. Strážníci ho probudili, opilec 
(23 let) otevřel oči a ihned své zachránce poslal do 
pr.. , no prostě kamsi. To otrlé muže v uniformách 
nemohlo odradit a snažili se zjistit, jak se muž jme-
nuje a případně kde bydlí, aby věděli, kam nasmě-
rovat jeho vratký krok. Nedostali z něj ani slovo, ale 
najednou se zdvihl a začal v mezích možností pr-

chat. Nic nedbaje výzev k zastavení. Naštěstí byd-
lel nedaleko a doma ho již vítala sestra s matkou, 
které upřesnily i jeho totožnost. Protože se dopustil 
hned několika přestupků proti veřejnému pořádku 

a  i druhý den po vystřízlivění jeho ochota k řeše-
ní byla pramalá, strážníci věc písemně zpracovali 
a předali k vyřešení příslušnému správnímu orgánu. 

3. 8. 2014 v 05.40 hodin vyjížděli strážníci na zá-
kladě oznámení k  „nonstopu“ na  nábřeží, kde se 
muž (30 let) zastal své kamarádky a  šel před bar 

„domluvit“ člověku, který ji údajně měl před chvil-
kou obtěžovat na ulici tím, že kolem ní projížděl 
a z okna své oktávky na ni dělal posunky, kterým 
ona sice nerozuměla, ale urážely jí. Chvilku s chla-
píkem mluvil jen tak přes stažené okénko a pak mu 
kopl do dveří spolujezdce tak silně, že došlo k jejich 
poškození. Protože způsobená škoda byla vyšší než 
5000 Kč, věcí se bude zabývat Policie ČR.

11. 8. 2014 Deset minut před zavírací dobou přišla 
do Kauflandu slečna (19 let), z regálu si vzala jednu 
PET láhev s pivem a zamířila k pokladně. Protože 
pivo je hořké, na spravení chuti si do kapsy mikiny 
nacpala několik lízátek za necelých 40 Kč. Protože 
u pokladny zaplatila jenom pivo, za pokladnou se 
jí ujal zaměstnanec ostrahy a následně i přivolaná 
hlídka městské policie. Za přestupek proti majetku 
bude straka odměněna blokovou pokutou.

Rudolf Gabriel

Důležité upozornění!!! Termín konání podzimního Pedálu byl změněn!!!
S ohledem na komunální volby se termín konání podzimní akce Přes ko-
pec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál posouvá o necelý týden do-
předu, konkrétně na NEDĚLI 5. října 2014!!! Bližší informace najdete 

na internetových stránkách města Jindřichův Hradec www.jh.cz a také 
v příštím vydání Jindřichohradeckého zpravodaje.

Marcela Kozlová

Město zprovoznilo wi-fi připojení zdarma pro širokou veřejnost
Město Jindřichův Hradec zprovoznilo wi-fi připojení zdarma pro širokou veřejnost. Nastavení wi-fi sítě pokrývají všechny budovy městského úřadu, te-
dy budovu Klášterskou, část budovy Janderova a Kaštánek, dále Masarykovo náměstí, divadelní sál Kulturního domu Střelnice a Informační středisko 
v Panské ulici. Název wi-fi sítě je: MEU_JH_FREE. Připojení k síti bude zdarma, bez klíče s omezením času připojení 30 minut. Po vypršení času bude 
následovat hodinová pauza. Pro první přihlášení se objeví uvítací obrazovka, na které je potřeba kliknout na tlačítko VSTUPTE. 

Karolína Průšová

ODBOR SPRÁVY MAjETKu MěSTA

Víte, že červená je nová barva v třídění odpadu?
Kam byste vyhodili třeba nefunkční fén, rádio 
nebo klávesnici? Do  směsného odpadu? Ne! 
Nesli byste je do sběrného dvora? Možná? A co 
takhle červený kontejner?

Od roku 2007, kdy nezisková organizace ASEKOL rozmisťuje své červe-
né kontejnery po celé ČR, máme možnost naše drobné elektro vhazovat 
právě tam. Červená je nová barva v třídění odpadů! V současnosti může-
te po republice najít více než 2100 červených kontejnerů a stále přibýva-
jí. V Jindřichově Hradci máme umístěno dokonce 12 těchto kontejnerů.

A proč vlastně třídit staré elektro? Z certifikátu Environmentálního vy-
účtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v  loň-
ském roce vytřídili více než 14 tisíc kilo drobných spotřebičů. I díky tomu 
jsme uspořili 636,01 MWh elektřiny, 31 001,56 litrů ropy, 2 799,16 m3 vo-
dy a 24,76 tun primárních surovin. Navíc se nám tím podařilo snížit emise 
skleníkových plynů o téměř 140 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 čtyřčlen-

ná domácnost průměrně ročně spotře-
buje 2,2 MWh elektrické energie, jsou 
to impozantní čísla. Zpětným odběrem 
elektrozařízení a jeho následnou recyk-
lací se daří šetřit životní prostředí před 
kontaminací škodlivými látkami a sou-
časně pomáhat šetřit přírodní zdroje. 
Proto si všichni, kteří zodpovědně tří-
dí a přispívají tak k ochraně životního 
prostředí, zaslouží obrovský dík.

A co vlastně můžeme v červených kon-
tejnerech třídit? Odložíte zde drob-
ná elektrozařízení, jako jsou např. drobné domácí spotřebiče, počítačové 
komponenty, kalkulačky, rádia, elektronické hračky nebo baterie.

Zapojte se i vy! Nejbližší kontejner najdete na www.cervenekontejnery.cz 

František Bulíček
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policie Čr
„Řídím - piju nealko“
Celorepubliková dopravně preventivní akce s názvem „Řídím – piju nealko pivo“ se uskutečnila v celém  Jihočeském kraji. 14. srpna na silnici 1/34, 
na odstavné ploše vedoucí z Jindřichova Hradce ve směru na Třeboň, v době od 10.00 do 12.00 hodin, dopravní policisté pprap. Petr Šimic s kolegou 
pprap. Ondřejem Novákem zastavili a zkontrolovali  společně s tiskovou mluvčí por. Hanou Millerovou celkem 26 řidičů. 
22 řidičů prošlo silniční kontrolou včetně dechové zkoušky bez závad. Ti za odměnu od promotérky Českých pivovarů a sladoven, paní Jany Eisenha-
merové, obdrželi nealkoholické pivo a jednorázový alkohol tester. Řidiči sami policistům pochvalovali tuto akci, neboť dle jejich slov má z preventivní-
ho hlediska svůj smysl. 
Čtyřem řidičům byla uložena dopravními policisty bloková pokuta. Řidič motocyklu měl dopravní prostředek bez technické kontroly, řidič kamionu 
pak jiné pneu na nápravách, rovněž pneu poško-
zeny s ostrými hranami a řidič nákladního vozu 
nevyhovující technický stav. Poslední “hříšník“ 
pak měl na osobním vozidle nevyhovující vzorek 
pneu. Nejvyšší bloková pokuta činila 2 000 Kč.
Cílem tohoto preventivního projektu zaměřené-
ho na požívání alkoholu je představení a rozšíře-
ní povědomí o nealkoholickém nápoji pro řidiče, 
který je možnou alternativou z hlediska bezpeč-
nosti a dodržování dopravních předpisů.  
Pokud se projekt osvědčí, bude realizován i v le-
tech nadcházejících.

Policisté navštívili děti na táboře v Dolním Radíkově
Děti z jindřichohradeckých škol se s policisty setkávají nejen v průběhu školního roku. Spolupráce pokračuje i o letních prázdninách, kdy jsou policisté za dět-
mi zváni na dětské tábory. Nejen děti, dospělí (vedoucí oddílů), ale i policisté pozvání vítají, neboť spolupráce s mládeží i mimo školní lavice je pro prevenci 
proti kriminalitě velmi důležitá.
Město Jindřichův Hradec pořádá již desátým rokem v Dolním Radíkově výchovně – rekreační tábor pro děti, jejichž rodiče jim nemohou dopřát pobyt na kla-
sickém letním dětském táboře. S kapacitou 35 dětí se tento tábor nijak neliší od toho tradičního. Děti zde zažívají různá dobrodružství a jejich zájem o pobyt je 
značný. Dle zákona o Sociálně právní ochraně dětí může obec tábor tohoto typu zřídit. Město J. Hradec tedy každoročně uvolňuje finanční prostředky a umož-
ňuje tak dětem prožít alespoň část prázdnin mimo své rodiny. Personál zajišťuje Odbor sociálních věcí, jehož pracovnice zde působí jako vedoucí. Jako hlavní 
vedoucí tábora a vedoucí odboru sociálních věcí v jedné osobě zde působila Mgr. Zdeňka Šindelářová.  
Policisté z Územního odboru J. Hradec jako každoročně přijeli prezentovat svoji práci na letní dětský tábor v Dolním Radíkově. Ukázky práce mužů zákona 
zhlédlo 35 táborníků i jejich vedoucí. Dopravní policista Miroslav Paďourek prověřil, zda někdo z táborníků není pod vlivem alkoholu či drog a rovněž po-
hovořil o ručním laserovém radaru. Dále táborníkům předvedl služební vozidlo dopravní policie. Děti si ověřily své znalosti dopravních značek pod vedením 
nprap. Vladimíra Daniela z OOP Dačice, který rovněž pohovořil o práci pořádkového policisty na obvodním oddělení.  Jeho kolega pprap. Jiří Kupec dětem 
ukázal jednotlivé výstrojní součásti policisty z pořádkové jednotky. Tisková mluvčí policie Hana Millerová pohovořila o problematice dětských úrazů a to nejen 
o prázdninách. Připomněla nutnost nošení cyklistické přilby i reflexních prvků. Dále upozornila na úskalí při konzumaci alkoholu a drog. V závěru prezentace 
policisté odpovídali nejen malým táborníkům, ale i jejich vedoucím na nejrůznější dotazy ze své práce, ale i z běžného života.

Prevence:   
Začátek školního roku
Konec prázdnin a začátek nového školního roku znamená každoročně pro 
policisty zvýšený dohled nad bezpečností dětí. Stejně tak tento rok obsa-
dí nejen dopravní policisté ve spolupráci s městskými strážníky v prvních 
dnech měsíce září přechody nejen v blízkosti škol, ale i na frekventovaných 
křižovatkách, kudy děti ke školám přichází. Připomenou jim, jak se správně 
a zejména bezpečně chovat v silničním provozu, aby jejich cesta do školy, 
ze školy, ale i například na dětská hřiště, byla vždy bezpečná. Na vybraných 
školách pak policisté se žáky pobesedují a všechny zásady bezpečnosti sil-
ničního provozu jim opětovně připomenou.
Rovněž tak policisté apelují na všechny řidiče, aby zejména v prvních dnech 
nového školního roku dbali v  blízkosti škol, autobusových zastávek, dět-
ských hřišť a všude tam, kde lze očekávat pohyb dětí, maximální opatrnosti. 
Jindřichohradečtí policisté budou první den školního roku dohlížet na bez-
pečnost dětí, a to zejména na přechodech v blízkosti škol a jiných nebez-
pečných místech.
Policie rovněž žádá řidiče, aby zvýšenou pozornost věnovali i malým cyklis-
tům. Řidiči i rodiče by si měli uvědomit, že první týdny ve škole znamena-
jí pro každé dítě velkou změnu, a proto v zájmu zdraví dětí by na sebe měli 
převzít zvýšenou zodpovědnost.
Rodiče prvňáčků, ale i ostatních mladších dětí by si měli se svými ratolest-
mi zopakovat cestu do školy, připomenout jim, že bezpečnější trasa vede 
přes světelně řízené přechody. Hlavně by měli jít dětem příkladem a vždy 
důsledně dodržovat všechna pravidla silničního provozu. Vhodné pro zvi-

ditelnění dětí jsou různé reflexní prvky (nášivky), které se umisťují zejména 
na školní brašny i na oděv. Taška s odrazkou je za tmy vidět několikrát více 
než bez ní. Jakákoliv odrazka či nášivka zvyšuje šanci, aby řidič chodce vi-
děl a nesrazil ho.
 
Jindřichohradečtí policisté přejí dětem šťastné vykročení do nového škol-
ního roku a zároveň připomínají:
• přecházejte na místech, která jsou pro přecházení chodců přes vozov-

ku určená - využívejte pro bezpečné přecházení přechody pro chodce či 
místa určená pro přecházení 

• než vejdete do vozovky, nezapomeňte se rozhlédnout, a to nejdříve vle-
vo, pak vpravo a pro jistotu ještě jednou vlevo 

• nevcházejte do vozovky, pokud vidíte v blízkosti přijíždět motorové vo-
zidlo, nemuselo by včas stačit zabrzdit 

• do vozovky vstupujte tehdy, pokud nejede v žádném směru jízdy moto-
rové vozidlo nebo v případě, když vozidla zastaví 

• udržujte oční kontakt s řidičem, budete tak mít větší jistotu, že o vás ři-
dič ví a vaše přecházení bude bezpečnější 

• pokud svítí na semaforu pro chodce červené signalizační značení, do vo-
zovky nikdy nevstupujte, a to ani v případě, že nejede žádné vozidlo 

• na přechodech pro chodce se zbytečně dlouho nezdržujte, snažte se vo-
zovku v co nejkratší době opustit

Hana Millerová
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                      Datum           Datum
                    narození            úmrtí

Projevujeme úctu zemřelým

Jméno, příjmení, bydliště

Od 12. 7. 2014 do 9. 8. 2014 nás opustili: 

Jaroslav MUSIL, Jindřichův Hradec 13. 4. 1934 12. 7. 2014
František KREJČÍ, Libořezy 21. 8. 1928 17. 7. 2014
Olga JIRUŠKOVÁ, Jindřichův Hradec 16. 10. 1946 17. 7. 2014
Zdeněk GRAUSAM, Kunžak 5. 6. 1932 17. 7. 2014
Miluše SRNKOVÁ, Otín 12. 9. 1920 17. 7. 2014
Stanislav ZAHRADNÍČEK, J. Hradec 22. 8. 1924 18. 7. 2014
Ing. Marta SCHRUTZOVÁ, Rodvínov 25. 5. 1944 19. 7. 2014
Jiří PRŮŠA, Deštná 19. 8. 1952 20. 7. 2014
Rudolf DURDOVANSKÝ, Lásenice 18. 10. 1932 23. 7. 2014
František REZEK, Jindřichův Hradec 17. 4. 1943 25. 7. 2014
Karel HANZAL, Jindřichův Hradec 8. 3. 1956 30. 7. 2014
Marie CHALOUPKOVÁ, Kunžak 19. 10. 1935 30. 7. 2014
Eva JAROSCHOVÁ, Matná 28. 12. 1955 30. 7. 2014
Adolf PAVLÍK, Jindřichův Hradec 20. 1. 1940 30. 7. 2014
Eva BOČKOVÁ, Otín  7. 5. 1959 31. 7. 2014
Erich SCHEICHER, Velký Ratmírov 30. 1. 1953 31. 7. 2014
Jiří JILEČEK, Jindřichův Hradec 18. 6. 1982 31. 7. 2014
Božena HRUBCOVÁ, Příbraz 7. 2. 1943 1. 8. 2014
Jan CHOVÍTEK, Dolní Žďár 15. 6. 1936 2. 8. 2014
Marie HEMBEROVÁ, Radouňka 20. 3. 1929 6. 8. 2014
Petr STINKA, Jindřichův Hradec 5. 10. 1952 6. 8. 2014
Josef ZAVORAL, Artolec 24. 4. 1945 9. 8. 2014

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

Foto: Linda Olivová

spoleČenská kronika

a omnibusů donesli neb na cestě je podporovali. 
… Seznamy všech raněných a nemocných vojí-
nů, kteří ve městě našem se nalézají, uveřejňu-
jeme níže.

Dešťoměrná a teploměrná 
zpráva za měsíc srpen 1914
Byl srpen letos nádherný letní měsíc, teplý a pří-
hodný k polním prácem, ke koupání, k vycház-
kám a pro lov; polní práce sklizně obilí a otav 
jsou téměř ukončeny a  již jsou nanovo zorána 
pole pro nový osev. Dnů jasných a slunečných 
bylo 20, polojasné 3 a deštivých jen 8. Napršelo 
v celku 83,3 mm, normál jest 83 mm. Průměrná 
teplota měsíční jest 16,9 °C, 13 dní bylo nad tu-
to teplotu, 9 dní bylo pod 15 °C. Nejteplejší po-
ledne bylo dne 12. při 26,3 °C. Bouřky byly 4, 
dne 3. 4. 12. 23.; silná byla 4. s velikým lijavcem.

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

V září 1914 se pokoušeli obyvatelé Jindřichova Hradce po smutných a hektických chvílích souvisejících 
s červencovou mobilizací a následným odchodem vojsk z Jindřichova Hradce zavést zpět normální život. 
C. a k. okresní hejtman Číška v Ohlase veřejně poděkoval veškerému obyvatelstvu města i celého okre-
su „za vlastenecké loajální chování a za náklonnost k vojsku“. Jako každoročně se konal v tuto dobu zá-

pis do všech jindřichohradeckých škol. Rutinní se stávaly ale též činnosti související s válečným stavem, v našem městě hlavně se zřízením a provo-
zem nemocnic. V této činnosti se nejvíce angažoval Červený kříž, který pomáhal též veřejnými sbírkami. Nemocnice pro 350 raněných vojínů byly 
zřízeny v budovách chlapecké a dívčí měšťanské školy, dále byla zřízena garnisorní nemocnice a pobočka Všeobecné nemocnic péčí hrabat Černínů 
přímo na zámku. První zranění přijeli do Jindřichova Hradce už počátkem září. Asistenci při transportu zraněných z nádraží do zdejších nemocnic 
dobrovolně zajišťovali místní hasiči, tělocvičná jednota Sokol a další spolky. Ohlas počal pravidelně zveřejňovat seznamy zraněných podle data je-

jich příjezdu.
4. září 1914
Město Jindřichův Hradec 
s  láskou a  oddaností koná povinnosti humán-
ní v nynější těžké době. Jakmile nastala mobi-
lisace, postaral se starosta města p. Karel Mert 
o  řádné ubytování vojska povolaného. Vojá-
ci nastupovali v  pořádku vzorném službu vo-
jenskou a získali si úcty i vážnosti kázní a cho-
váním... Ve  městě bylo povolaných na  17 tisíc 
a přičteme-li k tomu denní návštěvníky vojínů, 
rodiče, bratry, sestry, ženy a  děti, hostilo naše 
10  tisícové město některý den na 30 tisíc oby-
vatel a byl ohromný konsum jídel, masa, pečiva, 
vařiva a piva. … Mužský a ženský odbor Červe-
ného Kříže rovněž hned se ujal činnosti. Před-
seda mužs. odboru c. k. okresní hejtman svolal 
hned výbor a stala se potřebná opatření pro pře-

nášení raněných a zaopatření potřeb pro vojen-
skou nemocnici. …Velmi dojemné bylo, když 
se dostavila k odjezdu jednoho praporu vojska 
pí. hraběnka Josefina Černínová rozená Paaro-
vá a jdouc od vozu k vozu nabízela a podávala 
všem vojínům ve vlaku o více než 40 vagonech 
doutníky a cigarety, což vojíny nadchlo k provo-
lávání Slávy paní hraběnce a zároveň až k slzám 
dojalo všecky přítomné. 

1. transport raněných
našich statečných vojínů přibyl do města naše-
ho v úterý odpoledne po 3. hod. s ½ hod. opož-
děním. Již po 2. dostavili se na nádraží dobro-
volně se přihlásivší členové tělocvičné jednoty 
Sokol, sboru dobrovolných hasičů a  bratrstva 
vzájemně se podporujícího, by zraněné vojí-
ny na  nosítkách do  připravených automobilů 
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11. září 1914
Nový Sv. otec – Benedikt XV.
Dne 3. t. m. zvolen byl v Římě kardinál Giacomo 
della Chiesa, arcibiskup v Bologni papežem. No-
vý Svatý Otec narodil se 21. litopadu 1854 v Ja-
nově z rodičů šlechtických. Otec jeho jest markýz 
Giuseppe Miglioretti. Nově zvolený sv. Otec jest 
vynikajícím podporovatelem umění a věd. 

Zbabělý vojín
Josef Rozen od ruské armády utekl a chtěl v Plz-
ni dobrovolně vstoupiti do  rakouské armády. 
Žádosti té vyhověno býti nemohlo a  uprchlík 
do  Jindř. Hradce převezen a  zde ve  vazbě po-
nechán.

Válečné předpisy
Kdo musí nastoupiti vojenskou službu, co ob-
drží rodiny povolaných, kdo může býti povo-
lán k  válečným úkonům a  jaké odměny mů-
že za  ně požadovati je titul knížky od  Jana  
Andrlíka, kterou právě vydalo Jihočeské lidové 
knihkupectví Jan Svátek v  Českých Budějovi-
cích. Cena 36 h, poštou 40 h.

18. září 1914
Spoluobčané!
Těžké doby válečné ukládají nám těžké povin-
nosti. Zatím co naši stateční vojíni hrdinně se 
bijí v poli, strádají manželky a dítky mnohých 
úzkostí o životy a zdraví svých drahých. Jest na-
ší povinností lidskou, jest naší povinností ob-
čanskou býti, pokud možno, pomocí a útěchou 
těchto opuštěných. Účele toho snaží se dosíci 
dle usnesení městské rady ze dne 17. září za-
ložené Místní válečné pomocné komité. K  to-
mu cíli zařízena bude veřejná kuchyně pro ty, 
kdož podpory potřebují, k tomu cíli zřízena bu-
de i kancelář, udílející bezplatně pokyny práv-
ní v záležitostech s poměry válečnými souvise-
jících. Mert, starosta.

25. září 1914
Zákaz 
donášení čerstvého ovoce do nemocnic. Ježto se 
zjistilo, že mezi raněnými vojíny vypukla úpla-
vice, vydal zdejší pol. úřad zákaz donášeti ovoce 
vojínům do nemocnic. Poukazujeme na vyhláš-
ku v úřední části otištěnou.

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

…abychom nezapomněli                       Pamětní deska Jáchyma z Hradce
Převážná většina jindřichohra-
deckých pamětních desek po-
chází z 19. a 20. století a pozor-
ný chodec je objeví na průčelích 
budov. Jinak je tomu s  pamětní 
deskou významného představi-
tele rodu hradecké vrchnosti, Já-
chyma z Hradce.
Jáchym z  Hradce se narodil 
v  roce 1526, v  mládí pobýval 
na habsburském dvoře ve Vídni 
se syny pozdějšího císaře Ferdi-
nanda I. S nimi se vzdělával, ces-
toval a  postupně se připravoval 
na dráhu politika. V roce 1546 se 

oženil s Annou z Rožmberka a ujal se rodového majetku. Zastával funk-
ci hejtmana Bechyňského kraje, v padesátých letech 16. století se postup-
ně stal karlštejnským purkrabím, císařským komorníkem a tajným radou 
a nakonec nejvyšším kancléřem. Od roku 1561 se pak honosil rytířským 
řádem zlatého rouna. Jeden z nejbohatších českých šlechticů té doby ze-
mřel nešťastně, když se pod ním cestou z Vídně do Jindřichova Hradce 
zřítil most a Jáchym 12. prosince 1565 utonul v rozvodněném Dunaji.
Jáchymova pamětní deska je netypická již tím, že vznikla ještě za jeho ži-
vota a sám byl jejím iniciátorem, dále svou velikostí a provedením a na-
konec i svým osudem. Velice zdobný terakotový reliéf téměř čtvercového 
tvaru o straně přibližně 150 cm se sklá-
dá z  rodových erbů Jáchyma z  Hrad-
ce a  jeho manželky Anny, nad nimiž 
jsou nápisová pole se jmény manželů 
s  výčtem nejvýznamnějších Jáchymo-
vých hodností a  rovněž letopočtem 
1564, kdy pamětní deska vznikla. Er-
by a  nápisy jsou pak zakomponovány 
do ozdobných rámů. Celek byl původ-
ně instalován v bývalém Jáchymově do-
mě č. 139 na náměstí (Langrův dům), 
později byl přenesen do vstupního pro-
storu špitálu u  sv. Jana Křtitele. Jed-
notlivé části byly samostatně přizděny 
a  spojeny maltou, vedle desky pak byl 
na stěně napsán text:

„Co pro Bůh dám / to napřed mám.
Co po mne zůstane / Bůh ví, komu se 
dostane.“
Jedná se o Jáchymova slova ze zaklá-
dající listiny jindřichohradeckého špi-
tálu. Když totiž na podzim roku 1560 
opustil řád minoritů klášter u  koste-
la sv. Jana Křtitele, v  té době již po-
měrně zanedbaný, rozhodl se Jáchym 
z  Hradce budovu zakoupit a  upravit 
ji pro potřeby špitálu. Jednání o kou-
pi se však protahovalo, neboť na sta-
vební úpravy „spustlého kláštera… 
nestačilo všecko hotové jmění“ vrch-
nosti, jež musela jednat s  městskou 
radou a představiteli jindřichohradec-
kých cechů o  finanční podpoře svého 
projektu. Teprve pak mohl hradecký pán založit špitál u sv. Jana Křtitele 
a listinou z února 1564 jej nadal vším potřebným: „Já, Jáchym z Hradce… 
ve jménu Pána Boha všemohoucího vybral jsem místo, kteréž se mi zdálo 
příhodné k špitálu a chudým lidem v něm k budoucímu jich dobrému, to-
tiž u kláštera sv. Jana, kdež prv mniši byli v městě Hradci, kterýžto špitál 
jsem také vystavěl, a co by ještě zapotřeby týmž chudým lidem bylo, po-
mocí jeho svatou ustaviti konečně míním…“
Západní křídlo gotického kláštera se proměnilo v  patrovou budovu se 

dvěma dvoulodními renesančními sály, 
sklenutými do středových toskánských 
sloupů. V  jednom ze sálů přebývalo 
dvacet mužů, druhý obýval stejný po-
čet žen. Funkci městského špitálu plnily 
tyto prostory až do poloviny 20. století, 
dnes slouží jako výstavní a konferenční 
sál Muzea Jindřichohradecka. 
V současné době je pamětní deska ulo-
žena v depozitáři jindřichohradeckého 
zámku, erby Jáchyma z  Hradce a  jeho 
manželky Anny jsou vystaveny v koste-
le sv. Jana Křtitele jako součást výstavy 
o historii areálu kostela, kláštera a špi-
tálu.

František Fürbach

erb Jáchyma z Hradce

interiér špitálu z konce 19. století

 fotografie pamětní desky 
z počátku 20. století
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spolky, zájmové a vzdělávací organizace
„...Až ti bude někdy úzko, já tu jsem...“
Slovy z písně, doprovázející kreslený film o odvážném cestovateli, uvádím letní 
nahlédnutí do pobytových akcí Občanského sdružení Okna.
Na úplném začátku bylo před jedenácti lety přání, naplnit alespoň část letních 
prázdnin dětem, které nemají tolik možností a příležitostí. Dětem s menším či 
větším hendikepem, dětem, které většinu prázdninových dní tráví doma s ro-
diči, někdo občas u babičky. Umožnit jim to, co mají zdravé děti úplně běž-
ně. Opustit na pár dní rodiče, stát se na chvíli někým jiným, zažít něco, co se 
ve všedních dnech nezažívá. A z druhé strany  nechat oddychnout i rodiče, kte-
ří celý rok pracují, starají se, s dětmi cvičí a pečují o ně.
To byla základní myšlenka, která stála u zrodu prvního tábora Občanského 
sdružení Okna. Úplně prvním tématem tábora byla „Prázdninová škola kou-
zel“. Následovala další témata, při táborech se setkala parta skvělých dobrovol-
níků a dny, plné skvělých zážitků, byly na světě. K prožitkovým táborům, or-
ganizovaným Drahomírou Blažkovou, se po několika letech přidaly tematické 
sportovní tábory pod taktovkou Ivana Jůny a v posledních čtyřech letech vzdě-
lávací akce pro pěstouny, organizované paní Klárou Měkutovou – Hesounovou.
S  Ivanem Jůnou a  „Sportovním klubem Kapři“ si letos do Pluhova Žďá-
ru přijela zařádit MAFIE. Přesně mafie několika národů – americká, italská 
a ruská. Černý obchod s pašovaným alkoholem a cigaretami zažil zlaté ča-
sy a místní policie měla náročných deset dní.  Jako úvodní seznamovací akce  
tří mafiánských gangů byla návštěva divadla v Žirovnici s hvězdným obsaze-
ním, kde naše Klárka měla standig ovation.  Každý druhý den  mafiáni tančili 

v rytmu disco a doháněli všechno, 
co během roku nestihli. V pondě-
lí návštěvu ZOO provázelo tropic-
ké vedro, ale mafie vše zvládla, tak, 
jak se na mafii sluší. Všichni zažili 
nečekané překvapení v podobě ná-
vštěvy ze Zimbabwe a jejího super 
energické vystoupení. Odvahu si 
někteří posílili při přednášce o ha-
dech, kde si je téměř každý  pohla-

dil, pochoval a  také všichni zvládli s úsměvem i noční vstup do mafiánských 
gangů. Závěrečná benefice se skupinou Crash, s nimiž si zahrál i mistr Péťa 
Mottl, prostě neměla chybu. 
„Užili si to všichni, děti  i dobrovolníci, náhodní návštěvníci  i skalní přízniv-
ci. Nelze všechno popsat, kdo nezažil, neuvěří, kdo nezažil, musí jen závidět. 
A víte, neděláme to jen pro děti a dospěláky s hendikepem, děláme to i pro se-
be, protože nám je mezi Kapry dobře,“  tolik slova Michaely Jůnové.
Chvíli po „kapřím řádění“ přišli na řadu pěstouni. Jako každý rok jsme i le-
tos uspořádali pro pěstounské rodiny čtyřdenní relaxačně vzdělávací pobyt 
v  penzionu Modrá kotva v  Mrákotíně. Tento pobyt pořádáme pravidelně 
od roku 2010 a patří k našim oblíbeným aktivitám. Na pobyt se většina z nás 
dlouho připravuje a těší a je mezi pěstounskými rodinami oblíbený. Tento-
krát se v Mrákotíně sešlo 22 pěstounů a 14 dětí. První dva dny si pro pěstouny 
připravily vzdělávací program naše psycholožky Jitka Balcarová a Nikola Bí-
lá na téma „Vztahový labyrint v náhradní rodině“. Otevřeli jsme tak témata, 
jako: „kdo patří do naší širší rodiny“, „na koho se můžeme v případě potřeby 

obrátit“, „mluvíme o  biologické 
rodině dítěte“ … a spoustu jiných 
otázek, na  které jsme společně 
hledali odpovědi. Myslím, že pro-
gram nás všechny zaujal. Děti by-
ly po dobu našeho vzdělávání roz-
děleny do tří skupin a byl pro ně 
připravený program, který díky 
krásnému počasí probíhal převáž-
ně venku, jako například program 
psychologa Michaela Chytrého na téma Supervize rodiny. Měli jsme tak mož-
nost vidět své rodiny z jiného úhlu pohledu. Během pobytu se pěstouni nejen 
vzdělávají, ale mají možnost sdílení a výměny zkušeností, navázání nových 
kontaktů a přátelství, stejně jako jejich děti. Neděli jsme už pojali víc relaxač-
ně a vyrazili na výlet do Telče, která nás jako každý rok potěšila svojí histo-
rickou atmosférou. Tak viděla pobyt pěstounů Klára Hesounová-Měkutová.
Poslední z letošních prázdninových akcí byl prožitkový tábor „Cesta kolem 
světa po padesáti letech za pět dní“. S Willi Fogem ztvárněným naším nej-
starším dobrovolníkem Vladimírem Chalupou (72 let!) se vydalo na cestu 18 
dětí a 22 dospělých s hendikepem, s nimi cestovalo 24 dobrovolníků, kteří po-
máhali 17 vozíčkářům i klientům s dalšími druhy postižení, aby namáhavou 
cestu s radostí zvládli. Zvláštností letošního pobytu bylo spojení dětí z Pět P 
a dospělých klientů z chráněného bydlení a sociálně terapeutických dílen. Zá-
zemí pro tuto akci vytvořil skvělý penzion Lesák v Chlumu u Třeboně. V nád-
herném prostředí a s milou obsluhou dostali cestovatelé vše, co pro své zážitky 
potřebovali. Tábor, pečlivě připravený týmem pod taktovkou Lenky Havlové, 
šlapal jako na drátku. Celou akcí nás provázela píseň „tak pískni jen, až ti bu-
de někdy úzko, já tu jsem“, která se stala táborovou hymnou a posléze sku-
tečnou demonstrací osobních postojů všech zúčastněných. Velkým bonusem 
pak byla nabídka aktivit zvenčí, které jsme původně nečekali. A tak se stalo, 
že vedle fantazijních výletů na různé světadíly jsme okusili aquazorbing, kon-
cert trubačů, vstoupili jsme neplánovaně do místního zámku a zažili zde ho-
dinku plnou společného zpěvu, navštívily nás břišní tanečnice, dorazily voňa-
vé koláčky ze Selského obchodu v Jindřichově Hradci…..  Nejlépe snad akci 
ilustrují slova jednoho z dobrovolníků: „Tábor byl prostě bombastický. Líbilo 
se mi, jak fungoval tým, jaké bylo celkové nadšení, jak jsem zapadl do party, 
našel spoustu dobrých lidí, kamarádů, spoustu toho s nimi prožil. I přesto, že 
se program dotvářel někdy až na místě, šlapal jako po drátkách, bavil klienty 
i nás. A je úžasné, jak lidé z venku nabízeli své služby.“
Tak velká akce se samozřejmě neobejde bez finanční podpory. A proto patří 
náš velký dík Nadaci České spořitelny, obcím Příbraz, Jarošov nad Nežárkou, 
Polště, Plavsko, městům Nová Bystřice, Petřvald, Počátky, Jindřichův Hradec 
a paní Marcele Fedrové. Bez těchto donátorů bychom měli opravdu těžkou 
hlavu z toho, jak uhradit pobyt a stravu dobrovolníků, výtvarné a zdravotnic-
ké potřeby, lékařské prohlídky a další náklady. Nicméně v letošním roce mů-
žeme v Oknech směle říci: LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO!  

Drahomíra Blažková
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ChCete náS?
Piškvorka, kříženka jezevčíka, fena, 2 roky, kastrovaná
Mladá fenečka, která si zatím v  živo-
tě mnoho pohody nezažila. Dosud ži-
la v  prasečáku spolu s  dalšími pejsky. Je 
hodná, trochu bojácná a  ze všeho vyku-
lená, ale to se vše ještě správnou sociali-
zací dožene. Je již zvyklá v bytě, čistotná, 
na  vodítku chodí již poměrně pěkně. Je 
menší velikosti, váha cca 5 kg.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

Axa, kříženka holandského ovčáka, fena, cca 8-10 let
Axa je velice milá starší fenka. Ovládá 
základní povely, je velice kontaktní k li-
dem, s  ostatními pejsky vychází dobře. 
Na  vodítku chodí pěkně. Je zvyklá žít 
venku, ale i  v  bytě by si určitě zvykla. 
Na svůj věk je velice vitální a nemá žád-
né zdravotní problémy. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

Norka, kříženka jezevčíka, fena, 2 roky, kastrace v plánu
Norinka je mladá fenečka, která si zatím 
v  životě mnoho pohody nezažila. Dosud 
žila v  prasečáku spolu s  dalšími pejsky. 
Je hodná, trochu bojácná, ale to se vše dá 
správnou socializací dohnat. Nyní si zvyká 
v bytě a také na kočičky. Učíme ji na vodítko, které dosud ne-
znala. Je menší velikosti, současná váha je 6,5 kg.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 (Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)
 

Humberto, jezevčík hladkosrstý, pes, 10 a více let
Humberto je starší, ale velmi kontaktní pej-
sek. Je čistotný, zvyklý v  bytě. Miluje lidi, 
i děti. S pejsky a ostatními zvířátky vychází 
většinou dobře. Moc rád baští. Je velmi vy-
nalézavý, pokud se jedná o to, jak se dostat 
k  něčemu, co mu chutná. Většinu dne prospí, ale stále hlídá, 
aby byl blízko člověka. Kvůli zanedbaným drápkům má na levé 
přední nožce trvalé změny a hůře chodí. I když má procházky 
rád, daleko nedojde. Hůře vidí a slyší jen to, co chce (klapnout 
lednici). Humberto by byl skvělým společníkem pro babičku nebo 
dědečka, kteří by ocenili jeho touhu po lidském kontaktu. 
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 (Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)
 

justa, kočka, 1 rok, kastrovaná
Justa je velice mazlivá kočička. Zvyk-
lá v bytě i na ostatní kočičky a nebojí se 
ani pejsků. Miluje lidi, včetně malých 
dětí. Na levém očičku má bílý flek, je to 
způsobeno starým zraněním, kde došlo 
ke srůstu rohovky s čočkou. Justu to ale nijak neomezuje a ona 
sama se tím vůbec netrápí.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Argys, kocour, 6 let, kastrovaný
Argys je hodný, mazlivý kocour (miluje 
všechny lidi, včetně dětí). Čistotný, zvyk-
lý na ostatní kočičky.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(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 Září 2014:
Merkur je v září nepozorovatelný, Venuši najdeme ráno nízko nad východním obzorem.  Mars a Saturn 
bude možné vidět už jen večer nízko nad jihozápadem, Jupiter ráno na východě. uran je již nad obzo-
rem po celou noc, Neptun také, kromě jitra. Pozorování Měsíce je velice pěkné, zvláště v období kolem 
první čtvrti, kdy je Měsíc Sluncem osvětlován z boku a proto výškově rozdílné útvary na jeho povrchu 
vrhají stíny do okolní krajiny. Obraz tak můžeme lépe vnímat prostorově, což je velice působivé. Měsíc 
projde 2. září první čtvrtí, 9. září nastane úplněk, 16. září poslední čtvrť a 24. září nov. 8. září ve 4.00 hodin 
je Měsíc v přízemí (358 397 km) a 20. září v 15.00 hodin je Měsíc v odzemí (405 819 km). I Slunce je zají-
mavé, za jasného počasí v jeho fotosféře uvidíme místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneč-
ní skvrny, speciálním dalekohledem uvidíme i erupce. Obloha na přelomu léta a podzimu, ostatně jako 
kdykoli jindy během roku, je velmi poutavá, nabízí k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd 
a dalších zajímavých oblastí a objektů, zvláště za dobrých pozorovacích podmínek např. pohled směrem 
do středu naší galaxie (směr – souhvězdí Střelce). Dne 23. 9. ve 3.00 hodin 28 minut Slunce vstupuje do 
znamení Vah. Začátek astronomického podzimu, podzimní rovnodennost; 26. 9. proběhne Evropská noc 
vědců. Podrobnosti budou uveřejněny během začátku září. 

Další zajímavosti oblohy v září roku 2014: 
1. 9. ve 3.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 3,5° severně; Měsíc v blízkosti Marsu a Saturnu pozorovatelný 

31. 8. a 1. 9. večer na jihozápadě) 
5. 9. v 18.00 hodin - Venuše v konjunkci s Regulem (α Leo; Venuše 0,7° severně – hvězdu lze v těsné blízkosti planety vyhledat 

dalekohledem 5. a 6. 9. ráno nízko nad východním obzorem)
11. 9. ve 3.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Uranem (Měsíc 0,45° severně; nejtěsnější přiblížení pozorovatelné malým dalekohledem 

ve 2:40 SEČ dalekohledem 40° nad jižním obzorem) 
20. 9. v 8.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 5,8° jižně; přiblížení Měsíce k Jupiteru pozorovatelné ráno na východě) 

21. 9. ve 23.00 hodin - Merkur v největší východní elongaci (26° od Slunce; planeta nepozorovatelná) 
28. 9. v 5.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 0,2° severně; zákryt Saturnu Měsícem nastane pod naším obzorem; se-
skupení Měsíce, Saturnu, Marsu, v blízkosti hvězdy Antares (α Sco) pozorovatelné 27. až 29. 9. večer nad jihozápadním obzorem, 

28. 9. ve 14.00 hodin - Mars v konjunkci s Antarem (α Sco; Mars 3,1° severně) 
29. 9. ve 20.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 1,7° severně)

Návštěvní hodiny pro veřejnost v září 2014:
odpoledne (pouze za jasného počasí): úterý a pátek: 14.00 - 17.00 hodin 

večer: úterý a pátek: 20.30 – 22.30 hodin 

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu.
Vstupné: (není-li uvedeno jinak) dospělí: 20 Kč, děti: 10 Kč

Čtěte!!!
• V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!!
• V případě nepříznivého počasí je ve večerních hodinách otevřeno pouze do 22.00 hodin a jako 

náhradní program nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním ko-
mentářem.

• Členové ČAS 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; jana.jirku@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

ukliďme svět
Hamerský potok o. s. by rád pozval příznivce Jind-
rovy naučné stezky tentokrát k podzimnímu úklidu 
v  rámci kampaně „Ukliďme svět“. Uklízet budeme 
na začátku Jindřišského údolí a dále na stezce smě-
rem k Vajgaru.
Sraz zájemců je v  sobotu 6. září na  zastávce lo-
kálky JHMD Jindřiš zastávka (nad obcí Jindřiš) 
v 14.38 hodin po příjezdu vlaku (odjezd z J. Hradce 
v 14.28 hodin). K dispozici budou pytle na odpadky, 
zapůjčíme rukavice. S sebou tedy vezměte jen dobrou náladu a odhodlání účastnit se zá-
služné činnosti. Akce „Ukliďme svět“ je mezinárodní akce, v České republice je jejím ko-
ordinátorem Český svaz ochránců přírody, Generálním partnerem kampaně je Nadační 
fond Veolia. Akce je dále podpořena z Grantového programu Jihočeského kraje pro rok 
2014 a z příspěvku Města Jindřichův Hradec.

Jana Dvořáková
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Do jindřichova Hradce se vrací cyklus scénických čtení 
s názvem Listování
Zajímavý projekt, který i tentokrát pořadatelsky zajišťuje Knihkupectví NS U Lenky v Panské ulici, tentokrát předsta-
ví knihu Inferno spisovatele Dana Browna, který ve svém nejnovějším thrilleru opět mistrovsky mísí historii, umění, 
šifry a symboly. Proslulý harvardský symbologista Robert Langdon se ocitá v samotném srdci Itálie, aby pomohl vyře-
šit záhadu, jež je pozoruhodně propojena s jedním z největších literárních děl všech dob - Dantovým Peklem. Na scé-
nické čtení v podání herce Lukáše Hejlíka a herečky Věry Hollé se můžete těšit dne 
29. 9. 2014 od 18.00 hodin v Kavárně FotoCafé, Kostelní 20/I v Jindřichově Hradci. 
Předprodej vstupenek bude probíhat ve  zmíněném Knihkupectví NS U  Lenky 
(150 Kč), na místě pak zájemci zaplatí 180 Kč. Rádi bychom vytvořili tradici koná-
ní Listování v našem městě a stejně tak bychom chtěli projekt zavést i do všech jin-
dřichohradeckých škol a školek. Těšíme se všichni i s Lukášem na vás.

Lenka Průchová

Večerní toulky bájným Hradcem se vracejí
Po prázdninové odmlce se od poloviny září v Jindřichově Hradci opět na ně-
kolik večerů otevře brána do méně známé historie města, historie tvořené le-
gendami, zajímavými událostmi a lidmi. Podzimní sérií totiž pokračují oblí-
bené Večerní toulky bájným Hradcem.
Letošní zastavení v  historii města má tři 
hlavní témata, kolem kterých se předsta-
vení postupně odehrává: vojáci, řemesla 
a Kňour. Většina scének se letos bude držet 
15. století, ale podíváme se i do století ná-
sledujících a dokonce i do historie vskut-
ku nedávné. Návštěvníci se budou moci 
dozvědět, kdo všechno v minulosti útočil 
na Hradec či se jej pokusil obléhat, a jak při 
tom uspěl. Z hádky cechů budou moci ná-
vštěvníci vyjít nejen poučeni, ale i obdaro-
váni skutečnou lahůdkou. Vše bude záležet 
na jejich znalostech. Zajímavého ztvárnění 
se dočká také pověst o hradeckém zvonu se 
zvláštním jménem Kňour. Z letošních Toulek si mohou návštěvníci odnést 
dokonce i něco více; něco, co běžně v Evropě již nedostanou. A kdo ví, mož-
ná bude i nějaké to překvapení.
Podzimní série Večerních toulek se uskuteční v sobotu 13. září, v pátek 
19. září, v neděli 28. září a v pátek 3. října. Informace jsou uvedeny ta-
ké na plakátech, v regionálních médiích, aktuálním kulturním kalendá-
ři a samozřejmě na internetových stránkách i facebooku Večerních tou-

lek, kde jsou uvedeny vždy ty nejčerstvější informace, včetně volných míst 
na každé představení.
Večerní toulky začínají vždy v 21.00 hodin před Muzeem fotografie, poblíž 

15. poledníku. Vstupenky je nutné rezer-
vovat předem v  Informačním středis-
ku města, zaplatit je však stačí až přímo 
na místě před začátkem. Toulání bájným 
Hradcem trvá přibližně 90 minut a  stojí 
90 Kč pro děti do 15 let, seniory a hendi-
kepované, a 120 Kč pro všechny ostatní.
Bližší informace najdete vždy na interne-
tových stránkách http://ca.novadomus.
cz/vecernitoulky, facebooku Večerních 
toulek, na  plakátech a  samozřejmě také 
v informačním středisku.
Přijměte tedy opět pozvání na  posled-
ní představení letošních toulek bájným 
Hradcem. Nabídnou vám netradiční, za-

jímavý, poučný i  humorný pohled do  historie města, kterou jste dosud 
možná neznali. Těšíme se na vás!

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

Martin Musil

Zajímavá akce představí činnost 
neziskových organizací
V sobotu 27. září se v Jindřichově Hradci bude konat akce s názvem „Den 
pro neziskovky“. Jejím hlavním smyslem je podpořit místní občanská 
sdružení finančním obnosem a hlavně dostat tato občanská sdružení do 
podvědomí veřejnosti. 
Každé sdružení, které mělo zájem se na akci podílet (Charita, Vespolek, Ci-
bela, Červený kříž, Přírodní zahrada), vystoupí s prezentací své činnosti. 
Představí své plány do budoucna, či filozofii celého sdružení, atd. Prezenta-
ce budou probíhat v baru 69 v Jarošovské ulici v Jindřichově Hradci a prolo-
ženy budou promítáním dokumentů s podobnou tématikou. Dále proběhne 
v rámci doprovodného programu městská dětská hra, přičemž v Husových 
sadech budou stanoviště s hrami pro děti, a také benefiční bazárek, stanovi-
ště Českého červeného kříže a na stejném místě i následný kulturní večerní 
program prokládaný žongléry, hudebníky či jinými výstupy. 

Program:
Začátek prezentací:  od 11.00 hodin v baru 69
Husovy sady:  od 11.00 hodin bazárek a stánky
 od 15:00 hodin městská dětská hra
 od 18.00 hodin kulturní program 

Miroslava Kozlová

Složky Integrovaného záchranného 
systému se budou prezentovat veřejnosti 
Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec ve spolupráci se složka-
mi IZS  - HZS JčK ÚO Jindřichův Hradec, PČR JčK ÚO Jindřichův Hra-
dec, ZZS JčK středisko Jindřichův Hradec, OS ČČK Jindřichův Hradec si 
vás dovolují pozvat na ukázku práce složek IZS, a to dne 20. 9. 2014 od 
13.00  hodin do areálu HZS Jčk ÚO Jindřichův Hradec.
K vidění bude technika složek IZS, ukázka soutěžního vyprošťování z ha-
varovaných vozidel, ukázka historické stříkačky a historické techniky, 
ukázka lezecké skupiny, kynologové PČR s ukázkou výcviku psů – vyhle-
dávání omamných a psychotropních látek, šetření policie u dopravní ne-
hody  - zastavovací pás (poprvé k vidění), hašení hořícího vozidla pomo-
cí pěny, kurz první pomoci. Neváhejte a přijďte se podívat a vyzkoušet si 
práci záchranářů!  
Během celého odpoledne bude bohatý doprovodný program – soutěže pro 
děti – stříkání na terče, střílení ze vzduchovek, maskování, ukázka ochran-
ných obleků, laserová střelnice, brýle simulující stav po požití alkoholu, skáka-
cí hrad, vystoupení aerobiku M.T.K. Jindřichův Hradec.
Vstupenky budou slosovatelné! Celá akce se koná pod záštitou hejtmana Jiho-
českého kraje Mgr. Jiřího Zimoly a starosty města Jindřichův Hradec Ing. Sta-
nislava Mrvky. Moderátorem akce je Michal Arnošt. Občerstvení zajištěno. 

Kateřina Svobodová
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Sté výročí narození významné prozaičky připomíná kniha povídek
„Olga Spalová Jindřichovu Hradci“, tak zní název knihy povídek inspirovaných naším městem.Tuto útlou knížku vydalo v létě jindřichohradecké nakladatelství Epi-
ka Jana Medka. Od narození prozaičky, překladatelky, divadelní kritičky a dlouholeté rozhlasové pracovnice PhDr. Olgy Spalové uplynulo 16. července letošního ro-
ku sto let. Svého času byly velmi oblíbené její populárně naučné rozhlasové cykly, později vydané v knižní podobě s názvy „Co to je, když se řekne“ a „Malá světová 
obrazárna“. Zvláštní místo v její tvorbě zaujímají divadelní memoáry „Divadlo aneb Snář“ (literární zpracování pamětí herce, národního umělce Eduarda Kohouta) 
a „Sága rodu Budilova - Sto let českého divadla na jevišti i v zákulisí“. Autorka sice nepocházela z Jindřichova Hradce, ale byla zde příbuzensky spřízněna; do měs-
ta ráda jezdila a našla zde i mnoho přátel. V knize sedmnácti experimentálních povídek o marném hledání „Létavice“, které vyšly tehdy mladé autorce ve válečném 
roce 1944 ještě pod dívčím jménem Srbová, zpracovala každou v jiném literárním žánru. Tři z nich, situované do našeho města v různých historických obdobích, 
byly spolu s úvodním textem, vydaným o rok později časopisecky, vybrány do této publikace. S některými historickými fakty zacházela autorka volně a  spíše dala 
přednost své spisovatelské fantazii. Věříme, že vás výběr z jejích textů, který je zároveň skromnou přípomínkou výročí autorčina narození, osloví i v současné době. 

Jiří Langer

Nad Nežárkou se bude zase zpívat
V  sobotu 13. září 2014 
se můžete společně s ná-
mi těšit na  6. ročník 
podzimně laděného fes-
tiválku, který pořádá jin-
dřichohradecká vokál-

ní skupina X-TET. Tato formace, která patří mezi stálice nejen folkových 
pódií, v  15.00  hodin tradičně zahájí přehlídku kapel, které svým vystou-
pením na venkovním pódiu ZUŠ V. Nováka v Jindřichově Hradci budou 
ladit v  tóninách babího léta. Z  Brna k  nám zavítají LADA ŠIMÍČKOVÁ 
& IVO CICVÁREK. Tuto písničkářskou dvojici charakterizují Ladiny ne-
všední poetické texty a civilní pěvecký projev s prvky šansonu a soudobé 
písňové akustické hudby s jemnou elektronikou klavíru a kytary Iva. Pokud 
se vám zdá, že jste již o této dvojici slyšeli, mohlo to být třeba v souvislosti 
s letošní nominací na ceny Anděl. Folková kapela STRUNOVRAT přijede 
ze Slatiňan, aby nám představila písně z vlastní autorské dílny. Sami o sobě 
tvrdí, že jsou představiteli romantického folku. Název HLUBOKÉ NEDO-
ROZUMĚNÍ prý evokuje pravý opak toho, jakým způsobem funguje tato 
pražská kapela. Pohybuje se napříč folkem a trampskou hudbou s občas-
ným vybočením až k rocku, snad podle toho jaká múza právě líbá některé-

ho z autorů na čelo. Hlavním cílem skupiny je rozdávat pohodu a písničky, 
které si může zazpívat každý. Sympatické trio ŠANTRÉ jistě patří k tomu 
nejlepšímu, co může nová folková generace nabídnout. Vyznačuje se svým 
nadhledem, hravostí a otevřeností dalším stylům. Výrazné texty a citlivý hu-
dební doprovod vytváří obraz, ve kterém nic nechybí ani nepřebývá. Celou 
letošní festivalovou rodinku muzikantů uzavírá liberecká indierocková ne-
bo folkrocková kapela JARRET. Říká se o ní, že svou nezařaditelností přivá-
dí kritiky k šílenství! Při aranžování svých písní se nebojí využít jakýchkoliv 
prostředků s maximálním respektem k textu. Rozhodně patří mezi jednič-
ky české hudební scény a na dobrém festivalu nesmí chybět! Pevně věříme, 
že účast Jarretů neohrozí těhotenství žádného z členů kapely, neboť jediná 
členka - zpěvačka Hanka, to zvládla v termínu loňského Zpívání! :-)
Ani v letošním roce neošidíme návštěvníky o slosování vstupenek o CD 
zúčastněných kapel, chybět samozřejmě nemůže improvizovaná hospůd-
ka. Po skončení festiválku můžeme pokračovat jam sessionem v nedale-
ké, tentokrát již skutečné hospodě. Vstupné bude festivalové: 100 Kč / do-
spělý, rodinné 200 Kč. Přijďte s námi zachytit poslední tóny babího léta 
a udělat si příjemný prázdninový víkend. Více informací na: www.x-tet.cz. 

Štěpán Štrupl

Květiny budou opět zdobit i pomáhat
Stalo se již tradicí, že se počátkem září zaplní vestibul Kulturního domu 
Střelnice květinami, probíhá zde totiž benefiční akce s názvem Květino-
vé odpoledne. V letošním roce se již XIII. ročník Květinového odpoledne 
uskuteční  v pátek  12. září za účasti žáků středních odborných škol s flori-
stickým zaměřením z Třeště, Českých Budějovic a Soběslavi. Součástí pro-
dejní přehlídky netradiční květinové vazby bude, tak jako v uplynulých 
ročnících, módní přehlídka a prezentace výrobků klientů chráněných dí-

Městská knihovna informuje
V období letních prázdnin poskytovala Městská knihovna Jindřichův Hradec své služby v omezeném letním provozu. Běžnou provozní dobu obnovu-
jeme v pondělí 1. září (pobočka Vajgar), v sobotu bude knihovna poprvé otevřena 6. září 2014. Podrobný rozpis provozní doby najdou návštěvníci na 
stránkách www.knihjh.cz. V rámci akce „Týden knihoven“ ve čtvrtek 2. října 2014 od 17.00 hodin přivítáme v Městské knihovně Jindřichův Hradec his-
torika a spisovatele Vlastimila Vondrušku. Všechny srdečně zveme.

Simona Pavlišová

Třinácté Dadainspirační dny nabídnou vystoupení středoškolských souborů 
i profesionálních herců
Od pátečního večera 3. října až do neděle 5. října bude v prostorách Základní 
umělecké školy v Jindřichově Hradci probíhat 13. ročník festivalu studentské-
ho a autorského divadla. V průběhu existence divadelního festivalu vystoupi-
lo v Jindřichově Hradci množství profesionálních divadelních souborů, sou-
borů literárně-dramatického oboru základních uměleckých škol či pedagogů 
a studentů Katedry autorské tvorby a pedagogiky Divadelní akademie múzic-
kých umění v Praze. Festival se tentokrát ještě více zaměří na práci v dílnách, 
přesto si jindřichohradečtí diváci budou moci přijít na své. Ke zhlédnutí bude 
několik představení středoškolských divadelních souborů (mimo jiné i z Jin-
dřichova Hradce). Součástí festivalu bude i vystoupení profesionálních diva-
delních souborů a divadelníků. Do Jindřichova Hradce zavítá opět Divadlo 
Continuo, Divadlo Dagmar (Karlovy Vary) a vypravěč Martin Hak (Brno).
V rámci festivalu budou probíhat dílny, kterých se za mírný poplatek může 

zúčastnit každý, kdo bude mít zájem o získání nových zkušeností a dovednos-
tí v oblasti vyprávění příběhů, práce s maskou, hlasové techniky, pohybové 
techniky či se bude chtít seznámit s prací na site specific divadelním projektu. 
Přijďte se sami na vlastní oči přesvědčit, že divadelní zázraky se nedějí jen 
na velkých divadelních scénách, ale i v inscenacích středoškolských divadel-
ních souborů a že vytvořit v rámci několika hodin práce v dílně výstup hodný 
pozornosti diváků je úkol náročný, ale splnitelný. 
Bližší informace o programové nabídce naleznete také na webových strán-
kách www.zus-jhradec.cz. Festival za finančního přispění Ministerstva kultu-
ry a Jihočeského kraje pořádá Společnost přátel ZUŠ Vítězslava Nováka, ZUŠ 
Jindřichův Hradec a Jindřichohradecká kulturní společnost.

Vojtěch Maděryč

len občanského sdružení OKNA. Společný výtěžek Květinového odpoled-
ne pomůže rozvoji aktivit tohoto sdružení, které si klade za cíl podporovat 
osoby se zdravotním postižením při jejich zapojení do společenských ak-
tivit a při životní seberealizaci. I letošní XIII. ročník této akce proběhne ve 
spolupráci s městem Jindřichův Hradec a agenturou New Style Jany Dro-
bilové za účasti moderátora Michala Arnošta.

Vladimír Nosek

podzimně laděný folk - jazz - rock - vocal - world - 
country festiválek
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kulturní servis
Dům gobelínů nabídne zajímavý program až do poloviny prosince
Dům gobelínů bude mít brzy za sebou svoji již třetí sezónu. Cestu si do něj 
nacházejí turisté nejen z Jindřichova Hradce a okolí, z celé ČR, ale i ze za-
hraničí. Muzeem letos zaznívala slovenština, němčina, angličtina, ruština, 
francouzština, maďarština a italština. Někteří návštěvníci, především z Jin-
dřichohradecka, se do  něj opakovaně vracejí na  tradiční oblíbené akce, 
jako je Muzejní noc s řemesly a dílnami, TOP týden (v rámci Porcinkule  
2.–3. 8. 2014 jsme hostili modrotiskovou dílnu Danzinger), Mikuláš a Ad-
vent v  Domě gobelínů. Poprvé se Dům gobelínů připojil letos v  červnu 
i  k  městským oslavám s  názvem DEN MĚSTA. Komentované prohlíd-
ky zdarma oslovily množství Hradečáků, kteří si pochvalovali také mož-
nost vyzkoušet tkaní na různých typech stavů a zajímavé dílny pro děti. Na-
še muzeum v rámci prohlídky nabízí návštěvníkům možnost sami si svoji 
zručnost pod vedením průvodců nebo lektorů prakticky vyzkoušet. Dě-
ti velice rády tvoří v dětském koutku, mohou tkát, malovat nebo skládat 
puzzle ve formě gobelínů na interaktivní tabuli. Děkujeme všem našim pří-
znivcům, kteří sledují námi pořádané výstavy a se zájmem je navštěvují. 
A co jsme připravili na letošní podzim? V průběhu měsíce září bude probí-
hat nábor do kroužku tkaní tapisérií, pro děti od 11–16 let. Kroužek pořá-
dáme ve spolupráci s DDM v J. Hradci, přihlášky v DDM na tel. 384 361 196 
nebo v DG na tel. 384 370 880.
V říjnu vás pozveme na výstavu krojů, která vzniká ve spolupráci s  kro-
jovou družinou z Jarošova nad Nežárkou, bude spojena s koncertem a ad-

ventním folklórním programem. Opět i  letos prodlužujeme návštěvnic-
kou sezónu do  poloviny prosince 2014, kdy již tradičně po  celé 2 dny 
(13.–14. 12. 2014) je pro všechny příchozí přichystán bohatý adventní 
program s dílnami pro děti s názvem Advent v Domě gobelínů.

V  roce 2014 jsme by-
li úspěšní v  žádos-
tech z  Grantového pro-
gramu Jihočeského 
kraje - Podpora muzeí 
a  galerií a  Podpora kul-
tury. V rámci prvně jme-
novaného grantu jsme 
použili prostředky 
na  zlepšení propagace 
našeho muzea, na drobné 

propagační předměty a materiály, na úpravu expozice a zajištění vhodných 
světelných podmínek pro exponáty. V rámci druhého grantu na podporu 
kulturního programu Domu gobelínů 2014 jsme realizovali za  finanční 
podpory JČK zatím 4 workshopy, v září jsou v nabídce další, ať už jedno-
denní či dvoudenní kurzy pro zájemce o textilní řemesla.

Patchwork podzimní listy – pokročilejší (13. 9. 2014)
Jednodenní kurz je určen pro mírně pokročilé. Kurz povede Mirka Fá-
berová.

Tkaní tapiserií (20–21. 9. 2014) realizováno s finanční podporou z prostředků JČK
Dvoudenní kurz povede Mileva Müllerová.

Základy šití (20.-21. 9. 2014) realizováno s finanční podporou z prostředků JČK
Během víkendového dvoudenního kurzu si osvojíte základy střihů, správ-
ného používání šicího stroje, na kterém se naučíte základům šití a pod od-
borným dohledem si ušijete kus oděvu (vlastní sukni na míru). Naučíte 
se, kromě nastřižení oděvu dle střihu a sešívání rovných švů, správné všití 
zdrhovadla a vyhotovení a vsazení pásku. Součástí kurzu je ukázka správ-
ného braní měr a mezioperačního žehlení.
Dvoudenní kurz je určen pro začátečníky. Kurz povede MgA. Pavla Ho-
vorková.
........................................................................................
Probíhající výstavy:
Řemesla pro Paříž (13. 4. 2013 -13. 4. 2015)
Petra Kolínová – Miniatury (21. 6. – 21. 9. 2014)

Děkujeme za přízeň a těšíme se na vaši návštěvu.
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

unikátní koncert českých a rakouských hudebníků rozezní zámecké prostory  
Mezinárodní orchestr Jindřichův Hradec – Gmünd působí na amatérské 
scéně našeho regionu pod vedením hudebních pedagogů Ilony Průšové 
a Miroslava Chytky již 14 let. Vznikl sloučením několika souborů provo-
zujících klasickou hudbu na obou stranách česko-rakouské hranice (Jin-
dřichův Hradec, Heidenreichstein, Gmünd, Weitra). Impulsem pro vznik 
tohoto tělesa byly pravidelné kurzy orchestrální hry ve Weitře a v Gmün-
du, které dnes tvoří stěžejní bod činnosti orchestru a zároveň vždy startují 
novou koncertní sezonu. 
Přes 60 hudebníků ve  věku od  12 do  80 let se zúčastnilo letošního již 
23. soustředění v Gmündu v týdnu od 18. 8. do 24. 8. Toto soustředění za-
vrší tři koncerty, z nichž ten třetí (po Zwettlu a Gmündu) čeká na poslu-
chače v Jindřichově Hradci.
Koncert se koná v  Rytířském sále jindřichohradeckého zámku v  neděli 
21. září 2014 od 17.00 hodin. Představí se na něm ve skladbách J. S. Bacha, 
W. A. Mozarta, J. Stamice, M. Brucha a dalších skladatelů orchestr i jeho 
sólisté: Nina-Maria Wanek - flétna a Andrea Kainz - housle. K pestrosti 
programu přispějí i vystoupení dětských přípravných souborů a violon-
cellového orchestru. 

Miroslav Chytka
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Krásy Slovinska jsou k vidění i v jindřichově Hradci 
Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií hostí od 13. září do 5. října 2014 putov-
ní výstavu Krásy Slovinska, sestávající ze sním-
ků členů "Fotoklubu Anton Ažbe" ze středoslo-
vinského města Škofja Loka. Dominují v ní, jak 
také z  názvu plyne, témata krajina a  městská 
a venkovská architektura. 

Vernisáže výstavy, jež proběhne v pátek 12. září, 
začátek v 15.30 hodin, se zúčastní z hostů i vel-
vyslankyně Slovinské republiky Smiljana Knez 
a  vystavující autoři. Fotografická kolekce, kte-
rá byla k vidění už na zhruba 40 místech České 

republiky, obohatí nyní aktuální výstavní pro-
gram muzea, čítající další čtyři výstavy a  dvě 
expozice. Ty si po  vernisáži mohou účastníci 
prohlédnout zdarma. V září je otevřeno denně 
kromě pondělí 10.00–12.30 a  13.00–17.00 ho-
din. 

Při návštěvě muzea lze současně využít mož-
nosti nákupu odborných fotografických publi-
kací anebo fotografií v místním shopu a služeb 
digitalizačního pracoviště či kavárny Fotocafé.   

Eva Florová  

Ani na podzim nebude v jindřichohradeckém muzeu nouze o zajímavé výstavy
VŠECH ŠEST POHROMADĚ
Výstava prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově
Muzeum Jindřichohradecka připravuje výstavu, na které jsou společně vystavena díla žáků ze všech šesti uměleckých 
oborů, které škola nabízí. Jsou to: Kamenosochařská tvorba, Scénická, interiérová a výstavní tvorba, Grafický design, 
Výtvarné zpracování keramiky, Klasická malba a nové technologie a Užitá klasická a digitální fotografie. Slavnostní ver-
nisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 11. září 2014 v netradičním čase v 17.00 hodin v prostorách křížové chodby minorit-
ského kláštera ve Štítného ulici. Výstavu si budete moci prohlédnout do 9. listopadu 2014.

Pavla Míchalová, Kateřina Zemanová
FAUNA BÁJNÁ I SKUTEČNÁ
v mědirytinách Antonia Tempesty
Muzeum Jindřichohradecka představí na této výstavě veřejnosti jednu ze svých cenných a zároveň velmi zajímavých 
sbírkových knih - album s rytinami zvířat z cyklu italského umělce Antonia Tempesty (1555-1630). Svazek obsahuje 
celkem 196 mědirytin reálných i bájných zvířat, ptactva a mořských živočichů z Evropy, Asie i Afriky. Vyobrazení slo-
nů, žiraf, velbloudů, psů, veverek apod. jsou střídána vyobrazeními jednorožců, pegasů a satyrů. Původ svazku, který 
nemá titulní list, jsme určili na základě souboru původních mědirytinových desek, který se dochoval 
v italském Národním grafickém institutu v Římě. Kniha pravděpodobně sloužila převážně k didak-
tickým účelům pro výuku výtvarné výchovy a zoologie. Svazek v bílých pergamenových deskách byl 
kompletně restaurován v roce 2009 na Vyšší odborné škole grafické v Praze. Přitažlivost a poutavost 
jednotlivých mědirytin inspirovala pedagogy téže renomované školy, aby zařadili do výuky zhotove-
ní kopií vybraných zvířat. Na výstavě tak budete moci prohlížet kromě samotného originálu nejen 
reprodukce původních rytin, ale též jejich nově zhotovené kopie, nahlédnete do náročného proce-
su restaurování a prostřednictvím nové výstavní techniky prolistujete zbrusu novou digitální kopii 
Alba zhotovenou pro virtuální badatelské prostředí Manuscriptorium za podpory Ministerstva kul-
tury ČR. Výstava bude mít vernisáž 2. října od 16.00 hodin ve výstavní síni „V jezuitském semináři“ 
na Balbínově náměstí.

Štěpánka Běhalová

TOP Týden v jindřichově Hradci nabídl řadu nevšedních zážitků
Letošní TOP Týden, jehož čtvrtý ročník i tentokrát probíhal v rámci projektu Putování 
po historických městech Čech, Moravy a Slezska, je již minulostí. Ve městě nad Vajgarem 
probíhal od 26. července do 3. srpna a byl doslova nabitý kulturními a společenskými ak-
cemi. Přehled toho, co mohli obyvatelé a návštěvníci Jindřichova Hradce v jeho rámci za-
žít, přinášíme níže ve fotogalerii. Město Jindřichův Hradec děkuje za pomoc a podporu 
všem spolupracujícím subjektům.

Marcela Kozlová

Úspěšný pokus o rekord ve vy-
tvoření nejdelšího a nejpočet-

nějšího živého vlaku z ptačí 
perspektiv

Modrotisková dílna Danzinger, 
Dům gobelínů

Obnovení tradice Křížové cesty Léto u vody

Středeční hudební večer, Muze-
um fotografie a MOM

Fotografování v historic-
kých kostýmech, Muzeum 

fotografie a MOM

Úspěšný pokus o rekord ve vy-
tvoření nejdelšího a nejpočet-

nějšího živého vlaku
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Program:
Adam Michna z Otradovic: Předmluva 
 Matky Boží slavná nadání
Daniel Georg Speer: Sonata in C
Adam Michna z Otradovic:  Mariánské AVE
Heinrich Ignaz Franz Biber:  Růžencová sonáta č. 4
Adam Michna z Otradovic:  Domácí vojna mezi duší a tělem
 Smutek bláznivých panen
Daniel Georg Speer:  Suita starých tanců

Anonym:  Intrada
Johann Pachelbel:  Ciaconna in C
GirolamoFrescobaldi:  Toccata a ricercar
Adam Michna z Otradovic:  Den svatební
 O sv. Hippolytu
Daniel Georg Speer:  Sonata III
Adam Michna z Otradovic:  Andělské přátelství 

Alena Maršíková

KD Střelnice uvádí v rámci předplatného skupiny B Podzim 2014 divadelní komedii Jarryho Mayera „LÁSKA 
NA TŘI“ dne 15. 9. 2014 v 19.00 hodin ve společenském sále. Divadlo Metro.
V režii Jiřího Stacha hrají Světlana Nálepková a Oldřich Vízner.
Dva cestující ve vlaku, který se žene odporným ospalým  ránem. Ona, žena na úrovni, psycholožka, on, životní 
tragéd, zcela neukotvená existence. Jediné, co je zdánlivě spojuje, je vášeň pro luštění křížovek. Opravdu jen 
zdánlivě. Snadno a rychle se mohou během několika  okamžiků obrátit životní postoje, zdánlivě neslučitelné-
může snadno splynout a vzájemně se doplňovat.

jindřichohradecký zámek nechá návštěvníky 
nahlédnout do jinak nepřístupných prostor
Při příležitosti Dnů evropského dědictví mohou návštěvníci o víkendu 6. a 7. září vidět prostory zámku jinak veřejnosti nepří-
stupné. Zvláště zajímavá je prohlídka Španělského křídla, budovy se spletitou stavební historií a pohnutým osudem. Se zájemci 
navštívíme, krom Rytířského a Divadelního sálu, zachované středověké interiéry – soukromou kapli Jindřicha IV. a zcela unikát-
ní místnost, tzv. Soudnici. Mimoto bude možné zdarma navštívit Černou věž nebo si prohlédnout středověká sklepení Gotické-
ho paláce. Navíc lze po oba víkendové dny výhodně navštívit památky ve správě Národního památkového ústavu – za vstupen-
ku zakoupenou na jednom z objektů získají návštěvníci vstup zdarma na jiném. Podrobné informace lze získat na Správě hradu 
a zámku na telefonním čísle 384 231 279, nebo prostřednictvím e-mailu: jindrichuvhradec@npu.cz 

Tomáš Krajník

Kulturní dům Střelnice zve na koncert a do divadla
KD Střelnice připravila v  rám-
ci abonentních koncertů KPH se-
tkání s  hudbou Adama Michny 
z  Otradovic a  jeho současníků dne  
9. 9. 2014 od 19.00  hodin v kapli sv. 
Maří Magdaleny. Jindřichohradecký 
rodák proslul především jako tvůrce 
duchovních písní, které dodnes ožívají 
především v době Vánoc nejen na kon-

certních pódiích v  podání renomovaných interpretů, ale i  zcela prostě 
v kruhu rodiny. Jejich texty patří ke klenotům českého písemnictví a nápě-
vy překvapují ve srovnání s písňovou produkcí té doby svou originalitou.
Michnovy písně provede pražský soubor SocietasMusicalis se sopranist-
kou Terezou Růžičkovou, čerstvou členkou sboru Státní opery a student-

kou Akademie múzických umění v Praze.  Doprovodí ji Lucie Vocelová - 
zobcová flétna, Vojtěch Jakl a Monika Jägerová - housle, Alena Maršíková 
- cembalo a varhany a Lucie Libichová - fagot. Protože letošní rok je i rokem 
české hudby, zazní na koncertě díla dvou barokních autorů pocházejících ze 
zemí Koruny české - vratislavského rodáka Daniela Georga Speera a hou-
slového virtuosa ze Stráže pod Ralskem Heinricha Ignaze Franze Bibera.  
Koncert se koná v kapli sv. Maří Magdaleny v Jindřichově Hradci. Místo 
důvěrně známé Adamu Michnovi pohladí neviditelné tóny hudby, která 
se v jeho mysli zrodila před staletími a přes bariéru času k nám může pro-
mlouvat i dnes.
Soubor SocietasMusicalis se zabývá interpretací především duchovní 
hudby. Pořádá koncerty, v loňském roce natočil pro Český rozhlas skladby 
pro zobcovou flétnu Gottfrieda Fingera. Spolupracuje s pražskou Loretou 
a s komunitou bratří kapucínů na Hradčanech. 

KD Střelnice uvádí divadelní komedii Caroly Greep „ÚHLAVNí PŘÁTELÉ“ dne  
18. 9. 2014 v 19.00 hodin v rámci předplatného skupiny A Podzim 2014. Diva-
dlo v Rytířské.
V režii Jiřího Seydlera hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Nela Boudová 
a Radek Holub. 
Svěží francouzská komedie o  tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství 
aneb Co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem na návštěvu 
nejlepších přátel. Pierre a Marie jedou za svými dlouholetými přáteli Charlesem 
a Carole, kteří žijí v půvabném venkovském domě. Cesta je dlouhá a Pierre s Ma-
rií si krátí čas svou oblíbenou zábavou - pomlouváním. Není těžké uhodnout, 
kdo je v centru jejich pozornosti a na kom nenechají nit suchou. Bohužel víc 
než drobným nedostatkem se ukáže nepatrný detail. Pierre nezamkl klávesni-

ci na svém jinak úžasném mobilu a omylem 
vytočil číslo svých hostitelů. Charles a Caro-
le díky tomu v přímém přenosu poslouchají 
vše to, co si o nich jejich nejlepší přátelé my-
slí. Jsou šokovaní a taky naštvaní.
Ačkoli by bylo jednodušší návštěvu zrušit, 
rozhodnou se, že si se svými "nejlepšími 
přáteli" trochu pohrají. Bez servítků a ohle-
dů využijí všech pravdivých i nepravdivých informací, které se o sobě dozvěděli, 
aby Pierrovi a Marii ukázali, že pomlouvat se opravdu nevyplácí! Výsledkem je 
samozřejmě skvělá zábava.

Ivana Bačáková

Pěvecký sbor Gabriel potěšil jindřichohradecké seniory
V sobotu 16. srpna rozezněly Dům s pečovatelskou službou v Růžové ulici tóny pěveckého sboru Gabriel, který 
v srpnových dnech končil své týdenní soustředění v Lomech u Kunžaku. Do prostor MESADY zavítali senioři ze 
všech třech domů s pečovatelskou službou v Jindřichově Hradci. 
Pražský pěvecký sbor si připravil pro jindřichohradecké seniory zhruba hodinový program vyplněný směsí písní. 
Paní Kovářová zhodnotila vystoupení takto: „Bylo to moc hezké, kamarádské a příjemně strávené odpoledne. Sbor 
byl k nám vstřícný a vyvolal v nás příjemné pocity. Jsem ráda za tak silný zážitek. A navíc paní sbormistryně program 
zábavně uváděla.“ Velký aplaus vyvolala píseň z filmu Sestra v akci, kdy se mužská část sboru převlékla za jeptišky a takto oděni zpestřili divákům své 
pěvecké vystoupení. Pěvecké vystoupení v MESADĚ bylo pro všechny přítomné silným zážitkem na který budou rádi vzpomínat.

Ledka Radkovičová
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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 6.-7. 9. 2014 
Czech International Air Fest – CIAF
Letiště Hradec Králové, 21. ročník prestižní mezinárodní letecké přehlíd-
ky, které se zúčastní letouny a akrobatické skupiny z Evropy i zámoří. 

CHEB 6. 9. 2014 
Babí léto 
Chebský hrad, tradiční festival folkové hudby

KUTNÁ HORA 12.-20. 9. 2014 
Kutnohorský varhanní festival 
Arciděkanský chrám sv. Jakuba, chrám sv. Barbory, účinkují: Marek Vrá-
bel, Michal Bártek, Luboš Ihring, vítězové soutěže Organum regium.

LITOMYŠL 11.-14. 9. 2014
Zámecké návrší: otvíráme! aneb Vracíme památky do života 
Slavnostní předání dvanácti objektů, které byly rekonstruovány z pro-
středků EU, prohlídky, koncerty (např. Spirituál kvintet, Fleret, BraAgas), 
divadla, program pro děti, noc otevřených dveří památek a mnoho dal-
šího.

POLIČKA 15.-20. 9. 2014
Mime Fest – 3. ročník mezinárodního festivalu pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival se již potřetí vrací do Poličky. Divadelní před-
stavení, mimové v ulicích města, workshopy. Účinkují: Bolek Polívka, Ra-
dim Vizváry a další.

TELČ 6. 9. 2014
Dny evropského kulturního dědictví, Den otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše z Hradce se otevřou všem 
návštěvníkům. Přijďte navštívit památky, poslechnout si koncerty, zhléd-
nout pohádku, prohlédnout si nejen výstavy, ale i expozice.

TŘEBOŇ 19.-20. 9. 2014 
Jihočeský festival zdraví - s podtitulem dárcovství v nejširší podobě 
Zdravý trh, měření tělesných hodnot, hudební a taneční vystoupení, před-
nášky, soutěže.

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

Zuzana Bedrnová

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

3.-7. září 
OKOLO JIŽNíCH ČeCH 
ČeZ TOuR 2014
Cyklistické závody 

5. - 6. září 
PIVNí SLAVNOSTI  
Tyršův stadion

6. září, 19.00 hod. 
KONCeRT 
Účinkuje: Martin Ratolístka 
Státní hrad a zámek, Rytířský sál

6. - 7. září 
DNy eVROPSKÉHO DěDICTVí 
Zdarma otevřena Černá věž, Sklepení 
Gotického paláce a mimořádné pro-
hlídky Španělským křídlem 
Státní hrad a zámek

9. září, 18.00 hod.
JAK NáM MůŽe POMOCT 
PReVeNCe NeMOCí 
A PODPORA ZDRAVí?
Přednáška Science Café
FotoCafé, Kostelní 20/I

9. září, 19.00 hod. 
báSNíK LOuTNy 
Z JINDřICHOVA HRADCe 
Koncert v rámci abonentních 
koncertů KPH 
Kaple sv. Maří Magdaleny

11. září, 17.00 hod. 
VšeCH šeST POHROMADě 
Vernisáž výstavy studentů SUPŠ 
v Českém Krumlově 
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

12. září, 11.00 hod. 
XIII. KVěTINOVÉ ODPOLeDNe 
S MÓDNí PřeHLíDKOu 
Prodejní přehlídka netradiční 
květinové vazby pro o. s. OKNA 
KD Střelnice - vestibul

13. září, 15.00 hod. 
ZPíVáNí NAD NeŽáRKOu 
6. ročník podzimně laděného festiválku 
ZUŠ - venkovní scéna

13. září, 21.00 hod. 
VeČeRNí TOuLKy báJNýM 
HRADCeM 
Netradiční kostýmované toulky méně 
známou historií Hradce Jindřichova. 
Další prohlídky proběhnou ve dnech: 
19. 9., 28. 9. a 3. 10. 2014 
Muzeum fotografi e - začátek programu

14. září, 19.00 hod. 
SeNIOR KLub 
Taneční večer pro střední a starší gene-
raci. K tanci a poslechu hraje AKORD. 
KD Střelnice

15. září, 19.00 hod. 
Jerry Mayer „LáSKA NA TřI“ 
Divadlo Metro. Předplatné skupiny B. 
KD Střelnice

18. září, 19.00 hod. 
Carole greep 
„ÚHLAVNí PřáTeLÉ“ 
Divadlo v Rytířské. Předplatné skupiny A. 
KD Střelnice

19. září, 19.00 hod. 
beNeFIČNí KONCeRT 
Účinkují: Wohnout, Brutální jahoda, 
Metalmor 
KC Jitka

20. září, 13.00 hod.
INTegROVANý ZáCHRANNý 
SySTÉM
Ukázka činnosti všech složek IZS
Areál HZS JčK ÚO J. Hradec

21. září, 16.00 hod. 
Andrea Sousedíková a Dodo 
Slávik „LOuPeŽNíK 
A PRINCeZNA ANKA“ 
Divadelní pohádka v cyklu:
 „Děti s rodiči do divadla“. 
KD Střelnice

21. září, 17.00 hod. 
KONCeRT MeZINáRODNíHO 
SMyČCOVÉHO ORCHeSTRu  
Státní hrad a zámek, Rytířský sál

22. září, 16.00 hod. 
beSeDA KLubu AKTIVNíHO 
STáří 
Beseda s předsedou Senátu PČR Mila-
nem Štěchem a starostou města Ing. 
Stanislavem Mrvkou 
Centrum sociálních služeb, Česká ulice

23. - 25. září 
VýTVARNÉ DíLNy - 
TVOříMe S ANeŽKOu 
Pro 8. a 9. třídy základních škol, ZUŠ. 
Muzeum Jindřichohradecka

24. - 25. září, 18.00 hod. 
VeSeLá TROJKA 
Koncert 
KC Jitka

25. září, 17.00 hod. 
JAK Se uČIT S DěTMI … 
Aby TOMu ROZuMěLy 
Přednáška Zdeňky Masopustové 
Městská knihovna, Štítného ulice

25. září, 19.00 hod. 
KONCeRT 
Účinkuje: Jaroslav Hutka 
Státní hrad a zámek, hudební pavilon 
Rondelu

26. září, 18.00 hod. 
75. Pěší PLuK 
JINDřICHOHRADeCKý V DObě 
MObILIZACe A PRVÉHO ROKu 
I. SVěTOVÉ VáLKy 
Přednáška Klubu historie letectví 
Městská knihovna, Štítného ulice

26. září, 21.00 hod. 
TLuSTá beRTA + WALDA 
gANg 
Koncert 
KC Jitka

26. - 28. září  
XX. SLAVNOSTI ADAMA 
MICHNy Z OTRADOVIC
27. září, 11.00 hod.
DeN PRO NeZISKOVKy
Prezentace místních občanských sdružení
Bar 69 v Jarošovské ul., Husovy sady

27. září, 9.00 - 16.00 hod. 
VODNICKá DíLNA  
Výtvarná dílna Romany Hulíkové 
Děbolín

29. září, 18.00 hod. 
INFeRNO
Scénické čtení
FotoCafé, Kostelní 20/I

30. září, 17.00 hod. 
bOLLyWOOD A INDIe 
Přednáška Petra Voců. 
Městská knihovna

30. září, 19.00 hod. 
„2106“ 
Travesti show. 
KD Střelnice

Probíhající výstavy:   

VáLeČNá KříDLA 
Muzeum Jindřichohradecka 
Výstava potrvá do 28. 9. 2014

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

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

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

řeMeSLA PRO PAříŽ 
Dům gobelínů 
Výstava potrvá do 13. 4. 2015

PeTRA KOLíNOVá 
MINIATuRy 
Dům gobelínů 
Výstava potrvá do 21. 9. 2014

21. SRPeN 1968 
Ve FOTOgRAFII 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 30. 9. 2014

řeMeSLA 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 31. 10. 2014

TAK OSAMěLý DeN 
Městská knihovna 
Výstava potrvá do 31. 10. 2014
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městečko ohrožuje stovka robotů, kteří vypadají 
jako on. Ještě že má Freda, věrného kocoura. 
Filmový Pošťák Pat nabídne podívanou pro ce-
lou rodinu: důvěrně známé hrdiny pro předško-
láky, akční scény pro starší děti a  humor, kte-
rý ocení i dospělí. Uvěříte tomu, že doručování 
zásilek je ta nejdobrodružnější práce na světě!
Režie: Mike Disa
Hrajeme: 13. a 14. 9. 2014 pouze od 17.30

CHLAPeCTVí
Drama / uSA / CinemArt / 2D
Chlapectví je výji-
mečný film. Příběh 
o  dospívání jedno-
ho obyčejného kluka 
chtěl režisér Richard 
Linklater natočit co nejpoctivěji, i proto na něm 
pracoval dvanáct let. Každý rok, na tři až čtyři 
natáčecí dny, se sešla tatáž sestava herců a tvůr-
ců, aby natočila další střípek do  jedné životní 
mozaiky. Výsledkem je snímek, který je neoby-
čejný svou obyčejností a také tím, jak neuvěři-
telně pestrou škálu emocí dokáže ze svých di-
váků vydolovat. 
Mason je sympatický šestiletý kluk, který 
po  rozvodu rodičů žije se starší sestrou Sam 
a mámou. S tátou se ale obě děti pravidelně ví-
dají a mají s ním kamarádský vztah. Taková je 
Masonova výchozí životní situace, z níž se vy-
dává vstříc pubertě, dospívání a  dospělosti. 
Po cestě míjí spousty známých a přátel, prvních 
a druhých lásek, konfliktů a usmiřování se sest-
rou a  matkou a  dalších životních křižovatek, 
které všichni tak důvěrně známe.
Hrají: Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, Ethan 
Hawke, Patricia Arquette a další
Režie: Richard Linklater
Hrajeme: 17. 9. 2014 pouze od 19.00 v rámci 
ART kina

MíSTA
Drama / ČR/ CinemArt / 2D
Drama o  lásce, ztrátě 
a  pomstě. Dvěma de-
vatenáctiletým klu-
kům Adamovi a  Mar-
kovi je jejich rodiště 
těsné, zároveň ale moc 
nevědí, co si se svými životy počít. V  tu chvíli 
do jejich světa vstupuje dcera místního prominen-
ta Anna a vnáší do něj tajemství, napětí a touhu. 
Zdánlivě nudné a usedlé město před nimi začíná 
odhalovat temné spodní proudy. Annin otec má 
navíc k  dceři velmi ochranitelský vztah, a  když 
se trojice zaplete do konfliktu ústícího v krvavou 
rvačku, usoudí, že přátelství jeho dcery s Adamem 
a Markem může být nebezpečné. Děj se odehrává 
v 90. letech na malém městě, kde nelze dělat nic, 
ale zároveň i tak trochu všechno.
Hrají: Vladimír Polívka, Johana Matoušková, 
Jan Cina, Jiří Štrébl, Robert Nebřenský a další
Režie: Radim Špaček
Hrajeme: 26. 9. 2014 od 17.30 a 20.00 

Zdroj:
www.csfd.cz    www.bontonfilm.cz  

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

SIN CITy: ŽeNSKá PRO KTeROu byCH VRAŽDIL
Akční / uSA / A-Company CZ / 3D
V  pokračování kul-
tovního snímku Sin 
City se v  několi-
ka propojených po-
vídkách vracíme do   
města hříchu, plného 
kriminálníků, zkorumpovaných policistů, zabi-
jáků a sexy žen.
Je další horká noc. Bezvětrná a vyprahlá. Dwi-
ght hloubá o tom, na kolik způsobů to v životě 
zvoral a co by dal za to, kdyby dostal šanci za-
čít znova s čistým štítem. Vtom mu zavolá jeho 
osudová žena Ava a požádá ho, aby jí ochránil 
před násilnickým manželem. Dwight však ne-
tuší, že Ava má úplně jiné úmysly…
Marv se probudí na dálnici, obklopen několika 
mrtvými těly a  ani za  nic si nemůže vzpome-
nout, kde se tam vzal…
Sebevědomý gambler Johnny chce ve  hře po-
razit největšího padoucha ve  městě, senátora 
Roarka. Zahrává si ale s nebezpečným mužem 
a události se vymknou kontrole…
Striptérka Nancy se jen těžce vyrovnává se smr-
tí Johna Hartigana a je odhodlaná jeho smrt po-
mstít za každou cenu…
Hrají: Jessica Alba, Mickey Rourke, Rosario Da-
wson, Joseph Gordon-Levitt, Eva Green, Bruce 
Willis, Josh Brolin, Jamie Chung a další  
Režie: Robert Rodriguez
Hrajeme: 6. a 7. 9. 2014 od 17.30 a 20.00

KOuZLO MěSíČNíHO SVITu
Romance / uSA / Hollywood C.e. / 2D
Děj této romantic-
ké komedie se ode-
hrává v  jižní Francii 
v  roce 1920. Nádher-
né vily na pobřeží Cô-
te d‘Azur, jazz kluby 
a  módní místa pro bohaté jsou kulisou toho-
to filmu. Stanley - alias Wei Ling Soo - je brit-
ský kouzelník a mistr iluzionista, který je povo-
lán do Francie na žádost aristokratické rodiny, 
aby odhalil možný podvod. Sophie, jako mož-
né falešné spirituální medium, je objektem je-
ho zkoumání. Je pravděpodobné, že tato tajem-
ná a krásná žena využívá přízeň bohaté rodiny. 
Nicméně komplikace nastanou, když se náš 
„detektiv“ do ní bezhlavě zamiluje.
Hrají: Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay 
Harden, Jacki Weaver, Hamish Linklater, Eileen 
Atkins, Erica Leerhsen, Simon McBurney, Jere-
my Shamos a další
Režie: Woody Allen
Hrajeme: 12. 9. 2014 od 17.30 a 20.00

POšŤáK PAT
Animovaný/ V. británie/ bontonfilm CZ / 2D
Nejoblíbenější listonoš 
na světě, Pošťák Pat, se 
chystá do kin v animo-
vané podívané, ve kte-
ré nechybí humor, 
akce, písničky a také světla ramp. Jeho první ce-
lovečerní film nachystal Pošťákovi Patovi dobro-
družství v pěvecké talentové soutěži, zatímco jeho 

KINo
STŘELNICE

září 2014 www.jh.cz

Vybrané premiéry v kině Střelnice – září 2014

4.-5. 9. 17.30, 20.00
FAKJů PANe uČITeLI
Německo / komedie / 2D

6.-7. 9. 17.30, 20.00
SIN CITy: ŽeNSKá, PRO KTeROu 
byCH VRAŽDIL
USA / akční / 3D

11. 9. 17.30, 20.00
MAgICKý HLAS RebeLKy
ČR /dokument/ 2D

12. 9. 17.30, 20.00
KOuZLO MěSíČNíHO SVITu
USA / romance / 2D

13.-14. 9. 17.30
POšŤáK PAT
Velká Británie/ animovaný / 2D

13.-14. 9. 20.00
POD ZeMí
USA / thriller/ 2D

17. 9. 19.00
CHLAPeCTVí (ART)
 USA/ drama /  2D

18. 9. 17.30, 20.00
DáRCe
USA / fantasy / 2D

19. 9. 17.30, 20.00
LePší Teď, NeŽ NIKDy
USA / komedie / 2D

20.-21. 9. 17.30, 20.00
DříV NeŽ PůJDu SPáT
USA, V. Británie, Francie, Švédsko / mysterióz-
ní / 2D

25. 9. 17.30, 20.00
LAbyRINT: ÚTěK
USA / akční / 2D

26. 9. 17.30, 20.00
MíSTA
ČR / drama / 2D

27.-28. 9. 17.30, 20.00
ZůSTAň Se MNOu
USA / drama / 2D

Představení pro děti
7. 9. 15.00
DO šKOLy
ČR / pásmo pohádek / 2D

14. 9. 15.00
O MARyšCe
ČR / pásmo pohádek / 2D mm

21. 9. 15.00
KRTKOVA POHáDKOVá 
DObRODRuŽSTVí
ČR / pásmo pohádek / 35 mm

28. 9.  15.00
DO POHáDKy ZA ZVířáTKy I
ČR / pásmo pohádek / 35 mm
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Kam za sportem?

Fotbal – TJ Sokol JH, ženy divize D – Čechy  
kolo 1.  Horní Bříza – JH  so 6. 9.  14:00   
kolo 2.  JH – VS Plzeň  so 13. 9.  17:00   
kolo 3.  Jižní Město – JH  so 20. 9.  11:00   
kolo 4.  JH – Bohemians 1905  so 27. 9.  17:00  

Fotbal – FK JH 1910, krajský přebor muži – 
ONDRÁŠOVKA  
kolo 5.  Rudolfov – JH  so 6. 9.  17:00   
kolo 6.  JH – Soběslav  ne 14. 9.     
kolo 7.  Želeč – JH  ne 21. 9.     
kolo 8.  JH – Čimelice  ne 28. 9.    

Fotbal – FK JH 1910, starší dorostenci –  
ČEZ krajský přebor  
kolo 3.  JH – Rudolfov  so 6. 9.  10:00   
kolo 4.  Roudné – JH  ne 14. 9.  9:30   
kolo 5.  JH – Milevsko  so 20. 9.  10:00   
kolo 6.  Vodňany – JH  ne 28. 9.  10:00  

Fotbal – FK JH 1910, mladší dorostenci –  
ČEZ krajský přebor  
kolo 3.  JH – Rudolfov  so 6. 9.  11:45   
kolo 4.  Roudné – JH  ne 14. 9.  11:15   
kolo 5.  JH – Milevsko  so 20. 9.  11:45   
kolo 6.  Vodňany – JH  ne 28. 9.  11:45  

Fotbal – FK JH 1910, starší žáci – 
ČEZ krajský přebor  
kolo 3.  Strakonice – JH  ne 7. 9.     
kolo 4.  JH – Trhové Sviny  ne 14. 9.     
kolo 5.  Roudné – JH  ne 21. 9.  9:00   
kolo 6.  JH – Tábor  ne 28. 9.    

Fotbal – FK JH 1910, mladší žáci – 
ČEZ krajský přebor  
kolo 3.  Strakonice – JH  ne 7. 9.     
kolo 4.  JH – Trhové Sviny  ne 14. 9.     
kolo 5.  Roudné – JH  ne 21. 9.  10:15   
kolo 6.  JH – Tábor  ne 28. 9. 

Fotbal – FK JH 1910 B, I. A třída muži – 
skupina B  
kolo 3.  N. Ves/Brloh – JH B  ne 7. 9.     
kolo 4.  JH B – Planá n./Luž.  ne 14. 9.     
kolo 5.  S. Ústí – JH B  so 20. 9.  16:30   
kolo 6.  JH B – Čtyři Dvory  ne 28. 9.    

Fotbal – SK Horní Žďár, AC Buk, okresní 
soutěž muži – skupina A  
kolo 2.  Buk – Nová Ves  so 6. 9.  17:00   
kolo 2.  H. Žďár – Majdalena  so 6. 9.  
17:00   
kolo 3.  Majdalena – Buk  so 13. 9.  17:00   
kolo 3.  Chlum B – H. Žďár  ne 14. 9.  15:00   
kolo 4.  Buk – Chlum B  so 20. 9.  16:30   
kolo 4.  Č. Velenice B – H. Žďár  so 20. 9.  16:30   
kolo 5.  H. Žďár – Buk  so 27. 9.  16:30  

Nohejbal – Plzeňka JH, okresní přebor 
družstev  
kolo 8.  Cep B – JH  so 6. 9.  9:00   
kolo 8.  Třeboň – JH  so 6. 9.  13:00   
kolo 9.  JH – Černovice  so 13. 9.  9:00   
kolo 9.  JH – Mezná  so 13. 9.  13:00   
kolo 10.  JH – Lomnice  so 20. 9.  9:00   

kolo 10.  JH – Veselí  so 20. 9.  13:00  

Házená – TJ Házená JH, I. liga ženy  
kolo 1.  JH – Poruba B  so 20. 9.  18:00  

Házená – TJ Házená JH, liga Čechy starší 
dorostenky – skupina B  
kolo 2.  Písek – JH  ne 28. 9.  15:00  

Házená – TJ Házená JH, liga Čechy mladší 
dorostenky – skupina B  
kolo 2.  Písek – JH  ne 28. 9.  13:00  

Basketbal – BK Lions JH, muži – MATTONI NBL  
kolo 1.  Děčín – JH  so 27. 9.  18:00   
kolo 2.  JH – Svitavy  st 1. 10.  

Basketbal – BK Lions JH, žáci U15 liga – 
skupina A  
kolo 2.  JH – Tachov  so 20. 9. 
kolo 3.  JH – Plzeň  ne 21. 9.

Lední hokej – KLH Vajgar JH, muži II. liga – 
skupina Západ  
kolo 1.  JH – Vrchlabí  so 13. 9.  18:00
kolo 2.  Beroun – JH  so 20. 9.  18:00
kolo 3.  JH – Bílina  so 27. 9.  18:00  

Hokejbal – TJ HBC Olymp JH, muži I. liga – 
Západ  
kolo 1.  Hostivař – JH  so 6. 9.  13:30
kolo 3.  Nižbor – JH  so 20. 9.  15:00
kolo 2.  JH – Třemošná  so 27. 9.  15:00
kolo 5.  Nové Strašecí – JH  ne 28. 9.  14:00

sport

SPORT PRO VŠECHNY
Jindřichohradecký odbor SPV zahajuje další sezónu
Do další cvičební sezóny vstupuje odbor Sportu pro všechny, který působí 
při TJ Slovan J. Hradec. Své aktivity v jednotlivých oddílech zahájí dospělí 
v pátek 12. září a mládež ve středu 1. října, avšak zápisy zájemců o cvičení 
proběhnou již ve středu 10. září v 14.00–17.00 hodin v budově TJ Slovan 
v Jarošovské ulici čp. 743/II.
„Naší snahou je naučit lidi správně cvičit. V době, kdy je veliká konkurence 
různých klubů, se soustředíme především na to, jak malým cvrčkům ukázat 

cvičební kázeň, jak posilovat bříška a záda, jak správně držet tělo. Ubyly 
nám oproti minulým rokům páry rodičů s dětmi, protože jsou lákány napří-
klad na zumbu, ale my jsme přesvědčeni, že ti nejmenší se především nejpr-
ve potřebují naučit základům správného cvičení,“ uvádí Marie Jedličková, 
jež se v jindřichohradeckém odboru věnuje předškolním dětem a prvňáč-
kům. O kroužcích a oddílech, které SPV Slovan J. Hradec nabízí, se dá více 
dozvědět od předsedkyně oddílu Nadi Hradilové (776 304 011).

Předškoláci + rodiče a děti
Oddíl Věk dětí Den Čas Místo Cvičitelé

Rodiče a děti 2 – 4 út 16:45 – 17:45 II. ZŠ Janderova Dušková, Zemanová
Předškoláci + I. třída 5 – 7 po 17:00 – 18:00 IV. ZŠ Vajgar Jedličková, Šilhavá
Přípravka – neplavci 5 – 7 čt 17:00 – 18:00 Bazén J. Hradec Šilhavá, Novotná

mládež – školní věk
Dětský step aerobik od 3. třídy pá 16:30 – 17:30 Fitcentrum Hájek Nedvědová

Aerobik – dívky 9 – 11 čt 18:00 – 19:00 IV. ZŠ Vajgar Fučíková
Florbal SPV žáci st 15:30 – 16:30 VI. ZŠ Větrná Kössl a dle rozvrhu

Výcvik plavání mladší po 17:00 – 18:00 Bazén J. Hradec
Hradilová, Břízová, 

Zvonařová

Výcvik plavání starší čt 18:00 – 19:00 Bazén J. Hradec Novotná, Fiala

Dospělí
Pilates dospělí čt 18:00 – 19:00 V. ZŠ Vajgar N. Zvonařová

Zdravotní a kondiční dospělí út 18:30 – 19:30 Fitcentrum Hájek Mráčková
Aquagymnastika nad 15 let po 18:00 – 19:00 Bazén J. Hradec Hradilová, Břízová

 SK Horní Žďár - stará garda 2014.jpg: Fotbalová stará garda SK Horní Žďár si 
zahrála na turnaji hráčů nad 35 let v městysu Višňové u Znojma. Ve vinařském 

ráji skončila poslední za třemi celky z Jihomoravského kraje (1. TJ Sokol Bantice, 
2. TJ Višňové, 3. TJ Sokol Tasovice). Foto: Pavel Fríd
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Celkem 15 závodů obsahuje letošní již XV. ročník „JČHL – Jihočeské 
hasičské ligy 2014“, z toho ten třináctý pořádá Sbor dobrovolných hasi-
čů Markvarec. V malé vesničce nedaleko Českého Rudolce budou druž-
stva útočit na sklopné terče v neděli 21. září od 11.00 hodin.
Poslední kolo IV. ročníku „Velké ceny Třeboňska 2014“ obstará „Memo-
riál Luboše Šenkýře“, jenž se uskuteční v Chlumu u Třeboně. Na druž-
stva mužů a žen čeká denní soutěž v požárním útoku, jež se odehraje 
v sobotu 27. září se začátkem ve 13.00 hodin.

jEZDECTVÍ
Druhý ročník parkúrových závodů „Den s  koňmi na  zámku 2014“ 
se bude konat v  zámeckém areálu v  České Olešné v  neděli 31. srpna 
od  10.00 hodin. Prezence koní a  jezdců končí půlhodinu před tím. 
Na programu bude šest soutěží, a sice parkúr zručnosti pro děti a úpl-
né začátečníky, při němž je možnost využít funkci vodiče, parkúry do  
60 centimetrů, do  80 cm, parkúr stupně ZM (90 cm) s  jedním roze-
skakováním, štafety s  volitelným střídáním s  postupnou obtížností 
do 105 cm a takzvané „Zámecké derby“, což je soutěž, v níž se překoná-
vají nejen parkúrové, ale také proutěné překážky. „Tato disciplína bude 
zařazena až na konec závodního programu jen v případě, že nebudou 
nepříznivé podmínky. Při špatném počasí se neuskuteční, hlavní je to-
tiž zdraví koní a  jezdců,“ upozornila jedna s  organizátorek Veronika 
Mavercová (vefiny@seznam.cz, 725 796 555), jež spolu s Michaelou Sý-
korovou (723 332 788) podá o akci více informací. Startovné je 100 Kč 
za jednu soutěž; mládež do 12 let hradí 50 Kč.
Desetiměsíční jezdecký kroužek, který svoji činnost zahájí v  zá-
ří a  ukončí v  červnu 2015 účastí na  prvních závodech, pořádá JK 
Hatín. Přihlášky do výuky lze podat hned v prvním zářijovém týdnu  
1.–5. září, přičemž je nutné s  sebou přinést okopírovanou průkazku 
zdravotní pojišťovny, závazně vyplněný formulář přihlášky a  zápisné. 
Více informací o možnosti stát se členem hatínského Jezdeckého klu-
bu sdělí Monika Zrzavá (monikazrzava@centrum.cz, jkhatin@seznam.
cz, 606 294 299).
Vyhlášeným kláním s výbornou organizací a kvalitou účastníků je tra-
diční parkúr, který se každoročně uskutečňuje v Žirovnici. Tamní Jez-
decký klub Dvůr Dvořák na  svém kolbišti pořádá v  sobotu 13. září 
od 9.30 hodin již sedmačtyřicátý ročník tohoto závodu, který se jubilej-
ně bude konat podvacáté coby „Memoriál Stanislava Dvořáka“ o „Cenu 
města Žirovnice“. Soutěž je součástí seriálu "Skokový pohár Vysočiny". 
Občerstvení je zajištěno, péct se bude čuník. Vstupné: 10 a 25 Kč.

LEDNÍ HOKEj
S  cílem skončit v  II. lize – Západ o  hodně lépe, než v  sezóně  
2013/2014 vstoupili do té nové hokejisté KLH Vajgar J. Hradec. Vylep-
šit propadák, jímž bylo až 14. místo, by měly pomoci i přípravné zápasy, 
kterých si jindřichohradecký tým naplánoval půltucet. Ten závěrečný 
svěřenci nového kouče Jaroslava Brabce sehrají doma na Zimním stadi-
ónu Jana Marka, kde budou ve středu 3. září od 19.00 hodin hostit čes-
kobudějovický David servis. Do mistrovských bojů vstoupí Vajgar v so-
botu 13. září, kdy se doma utká s HC Stadión Vrchlabí (18.00 hodin).

LuKOSTŘELBA
Podruhé se v Malíkově nad Nežárkou uskuteční setkání pěších a jízd-
ních lukostřelců nazvané „Luky a  šavle – Šabla-tůra 2014“. V  sobotu 
27. září se do  malé obce sjedou mistři luku z  celé ČR, aby prověřili 
své schopnosti buďto z koňského sedla, či pěšmo. Jízdní i pěší propozi-
ce jsou si podobné, když obě kategorie začínají prezencí již v 8.00 ho-
din ráno, v 10.00 hodin pěšáci začnou soutěžit a koně vyrazí na povin-
nou zahřívací terénní vyjížďku. V pravé poledne bude zahájena soutěž 
jezdců, přičemž pěší jim budou tvořit obecenstvo. O druhé hodině od-
polední se zase dostane na  lukostřelbu se zemí spjatých. Závěr je na-
plánován na 17.00 hodin. Akce je součástí Lukostřelecké ATL ligy, stří-
let se bude v  kategoriích primitivní luk, tradiční luk, holý luk, open 
a děti do 12 let. K vidění budou například disciplíny terčovka, králův 
ústup, puta, rychlostřelba a další. Více informací lze získat prostřednic-
tvím Jaroslava Zelenky (zelenek@centrum.cz, vjetvejihu@centrum.cz, 
602 258 599).

Letem sportovním světem
ATLETIKA
Neděle 7. září bude na stadiónu v Nové Včelnici patřit III. kolu jihočes-
kého krajského přeboru družstev žen, mužů a mladšího žactva. S vý-
bornými vyhlídkami na  konečné hodnocení do  závodů půjdou ženy 
Jiskry Třeboň, které soutěži po dvou kolech jasně vévodí. Mezi mlad-
šími žáky patří zatím druhá pozice SKOK J.  Hradec a o posun výše se 
z prozatímního druhého místa budou snažit i mladší žákyně domácí TJ 
N. Včelnice.
Šestidílná „TAL – Třeboňská atletická liga 2014“ bude pokračovat před-
poslední částí, jíž je v  úterý 9. září „Vrhačské odpoledne“. Na  žactvo, 
přípravku a  nejmladší žactvo čekají hody tenisovým míčkem na  dál-
ku a  na  cíl, hod kriketovým míčkem a  medicinbalem. Závod začíná  
v  16.00 hodin na  Tyršově stadiónu v  Třeboni. Program: 16.00 hodin 
přihlášky a  prezence; 16.15 hodin tenisový míček na  cíl (nejmladší 
žactvo – dívky, hoši), tenisový míček na dálku (žactvo – dívky, hoši);  
16.30 hodin hod medicinbalem (přípravka – dívky, hoši); 16.45 hodin 
tenisový míček na dálku (nejmladší žactvo – dívky, hoši); 17.05 hodin 
tenisový míček na cíl (žactvo – dívky, hoši); 17.25 hodin kriketový mí-
ček (přípravka – dívky, hoši); 17.45 hodin vyhlášení výsledků.
Seriál s  názvem „Jihočeský běžecký pohár 2014“ obsahuje celkem  
21 závodů, tím čtrnáctým bude v sobotu 13. září „Běh kolem Světa – 
Run around the World“ v  Třeboni. Ten je v  sérii JPB zařazen popr-
vé, což je pro pořadatele vyznamenáním, neboť se jedná teprve o jeho  
III. ročník. Registrace v místě startu u závory lázeňského parku Auro-
ra začne ve 14.00 hodin, start hlavního závodu (12 200 metrů) je po-
té naplánován na 15.15 hodin. Zajímavý je i další program: 15.20 ho-
din závody dětí s  rodiči; 15.45 hodin závod juniorů + nevidomých;  
16.30 hodin běh trojnož + závod vozíčkářů; 16.45 hodin běh servírek 
a číšníků s podnosem; 17.00 hodin běh pozpátku; 17.15 hodin vyhláše-
ní vítězů hlavního závodu; 17.20 hodin losování cen; 17.30 hodin pivní 
útok; 18.00 hodin oficiální ukončení. Další informace lze zjistit u Pavla 
Klejny (office@klejna.eu, 775 664 554).
Na úterý 16. září od 15.30 hodin připravil SKOK J. Hradec závod pro 
mládež s  názvem „Skokanské odpoledne“. Jak pojmenování napoví-
dá, tak se bude jednat především o  soutěže, v  nichž hraje hlavní ro-
li skok (dálka, výška, trojskok). O  akci, jež se bude konat na  stadió-
nu v  Jáchymově ulici, podá více informací organizátor Otakar Kinšt  
(kinstota@seznam.cz, skokjh@quick.cz, 606 934 098).
V rámci IX. ročníku „Her usměvavých srdcí 2014“ se pošesté uskuteč-
ní „Podzimní atletický Jindřicháč“ v  trojboji. Závody nejen pro členy 
atletických oddílů, nýbrž i pro širokou veřejnost se uskuteční v neděli  
28. září od 8.30 hodin, kdy je na programu prezence účastníků. Prv-
ní disciplíny budou zahájeny o  hodinu později. Dějištěm opětov-
ně bude stadión v  Jáchymově ulici v  J. Hradci. Víceboj se bude sklá-
dat z  nenáročných disciplín, a  to z  hodu kriketovým míčkem, skoku 
do  dálky a  sprintu na  50 – 100 metrů podle věku. Vypsána jsou klá-
ní v 18 kategoriích. Závodit bude mladší a starší žactvo, tři třídy pří-
pravek, dorost, juniorské kategorie, dospělí a také osoby s handicapem. 
Další podrobnosti sdělí šéf pořádajícího SKOK J. Hradec Otakar Kinšt  
(kinstota@seznam.cz, skokjh@quick.cz, 606 934 098). Startovné: 20 Kč.

BASKETBALL
V přípravě na třetí sezónu v řadě v nejvyšší soutěži Mattoni NBL pořádají 
basketbalisté BK Lions Jindřichův Hradec III. ročník mezinárodního tur-
naje „O pohár starosty Města J. Hradec“. Konat se bude v  jindřichohra-
decké městské sportovní hale 19. – 21. září. Diváci se mohou těšit na start 
mužstev ze tří středoevropských zemí, a  sice rakouský WBC Raiffeisen 
Wels, slovenskou Iskru Svit, české Farfallino Kolín a samozřejmě také na 
domácí Lvy.

HASIČSKÝ SPORT
Družstva žen a mužů čeká v sobotu 13. září od 13.00 hodin závěrečný 
podnik premiérového ročníku „JHHL – Jindřichohradecké hradecké li-
gy 2014“. Soutěž v požárním útoku pořádá v Dolním Žďáru místní Sbor 
dobrovolných hasičů.
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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: ŽIVOT ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC
Výherkyní se stává: Drahoslava Klomínková z Otína. Blahopřejeme.
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KJÚŠÚ

OZNÁMIT 
ÚŘADŮM DRUH EVY

SňATKeM S LuCIí OTýLIí 
Z HRADCe ZíSKAL 

JINDřICHůV HRADeC 
VILÉM SLAVATA Z CHLuMu 

A KOšuMbeRKA, KTeRý 
VSTOuPIL DO DěJIN...

NáPOVěDA: 

AKA, DRy, Ie, JOHN, FA, 
AI, ARAO

SPORTOVNÍ AEROBIK
Dva výběrové nábory do svého oddílu soutěžního a  rekreačního dět-
ského aerobiku pořádá AET Team Lena J. Hradec. První proběhne 
v  sobotu 6. září ve  fi tcentru Merkur na  jindřichohradeckém sídlišti 
Vajgar, a  to v  časech 10.00-10.45 hodin pro kategorii dětí I. (5-7 let) 
a  11.00-11.45 hodin pro kategorii II. (8–10 let). Ten druhý pak v pon-
dělí 22. září na  stejném místě v  době 16.00-16.45 hodin a  17.00-17.45 ho-
din. Více informací o náborech klubu, který v sezóně 2014/2015 slaví 
15 let činnosti, lze získat u  Lenky Průchové (lpruchova@centrum.cz, 
777 950 925).
Již 15 let existuje v Jindřichově Hradci klub sportovního aerobiku AET 
Team Lena. To je důvod k oslavě „15 LET S VÁMI“, která bude vskutku 

velkolepá. Konat se bude v sobotu 20. září a její průběh je spjat s mís-
tem uskutečnění, jímž bude Kulturní centrum Jitka v Otíně a prostran-
ství před ním. Od 16.30 hodin začne pouť, připraven bude skákací hrad, 
k vidění a aktivní účasti budou zumba, bosu, aerobik. Představí se jin-
dřichohradecké H.E.A.T. Centrum Merkur, připravena je řada lektorů 
v čele s  Jiřím Gruntorádem. Od 20.00 hodin v sále KC Jitka vypukne 
diskotékové křepčení. Vstupné je 100 Kč, přičemž část výtěžku bude vě-
nována dětskému oddělení nemocnice v J. Hradci. Bude probíhat také 
sbírka ošacení všech dětských velikostí. Přinést může každý například 
župany, mikiny, punčocháče, pyžama. Je se na co těšit! 

Roman Pišný

str. 19

zÁŘÍ 2014

www.jh.cz



pozvánky na říjen
Městské akce: Ostatní akce:
• 4. 10. 

KONCeRT – JIRKA FAJKuS 
• 5. 10. 

PřeS KOPeC NA HRADeC
• 7. 10. 

„TANČíRNA“ – DIVADeLNí PřeDPLATNÉ SKuPINy A
• 8. 10. 

KONCeRT – IVO JAHeLKA A MIReK PALeČeK
• 12. 10. 

„PIPI DLOuHá PuNČOCHA“ – DIVADeLNí POHáDKA
• 18. 10. 

KONCeRT – PS SMeTANA
• 19. 10. 

SeNIOR KLub
• 22. 10. 

„ŽeNA ZA PuLTeM II“ – DIVADeLNí PřeDSTAVeNí 
MIMO PřeDPLATNÉ

• 24. 10. 
KONCeRT V RáMCI AbONeNTNíCH KONCeRTů KPH

• 28. 10. 
OSLAVy VýROČí ZRODu ČeSKOSLOVeNSKÉ RePubLIKy

• 2. 10. 
TýDeN KNIHOVeN 
– beSeDA S VLASTIMILeM VONDRušKOu

• 2. 10.
VeRNISáŽ VýSTAVy „FAuNA báJNá I SKuTeČNá“ 
– MěDIRyTINy ANTONIA TeMPeSTA

• 3. 10. 
NOČNí KOMeNTOVANá PROHLíDKA KOSTeLA 
SV. JANA KřTITeLe S PROJeKCí NáSTěNNýCH MALeb 
3. – 5. 10. 
DADAINSPIRAČNí DNy 

• 4. 10. 
ODPOLeDNe S HeLIgONKAMI

• 10. 10. 
FARMářSKÉ TRHy

• 20. 10. 
JAKub SMOLíK - KONCeRT

Památník letců na Nábřeží Ladislava Stehny Foto: Nikola Ošívková


