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Festival Živý Hradec nabídne 
maraton různých hudebních žánrů

Dny města Jindřichův Hradec 
zabaví celou rodinu

Začátkem měsíce června se na  Státním hra-
du a  zámku v  Jindřichově Hradci opět ode-
hrají městské slavnosti „Dny města Jindřichův 
Hradec 2015“, které pro obyvatele i  návštěv-
níky připravilo město Jindřichův Hradec, Kul-
turní dům Střelnice. Letošní slavnosti budou 
opět programově zaměřeny hlavně na poba-
vení rodin s dětmi a samozřejmě, že nezapo-

Třídenní nálož muziky - a úplně zdarma? I  tako-
vým způsobem můžete oslavit letošní letní slu-
novrat! Na scénu se od pátku 19. do neděle 21. 
června vrací multižánrový hudební festival Živý 
Hradec, který uspořádá spolek Civis novus ve spo-
lupráci s  občanským sdružením Proutek a  měs-
tem Jindřichův Hradec.
Tři dny hudby ve  městě u  Vajgaru spustí v  pá-
tek 19. června úderem třetí odpolední písničká-
ři, kteří rozpohybují centrum města - Masarykovo 
náměstí, Panskou ulici nebo park před vstupem 
do zámku. Zahrají mimo jiné Pensée, Martin Ra-

meneme i na  jiné věkové generace. V pátek 
5. června na III. nádvoří od 20.00 hodin vy-
stoupí Jaroslav Uhlíř s doprovodnou kapelou 
a zahraje a zazpívá své největší hity jako např. 
Holubí dům, Severní vítr, Dělání, Když se zami-
luje kůň a mnoho a mnoho dalších. 

(pokračování na str. 12)

tolístka, Ondra Vácha, Ondra Kříž nebo Vojta 
Urbánek s Tomášem Mourkem.
Na  hlavní scénu celého festivalu, do  parku pod 
gymnázium pod střechu obrovského šapitó, které 
Hradec ještě neviděl, se dění přesune v 19.00 ho-
din. Pátek tady patří alternativě, a proto se na jevi-
šti na břehu Nežárky vystřídají postupně Vložte 
Kočku, Manon Meurt, Unkilled Worker Machi-
ne, Deceased Squirrel on the Phone a Lišák. 

(pokračování na str. 2)
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V sobotu 20. června se stage v par-
ku rozezní už ve  dvě odpoledne. 
A že je na co se těšit! Známá jmé-
na se zárukou prvotřídní zábavy, 
jako Jiří Schmitzer, Čankišou ne-
bo Vees, doplní Gang ala Basta, 
BTnJ, Extraditables a  Jazz JAM 
Session, partička hradeckých hu-
debníků.
Páteční i sobotní den festivalu na-
bídnou pod parkem nálož hud-
by až do půlnoci. Pokud by někdo 
měl i v tento čas málo, může se vy-
pravit do  hradeckých barů na  af-
terparty. V pátek v noci je na pro-
gramu reggae v  Legendary baru, 
v sobotu pak grunge v Munchies 
baru.
Aby se plně dostálo slůvku „multi-
žánrový“ v názvu festivalu, nabíd-
ne Živý Hradec také tvrdou muzi-
ku, a  to v  sobotu od  21.00 hodin 
v  klubu Lucky Pery. Klub bude 
patřit kapelám Sail This Ship To-
gether, Sights, Su� ocate With 
Your Fame a Decon.

Neděli 22. června, jednu hodinu 
odpolední, by si do diářů měli po-
značit především folkaři. V  šapitó 
pod parkem budou na posluchače 
čekat Mošny, Jen tak tak, XXLIVE 
a Fingers Martin Rous.
V  průběhu soboty a  neděle bude 
v  parku pod gymnáziem připra-
ven i  program pro děti v  podání 
Předpoškoličky (www.predposko-
licka.cz). Ve spolupráci s � rmou JH 
Comp také pořadatelé připravili 
nezbytnou součást každého dob-
rého festivalu, totiž wi-�  koutek, 
ze kterého budou návštěvníci mo-
ci posílat festivalové fotky a statusy 
do světa.
Pro aktuální informace o festivalo-
vém dění sledujte webový portál 
www.hradeczije.cz nebo pro� l 
spolku Civis novus a událost Živý 
Hradec na facebooku.
Civis novus, z. s., pořádá v  Jin-
dřichově Hradci akce, které jsou 
zaměřeny na  zapojení veřejnos-
ti do  společenského a  kulturního 
dění ve  městě. Činnost spolku je 

  Festival Živý Hradec nabídne několikadenní maraton různých hudebních žánrů
založena na  prosazování principu 
partnerství mezi veřejnou správou, 
podnikatelským sektorem a  nezis-
kovými organizacemi. Díky � nanč-
ní podpoře města a partnerů jsou 
spolkem pořádané společenské 
a kulturní akce všem návštěvníkům 
přístupné bez vstupného.
Proutek, o. s., lokální nezisková 
organizace, pomáhá dospělým li-
dem s  mentálním postižením po-
skytováním individuální podpory 

v  zaměstnání i  v  bydlení, díky če-
muž nemusí postižení žít odděle-
ně od  běžné společnosti. Proutek 
každoročně pořádá množství akcí. 
Zapojuje se mimo jiné do celostát-
ní akce Cihla - pokud budou mít 
návštěvníci festivalu zájem, mo-
hou sdružení podpořit koupí cih-
ly na stánku, který bude umístěný 
v místě pořádání festivalu.

Adam Hudec

SOUTĚŽ: POZNÁTE MÍSTO NA FOTOGRAFII?
Vaším úkolem je uhádnout mís-
to, kde byla pořízena tato foto-
gra� e. Odpovědi zasílejte vždy 
nejpozději do 15. dne aktuálního 
měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz, 
popř. na adresu Informační stře-
disko Město Jindřichův Hradec, 
Panská 136/I, Jindřichův Hradec 
377 01. Jméno vítěze bude zve-
řejněno v dalším vydání JH Zpra-
vodaje. 
Správná odpověď z  minulého 
čísla: ulice Pod Hradem
Výhercem se stává a knihu s ná-
zvem Jindřichův Hradec – Pod 
střechami domů získává Roma-
na Korimová z Jindřichova Hrad-
ce. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje

 DŮLEŽITÉ  
       UPOZORNĚNÍ!!!

Z  technických důvodů bude 
uzávěrka červencového čís-
la Jindřichohradeckého zpra-
vodaje zkrácena a podklady 
budou shromažďovány nej-
později do 15. června 2015 na 
adrese 

kozlova@jh.cz.

Děkujeme za pochopení.

Redakční rada JH zpravodaje
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jich králové promlouvali ke svému lidu a zároveň 
se svými projevy snažili ovlivnit odbornou porotu. 
Místostarosta města Bohumil Komínek na  závěr 
vyhlásil konečné pořadí: 4. – 3. místo obsadil In-
diánský kmen ze Střední zdravotnické školy a Slet 
čarodějnic ze Střední odborné školy a  středního 
odborného učiliště, na 2. místě skončily Květino-
vé děti z Obchodní akademie T. G. Masaryka a loň-
ské prvenství obhájilo Gymnázium V. Nováka s té-
matem Punk. Králem se stal „punker“ Petr Kunkela.

 Ohlédnutí za čarodějnicemi
Na  konci dubna jsme tradičně pod gymnáziem 
spálili čarodějnici. Malí čarodějové a čarodějnice si 
skvěle užili večer plný soutěží, hudby a zábavy. Va-

tru zapálil starosta města Stanislav Mrvka a o dis-
kotéku se postaral Michal Arnošt. Akci pořádalo 
město Jindřichův Hradec ve spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec.

 Lampiónový průvod se vydařil
Ve čtvrtek 7. května se v Jindřichově Hradci usku-
tečnil lampiónový průvod, kterého se zúčastnilo 
velké množství dětí i  dospělých. Do  kroku hrála 
kapela, dětem zářivě svítily lampiónky a slavnost-
ní tečkou byl ohňostroj nad Vajgarem.

 Připomněli jsme si Den vítězství
Pietní akce k  70. výročí ukončení druhé světové 
války se uskutečnily v Jindřichově Hradci 8. květ-
na. Oslavy Dne vítězství začaly pověšením kytic 
k pamětní desce v Panské ulici, poté pokračova-
ly položením kytic u Památníku letců na nábřeží 
L. Stehny a na  rodném domku Františka Peltána 

ve Zbuzanech. Hlavní vzpomínkové akty se kona-
ly u památníku prvního, druhého a třetího odbo-
je v Jakubských sadech za doprovodu Pěveckého 
sboru Smetana a u hrobu Rudoarmějců na měst-
ském hřbitově. Akci pořádalo město Jindřichův 
Hradec ve spolupráci se 44.  lehkým motorizova-
ným praporem, Klubem historie letectví, Česko-
slovenskou obcí legionářskou – Jednotou bratra 
Stanislava Berana, Klubem výsadkových veteránů 
při 44.  lehkém motorizovaném praporu a Pěvec-
kým sborem Smetana.

 Kariéru nadějného bruslaře podpořil 
hejtman Zimola šekem na 50 tisíc korun
Šek na  50 tisíc korun předal hejtman Jiří Zimo-
la rychlobruslaři Jakubu Kopřivovi z  Jindřichova 
Hradce. Vyjádřil mu tím poděkování za skvělou re-
prezentaci Jihočeského kraje, o kterou se šestnác-
tiletý student Střední průmyslové školy stavební 
v Českých Budějovicích svými sportovními výsled-

ky zasloužil. „Mám opravdu velikou radost a moc 
za  � nanční podporu panu hejtmanovi i  celému 
kraji děkuji. Uvedený obnos mi pomůže zlepšit 
podmínky na trénování,“ uvedl Jakub, kterého le-
tos mimo jiné čeká soustředění s týmem v Novém 
Městě na Moravě a poté závody na kole s Marti-
nou Sáblíkovou. Při schvalování návrhu poskytnu-
tí � nančního daru Jakubu Kopřivovi zohlednila ra-
da kraje i skutečnost, že sportu se věnují i jeho dva 
sourozenci a podpora jeho rychlobruslařské karié-
ry je nad rámec rozpočtu jeho rodičů. Slavnostní-
ho předání se zúčastnil i Stanislav Mrvka, starosta 
Jindřichova Hradce.

 Město Jindřichův Hradec má svůj pro� l 
na Facebooku
Od  konce dubna má město svůj o� ciální pro� l 
na  Facebooku. Stránku jsme založili především 
pro větší informovanost veřejnosti aktualitami 
z městského úřadu, města a dále jeho příspěvko-
vých organizací, obchodní společnosti, obecně 
prospěšných společností založených městem a je-
ho organizačních složek. Vzhledem k přehlednosti 
a kapacitě denních příspěvků zatím neuvažujeme 
o tom, že bychom sdíleli aktivity jiných subjektů 
než městských, anebo subjektů, které pořádají ak-
ci ve spolupráci s městem. 

 Majáles vyhrálo gymnázium 
s punkovým tématem
Tradiční studentská akce Majáles se v  Jindřicho-
vě Hradci uskutečnila ve čtvrtek 7. května, zvítě-
zilo Gymnázium Vítězslava Nováka se svým té-

matem Punk. Kolem půl druhé se ve  čtvrtek 
7. května na třetím nádvoří Státního hradu a zám-
ku sešli studenti ze čtyř jindřichohradeckých střed-
ních škol. V rámci studentské akce Majáles zde je-

 Starosta šlápnul do pedálů v rámci 
akce Apla jede
Charitativně – osvětovou akci APLA JEDE, která je 
zaměřena na  propagaci problematiky autismu, 
podpořil i  starosta města Jindřichův Hradec Sta-
nislav Mrvka. Absolvoval 13,333 kilometrů na ko-

le v dresu APLA týmu a vše zaznamenal, jako jeho 
předchůdci, do deníčku. „Apla jede a já s ní kolem 
Jindřichova Hradce. Děkuji hejtmanovi Jihočeské-
ho kraje za předání štafety. Jsem rád, že jsem i já 
šlápnul v rámci osvětové akce do pedálů. Pro dob-
rou věc se šlape vždy zlehka a rychleji,“ uvedl sta-
rosta Mrvka. Pomyslnou štafetu v  podobě dresu 
a deníčku předal v úterý 12. května 2015 řediteli 
Krajského úřadu Jihočeského kraje Milanu Kuče-
rovi. 

Karolína Průšová

Úvodník
Vážení spoluobčané,

červen bude tradičně velmi bohatý na  kulturní 
a  společenské akce. Kalendář je jimi doslova nabitý 
k  prasknutí. Hned první červnový víkend vás zveme 
na Dny města, které se tradičně odehrají na zámku. 
Začíná také série letních koncertů. Muzejní noc plná 
krásných ukázek a překvapení se odehraje 12. červ-
na. 13. června na  letišti předvedou záchranáři svou 
techniku a  dovednosti. Akce, která má již tradici, je 
dětmi i dospělými velmi oblíbená. Dále se můžete tě-
šit na  Multižánrový festival Živý Hradec, kdy budou 
umělci hrát po  celém městě. Letos jsme poprvé při-
pravili akci pro děti s názvem Hurá na prázdniny, kte-
rá se uskuteční 25. června v Husových sadech. V pá-
tek 26. června vyvrcholí Jihočeský festival Concertino 
Praga, který patří v  Jindřichově Hradci nepochybně 
k  nejprestižnějším hudebním svátkům. Opět přiví-
táme mladé talenty, vítěze 49. ročníku Mezinárodní 
rozhlasové soutěže mladých hudebníků, kteří svým 
závěrečným koncertem obohatí zdejší společenský 
a kulturní život. 
Nejdůležitějším bodem měsíce je dokončení rekon-

strukce a vybavení Staré radnice 
a Městské galerie na náměstí 

Míru. O termínu otevření bu-
dete včas informováni.
Přeji vám krásné červnové 

dny.

Stanislav Mrvka
starosta města

strukce a vybavení Staré radnice 
a Městské galerie na náměstí 

Míru. O termínu otevření bu-
dete včas informováni.
Přeji vám krásné červnové 

dny.
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  Výpis z událostí
MĚSTSKÁ POLICIE

5. 5. 2015 ve 22.20 hodin uloži-
li strážníci blokovou pokutu muži 
(59 let), který ubírajíc se k  domo-
vu ze známé pivnice „Kufr“, vypus-
til obsah močového měchýře na 
autobusové zastávce v  Jáchymo-
vě ulici. 

6. 5. 2015 ve 4.20 hodin se stal dal-
ším přispěvatelem do městské po-
kladnice muž (24 let). Tento chlapík 
„plný síly“ se na náměstí Míru po-
pasoval s  popelnicí a unaveným 

kopem vítěze jí poslal k zemi. Opoj-
ný pocit vítězství si vychutnal za 
dozoru strážníků, kdy musel sesbí-
rat vysypané odpadky a následně 
zaplatit blokovou pokutu za pře-
stupek proti veřejnému pořádku.

6. 5. 2015 Ke správnímu řízení pře-
dávali strážníci tzv. “návrhový pře-
stupek“ proti občanskému souži-
tí, kterého se dopustil muž (40 let), 
který se ráno po návratu z  restau-
race chvilinku prospal a následně, 

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

ještě s  hlavou plnou zbytkového 
alkoholu, po manželce požadoval 
rodinné úspory v  řádu desetitisí-
ců korun na opravu zahrady. Když 
mu je nechtěla dát a argumento-
vala tím, že je mají na úhradu ná-
jemného a dalších výdajů nutných 
k  bezproblémovému chodu rodi-
ny, fyzicky jí napadl, pranic nedba-
je toho, že incidentu navíc přihlí-
ží jejich dvě malé děti. Manželka, 
aby zabránila dalšímu útoku, muži 

raději peníze vydala a po jeho od-
chodu věc oznámila na linku 156.

8. 5. 2015 ve 20.50 hodin si o ně-
co lépe počínal muž (32 let), kte-
rý vedl svou podnapilou přítelky-
ni domů, a když mu v afektu řekla, 
že prodala zásnubní prsten, vzte-
ky pěstí atakoval kovový sloupek 
s  ovladači semaforů ve Václavské 
ulici. Po přezkoušení funkčnosti za-
řízení ho čeká bloková pokuta. 

Rudolf Gabriel

  KULTURNÍ DŮM STŘELNICE
Ceny za pronájem budovy Staré radnice jsou již známy
Městská galerie zve k  pořádání 
výstav. Unikátní prostory v  pří-
zemí nově rekonstruovaného 
výstavního domu Stará radnice 
na  náměstí Míru s  bohatou his-
torií nabízí město Jindřichův Hra-
dec k pronájmu za účelem pořá-
dání výstav.

 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Do čeho se sbírají staré spotřebiče
Množství spotřebičů, které každo-
ročně vysbírá největší český ko-
lektivní systém ELEKTROWIN, se 
pohybuje v desítkách tisíc tun. Pro-
to byly postupně vyvinuty sběrné 
prostředky různých typů a  s  růz-
ným účelem. Některé můžete vidět 
ve  sběrných dvorech, kde usnad-
ňují práci jejich obsluze, jiné po-
tkáte přímo v ulicích.
Na sběrném dvoře nejde přehléd-
nout velkoobjemový WINTEJNER. 
Vyrábí se ve  dvou provedeních. 
Jedno slouží výhradně na  chlaze-
ní, ve druhém – rozděleném uvnitř 
přepážkou – WINTEJNER shroma-
žďuje odděleně velké a malé spo-
třebiče.
Nedávno byl ukončen pilotní pro-
jekt MINIWIN. Testovaly se v  něm 
různé konstrukce menších pl-
nostěnných kontejnerů s děleným 
vhazovacím otvorem umístěným 
vpředu. 
Model, který se v  praxi nejlépe 
osvědčil, se také dostal do výroby. 
Celkem jich ELEKTROWIN rozmístil 
1500. MINIWINy jsou nabízeny jak 

Cena pronájmu: 
• 2 - 14 dnů: 250 Kč za den
• 14 - 30 dnů: 200 Kč za den
Více informací o  Městské galerii, 
společně s  možností domluve-
ní osobní prohlídky výstavní sí-
ně a jejího zázemí, můžete získat 
na  e-mailu hudec@jh.cz nebo 
na telefonu 702 148 770.

Adam Hudec

do kterých se vejde kolem 30 fénů, 
kávovarů nebo žehliček, případně 
6-8 vysavačů či mikrovlnek.
S  těmito koši se můžete setkat 
i  na  akcích, jako je například stále 
populárnější Jízda do stanice Recyk-
lace s možností odevzdat staré elek-
tro na vlakových nádražích a ve vy-
braných spojích Českých drah. 
Nejviditelnější jsou ale venkovní, 
tzv. Malé kontejnery ELEKTROWINU 
umisťované ve  spolupráci s  měs-
ty a obcemi na veřejných prostran-
stvích. Po celé republice jich můžete 
potkat na  500. Pozornost upoutá-
vají svou výraznou červenou bar-
vou. Umožňují chovat se ekologic-
ky i obyvatelům malých obcí, které 
nemají sběrný dvůr. Staré elektro 
do směsného odpadu prostě nepa-
tří. Kromě snazší manipulace s ode-
vzdanými spotřebiči mají tyto sběr-
né prostředky jedno společné: jsou 
uzamykatelné a  chrání tak elektro 
určené k recyklaci před nenechavý-
ma rukama zlodějů. 

František Bulíček

sběrným dvorům, tak vybraným 
prodejcům.
U prodejců můžete také stále čas-
těji vidět speciální kontejnery 
na  drobné spotřebiče. V  prodej-
nách velkých řetězců mají dokonce 

speciální design vyrobený pro ně 
přímo na míru. 
Sběrné prostředky u  prodejců ale 
ELEKTROWIN rozmisťuje už několik 
let. Původně to byly koše s vyměni-
telnými bagy o  objemu 0,25 ccm, 
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POLICIE ČR  
  Prevence:  

1) Bezpečně na kole 
     i na motorce 
Letní prázdniny jsou již za dveřmi 
a s nimi rovněž doba dovolených. 
Na pozemních komunikacích do-
chází k nárůstu počtu dopravních 
prostředků, a  proto je zvlášť dů-
ležité dodržovat zákon o  provo-
zu na  pozemních komunikacích 
všemi jeho účastníky. V  letních 
měsících jsou nejvíce ohroženi 
jak cyklisté, tak i  motorkáři, což 
vyplývá i ze statistik. 
Cyklisté by měli dbát na své zdra-
ví zejména tím, že by měli použí-
vat ochranné přilby, a to i osoby 
starší 18 let. 
K rizikové skupině patří také mo-
tocyklisté, kteří v  drtivé většině 
případů nedodržují předepsa-
nou rychlost a stávají se tak lehce 
přehlédnutelnými. Následky ne-
hod motorkářů bývají většinou 
tragické.

2) Poslední školní den
Jako každoročně budou i  letos 
v  poslední školní den policis-
té ve zvýšené míře dbát na bez-

Dopravní policisté Ondřej Novák a Petr Šimic startují dopravní soutěž Mladých 
cyklistů v Jindřichově Hradci v oblastním kole. 

Ivana Mihulcová dbá na správný průjezd stanovištěm.

pečnost v silničním provozu. Bu-
dou dohlížet na děti u přechodů 
pro chodce v  blízkosti základ-
ních škol,   na  správné přecháze-
ní a  na  bezpečnou jízdu řidičů. 
Děti se na  ně budou moci s  dů-
věrou obrátit v  případě potřeby 
pomoci. Důležité však jsou sou-
středěnost a pozornost. Děti jsou 
již myšlenkami na  prázdninách, 
plny očekávání a  mohou tak při 
přecházení udělat zásadní chybu 
a stát se účastníkem nehody. 
Důležitá jsou i  jiná připomenu-
tí. Statistiky dopravních nehod 
dokládají, že v  letních měsících, 
v  době letních prázdnin, je kaž-
doročně zaznamenáno více ne-
hod než v jiném ročním období. 
Řidiči by měli být ohleduplněj-
ší   a  uvědomit si, že na  ulicích 
a silnicích je daleko  vyšší pohyb 
než ve  dnech školního vyučová-
ní. Jezděte opatrně, dodržujte 
zákon, ať máte příjemně stráve-
nou, ničím nerušenou dovolenou 
a  svým příkladným jednáním 
v  silničním provozu pomozte ji-
hočeským policistům „Zastavit 
jízdu smrti“!

Hana Millerová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
  Projevujeme úctu zemřelým

Od 10. 4. 2015 do 12. 5. 2015 nás opustili:

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny 
se souhlasem pozůstalých.

Hana Palusková, Michal Žoudlík

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Vlasta NOVOTNÁ, Nová Včelnice 16. 2. 1943 10. 4. 2015
Marie  PEŠTOVÁ, Těmice u Kamenice nad Lipou 1. 12. 1935 10. 4. 2015
Pavel MARKVART, Jindřichův Hradec 20. 9. 1946 11. 4. 2015
Petr ŠMEJKAL, Nekrasín 14. 3. 1948 11. 4. 2015
Marie KUKLOVÁ, Mnich u K. Řečice 27. 7. 1949 12. 4. 2015
Maria DUBENSKÁ, Střížovice 17. 8. 1924 13. 4. 2015
Marie KEJVALOVÁ, Jindřichův Hradec 24. 1. 1931 14. 4. 2015
Blažena TRACHTOVÁ, Ratiboř 2. 6. 1919 16. 4. 2015
Milena KUROVSKÁ, Lásenice 19. 9. 1936 17. 4. 2015
Jan  BUREŠ, Nová Bystřice 6. 3. 1949 18. 4. 2015
František ROUBAL, Hatín 8. 2. 1952 18. 4. 2015
Jiřina PICKOVÁ, Otín 27. 1. 1925 18. 4. 2015
Růžena SYNÁČKOVÁ, Jindřichův Hradec 21. 8. 1929 20. 4. 2015
Marie ŠPULÁKOVÁ, Plavsko 18. 12. 1931 20. 4. 2015
Vlasta ČEJNOVÁ, Světce 20. 12. 1925 20. 4. 2015
Václav ČÁP, Lomnice nad Lužnicí 29. 8. 1937 22. 4. 2015
Jaroslav BARTOŇ, Jindřichův Hradec 21. 1. 1937 23. 4. 2015
František ČÍŽEK, Jindřichův Hradec 14. 8. 1930 24. 4. 2015
Marie MÁLOVÁ, Nová Bystřice 2. 7. 1936 24. 4. 2015
Marie HOLKUPOVÁ, Březina 19. 8. 1927 26. 4. 2015
Jaroslava SVOBODOVÁ, Strmilov 18. 4. 1929 26. 4. 2015
Helena ŠTONCNEROVÁ, Jindřichův Hradec 7. 8. 1932 26. 4. 2015
Ludmila KOVÁŘOVÁ, Pleše 12. 4. 1944 27. 4. 2015
Božena KONOPICKÁ, Kardašova Řečice 21. 5. 1921 27. 4. 2015
Ing. Pavel VEJVAR, Jindřichův Hradec 17. 8. 1953 28. 4. 2015
Jitka ŠVECOVÁ, Stráž nad Nežárkou 26. 8. 1951 29. 4. 2015
Silvestra ŠERGLOVÁ, Dolní Pěna 6. 11. 1926 2. 5. 2015
Marie ŠKARDOVÁ, Bednárec 7. 6. 1938 3. 5. 2015
Blanka BÚTHOVÁ, Jindřichův Hradec 19. 2. 1925 4. 5. 2015
František SPURNÝ, Otín 7. 5. 1938 5. 5. 2015

Jiří HOFMAN, Nová Ves nad Lužnicí 7. 4. 1939 6. 5. 2015
Jiří LORENC, Jindřichův Hradec 12. 6. 1927 7. 5. 2015
Petr ZEMAN, Dolní Radouň 8. 5. 1948 8. 5. 2015
Květoslava ČELOUDOVÁ, Česká Olešná 7. 2. 1928 11. 5. 2015
Josef HAVEL, Kardašova Řečice 17. 8. 1957 11. 5. 2015
Milada MORAVCOVÁ, České Budějovice 15. 12. 1933 12. 5. 2015

Foto: Pavel Šilhavý
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  Přivítali jsme nové občánky
V pátek 15. května se uskutečni-
lo vítání občánků starostou měs-
ta Stanislavem Mrvkou v refektá-
ři Muzea fotogra� e a moderních 

obrazových médií. Přivítány do 
Jindřichova Hradce byly tyto děti:
Holubová Annie, Míchalová Vane-
sa, Semerák Dan, Adamcová Eliš-

ka, Beránek Matyáš, Cach Filip, 
Halfar Marek, Havlíčková Tereza, 
Hřebíček Jiří, Hubáčková Nataša, 
Janáková Karolína, Kavka Oliver, 

Košťálová Justýna, Lazor Filip, Ře-
žábek Michal, Vojtíšek David a Ka-
mešová Klára.

Karolína Průšová

 Desáté zastavení křížové cesty: Ježíš zbaven šatů
Když vojáci Ježíše ukřižovali, vza-
li jeho šaty a  rozdělili je na  čty-
ři díly, každému vojákovi díl; zbý-
val ještě spodní šat. Ten byl beze 
švů, od shora vcelku utkaný. Řekli 
si mezi sebou:  „Netrhejme jej, ale 
losujme, čí bude!“ To proto, aby se 
naplnilo Písmo: „Rozdělili si mé ša-
ty a o oděv můj metali los.“ (Bible, 
Evangelium podle Jana, 19. kapi-
tola, verše 23 - 24)
Průvod doráží na  Golgotu. Vojáci 
nyní Ježíšovi strhávají šaty. Látka 

přischlá k  ranám je stržena a  za-
schlé rány se znovu otvírají a  kr-
vácí. Ježíš zůstává nahý. Vzali mu 
i spodní šat, který z lásky utkala je-
ho matka. Nepřítel chce, aby Ježí-
šova hanba byla co největší, a On 
to trpělivě snáší. Vzdává se i své cti. 
Jeho bezhříšné a zmučené tělo se 
dává na posměch hříšníkům.
I v našem životě často přicházejí si-
tuace, kdy je pokořena naše čest, 
kdy jsme za hlupáky nebo za sla-
bochy, a kdy nás lidé posuzují ne-

spravedlivě. Jsou však také situace, 
kdy vyjdou najevo naše špatnosti. 
Dostáváme strach, bojíme se prav-
dy a odhalení, a děláme vše proto, 
aby to nebylo vidět. 
Ježíši, jak často dnes lidé nečistě 
odhalují svá těla. Dělají to pro svou 
pýchu a  nezřízenou vášeň. Tys to 
však u sebe dopustil pro svou po-
koru. Bože, zříkám se veškeré du-
chovní a mravní nečistoty, která ja-
ko každý hřích vede ke smrti.

P. Jiří Špiřík

str. 6 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz



POHLEDY DO HISTORIE
  Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

Červen 1915 byl velice skoupý na místní události. Ještě předchozího roku probíhal v Jindřichově Hradci ve znamení vý-
letů pořádaných místními organizacemi a školami. O rok později však již bylo všechno jinak. Jeden z mála zmíněných 
výletů uspořádali studenti gymnázia na Barboru, ovšem s výsledkem spíše skličujícím. Ke svému konci spěla II. válečná 
půjčka, většina mužů byla na frontě. Válečnou náladu snad zlepšilo znovudobytí ukrajinského Lvova císařským voj-

skem. Zprávy z fronty, které pravidelně zasílali vojáci 75. pěšího pluku do redakce Ohlasu od Nežárky, tentokrát doprovázel text válečné písně tohoto pluku.  
V tomto měsíci nahrazuje pravidelné úryvky ze Strejčkova vyprávění Jindřichův Hradec let osmdesátých, které se tehdy v červnu v Ohlase neobjevilo.

4. června 1915
Válečná půjčka
Byla dne 29. m.m.o� cielně skonče-
na a setkala se s výsledkem daleko 
neočekávaným. Netušený, skvě-
lý výsledek prvé válečné půjčky 
předstihnut při II. půjčce 2200 mi-
liony korun. Vypovězení války na-
šeho zrádného, falešného spojen-
ce Italie státu našemu povzbudilo 
mnohé, že k upsání obnos zvýšili. 
Do poslední chvíle byl u přepážek 
bank a peněžních ústavů taký ná-
val vkladatelů, že upisovací místa 
byla nucena k ministerstvu � nan-
cí obrátiti se s  prosbou, by lhů-
tu k  upisování II. válečné půjčky 
prodloužilo. V  Jindřichově Hradci 
možno upsati u  poštovního a  te-
legrafního úřadu, u  městské spo-
řitelny a obou záložen, tj. Jednoty 
záložné a u hospodářské. 

11. června 1915
Krádeže
Jistý Bureš z  okresu Landškroun-
ského odcizil dne 6. tm. v bu� etu 
na nádraží sklenici na pivo a chtěl 
zmizeti. Byl však zpozorován, za-
tčen a  ukradená sklenice majiteli 
vrácena. - Z bytu kováře p. K. Reis-
nera ztratila se dýmka a z krádeže 
obviněn byl jistý Jan Macho, 38le-
tý tulák, příslušný do Grambachu. 

Smrt psů
Dne 8. t.m. projížděl automo-
bil p.  Winternitze Palackého tří-
dou, když náhle skočil mu do ces-

ty pes obchodníka pana Khona 
z téže ulice. Pes byl strojem odra-
žen a za krátko zdechl. – Podobný 
osud téhož dne stihl psa pana sta-
vitele Reisnera. Týž byl zachycen 
autem p. továrníka Singra a zůstal 
na místě ležeti. 

18. června 1915
Neuvěřitelno
Jedna třída zdejšího c.k. gymnasia 
za  průvodu pana profesora pod-
nikla asi před týdnem vycházku 
k hájovně na vrchu sv. Barbory. Při 
návratu byli malí výletníci přepa-
deni prý u Děbolína zástupem vý-
rostků, kteří je kamenovali a  pro-
následovalu až ku řeznickému 
lesíku nad Polívkou. Za  nynějších 
poměrů zdá se případ neuvěři-
telný, a  proto v  zájmu pravdy žá-
dáme za  vyšetření. Žádost svou 
však podpíráme zkušeností, že to-
to přepadnutí nebylo prvním pří-
padem násilí na Češích v Děbolíně 
provedeným. Četní cyklisté i  ji-
ní mohou podati zprávy o nepřá-
telských projevech ze  jmenované 
obce. 

28. června 1915
Ph.Dr. Antonín Decker
Pod dojmem největšího bolou ko-
náme svou povinnost zazname-
najíce bolestnou zprávu, že před-
časně na věčnost včera odešel náš 
neúnavný pracovník, nad jiné vá-
žený spoluobčan, vždy ochotný 
přispívatel našeho listu, zaslouži-

lý ředitel p. Dr. Ant. Decker. V čís-
le příštím přineseme delší úvahu 
ze šlechetného života zesnulého, 
dnes obmezujeme se na  sdělení, 
že pohřeb tohoto daleko široko 
známého všude ctěného hodno-
stáře konati se bude zítra odpole-
dne o 4. hod. na hřbitov sv. Trojice. 

Vojenská oslava dobytí Lvova
Ve čtvrtek 24. června shromáždila 
se velká část zdejší posádky na vo-
jenském cvičišti, aby oslavila vý-
znamnou událost znovudobytí 
Lvova chrabrým naším vojskem. 
Ke  slavnosti pozváno bylo také 
zdejší c.k. gymnasium, jež dosta-
vilo se v  plném počtu se sborem 
profesorským a hudbou. 

P.T. páni chefové obchodů 
a továren
Kteří by si přáli přijati do  služeb 
svých absolventy nebo absolvent-
ky městské obchodní školy, se žá-
dají, aby se ve  věci této obraceli 
na ředitelství školy, které milerado 
jim doporučí schopné síly. 

Zápis do I. třídy 
Zdejšího gymnásia před prázdni-
nami konati se bude v pondělí 28. 
a ve středu 30. června vždy od 8. 
do 10. hod. dopol., na to hned se 
budou konati zkoušky přijímací. 
K  zápisu jest třeba přinésti křti-
cí (po případně rodový) list a  fre-
kventační vysvědčení z  obecné 
školy.

Válečná píseň našeho pluku
Napsal J. V. 

Jako bouře zkázonosná
Ženeme se v boj,
V očích blesky, v pažích ocel
Šedý stejnokroj.
„My jsme Hradecký regiment
Sedmdesát pět,
My dovedem jen vítězit
A nikdy nejdem zpět,
Nikdy zpět!“

Ať se valí nepřátelé
Na nás ze všech stran, 
Necouvneme, neleknem se
Smrti ani ran.
„My jsme Hradecký regiment
Sedmdesát pět,
My dovedem jen vítězit
A nikdy nejdem zpět,
Nikdy zpět!“

Zvítězíme v každé době, 
Celý svět to slyš!
Za věc svatou bojujeme,
Za rakouskou říš.
„My jsme Hradecký regiment
Sedmdesát pět,
My dovedem jen vítězit
A nikdy nejdem zpět,
Nikdy zpět!“

Ohlas od Nežárky, 1915, č. 24 (11. 6), s. 2.

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

Štěpánka Běhalová

SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE
  Železniční muzeum na Bobelovce 

bude již potřetí otevřeno v noci
Na sobotu 13. června si Soukromé železniční muzeum na Bobelovce připravilo již 
potřetí noční prohlídku tajemstvím světa železnic. Letos započne ve 20.00 hodin. 
Návštěvníci se mohou opět těšit na osvětlené modelové kolejiště, vylepšenou vý-
stavku věnovanou zrušené úzkorozchodné vlečce do závodu Jitka či na ukázkovou 
kolej. Chybět nebudou ani mechanické závory a návěstidlo, jejichž obsluhu si mů-
že každý sám vyzkoušet. Připraveny jsou taktéž soutěže nejen pro malé návštěvní-
ky. Za jejich splnění nebude chybět odměna. Speciální odměnu v podobě nápoje 
dostane také každý, kdo se prokáže muzejní jízdenkou, kterou obdrží při prohlídce 
muzea. Celá exkurze do světa železnice bude zakončena posezením u ohně a opé-
káním špekáčků. Na prohlídku je třeba se  předem přihlásit, a to telefonicky na čísle 
720 677 249 nebo e-mailem na joliva@centrum.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Jan Oliva
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 Hradecká sel� e 2015 pokračuje. Sbíráme originální snímky
Chcete se zapojit do nového a ori-
ginálního jindřichohradeckého 
projektu? Stačí jenom vyfotit 
sel� e! Až do  pondělí 15. června 
můžete svá sel� e, pořízená v Jin-
dřichově Hradci, zasílat na e-mai-
lovou adresu  jhsel� e@gmail.
com. Projekt připravil fotograf 
Martin Kozák ve spolupráci s měs-
tem Jindřichův Hradec a Muzeem 
fotogra� e a  moderních obrazo-
vých médií.
Po  shromáždění všech zaslaných 
fotek z nich bude vytvořena mo-
zaika, která bude odhalena v Mu-
zeu fotogra� e a  moderních ob-
razových médií v  Kostelní ulici 
31. července při Foto pátku, který 
bude součástí TOP Týdne. Násled-
ně zůstane v  muzejních prosto-
rách vystavena několik týdnů.
V ten samý den Muzeum fotogra-
� e a  moderních obrazových mé-
dií zahájí také tradiční a oblíbené 

TOP fotografování v  historických 
kostýmech, které potrvá až do ne-
děle 2. srpna, která letošní TOP Tý-
den ukončí.
Součástí Hradecké sel� e 2015 
je také soutěž o nejoriginálněj-
ší sel� e. Její vyhlášení proběhne 
po odhalení mozaiky ze všech za-
slaných snímků. 
Rozhodovat o vítězných snímcích 
bude pětičlenná porota ve složení 
Stanislav Mrvka (starosta města), 
Martin Kozák (fotograf), Marcela 
Kozlová (šéfredaktorka Jindřicho-
hradeckého zpravodaje), Eva Flo-
rová (ředitelka Muzea fotogra� e 
a  moderních obrazových médií) 
a Adam Hudec (správce výstavní-
ho domu Stará radnice). 
Ceny, na  které se můžete těšit, 
odhalíme na  webu města www.
jh.cz nebo na facebookové strán-
ce soutěže www.facebook.com/
jhsel� e.

Jak mají vypadat soutěžní foto-
gra� e a kam je posílat?
Soutěžní sel� e musí být pořízené 
v  Jindřichově Hradci. Snímky za-
sílejte na  e-mail: jhsel� e@gmail.
com  pod heslem „Hradecká sel-
� e“. Formát zasílaných fotogra� í 
musí být JPG/JPEG.
Pravidla a obecná ustanovení
1. Fotosoutěž nazvaná „Hradecká 
sel� e“ (dále jen soutěž) je určena 
amatérským i  profesionálním fo-
tografům bez rozdílu věku.
2. Organizátory soutěže je Město 
Jindřichův Hradec ve  spolupráci 
s fotografem Martinem Kozákem 
a  Muzeem fotogra� e a  moder-
ních obrazových médií, o.p.s.
3. Podmínkou účasti v  soutěži je 
zaslání minimálně jedné soutěžní 
fotogra� e.
4. Fotogra� e sel� e musí být poří-

zená v Jindřichově Hradci.
5. Každý účastník má právo zaslat 
do soutěže maximálně 3 ks snímků.
6. Fotogra� e je možné přihlásit 
do  soutěže pouze v  elektronické 
formě.
7. Výhry v soutěži nejsou soudně 
vymahatelné.
8. Zasláním fotogra� í do  soutě-
že autor poskytuje vyhlašovateli 
oprávnění k výkonu práva užít fo-
togra� e k  nekomerčním účelům 
propagace města.
9. Fotogra� e je možné zasílat 
do soutěže v termínu od 
1. 4. do 15. 6. 2015, a to e-mailem 
na adresu jhsel� e@gmail.com.
10. Podmínkou pro účast v soutě-
ži je k fotogra� ím do zprávy uve-
dené jméno, příjmení a telefonic-
ký nebo e-mailový kontakt.

Adam Hudec

  Píseň zněla a duše se smála
Jarní zpěv kosů v korunách stro-
mů parku jindřichohradecké ne-
mocnice dostal vážnou konku-
renci. Poslední den aprílového 
měsíce zavítaly většinou absol-
vující studentky Základní školy 
ve Štítného ulici na tři oddělení 
nemocnice. 
Pěvecké těleso Nova Domus pre-
zentovalo písně, se kterými se 
úspěšně účastnilo spolu se svojí 
sbormistrovou Ivanou Písařovou 
nejrůznějších soutěží. 
Secvičený čtyřhlas dívek, prová-
zený většinou znělým anglickým 

textem, evokoval nádhernou har-
monickou atmosféru.
Posluchači mladší duchem si po-
brukovali některé rytmické me-
lodie a závěrem se mohli přidat 
k písni Pavla Nováka – Povídej.
Zralejší věkem a duchem dosta-
li závěrem příslib, že příští zpívá-
ní jim nabídne více lidových pís-
ní tak, jak to vyjádřil Karel Hašler 
– „Ta naše písnička česká, ta je tak 
hezká, tak hezká...“
Celému pěveckému tělesu patří 
poděkování.   

Benjamin Kraus

 Na sídlišti Vajgar si děti užijí zábavné odpoledne
YMCA – Jindřichův Hradec srdeč-
ně zve všechny děti na YMCA od-
poledne, které se koná v  neděli 
14. června od 14.00 do 18.00 ho-
din na sídlišti Vajgar v prostoru před 
Trojstřediskem. 
Pro děti bude připraven skáka-
cí hrad, od 14.30 hodin pohádka 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Stu-

dio Dell´arte), po celé odpoledne hry 
a soutěže, odměny a dobroty. Na své 
si přijdou děti všech věkových kate-
gorií od nejmenších, pro které jsou 
připravené jednoduché soutěže, 
zpívání či malování, až po nejstarší, 
které si mohou vyzkoušet házení na 
basketbalový koš nebo střelbu z lu-
ku. Od 16.00 hodin se představí hráči 

BK Lions při basketbalové exhibici 
a následné autogramiádě.
V  rámci odpoledne můžete také 
nahlédnout do YMCA centra, které 
YMCA – Jindřichův Hradec provozu-
je v areálu 5. základní školy.
Přijďte si užít zábavné odpoledne 
pro děti – těšíme se na vás!

Hana Nosková
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  Při oblíbené akci Běž na věž padl rekord
Letošní krásné počasí, které panovalo v sobotu 16. května, 
přineslo překonání dosavadního časového rekordu Mar-
tina Stukbauera z  I. ročníku soutěže Běž na věž. O tento 
rekord se postaral s časem 0:40:05 dvacetiletý Daniel 
Radvanský a bylo to o pouhou setinu sekundy. Dani-
el je zkušený závodník, který již poosmé vyhrál ve své 
kategorii a absolutním vítězem se stal počtvrté za se-
bou. Křišťálový putovní pohár, který převzal z rukou ředi-
tele Muzea Jindřichohradecka Jaroslava Pikala, má u něj 
doma skoro už své stálé místo. 
Celkem se soutěže zúčastnilo 51 běžců, z  nichž nejmlad-
ší účastnici Františce Hákové z Dolní Radouně bylo 3,5 roku 
a nejstaršímu závodníku Jiřímu Paulovi z Horního Žďáru 68 let. 
Většina účastníků byla přímo z Jindřichova Hradce a z blízkého 
okolí, jeden účastník přijel z Kardašovy Řečice a nejdál to měl 
k naší věži zasloužilý „veterán“ Jaroslav Končický z Poděbrad.

Vítězi jednotlivých kategorií se stali: 
Chlapci do 15 let - Michal Šamko (0:46:05)
Dívky do 15 let - Vendula Hořejší (1:05:09)
Mládež do 25 let - Daniel Radvanský (0:40:06)
Dospělí nad 25 let - Jakub Vaňásek (0:47:90)
Mladší „senioři“ nad 35 let - Ondřej Kučera (0:56:47)
Starší „senioři“ nad 45 let - Petr Votava (0:56:44)
„Veteráni“ nad 55 let - Vladimír Nosek (1:06:15)

Každý účastník obdržel diplom s časem, za který 
zdolal 153 schodů městské vyhlídkové věže a vítě-
zové jednotlivých kategorií získali keramické pohá-
ry z dílny Romany Hulíkové.

Pavla Míchalová

  Jindřichův Hradec bude patřit dokumentárnímu � lmu
Evangelická církev v  Jindři-
chově Hradci a  kavárna Fo-
toCafé pořádají ve dnech 24. 6. - 
25. 6. 2015 Dny dokumentární-
ho � lmu.
V  těchto dnech proběhnou pro-
jekce dokumentárních � lmů z pro-
jektu „Člověk v tísni – Promítej i ty“ 
pro žáky základních škol v J. Hrad-
ci. V  podvečerních hodinách pak 
proběhnou projekce dokumentár-
ních � lmů z  Ústavu pro studium 
totalitních režimů, které se věnují 
době komunistické totality v  na-
šem státě. Na tyto � lmy bude na-
vazovat beseda s autory � lmů.  

Projekce pro žáky osmých a de-
vátých tříd I., II. a III. ZŠ v J. Hrad-
ci se uskuteční v  dopoledních 
hodinách. Po domluvě s pedago-
gy těchto škol byly vybrány � lmy 
z projektu „Člověk v tísni – Promí-
tej i ty“. Tyto dokumenty se věnu-
jí lidským právům, ochraně příro-
dy, apod. Žáci navštíví tyto � lmy: 
Na  sever od  slunce, Punkový 
syndrom a Manželka za 50 ovcí.
Filmy pro veřejnost byly vybrá-
ny z produkce Ústavu pro studi-
um totalitních režimů. Veřejnos-
ti nabídneme dva � lmy. Ve středu 
24. 6. � lm „Neznámá česká stě-

na smrti“, který pojednává o his-
torii železné opony a  zaměřuje 
se na  oblast Jindřichohradec-
ka. Projekce a besedy se zúčastní 
autoři projektů o  historii železné 
opony – Luděk Navara a  Miro-
slav Kasáček.
Ve čtvrtek 25. 6. pak představí-
me � lm „Cáry starých � lmů“, což 
je pořad složený z unikátních do-
kumentárních, dobových, taj-
ně pořízených � lmových na-
hrávek věnujících se českému 
undergroundovému hnutí. Film 
je chronologicky propojen a  uce-
len komentářem jednoho ze zakla-

datelů zdejšího undergroundové-
ho hnutí Františka Stárka Čuňase. 
Po  projekci bude následovat be-
seda s  Františkem Stárkem Ču-
ňasem.
Všechny projekce se konají 
v  prostorách kavárny FotoCafé 
(prostory Muzea fotogra� e 
a moderních obrazových médií).
Podvečerní projekce pro veřejnost 
začínají v 18.00 hodin a pokračují 
besedou s autory � lmů.
Vstup je zdarma. Všechny srdeč-
ně zveme.

Blanka Nová, Jana Závodská, Josef Snížek  

  Jindřichohradečtí hrdinové I. světové války se na Ukrajině dočkají pamětní desky
Obec Starý Martinov (Staryi Martyniv) v Ivanofrankivské oblasti na Ukrajině bude v neděli 28. června letošního roku místem, kde bude slavnostně 
odhalena pamětní deska padlým příslušníkům 75. pěšího pluku v Jindřichově Hradci. Stane se tak u příležitosti 100. výročí bojů na řece Dněstr prá-
vě u obce Starý Martinov. Plánovaný program zahrnuje od 9.00 hodin mši svatou v řeckokatolickém kostele ve Svatém Martinově a od 10.00 hodin 
pak samotný pietní akt odhalení pamětní desky. Tu věnovalo u příležitosti zmíněného významného výročí město Jindřichův Hradec. 

Ladislav Holický

  Čapkův pejsek s kočičkou rozezpívali děti na Střelnici
5. května dopoledne se Kulturní 
dům Střelnice v Jindřichově Hrad-
ci zaplnil dětmi z  mateřských 
a prvních stupňů základních škol, 
které navštívily dva dopolední 
koncerty „Povídejme si děti“ Hu-
debního divadla dětem Michae-

Josefa Čapka není dětem nezná-
mé. A když se do těchto pohádek 
zakomponuje spousta hezkých 
a  veselých písniček, vznikne ne-
všední a  pro děti velmi zábavné 
pohádkově-hudební představe-
ní. „Krásný zážitek s  vašimi dět-

mi, ostatně jako vždy když k vám 
přijedeme,“ řekla nám po  kon-
certech autorka a  hlavní prota-
gonistka představení Michaela 
Novozámská. „Obě dnešní před-
stavení byla skvělá. Děti výborně 
                    (pokračování na str. 10) 

  Rolnička děkuje všem lidem dobré vůle
Diakonie ČCE – středisko Rolnička 
pořádala v  dubnu 14. ročník ve-
řejné pouliční sbírky v 11 městech 
Jihočeského kraje. V  Jindřicho-
vě Hradci jste mohli dobrovolníky 
ve žlutých tričkách se zapečetěnou 
pokladničkou potkat ve  čtvrtek 
16. dubna.
S  velkým potěšením můžeme na-
psat, že v  Soběslavi lidé do  na-
šich pokladniček přispěli část-
kou 17  856 Kč, výtěžek ve  všech 
11 městech byl 207  950 Kč. Ty-

to peníze jsou určeny na  Otevře-
ní obchodu dobré vůle, tedy ob-
chodu s věcmi z druhé ruky, který 
dává práci lidem s  postižením. 
Vznikne zde 8 pracovních míst 
pro lidi s  mentálním a  kombino-
vaným postižením. Stavební prá-
ce na  obchodu byly již ukončeny 
a  částečně uhrazeny právě z  vý-
těžku letošního ročníku Rolničko-
vých dnů. Nyní nakupujeme vyba-
vení obchodu, montujeme regály 
a vybalujeme zboží. Od června náš 

Obchod dobré vůle můžete navští-
vit v budově bývalé 8. ZŠ na Sídlišti 
nad Lužnicí v Táboře.
Děkujeme studentům jindřicho-
hradecké Střední odborné ško-
ly a  Fakulty managementu VŠE 
za  pomoc při sbírce, nestálému 
dubnovému počasí, že k  nám by-
lo milosrdné a  celou dobu koná-
ní sbírky nám přálo a samozřejmě 
všem lidem z  Jindřichova Hradce, 
kteří nám přispěli.
Pokud máte doma nepotřebné, 

ale funkční věci, můžete je darovat 
Rolničce. My je oprášíme, vystaví-
me a  prodáme v  Obchodu dobré 
vůle. Takže nám pomůžete nejen 
� nančně, ale hlavně dáte práci li-
dem s  postižením. V  případě zá-
jmu můžete kontaktovat vedoucí 
Obchodu dobré vůle na  telefonu 
739 386 087 nebo na e-mailové ad-
rese obchod@rolnicka.cz. Více in-
formací se dozvíte na našich webo-
vých stránkách www.rolnicka.cz.

Ludmila Pokorná

ly Novozámské z Hradce Králové. 
A kdo viděl z divadla vycházející 
děti, musel na  jejich tvářích po-
znat, že se jim koncert líbil. Ostat-
ně téma tří pohádkových příběhů 
napsaných na  motivy pohádek 
„O pejskovi a kočičce“ spisovatele 

Absolutní vítěz - Daniel Radvanský

Při oblíbené akci Běž na věž padl rekord
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reagovaly a  zpívaly, a  to mě a  mého 
kolegu Tomáše Krečmera těší a  po-
vzbuzuje. Je inspirující a  radostné 
spolupracovat s  takovým dětským 
publikem. Koncerty se vyvedly i  dí-
ky pomoci � rmy Energetické centrum 
s.r.o. z  Jindřichova Hradce, které moc 
děkujeme. Těšíme se na příští návště-
vu u  vás v  roce 2016, kdy přijedeme 
i  s  chlapeckým sborem Bonifantes 
a  písničkovým domečkem“. Ve  třech 
pohádkách „Jak si pejsek roztrhl kaťa-
ta“, „O pyšné noční košilce“ a „Jak vaři-
li dort“ zazněla spousta písniček, které 
doplňovaly děj a děti je s chutí přijaly 
a za pomoci herců Hudebního divadla 
dětem si je rády zazpívaly. 

Milan Balla
Foto: archiv divadla

  KOLOpárty bude bavit i pomáhat
Celý měsíc květen v  Jindřichově 
Hradci probíhala soutěž Do práce 
na kole 2015, která spočívá ve vý-
měně auta za  kolo při cestách 
do práce. Soutěžící poctivě šlapa-
li a sbírali zelené kilometry. Jak to 
všechno dopadlo, se můžete do-
zvědět na  Závěrečné KOLOpár-
ty, která proběhne společně se 
soutěží KOLO V(t)IP v prostorách 
Městské plovárny v Denisově uli-
ci v pátek 12. června od 17.00 ho-
din. Na akci je zvána široká veřej-
nost. Budou vyhlášeni vítězové 
jednotlivých soutěží. O  hlavní 
cenu – poukázku na cyklozájezd 
v  hodnotě 5  000 Kč se bude lo-
sovat ze všech, kteří pravidelně 
šlapali do práce na kole. V Jindři-
chově Hradci se soutěže zúčast-
nilo celkem 208 cyklistů z  třiceti 
� rem, což znamená nárůst o  ví-
ce jak 30% oproti minulému roč-
níku, kdy se v  Hradci jezdilo po-
prvé. Milou povinnost bude mít 

na slavnosti zástupce Nadačního 
fondu rozvoje města Jindřichova 
Hradce, který předá šek Roma-
novi Pišnému - novináři na  inva-
lidním vozíku. Šek bude v  hod-
notě, která odpovídá celkovému 
množství kilometrů, které Hra-
dečáci v soutěži našlapali, neboť 
letos šlapal Hradec za  Romana. 
Slavnostní vyhlášení chystá ne-
jedno překvapení. Kdo přijede 
na  zajímavě, bláznivě, vtipně či 
odvážně upraveném, vymódě-
ném, „vytuněném“ kole, může se 
účastnit soutěže KOLO V(t)IP. Ze 
soutěžících kol uděláme výsta-
vu a  vítěze vyberou diváci hla-
sováním. Vítěz obdrží tablet. KO-
LOpárty vyvrcholí vystoupením 
jarošovské hudební skupiny Lov-
ci mamutů. Více o soutěži i vyhlá-
šení na  http://www.dopracena-
kole.net

Lenka Michalcová
Foto: Josef Böhm

  Také Jindřichův Hradec se zapojil do akce „Ukliďme Česko“ 
V  sobotu 18. 5. 2015 proběhla 
v  Jindřichově Hradci celorepub-
liková akce „Ukliďme Česko“. Tato 
kampaň se zaměřuje na odklíze-
ní černých skládek či drobného 
nepořádku volně rozházeného 
v krajině. Účast dobrovolníků na 
úklidu přispívá nejen k  příjem-
nějšímu prostředí, ale také k šet-
ření � nancí z  městských a obec-
ních rozpočtů. Tento rok se akce 
po celé republice zúčastnilo přes 
31 tisíc dobrovolníků a dobrovol-
nic (včetně dětí), kteří odklidili 
přes tisíc tun odpadu.
V  Jindřichově Hradci uspořá-
dal Hamerský potok akci pro ve-
řejnost ve spolupráci se skauty 
a skautkami ze střediska Zlatá 
Růže. Lidé z Hamerského potoka 
a dobrovolníci (celkem 22 lidí) 
vyčistili od odpadků lesopark 
u sv. Jakuba, včetně cesty na Po-
lívky. V  tomto úseku, ačkoliv je 

pravidelně uklízen, sesbírali zhru-
ba 60 kg drobného odpadu. Tři-
náct skautů a skautek se zaměři-
lo na lesík mezi sídlištěm Vajgar a 
Otínem. Nasbíraný odpad (včet-
ně „pokladů“ jako jsou lednice, 
nábytek, několik pneumatik či te-
levize), který hyzdil toto oblíbené 
procházkové místo, odhadli při-
bližně na 350 kg.
Akce se zúčastnilo také několik 
jindřichohradeckých základních 
škol. Aktivní byly zejména žáci 
2. ZŠ, kterým se podařilo sebrat 
velké množství odpadu zejména 
pod supermarkety Kau� and a Al-
bert, ale i v okolí železničního ná-
draží. Odvoz sesbíraného nepo-
řádku pak zajistily Služby města 
Jindřichův Hradec. 
Tímto bychom chtěli všem zú-
častněným poděkovat. Mrzí nás 
však, že na řadě míst, kde byl ne-
pořádek uklizen, dnes už není 

snaha mnoha rukou téměř po-
znat. Ocenili bychom, kdyby pří-
ští rok bylo k úklidu pohozených 
odpadků méně. 
Závěrem připomínáme, že je 
možné nadále upozorňovat na 
černé skládky či další nešvary 
v  okolí pomocí mobilní aplikace 

či webových stránek Zmapujto.
cz. Vaše hlášení se dostanou ke 
kompetentním lidem z městské-
ho úřadu, případně mohou být 
využita během dalšího ročníku 
akce „Ukliďme Česko“. 

Kamila Půlpytlová, Petr Hesoun

Skautky a skauti ze střediska Zlatá růže po úklidu
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CHCETE NÁS?
Čert, kříženec, pes, cca 3-4 roky, kastrovaný
Čert je mladý, statný pes. S fenkami 
vychází dobře, některé pejsky ale 
nemusí. Je zvyklý žít venku, byl by 
perfektní jako rodinný mazlík na za-
hradu, který spolehlivě domek ohlí-
dá a  za  plotem budí respekt. K  li-
dem je velice kontaktní a milý.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

Pegi, kříženka, fena, cca 7 let
Pegi je dáma v nejlepších letech. Je 
velice kontaktní a milá, čiperná a pl-
ná elánu. Ostatní pejsky toleruje, ale 
raději ji doporučujeme jako jedi-
náčka. Kočičky prohání. Je čistotná, 
zvyklá žít v bytě. Je střední velikos-
ti (13,5 kg). Má kupírovaný ocásek.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
 

Pritta, kříženka, fena, cca 4-5 let, kastrovaná
Pritta je milá fenečka, která se cizích 
lidí bojí. V žádném případě ale není 
zlá, pokud se na ni jde s klidem, ne-
chá se pohladit a  manipulovat se-
bou. V bytě se již naučila být čistot-
ná, na vodítku také chodí, ale pokud 
se poleká, ještě trochu panikaří. Dá-
le pracujeme na jejím seznamování s normálním životem. Zatím 
znala jen život ve velké smečce a jedno uzavřené místo, vše je pro 
ni nové. S kočičkami vychází bez problémů, o další drobné zví-
řectvo (morčata, papoušci) zájem neprojevuje. S ostatními pej-
sky vychází dobře, i když zprvu se jich trochu bojí a vrčí na ně, ale 
jak zjistí, že jí nic nehrozí, skamarádí se.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Korneola, kočička, 1 rok a 8 měsíců, kastrovaná
Korneola je kočička zvyklá v  bytě 
v  rodině s  dětmi. U  nás byla zprvu 
vystresovaná, po  chvíli se otrkala 
a  dnes je to velmi čistotná vedou-
cí kočičího osazenstva. Velmi se 
ve  společnosti ostatních kočiček 
prosazuje, nemá problém ostatní 
vyhnat od misky nebo od mazlení. Je to prostě osobnost. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Dolce, kočička, 1 rok a 8 měsíců, kastrovaná
Dolce je hodná, mazlivá kočka. Je 
zvyklá žít v bytě ve společnosti dal-
ší kočičky.
Kontakt pro zájemce - 
603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Orange, kocour, 9 měsíců
Budoucí kastrace podmínkou adop-
ce. Orange  je hodný a  čistotný ko-
courek,  velmi milý, mazlivý, zvyklý 
na ostatní kočičky i děti. 
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 ČERVNU 2015

Planety Merkur a Mars jsou nepozorovatelné, Venuši a Jupiter spatříme večer 
nad západem. Saturn je pozorovatelný po celou noc, Uran ráno nad východem 
a Neptun ve druhé polovině noci.   
Pozorování Měsíce je velmi hezké a poutavé, nejlépe kolem první čtvrti, kdy jej 
Slunce osvětluje z pravého boku, a proto výškově rozdílné útvary na jeho povr-
chu, vrhají stíny do měsíční krajiny.  Obraz v dalekohledu je tak vidět lépe prostoro-
vě a je velice působivý.  Měsíc projde 2. června úplňkem, 9. června poslední čtvrtí, 
16. června novem a 24. června nastane první čtvrť.  Dne 10. června je Měsíc v příze-
mí (369 675 km), 23. června v odzemí (404 171 km).    
I Slunce je zajímavé, za jasného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa tep-
lejší -fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciálním dalekohledem 
na Hvězdárně pak uvidíte i protuberance, � lamenty a další děje na Slunci.
Obloha na přelomu jara a léta je, jako v každé jiné roční období, velmi pěkná, nabí-
zí k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých ob-
lastí a objektů.

Další zajímavosti červnové oblohy roku 2015:

1. 6. - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,1° jižně) 
6. 6. - Venuše v největší východní elongaci (45° od Slunce) 

12. 6. - planetka (2) Pallas v opozici se Sluncem
14. 6. - Mars v konjunkci se Sluncem

20. 6. - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 6,3° jižně; seskupení Měsíce, Venuše a Jupiteru večer 
na západě pozorovatelné 19. až 21. 6. v blízkosti hvězdy α Leo (Regulus))

20. 6. - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 5,3° jižně)
21. 6. v 17.36 hodin - začátek astronomického léta, letní slunovrat (17.38); Slunce vstupuje do 

znamení Raka
24. 6. - Merkur v největší západní elongaci (22° od Slunce)
29. 6. - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,2° severně)

Návštěvní hodiny pro veřejnost v květnu 2015:
odpoledne: úterý, čtvrtek a pátek: 14.00 - 16.00 hodin

večer: úterý a pátek: 21.00 – 23.00 hodin

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu.

Čtěte:
• V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí, v případě nepřízni-

vého počasí ve večerních hodinách je otevřeno pouze do 22.00 hodin a jako náhradní pro-
gram nabízíme projekci � lmů a pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentářem.

• Členové ČAS a kroužků DDM mají po předložení platného členského průkazu vstup volný.
• Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně tří-

denním předstihem!!!

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

Jana Jirků

Vstupné (není-li 
uvedeno jinak)

v rámci běžné 
otevírací doby

mimo běžnou otevírací dobu 
v  pracovní dny (pro exkurze 

po předchozí domluvě)

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

dospělí 30 Kč 50 Kč 70 Kč

děti do 15 let 20 Kč 30 Kč 40 Kč
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KULTURNÍ SERVIS
  Ve městě nad Vajgarem opět zazáří vycházející hvězdy hudebního nebe

Již tradičně proběhne v  našem 
městě koncert laureátů meziná-
rodní hudební soutěže Concer-
tino Praga. Tato soutěž České-
ho rozhlasu propaguje klasickou 
hudbu a  seznamuje veřejnost 
s  nejlepšími domácími i  zahra-
ničními interprety nastupující 
generace mladých hudebníků. 
Nejúspěšnější z  nich, které vybí-
rá mezinárodní porota, absolvu-

jí koncert v  pražském Rudol� nu 
a následně koncertní turné po již-
ních Čechách. To je pro ně často 
významnou událostí v  počátku 
jejich umělecké kariéry. V  Jindři-
chově Hradci se tento rok kon-
cert laureátů uskuteční 26. červ-
na od  19.00 hodin v  Rytířském 
sále a  je vysílán přímým přeno-
sem rozhlasovou stanicí Český 
rozhlas Vltava. V  rámci koncertu 

zazní skladby Johannese Brahm-
se, Ludwiga van Beethovena, Be-
dřicha Smetany a dalších. Více in-
formací o  koncertu i  jihočeském 
turné se dozvíte na  webových 
stránkách soutěže concertinopra-
ga.cz a  ve  vysílání Českého roz-
hlasu České Budějovice.
Celý 47. ročník Jihočeského fes-
tivalu Concertino Praga se koná 
pod záštitou starosty města Jind-

řichův Hradec Stanislava Mrvky. 
Termíny ostatních koncertů jiho-
českého turné: 22. 6. 2015 Čes-
ký Krumlov, 23. 6. 2015 Bechyně, 
24. 6. 2015 Třeboň, 25. 6. 2015 
České Budějovice.

Yvetta Papežová

 Dny města Jindřichův Hradec zabaví celou rodinu
(pokračování ze str. 1)
Následující den 6. června bude 
zámek patřit především dětem. 
V parčíku před vstupem do zám-
ku se mohou děti projet na poní-
cích a na  II. nádvoří na ně čekají 
od  14.00 do 20.00 hodin pro ně 
připraveny různé hry, soutěže, 
historické kolotoče, tvořivá díl-
na ateliéru Tvor, živá medvíďa-
ta, ochutnávka kaše s Bílou paní 
v Černé kuchyni a ukázka výroby 
hraček, se kterými si budou moci 
děti i pohrát. 
Na III. nádvoří od 14.00 do 22.00 
hodin v  opravdu bohatém pro-
gramu pobaví děti i jejich rodiče 
loutkoherecká skupina Loudadlo 
spolupracující s  Českou televizí 
Praha, a to s  pohádkou Na  kou-
zelném paloučku s  hosty pořa-
du JŮ a HELE, Vladimír Hron, kte-
rý zazpívá dětem známé písničky 
z dětských � lmů a pohádek a bi-
cí soubor Wildsticks s  netradiční 
bubenickou show. Ve  večerních 
hodinách opět vystoupí král čes-
kých hudebních imitátorů Vla-

 Na letišti budou k vidění ukázky práce složek IZS

Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec 
ve  spolupráci se složkami integrovaného zá-
chranného systému pořádá dne 13. 6. 2015 
od 13.00 do 17.00 hodin „ VI. ročník Ukázky prá-
ce složek IZS“, a to tentokrát v prostorách letiště 
Jindřichův Hradec. Akce se bude konat pod zá-
štitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly 
a pod záštitou starosty města Stanislava Mrvky. 
Návštěvníci akce uvidí ukázku vysazení po-
mocí padáku, dynamickou ukázku taktiky ma-
lých jednotek, dynamickou ukázku bojové 

techniky 44. lmopr – LOV IVECO, KBVP Pandur 
II. Účast přislíbili i členové Klubu vojenské histo-
rie plk. Josefa Švece.
Policie ČR ÚO Jindřichův Hradec předvede ná-
vštěvníkům ukázku práce kynologů – zadržení 
pachatele (policejní pes LAB – specialista na vy-
hledávání drog), ukázku práce dopravní policie 
„Vidět a být viděn“ (povinná a doporučená výba-
va jízdního kola), techniku PČR – ruční laserový 
radar, zastavovací pás, policejní VW Passat, mo-
tocykl YAMAHA, velitelsko – štábní vozidlo PČR. 
Pracovníci ZZS Jindřichův Hradec představí ná-
vštěvníkům s dispečerem telefonicky asistova-
nou neodkladnou resuscitaci, stánek biohazard 
týmu, OS ČČK Jindřichův Hradec bude návštěv-
níkům měřit BMI, tlak, maskovat poranění, při-
jede i vodní záchranná služba. 
Dále bude k vidění technika JSDHM Jindřichův 
Hradec, profesionální hasiči ze stanice Jindři-
chův Hradec předvedou návštěvníkům akce 

ukázku dopravní nehody, především vyproště-
ní z vozidla. 
Městská policie Jindřichův Hradec představí ná-
vštěvníkům techniku a vozidlo, stejně tak bude 
možnost střelby z airsoftových pistolí. 
Účast na  akci je dojednána i  s  BESIP teamem 
a  jejich mobilním dopravním hřištěm, s  odta-
hovou službou KOROSTENSKI, se zdravotní po-
jišťovnou MVČR  (soutěže, hry pro děti, zdravý 
životní styl). Návštěvníci budou moci vyzkou-
šet elektrokola � rma Cyklo Pospíšil, přijede me-
zi nás i  Autoškola Oldřicha Čondla, � rma AR 
SERVIS s.r.o. Jindřichův Hradec vystaví škody FA-
BIA s možností testovací jízdy  a má připraveny 
soutěže o hodnotné ceny.
Moderátorem akce bude Michal Arnošt, občerst-
vení je zajištěno. Akce se koná za každého počasí.
Více informací na  www.sdh-jindrichuvhradec.
estranky.cz

Kateřina Svobodová

dimír Hron se svojí  ONE MAN 
SHOW plnou písniček, gagů a ne-
čekaných situací. Program celého 
dne završí koncert kapely YOYO 
BAND, na kterém zazní známé hi-
ty jako např. Rybitví, Karviná, Je-
dem do Afriky…
Po  celý tento den bude zdarma 
vstup na  Černou věž (hladomor-
na), Městskou věž, do  Muzea fo-
togra� e a moderních obrazových 
médií a do Domu gobelínů.
Vstupné na všechna vystoupení 
a koncerty je volné.

Yvetta Papežová
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červen 2015 www.jh.cz
4. 6. 17:00, 20:00
DÍTĚ ČÍSLO 44
Thriller/USA/2D
5. 6. 17:00, 20:00
ZEMĚ ZÍTŘKA
Sci-Fi, Rodinný/USA/2D
6.-7. 6. 17:30, 20:00
ŽIVOT JE ŽIVOT
Komedie/ČR/2D
11. 6. 17:00, 20:00
AVENGERS: AGE OF ULTRON
Akční, Sci-Fi/USA/2D
12. 6. 17:30, 20:00 
DIVOKÁ DVOJKA
Komedie, Akční/USA/2D
13.-14. 6. 17:30
SEDMERO KRKAVCŮ
Pohádka/ČR,SR/2D
13.-14. 6. 20:00
INSIDIOUS 3: POČÁTEK
Horror/USA/2D
17. 6. 19:00
SLEPÁ (ART kino)
Drama/Norsko/2D
18. 6. 17:30, 20:00
DRUHÁ MÍZA
Komedie/USA/2D
19. 6. 17:30 20:00
ANDÍLEK NA NERVY
Komedie/ČR/2D
20.-21. 6. 17:00, 20:00
JURSKÝ SVĚT
Dobrodružný, Sci-Fi/USA/3D
25. 6. 17:30, 20:00
LÁSKA NA PRVNÍ BOJ
Komedie/Francie/2D
26. 6. 17:00, 20:00
SAN ANDREAS
Dobrodružný/USA/3D
27.-28. 6. 17:30
MIMONI
Animovaný/USA/3D
27.-28. 6. 20:00
ODEBRAT Z PŘÁTEL
Horror/USA/2D
2. 7. 17:30, 20:00
POUTNÍK – NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA 
COELHA
Životopisný/Brazílie/2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

Představení se od června do konce srpna 
nekonají.

Předprodej vstupenek na http://kino.jh.cz pro-
střednictvím mobilní aplikace Cool Ticket nebo 

v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena

  Inspirace z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ - 19. - 28. 6. 2015 
Mezinárodní festival Divadlo evropských 
regionů a Open air program 2015
Klicperovo divadlo, Divadlo Drak, historické 
centrum města, Žižkovy sady, nábřeží. Předsta-
vení kvalitních inscenací divadel a amatérských 
sdružení z České republiky a zahraničí, dopro-
vodné akce – workshopy, koncerty, výstavy 
a setkání divadelníků. Open Air Program je ne-
soutěžní divadelní přehlídka, která se odehrá-
vá na otevřených scénách historického centra.

CHEB - 10. 6. – 13. 6. 2015
Chebské dvorky
Dvory, dvorky, zahrady, uličky a zákoutí měs-
ta ožijí divadelními představeními, � lmovými 
projekcemi či koncerty. Představí se výtvarníci 
a fotografové, studenti i umělecká seskupení 
se svými projekty. Na zdech, plotech i zábrad-
lích, ve vzduchu a na zemi se ocitnou fotogra-
� e, malby, gra� cké práce, kresby, prostorové 
plastiky i sochy.

KUTNÁ HORA - 20. - 21. 6. 2015 
Královské stříbření Kutné Hory
Každoroční gotická slavnost, připomínající 
slavné tradice královského horního města Kut-
ná Hora. Město vítá krále Václava IV. s  celým 
královským dvorem. Komponovaný program 
probíhá mimořádně v okolí chrámu sv. Barbory 
a přilehlých zahradách Jezuitské koleje.

LITOMYŠL - 11. 6. - 5. 7. 2015
Smetanova Litomyšl 2015
Mezinárodní operní festival.

POLIČKA - 6. 6. 2015 
Čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční prohlídka Poličky se zapojením 
řady institucí, tentokrát i vernisáž a slavnost-
ní představení projektu 750 tváří Poličky a vy-
stoupení Ivana Hlase v  rámci akce „Výměna 
festivalů České inspirace“.

TELČ - 11. - 13. 6. 2015
XI. ročník Evropského � lmového festivalu 
o umění Arts&� lm 2015
Filmové projekce, koncerty, vernisáž výstavy, 
koncerty, zábavné odpoledne pro děti s Čes-
kou inspirací. Poprvé workshop s Danem Svát-
kem a  jeho kolegy pro všechny � lmové nad-
šence, profesionály, amatéry a fanoušky.

TŘEBOŇ - 26. - 28. 6. 2015 
Okolo Třeboně 
Multižánrový festival pro celou rodinu - spous-
ta muziky, divadlo, trhy, cyklovýlet a pro kaž-
dého něco.

Bližší informace a  mnohem více tipů na  vý-
let naleznete na  našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

  VYBRANÉ ČERVNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
DRUHÁ MÍZA
(Danny Collins)
Komedie/USA/Indigo Film/2D

Jeden dopis mu mohl změnit život. Teď se musí změnit on sám. Vy-
nikající Al Pacino jako stárnoucí rocková hvězda Danny Collins dojíž-
dí svoji životní dráhu ve stálých kolejích. Jednoho dne jeho manažer 
(Christopher Plummer) odkryje 40 let starý nedoručený dopis, kte-
rý Dannymu napsal John Lennon. Píše v něm: „Zůstaň věrný sám 
sobě. Zůstaň věrný své hudbě”. Chce mu tak podat pomocnou ruku 
v zorientování se v širých vodách slávy a úspěchu, v tom, co sám 
prožil. Na základě dopisu se Danny rozhodne zabrzdit a chytá dru-
hou mízu. Dá se na cestu k znovuobjevení své rodiny a hledání pra-
vé lásky. Film byl inspirován skutečnou událostí, John Lennon tako-
vý dopis opravdu napsal.
Hrají: Al Pacino, Melissa Benoist, Jennifer Garner, Michael Caine, Jo-
sh Peck, Annette Bening, Bobby Cannavale, Christopher Plummer
Režie: Dan Fogelman
Hrajeme:  18. 6. 2015 od 17:30 a 20:00

JURSKÝ SVĚT
(Jurassic World)
Dobrodružný, Sci-Fi/USA/CinemArt/3D

Park se otevírá. Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excen-
trického milionáře Johna Hammonda, který chtěl na odlehlém 
ostrově z dinosauří DNA vypěstovat Jurský park s živými exponá-
ty. Od té doby se ale mnohé změnilo, park jede na plné obrátky, 
ročně jím projdou milióny nadšených návštěvníků, kteří s očima 
navrch hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých“ živočichů. Jen-
že vedení parku stále hledá nové způsoby, jak tuto jedinečnou 
atrakci ještě víc zatraktivnit. A v tu chvíli přijdou komplikace. 
„Můžeme sledovat ty nejúžasnější tvory, jací kdy kráčeli po Zemi, 
ale z nějakého důvodu nám to nestačí. Chceme ještě něco lepší-
ho a ti, kdo z toho pro� tují, se snaží tuhle touhu uspokojit. Připa-
dá vám T-Rex malý? Vyrobíme vám větší zvíře,“ popisuje výchozí 
bod příběhu Jurského světa jeho režisér Colin Trevorrow (duchov-
ní otec projektu Steven Spielberg se tentokrát spojil s rolí výkon-
ného producenta). Vědecké experimenty s  novými druhy mo-
hutně podporuje strohá manažerka parku Claire Dearing (Bryce 
Dallas Howard), která ve zvířatech vidí především čísla. Na roz-
díl od ní v nich biolog Owen Grady (Chris Pratt) vidí hlavně ne-
bezpečí, zvlášť ve tvorech, které nestvořila příroda, ale laboratoř. 
Události mu dají za pravdu, když se jeden z takových mazlíčků 
doslova urve ze řetězu a začne si vylepšovat jídelníček zaměst-
nanci parku a posléze také návštěvníky, mezi nimiž jsou také dva 
synovci Claire, kteří za tetou přijeli na prázdniny.
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Judy Greer, 
Katie McGrath, Vincent D‘Onofrio, Nick Robinson, Omar Sy 
Režie: Colin Trevorrow
Hrajeme: 20. a 21. 6. 2015 od 17:00 a 20:00

Zdroj: www.csfd.cz;  www.cinemart.cz;  www.bohemiamp.cz
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 Navštívit Dům gobelínů v červnu se rozhodně vyplatí
Den otevřených dveří v  Domě gobelí-
nův rámci Dne města
sobota 6. 6. 2015 (10.00 – 17.00 hodin)
Komentované prohlídky v 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00 hodin a dílny pro děti.
Stejně jako loni mohou návštěvníci zdarma po 
celý den absolvovat komentované prohlídky 
s  průvodcem v  nabídnutých hodinách, uvi-
dí restaurátorky při práci, malí i velcí zájemci 
o tkaní si mohou tuto techniku na čtyřlistých 
a kolíkových stávkách sami vyzkoušet, v  ki-
nosále budou promítány krátké � lmy o tka-
ní. Nebude chybět marcipánový obchůdek. 
Vstup celý den zdarma!

Muzejní noc v Domě gobelínů
pátek 12. 6. 2015 (18.00 – 22.00 hodin)
Malé i velké návštěvníky zveme na prohlíd-
ku muzea v netradičních  nočních hodinách. 
Pod vedením zkušených lektorů si zájemci vy-
zkouší tkaní na stavu, předení na kolovrátku 
a plstění, motání provazů, tiskání na textil, 
práci s  papírem. Příchozí uvidí restaurátor-

ky při práci, se svými díly se pochlubí žáky-
ně kroužku tkaní pod vedením lektorky Milevy 
Müllerové. Odpočinout si mohou všichni v na-
ší útulné kavárničce nad výbornými domácími 
delikatesami. Za splnění praktických úkolů ob-
drží děti malou pozornost na pokladně muzea.

Výstava „ Textile News:  Langeweile. Bore-
dom. Ennui. Nuda“ (13. 6. – 30. 8. 2015)
Vernisáž mezinárodní putovní výstavy minia-
tur zhotovených technikou patchworku se ko-
ná v sobotu 13. 6. 2015 v 15.00 hodin v Domě 
gobelínů.
Nuda? Co je to za téma? 250 zaslaných patch-
worků od 150 účastníků ze 14 zemí jsou důka-
zem toho, že tato soutěž pořádaná výtvarni-
cí Gudrun Heinz pod záštitou � rmy BERNINA 
byla vším jiným, jen ne nudou. Úvodní slovo 
pronese ředitelka Prague patchwork meeting 
Jana Štěrbová.

Koncert Štěpána Raka
pondělí 22. 6. 2015 (začátek v 19.00 hodin 

kostel sv. Jana Křtitele, pořádá Dům gobelínů 
ve spolupráci s MJH)

Výstava „Rudolf Mejsnar – Tapisérie/ Od ná-
vrhu k realizaci“ (do 7. 6.)
Výstava dlouhodobá „Československý len 
pro New York“ (do 12. 6. 2016!)
„Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ V. No-
váka v J. Hradci“ (do 10. 6.)
Budeme se v červnu těšit na vaši návštěvu!
Otevřeno denně mimo pondělí: 10.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00 hodin www.dumgobelinu.cz

Rita Škodová

  Kulturní dům Střelnice zve do divadla
Kulturní dům Střelnice uvádí di-
vadelní hru Marca Camolettiho 
„MANŽELSKÝ POKER“ dne 
4. června v 19.00 hodin ve spole-
čenském sále v rámci předplatné-
ho skupiny A. Divadlo Palace.
V  režii Petra Hrušky hrají: Jiří 
Langmajer, Daniela Šinkorová, 
Kateřina Pindejová, Adéla Gon-
díková / Andrea Kerestešová, An-
drea Kerestešová / Michaela Sej-
nová, Jan Krafka, Petr Stach. 
Poker je naprosto geniální hrou 
především z toho důvodu, že díky 
své zdánlivé jednoduchosti, která 

přebíjí skrytou komplexnost, mů-
že oslovovat nejširší spektrum 
klientů. Přestože je poker pova-
žován za karetní hru, jedná se spí-
še o střet.
V životě nastávají situace, kdy do-
chází k „vyložení karet na stůl“, 
takže „karty jsou rozdány“ a jed-
notlivá kola vysvětlování a slov-
ních hříček, které ve své hře 
popsal slavný autor, mistr fran-
couzské konverzační komedie 
Marc Camoletti, vás dokonale 
pobaví.

Ivana Bačáková

  Letní koncerty rozšíří kulturní nabídku ve městě
Město Jindřichův Hradec ve středu 3. června zahajuje sérii letních koncertů v atriu Muzea fotogra� e a moderních obrazových médií od19.00 ho-
din koncertem uskupení S(W)INGING SAXOPHONES. 

Na další letní koncert zveme 12. června od 19.00 hodin na náměstí Míru, kde vystoupí Václav Koubek s kapelou. 

A posledním červnovým koncertem bude 24. června uskupení Parta starýho Hrouze v atriu Muzea fotogra� e a MOM od 19.00 hodin. 
V měsíci červenci se posluchači mohou těšit na šest letních koncertů a v měsíci srpnu na pět koncertů.

Ivana Bačáková
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 Na návštěvníky Muzea fotogra� e a MOM čekají čtyři nové výstavy a Muzejní noc 
Muzeum fotogra� e a  moderních 
obrazových médií zahájí v  červ-
nu hned čtyři výstavy; verni-
sáž prvních tří odstartuje v  pá-
tek 12. 6. 2015 v 18.00 hodin akci 
„Muzejní noc v  Muzeu fotogra-
� e a  MOM“ – představí se „Jiho-
české hrady a zámky objektivem 
19. století“ autora Pavla Scheu-
� era, předního historika fotogra-
� e, výstava „Kopp + Krátký – Dva 
pohledy na Itálii očima dvou čes-
kých fotografů“ a kolekce snímků 
od místních autorů s tematickým 
zaměřením na  Jindřichův Hra-
dec coby výstava iniciovaná zdej-
ším gymnazistou Janem Olivou. 
„Muzejní noc v  MF MOM“, při-
pravená v  rámci XI. ročníku Fes-
tivalu muzejních nocí, organizo-
vaného Asociací muzeí a  galerií 
ČR za  podpory Ministerstva kul-
tury, potrvá až do  půlnoci. Kon-
cem června přibude ještě zajíma-
vá výstava „Vinnetou za  kulisou“, 
uspořádaná ve spolupráci s Alšo-
vou jihočeskou galerií v Hluboké 
nad Vltavou, vernisáž v  sobotu 
27. 6. 2015 ve 14.00 hodin, jež při-
pomene prostřednictvím nejen 
originálních fotogra� í z  natáče-
ní dobově populární � lmové ma-
yovky.    

Po celý červen budou nadto k vi-
dění již probíhající výstavy „Karel 
Čapek fotograf“, unikátní „Dog-
ma“ Antonína Kratochvíla, foto-
gra� cké soubory „Za  zrcadlem“ 
a  „Tělesnosti“ z  tvorby studen-
tů Střední uměleckoprůmyslové 
školy sv. Anežky České v Českém 
Krumlově, s  níž muzeum inten-
zivně spolupracuje, a pilotní část 
expozice „Moc médií“, budované 
v kooperaci s Národním technic-
kým muzeem v Praze.     
Vstup na vernisáže a akci „Muzej-
ní noc v MF MOM“ je pro všechny 
zdarma. Návštěvníci mohou nad-
to využít k  bezplatné prohlídce 
objektu muzea, expozic a  výstav 
„Den volného vstupu do  Muzea 
fotogra� e a MOM“, který proběh-
ne v  sobotu 6. 6. 2015 u  příleži-
tosti „Dnů města Jindřichův Hra-
dec“. 
Pravidelná otevírací doba na výstav-
ní program je úterý až neděle a svát-
ky 10.00–12.30, 13.00–17.00 hodin 
a platí až do prosince. Plné vstup-
né činí 90 Kč, snížené 50 Kč a  ro-
dinné 160 Kč. Za zmínku stojí spe-
ciální vstupné pro školní skupiny; 
žáci do 10 let mají vstup zdarma, 
od 10 let v ceně 30 Kč za osobu. 

Eva FlorováHistorická fotogra� e jindřichohradeckého hradu a zámku pochází ze „Sbírky Scheu� er“

  Cenami ověnčená Noc na Karlštejně bude k vidění v Jindřichově Hradci
Dnes již českou klasiku Jarosla-
va Vrchlického, hudební komedii 
Noc na Karlštejně, přivezou na zá-
mek v Jindřichově Hradci členové 
Divadelního souboru Karla Čap-
ka a  Skupiny historického šer-
mu Hebrix z Třeště. Příběh o „ne-
chtěných“ ženách na  Karlštejně, 
velké lásce a  nakonec moudrém 
rozhodnutí císaře Karla IV., nastu-
dovali divadelníci a  šermíři spo-
lečně v roce 2011 a úspěch se zá-
hy dostavil. Velký zájem u  diváků 
a hlavně jejich příznivé ohlasy při-
nesly účinkujícím v  anketě Zlatá 
jeřabina 2011 celkové třetí místo 

z téměř stovky přihlášených (anke-
ta Kraje Vysočina o nejlepší kultur-
ní počin v  kraji). Herecké výkony, 
živý zpěv a historické kostýmy pak 
ocenila cenami a čestnými uznání-
mi i porota na postupové přehlíd-
ce Třešťské divadelní jaro 2012. 
Potěšila zvláště slova předsedy po-
roty Ladislava Vrchovského (no-
vinář, divadelní publicista a  kritik) 
„Mezi největší klady představení 
patří celkový vkus a  noblesa pro-
vedení, zde si skutečně třešťští di-
vadelníci potřásli rukou s autorem 
Jaroslavem Vrchlickým“.
Za úspěchem představení stojí ze-

jména obsazení hlavních předsta-
vitelů, celkem věrně odpovídající 
obsazení ve � lmu Zdeňka Podskal-
ského, dále pěvecké výkony, do-
bové kostýmy z dílny J. Havlíčkové 
a A. Hinka a výborná režie D. Obrd-
líkové. Řada diváků také přichází 
ze zvědavosti, jak se podařilo pře-
vést � lm na divadelní prkna. A z je-
jich reakcí je patrné, že podařilo!
Nečekaný úspěch a  zájem diváků 
způsobil, že Noc na Karlštejně zů-
stala v repertoáru souboru dosud. 
Kromě klasických představení v sá-
lech se muzikálem potěšili např. 
diváci na  hradech Zvíkově a  Roš-

tejně, na zámcích v Telči, Dačicích, 
Žirovnici, Brtnici nebo v areálu Mi-
levského kláštera či na hradebním 
parkáně v Jihlavě.
Sedmadvacáté představení ode-
hrají divadelníci v sobotu 20. červ-
na 2015 ve 20.30 hodin, tentokrát 
na  III. nádvoří zámku v  Jindřicho-
vě Hradci. Vstupné 90 Kč, děti do 
15 let a držitelé ZTP 60 Kč – před-
prodej v pokladně zámku.
Vše o  tomto projektu, včetně fo-
togalerie a kalendáře 2015 najde-
te na  webu www.noc-na-karlstej-
ne.eu.

Zdeněk Havlíček
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  Také Jindřichův Hradec si připomene 
významné výročí Jakuba Jana Ryby

Rok 2015 je jubilejním rokem Ja-
kuba Jana Šimona Ryby. Tento 
skladatel, vzdělaný učitel, spiso-
vatel, básník a regenschori se to-
tiž narodil před 250 lety v Přešti-
cích (26. 10. 1765) a zemřel před 
200 lety v  Rožmitále pod Třem-
šínem (8. 4. 1815). Zde se také 
po celý rok konají nejrůznější ak-
ce, kterými je Ryba připomínán 

jako významný představitel čes-
ké kantorské hudby na  přelomu 
18. a 19. století. Rybova tvorba je 
žánrově velice rozmanitá a  roz-
sáhlá, i  když jí zastiňuje přede-
vším hudba vánoční. Z  přibližně 
1100 skladeb se do dnešní doby 
dochovalo asi 400 skladeb církev-
ních a  světských jen velmi malé 
torzo.
Pěvecký sbor Smetana Jindřichův 
Hradec se připojil k  oslavám Ry-
bova jubilejního roku nácvikem 
méně známé Mše Es dur, kterou 
za  instrumentálního doprovodu 
členů JHSO uvede na  svých let-
ních a  podzimních koncertech. 
Oslavy pak vyvrcholí vánočními 
koncerty, kde zazní Česká mše 
vánoční "Hej mistře!"
Kulturní dům Střelnice vás sr-
dečně zve na  koncert PS Sme-
tana dne 11. června 2015 od 
19.00 hodin v kapli sv. Maří Mag-
daleny v Jindřichově Hradci.

Štěpán Štrupl

 Magická viola Petra Přibyla potěší 
publikum už po jedenácté
Oblíbený hudební minifestival 
„Magická viola Petra Přibyla“ 
vstupuje již do 11. ročníku. Let-
ní koncerty, na nichž se tradič-
ně stírají hranice mezi klasickou 
hudbou a  hudbou jazzovou či 
rockovou, se letos uskuteční 
v kostele sv. Jana Křtitele a v zá-
meckém rondelu v Jindřichově 
Hradci.
Pořadatelé z  Jihočeské hu-
dební společnosti již tradič-
ně sáhli po  osvědčené klasice 
a  návštěvníci se mohou opět 
těšit na „Noční koncert při svíč-
kách“. Společně s Petrem Přiby-
lem vystoupí profesor Pražské 
konzervatoře Jaroslav Novák 
a  akordeonistka Petra Vlčková. 
Hostem koncertu bude jede-
náctiletá zázračná akordeonis-
tka Hanička Matějková.
Tento koncert se koná v  pon-
dělí 13. 7. 2015 ve 21.00 hodin 
v kostele sv. Jana Křtitele.
Letošní 11. ročník je navíc spo-
jen s  významným životním ju-
bileem skladatele G. F. Handela, 
o kterém ve své době sám velký 
W. A. Mozart prohlásil, že je ge-
niálním a  největším skladate-
lem. Vystoupí Zdena Kloubová 

– zpěv, Dana Hegerová – � étna, 
Petr Přibyl – viola, Jan Sláde-
ček – violoncello a David Švec – 
cembalo. Hostem koncertu bu-
de Lumír Rataj – barokní trubka 
a taneční skupina Ballare (v his-
torických kostýmech).
Tento koncert se koná v  úterý 
21. 7. 2015 ve 20.00 hodin v zá-
meckém rondelu.
Skutečnou hudební lahůd-
kou bude koncert legendy Ja-
roslava Krčka a  jeho souboru 
MUSICA BOHEMICA s  hostem 
Petrem Přibylem a triem lesních 
rohů vedených hornistou České 
� lharmonie Petrem Dudou. Vý-
běr skladeb bude korespondo-
vat s krásným prostředím gotic-
kého kostela sv. Jana Křtitele.
Tento koncert se koná v pondělí 
3. 8. 2015 v 19.30 hodin v koste-
le sv. Jana Křtitele.
Předprodej vstupenek na všech-
ny koncerty bude probíhat 
na  recepci hotelu Vajgar od 
1. 7. denně od  8.00 do  22.00 
hodin. Rezervace vstupenek je 
možná na  telefonních číslech 
607 853 976 nebo 384 361 271.

Petr Přibyl 

 Divadelní předplatné opět nabízí 
řadu výhod
Kulturní dům Střelnice Jindřichův Hradec již řadu let uvádí diva-
delní představení a  nabízí možnosti předplatného na  divadelní 
sezónu – PODZIM 2015.

Pro předplatné skupiny A jsme pro vás připravili 4 představení 
(září – prosinec 2015)

Divadlo Bez zábradlí – Ronald Harwood „Kvartet“
V  režii Petra Slavíka hrají: Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová, 
Jana Švandová, Zdeněk Žák.

Divadlo v Řeznické – Valerie Schulczová, Roman Olekšák „Leni“
V režii Viktora Polesného hrají: Vilma Cibulková, Dana Syslová, Ond-
řej Kavan, Daniel Krejčík. 

Divadlo Různých Jmen – Nikolaj Vasiljevič Gogol „Revizor“  
V režii Lukáše Buriana hrají: Jaromír Nosek/Jaroslav Šmíd, Milan En-
čev, Valérie Zawadská/Stanislava Jachnická, Anna Kulovaná/Ven-
dula Křížová a další. 

Divadlo Kalich – Isabelle Mergaultová „Sbohem, zůstávám“
V režii Antonína Procházky hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová, Pavel 
Zedníček, Jaromír Dulava/Antonín Procházka. 

Pro předplatné skupiny B jsme pro vás připravili 2 představení 
(září – prosinec 2015)

Divadlo v Řeznické – Arnošt Gold� am „Ředitelská lože“
V režii Arnošta Gold� ama hrají: Alois Švehlík a Stanislav Zindulka. 

Studio Dva Divadlo – Michele Riml „Sex pro pokročilé“
V režii Dariny Abrahámové hrají Jana Krausová a Karel Roden.
  
Změna programu vyhrazena.

Výhody předplatného: 
Předplatným si zajišťujete své stálé místo v  hledišti di-
vadelního sálu Kulturního domu Střelnice v  Jindřichově 
Hradci na  danou sezónu. Předplatným vám poskytujeme 
slevu až 30 % dle typu představení a druhu předplatitelské 
skupiny. Předplatní lístek je přenosný (můžete ho darovat 
nebo zapůjčit). Datum každého představení s  označením 
předplatitelské skupiny oznamujeme měsíčně plakátem 
„Přehled kulturních pořadů“ a  na  vaši adresu (nebude-li 
na  přihlášce uvedena přesně, neručíme za  jeho dodání) 
ho budeme zasílat včetně programu kina Střelnice. Pří-
padnou změnu adresy ohlaste v  kanceláři Kulturního do-
mu Střelnice (tel. 384 497 473, strelnice@jh.cz). Na stejnou 
adresu se obraťte i v případě, že by vám materiály nebyly 
doručeny.

Prodej předplatenek začíná dne 23. 6. 2015 v pokladně KD Střel-
nice (tel. č. 384 497 474) a potrvá do 9. 8. 2015 (neplatí pro maji-
tele předplatného "jaro 2015 ").

Radim Staněk
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SPORT

  Kam a kdy za sportem?
Volejbal – TJ Slovan JH – muži krajský přebor II. – skupina B

kolo 15. Ledenice – JH út 2. 6. 17:30

kolo 16. JH – Hluboká čt 4. 6. 17:30

kolo 17. Ševětín – JH čt 11. 6. 17:30

kolo 18. JH – Kaplice čt 18. 6. 17:30

Fotbal – TJ Sokol JH – ženy – divize Čechy, skupina D

kolo 21. JH – Sezimovo Ústí so 30. 5. 17:00

kolo 22. Hrádek – JH ne 7. 6. 14:30

Fotbal – FK JH 1910 – muži – krajský přebor Ondrášovka

kolo 28. Jankov – JH ne 31. 5. 17:00

kolo 29. JH – Dražice so 6. 6. 10:15

kolo 30. Prachatice – JH so 13. 6. 17:00

Fotbal – FK JH 1910 B – muži – I. A třída, skupina B

kolo 24. Hrdějovice – JH B so 30. 5. 17:00

kolo 25. JH B – Dobrá Voda so 6. 6. 13:30

kolo 26. Roudné B – JH B so 13. 6. 17:00

Fotbal – FK JH 1910 – starší dorostenci – krajský přebor ČEZ

kolo 24. SKP ČB – JH so 30. 5. 10:00

kolo 25. Prachatice – JH ne 7. 6. 10:00

kolo 26. JH – Strakonice so 13. 6. 10:00

Fotbal – FK JH 1910 – mladší dorostenci – 
krajský přebor ČEZ

kolo 24. SKP ČB – JH so 30. 5. 10:00

kolo 25. Prachatice – JH ne 7. 6. 10:00

kolo 26. JH – Strakonice so 13. 6. 10:00

Fotbal – FK JH 1910 – starší žáci – 
krajský přebor ČEZ

kolo 24. JH – Vimperk ne 31. 5. 10:00

kolo 25. Větrovy – JH ne 7. 6. 10:00

kolo 26. JH – SKP ČB ne 14. 6. 10:00

Fotbal – FK JH 1910 – mladší žáci – 
krajský přebor ČEZ

kolo 24. JH – Vimperk ne 31. 5. 10:00

kolo 25. Chotoviny – JH ne 7. 6. 10:00

kolo 26. JH – SKP ČB ne 14. 6. 10:00

Fotbal – TJ Sokol JH – starší přípravka – 
krajský přebor ČEZ, skupina C1

kolo 7. Dynamo ČB B – JH ne 31. 5. 14:00

kolo 7. Loko ČB – JH ne 31. 5. 15:00

kolo 8. JH – Strakonice ne 7. 6. 9:30

kolo 8. JH – Dynamo ČB 11 ne 7. 6. 10:30

Fotbal – TJ Sokol JH – mladší přípravka – 
krajský přebor ČEZ, skupina C2

kolo 7. Dynamo ČB 10 – JH ne 31. 5. 14:00

kolo 7. Loko ČB – JH ne 31. 5. 15:00

kolo 8. JH – Strakonice ne 7. 6. 9:30

kolo 8. JH – Dynamo ČB B ne 7. 6. 10:30

Fotbal – AC Buk, SK Horní Žďár – muži – 
okresní soutěž, skupina A

kolo 20. Staňkov – H. Žďár so 30. 5. 17:00

kolo 20. Rapšach – Buk so 30. 5. 17:00

kolo 21. H. Žďár – Lodhéřov so 6. 6. 17:00

kolo 21. Buk – Staňkov so 6. 6. 17:00

kolo 22. Lodhéřov – Buk so 13. 6. 17:00

kolo 22. Plavsko – H. Žďár ne 14. 6. 16:00

Fotbal – SK Horní Žďár, FK JH B – mladší žáci – 
okresní přebor NEON

kolo 10. H. Žďár – Třebětice pá 29. 5. 17:30

kolo 10. Strmilov – JH B ne 31. 5. 15:00

Fotbal – Sokol JH B – starší přípravka – 
okresní přebor, skupina B

kolo 14. Slavonice – JH B st 3. 6. 17:30

  Letem sportovním světem
  ATLETIKA

Šestým závodem pátého ročníku osmnáctidíl-
ného seriálu „Jihočeský běžecký pohár 2015“ 
je tradiční „Dačická čtrnáctka“, jež se bude 
konat už podvaadvacáté. Uskuteční se v  pá-
tek 5. června, přičemž start hlavního závodu 
na  13,1 km se na  hrázi rybníku Peráček ode-
hraje v  18.00 hodin. Běh je zároveň součás-
tí série „Běžec Vysočiny“. Informace: Bohumil 
Novák (novak.beh@seznam.cz; 731 480 914).

  POŽÁRNÍ SPORT
Nočním závodem v Horních Němčicích bude 
zahájen letošní II. ročník „JHHL – Jindřichohra-
decké hasičské ligy 2015“, která obsahuje cel-
kem desítku podniků. Soutěž se ve  vesničce 
kousek od  Studené koná v  sobotu 6. června 
od 19.00 hodin.
V  minulém roce startovalo v  premiérovém 
ročníku „JHHL – Jindřichohradecké hasičské li-

gy“ v soutěži mužů celkem 24 týmů, přičemž 
suverénním vítězem seriálu se stal Sbor dob-
rovolných hasičů Horní Pole. Mužstvo z místní 
části obce Studená se v letošní lize stane po-
řadatelem druhého dílu, který se bude konat 
v  sobotu 20. června; a  jelikož to bude atrak-
tivní noční závod, tak začne až v 19.00 hodin.
Třetím závodem bude pokračovat II. ročník 
série „JHHL – Jindřichohradecká hasičská liga 
2015“. Uskuteční se v Mostech u Kunžaku v so-
botu 27. června od 13.00 hodin.

  SPORTOVNÍ STŘELECTVÍ
Střelba z velkorážných a útočných pušek bu-
de k vidění při VIII. ročníku závodu „Skrýchov-
ská puška 2015“, který se bude konat na střel-
nici AVZO Břeskáč v  Dolním Skrýchově čp. 
197 u Jindřichova Hradce. Uskuteční se v so-
botu 20. června, když soutěž začíná v 8.00 až 
8.45 hodin prezencí startujících. Akce, jíž po-

 ORIENTAČNÍ BĚH
Jindřichohradečtí gymnazisté pojedou na � nále do Ostravy

řádá Klub vojáků v záloze J. Hradec, se bude 
střílet i  jako VI. ročník „Memoriálu Jana Šor-
še“. Podmínkou jsou zbrojní průkaz a  vlastní 
zbraň!
Celodenní soutěž v  brokovém čtyřboji jed-
notlivců se v  sobotu 27. června bude konat 
na střelnici Fedrpuš v J. Hradci. Uskuteční se 
tam již XXI. ročník tradičního „Memoriálu Mir-
ka Šte� a“ o  putovní pohár předsedy OMS 
ČMMJ J. Hradec, který se bude střílet i  jako 
„Jihočeský pohár Českomoravské myslivecké 
jednoty 2015“. Na střelce čekají disciplíny lo-
vecké kolo (20 ran), skeet (25), trap (25) a lo-
vecký trap (25), absolvují na nich dohromady 
95 terčů. Program bude zahájen v  7.30 ho-
din prezencí účastníků, o hodinu později pro-
běhne slavnostní nástup s losováním. Střelby 
odstartují v  9.00 hodin a  vyhlášení výsled-
ků s  předáním cen vítězům je naplánováno 
na 16.30 hodin.

Roman Pišný

Kemp v Doubí u Třeboně si vybralo Sdružení 
orientačních sportů Jindřichův Hradec k to-
mu, aby tam zorganizovalo krajský přebor 
jižních Čech školních družstev. V  krásném 
prostředí se svými výkony prezentovalo 
101 soutěžících z Českých Budějovic, Písku, 
Tábora, Třeboně a J. Hradce. Závodily kate-
gorie žactva obou stupňů Základních škol 

a  středoškoláci. Jindřichohradecké Gymná-
zium V. Nováka vyslalo do  boje 26 svých re-
prezentantů, celkově třináctka dětí byla i z II. 
a  III. ZŠ. Tyto školní instituce si vedly skvěle, 
v  týmovém hodnocení patřily mezi nejlepší. 
V individuálním pořadí se gymnazisté dočka-
li tří vítězství, škola z Husových sadů brala dí-
ky Karlu Dundáčkovi jedno prvenství. Desítku 

zástupců měl na trati i třeboňský gympl, který 
triumfoval mezi děvčaty v kategorii D7, kde vy-
hrála Kateřina Blažková, jež v mistrovských sou-
těžích ČR hájí modrožluté barvy pořádajícího 
SOS J. Hradec. „Tratě se organizátorům povedly 
připravit velmi kvalitně, brali při jejich vytýčení 
ohled na takzvané amatérské začátečníky,

(pokračování na str. 18)
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ale udělali je zajímavé i  pro zkušené borce. 
Trochu je škoda, že během celého závodu pr-
šelo a vyčasilo se až při vyhlašování výsledků,“ 
uvedla Mgr.  Martina Kubičková, profesorka 
tělesné výchovy GVN J. Hradec, jež studen-
ty doprovázela. Trasy v nepříliš náročném te-
rénu bez převýšení, s  dobře průběžným du-
bovým lesem, smrkovým houštím a  loukou 
s výraznými melioračními rýhami, zvládl kaž-
dý. Měřily od 2,2 do 4,1 km a bylo na nich 8 až 
25 kontrolních bodů. Jindřichohradečtí gym-
nazisté vyhráli soutěž družstev v postupových 
kategoriích ZŠ – II. a SŠ, čímž si zajistili kvali� -
kaci do republikového � nále, které ve středu 
10. června uvidí Ostrava. „Chtěla bych tímto 

poděkovat Asociaci školních sportovních klu-
bů a Sdružení rodičů a přátel druhé Základní 
školy za to, že nám zaplatily autobus,“ vyjádři-
la dík Kubičková.
Jednotlivci – D5 (10 závodnic): 1. Vendula 
Teringlová (ČB – Pohůrecká), 2. Kristýna Ku-
bičková, 3. Jitka Novotná (obě II. ZŠ JH). D7 
(13): 1. Kateřina Blažková (Třeboň), 2. Tereza 
Kinštová (GVN JH), 3. Magdalena Rudová. D9 
(15): 1. Anna Svobodová (obě Tábor), 2. Ka-
teřina Nováková (ČB – Dukelská), 3. Alžběta 
Prášilová (Třeboň). DS (6): 1. Dominika Hoj-
ná, 2. Veronika Peňázová, 3. Julie Dundáčková 
(všechny GVN JH). H5 (4): 1. Karel Dundáček, 
2. Adam Komínek (oba II. ZŠ JH), 3. Radim So-

botka (Písek – E. Beneše). H7 (16): 1. Vojtěch 
Pobuda, 2. Filip Jirsa (oba GVN JH), 3. Jáchym 
Hojný (II. ZŠ JH). H9 (13): 1. Tomáš Koudelka, 
2. Vojtěch Veselý, 3. Jan Štercl (všichni GVN 
JH). HS (8): 1. Vojtěch Růta (Tábor), 2. Lukáš 
Bláha, 3. Zdeněk Didek (oba GVN JH).
Družstva – ZŠ – I.: 1. II. ZŠ J. Hradec – Jande-
rova 32, 2. ZŠ Č. Budějovice – Pohůrecká) 
20, 3. III. ZŠ J. Hradec – Jarošovská 8. ZŠ – 
II.: 1. Gymnázium V. Nováka J. Hradec 
90, 2. Gymnázium Pierre de Coubertina Tábor 
64, 3. Gymnázium Třeboň 62. SŠ: 1. Gymnázi-
um V. Nováka J. Hradec 28, 2. Gymnázium Tá-
bor 16, 3. Gymnázium Písek 6.

Martina Kubičková, Roman Pišný

Přebor škol - ZŠ I. vyhlášení D7

Ivan Gřunděl nechyběl Přebor škol - ZŠ I. vyhlášení 

Přebor škol - ZŠ II. vyhlášení 

Mezi 76 družstvy, která v Plzni startovala na třídenním házenkářském turnaji, byla TJ Há-
zená J. Hradec zastoupena velice úspěšně v kategorii mini žákyň 6+1. V ní se představilo 
15 českých a moravských týmů, žádný ovšem na jindřichoradecké hráčky nestačil. Dívkám 
od Nežárky se podařilo vyhrát nad Strakonicemi 9:5, Lázněmi Kynžvart 12:1, pražskými 
Háji 16:5, Zlínem 9:6, Slavií Praha B 13:2, Ledčí nad Sázavou 15:5, Žirovnicí 11:7 a remizovat 
se Slavií Praha A 5:5. Těmito výsledky si zabezpečily prvenství ve XXIV. ročníku "Memoriálu 
Karla Šulce 2015". V Plzni hrál také tým J. Hradce v kategorii mini žákyň 4+1, který ve čty-
řiadvacetičlenném poli obsadil 11. pozici. Na snímku jsou obě družstva společně. Nahoře 
zleva jsou Anna Heřmánková, Monika Mischniková, Anna Dobešová, Barbora Heřmán-
ková, Eliška Malířová, trenérka Iveta Brabcová, Anna Viktorinová, Adéla Brabcová, Niko-
la Nosálová, Natálie Klímová a Barbora Kubínová. Uprostřed zleva jsou Barbora Častová, 
Anna Hemzová, Tereza Camrdová, Kristýna Jungová, Tereza Paterová, Kateřina Papáčko-
vá a Nikola Kvasničková. Dole zleva jsou brankářky Kateřina Kneslová a Anežka Bláhová.

  TJ Házená miníci - Šulcák

Oddíl sportovní gymnastiky při Tělovýchovné jednotě Slo-
van Jindřichův Hradec se pomalu početně rozrůstá i v chla-
pecké kategorii. Při závodech v Jihlavě, kde se uskutečnil 
XIX. ročník „Bedřichovského ježka 2015“, měl jindřichohra-
decký klub čtyřčlennou výpravu, která se v patnáctičlenném 
startovním poli trojboje, složeného z přeskoku, kruhů a pro-
stných, v žádném případě výkonnostně neztratila. Na sním-
ku je zleva Viktor Kamenický, jenž obsadil 11. místo, dále sto-
jí Petr Adam (5.), Tomáš Duba (6.) a Filip Kadlec, jenž skončil 
třináctý.

  Sportovní gymnastika
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FRANTIŠEK SMETANA, 

OTEC....

NÁPOVĚDA: 

RICA, ADD, UTA, KLM, 
NOBILE, KLOŠ, ANON, 

SIL

KŘÍŽOVKA

  Tour de Kids
Plzeň má 170 tisíc obyvatel, Ostravu osidluje dokonce 303 000 li-
dí, ale stejně tato města nedosáhla takové účasti dětí, když se tam 
uskutečnily závody v rámci V. ročníku série "Tour de Kids 2015". Ta 
obsahuje celkem deset rámcových soutěží, z nich čtvrtá měla po-
prvé v  historii zastávku v  Jindřichově Hradci. Zatímco na  západě 
Čech jezdilo 160 a na severu Moravy 128 malých cyklistů, tak v are-
álu vysokoškolských kolejí v jindřichohradeckých Husových sadech 
zápolilo 196 (!) dětí ve věku do 10 let. Sportovní klání mělo bohatý 
doprovodný program, přičemž organizátorům přálo i počasí, když 
pršelo před a  po  závodu, ale samotná akce proběhla v  slunečné 
a velmi příjemné květnové pohodě. 

Roman Pišný
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1. června, 15:30 - 17:00 hod.
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Muzeum fotogra� e a MOM

3. června, 19:00 
LETNÍ KONCERT
Účinkuje S(w)inging saxophones
Muzeum fotogra� e a MOM - atrium

4. června, 19:00 hod.
Marc Camoletti 
„MANŽELSKÝ POKER“
Divadlo Palace. Předplatné skupiny A.
KD Střelnice

5. června, 20:00 - 21:00 hod.
DNY MĚSTA JINDŘICHŮV 
HRADEC 2015
Účinkuje Jaroslav Uhlíř s kapelou
Státní hrad a zámek - III. nádvoří

6. června, 14:00 - 22:00 hod.
DNY MĚSTA JINDŘICHŮV 
HRADEC 2015
Úžasný svět her pro všechny,  Na kou-
zelném paloučku, Vladimír Hron, 
Bubenická show, YO YO Band.
Státní hrad a zámek - II. a III. nádvoří

6. června, 10:00 - 17:00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
- DŮM GOBELÍNŮ
Komentované prohlídky a dílny pro děti. 
Dům gobelínů

7. června, 17:00 hod.
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední 
a starší generaci,
KD Střelnice

8. června, 15:30 - 17:00 hod.
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Muzeum fotogra� e a MOM

8. června, 16:00 hod.
POŽÁRNÍ PREVENCE 
PRO SENIORY
Beseda Klubu aktivního stáří
Centrum sociálních služeb, Česká ulice

8. června, 19:00 hod.
ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI NA 
BOJIŠTÍCH II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Přednáška Mgr. Vladislava Buriana
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

11. června, 19:00 hod.
KONCERT PS SMETANA
Kaple sv. Maří Magdaleny

12. června, 17:00 hod. 

KOLOPÁRTY 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
Do práce na kole 2015 
Městská plovárna

12. června, 18:00 - 22:00 hod.
MUZEJNÍ NOC
Dům gobelínů, Muzeum fotogra� e a MOM,
Muzeum Jindřichohradecka

12. června, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje Václav Koubek s kapelou
náměstí Míru

13. června, 13:00 - 17:00 hod.
UKÁZKY PRÁCE SLOŽEK IZS
IV. ročník
Letiště Jindřichův Hradec

13. června, 15:00 hod.
TEXTILE NEWS: LANGEWEILE. 
BOREDOM. ENNUI. NUDA
Vernisáž výstavy
Dům gobelínů

13. června
MUZEJNÍ NOC
Tématické soutěže pro děti, 
komentované prohlídky
Soukromé železniční muzeum, Bobelovka

14. června, 14:00 – 18:00 hod. 
YMCA ODPOLEDNE PRO DĚTI 
Zábavné odpoledne pro děti 
YMCA centrum

15. června, 
PROLNU-TO
Výstava, Galerie Inspirace

15. června, 15:30 - 17:00 hod.
FOTOGRAFICKÝ KROUŽEK 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Muzeum fotogra� e a MOM

16. června, 19:00 hod.
Karel Poláček „BYLO NÁS PĚT“
DS Jablonský a kapela Ukrutanka
KD Střelnice

17. června, 19:19 hod.
JAK JSEM POTKAL RYBY
Divadelní představení jednoho herce
Langrův dům - atrium

18. června, 17:00 hod.
CHVÁLA ZPĚVU
Koncert dětských pěveckých sborů
Kostel sv. Jana Křtitele

19. -. 21. června
ŽIVÝ HRADEC
Multižánrový hudební festival
Centrum města, park pod GVN

20. června
PREZENTACE ELEKTROMOBILITY
Jindřichohradecké místní dráhy

20. června, 14:00 hod.
VOLÁNÍ RÁJE
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

20. června, 19:00 hod. 
Susan Bigelow a Janice 
Goldberg „RŮŽOVÉ BRÝLE“ 
Náhradní termín z  20. 5. Předplatné 
skupiny B. - KD Střelnice

20. června, 20:30 hod.
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Divadelní představení Divadelního 
souboru Karla Čapka
Státní hrad a zámek - III. nádvoří

22. června, 19:00 hod.
KONCERT KYTAROVÉHO 
VIRTUOSA ŠTĚPÁNA RAKA
Kostel sv. Jana Křtitele

23. června, 19:00 hod.
Smojlak, Cimrman, Svěrák  
„ČESKÉ NEBE“
Divadlo Járy Cimrmana
KD Střelnice

24. června, 19:00 
LETNÍ KONCERT
Účinkuje Parta starýhou Hrouze
Muzeum fotogra� e a MOM - atrium

24. - 25. června
DNY DOKUMENTÁRNÍHO FILMU
FotoCafé, Kostelní 20/I

25. června 
HURÁ NA PRÁZDNINY
26. června 
CYRIL A METODĚJ
Po stopách strhujícího příběhu
Státní hrad a zámek, II. nádvoří

26. června, 19:00 hod.
47. ROČNÍK JIHOČESKÉHO 
FESTIVALU CONCERTINO PRAGA
Účinkují vítězové a laureáti 49. ročníku 
Mezinárodní rozhlasové soutěže Con-
certino Praga.
Státní hrad a zámek - Rytířský sál.

26. června, 19:30 hod.
ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Účinkuje skupina Jen tak tak, Vítek Zeman 
a Zuzka Kompanová - písničkáři z GVN
GVN V. Nováka

27. - 28, června, 21:00 hod.
HUSITÉ NA TALÍŘI

Dobové stolování a stravování na vlastní 
kůži, nevšední zážitek z doby husitské.
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

28. června
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ 
PAMĚTNÍ DESKY PŘÍSLUŠNÍ-
KŮM 75. PĚŠÍHO PLUKU 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Obec Staryi Martyniv, Ukrajina

Probíhající výstavy:

130 LET JINDŘICHOHRADECKÉHO 
SOKOLA
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 6. 2015
NABLÍZKU JE ČLOVĚK
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 6. 2015
JOSEF BRCHAŇ - ŘEMESLO KNIŽNÍ 
VAZBY
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 2. 8. 2015
JAPONSKÉ HRAČKY
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 30. 12. 2015
PORTRÉTY SLAVNÝCH
Státní hrad a zámek
Výstava potrvá do 30. 6. 2015
HRADY, ZÁMKY A ZŘÍCENINY ČR 
NA POHLEDNICÍCH A LEPORELECH
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 6. 2015
INTER ARME SILENT MUSAE
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 2. 8. 2015
ČS. VOJÁCI NA BOJIŠTÍCH 
II. SV. VÁLKY
Muzeum Jindřichohradecka
Výstava potrvá do 30. 12. 2015
KRESBY A OBRAZY ANTONÍNA 
MÁLKA
Langrův dům
Výstava potrvá do 10. 6. 2015
RUDOLF MEJSNAR - 
TAPISÉRIE/OD NÁVRHU K REALIZACI
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 7. 6. 2015
ČESKOSLOVENSKÝ LEN 
PRO NEW YORK
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 12. 6. 2016
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
ŽÁKŮ ZUŠ V. NOVÁKA V J. HRADCI
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 10. 6. 2015
V ZÁŘI BAREV
Fakulta managementu VŠE
Výstava potrvá do 26. 6. 2015

POZVÁNKY NA ČERVENEC
Městské akce: Ostatní akce:
• 3. – 4. 7.  LAKOMEC – JINDŘICHOHRADECKÁ ČINOHRA 

• 8. 7.  KONCERT – KAPLE SV. M. MAGDALENY

• 17. 7.  LETNÍ KONCERT

• 22. 7.  LETNÍ KONCERT

• 24. 7.  LETNÍ KONCERT

• 25. 7. – 2. 8.  TOP TÝDEN

• 5., 10. – 12., 16., 17., 19., 25., 26., 29. 30. 7. – HUSITÉ NA TALÍŘI

• 9. – 11. 7.  FOLKOVÁ RŮŽE

• 18. 7.  FOLKLÓRNÍ FESTIVAL

• 18. 7.  HRAVÉ DĚTSKÉ ODPOLEDNE A 3. BENÁTSKÁ NOC

• 24. 7.  LÉTO U VODY


