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Zrekonstruovaná budova staré radnice 
přivítá první návštěvníky.

11
euroklíče pomohou osobám se Zdravotním 
postižením.

12 
večerní toulky bájným hradcem se Zaměří
na středověké stolování.

13 
po dvaadvacáté bude město nad vajgarem 
hostit festival folková růže. 

13
práZdniny v jindřichově hradci Znovu 
obohatí noční prohlídky Zámku s bílou paní.

Jindřichohradecká činohra nabídne 
tentokrát Moliérova Lakomce

TOP Týden 2015 se blíží! Těšit se můžete 
na koncerty, divadla a další akce

Již popáté pořádá Jindřichův hradec v  rám-
ci projektu Putování po historických městech 
Čech, Moravy a Slezska akci s názvem ToP Tý-
den. Zatímco v minulých letech se hradečá-
kům a návštěvníkům města podařilo díky to-
muto projektu např. vytvořit nebo překonat 
hned tři české rekordy, letos bude každý den 
v průběhu ToP Týdne jinak tematicky zamě-
řen. konkrétně to bude husitská sobota, hu-
dební neděle, Pondělní scéna, Filmové úterý, 
Středa u vody, Čtvrtek v pohybu, Foto pátek 
a Pouťový víkend.
ToP Týden 2015 startuje 25. července akcí 
nazvanou husité hurá na hradec! naše město 

Jindřichohradecká činohra navazuje na  slavnou 
tradici Jindřichohradecké opery, která byla uvá-
děna v letech 1950 - 1965 na iii. nádvoří jindřicho-
hradeckého zámku a o které se dá říct, že patřila 
k vrcholům kulturní historie Jindřichova hradce. 
V letošním roce se setkají členové divadelní spo-

se tak připojuje k  letošnímu krajskému pro-
jektu Jižní Čechy husitské. V městském parku 
bude připravený bohatý program pro rodiny 
s  dětmi jako např. sokolnická show, panský 
žertéř, klaun a  žonglér, ohňová show, moli-
tanová bitva, škola boje husitským cepem či 
křižáckým rytířským mečem, hudební a diva-
delní vystoupení v dobových kostýmech, trhy, 
soutěže pro nejmenší, fotokoutek, apod. Začátek 
akce je naplánován na 13. hodinu, ukončení na  
18. hodinu.
Sobota bude také patřit kostýmovaným noč-
ním prohlídkám jindřichohradeckého zámku.

(pokračování na str. 2) 

lečnosti Jablonský a  divadla J. k. Tyla v  Plzni 
na nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřicho-
vě hradci s Moliérovou komedií LAKOMEC v pá-
tek 3. července a  v  sobotu 4. července vždy 
od 21.30 hodin v režii Josefa nechutného. 

(pokračování na str. 14)
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o  den později, tedy v  neděli  
26. července, se v  centru měs-
ta objeví pouliční umělci a  od   
15.00 hodin vystoupí v  husových 
sadech řečická kapela.
Pondělní scéna 27. července na-
bídne návštěvníkům divadelní 
představení pro děti v atriu Mu-
zea fotografie a moderních obra-
zových médií. 
Úterý 28. července bude patřit 
příznivcům filmů. Po celý den bu-
dou snímky pro děti i dospělé pro-
mítány v  kině kd Střelnice a  také 
v domě gobelínů.
V  příznivé počasí doufají pořada-
telé středečního hravého dne 
v  aquaparku na  sídlišti Vajgar. 
akce je naplánována na  dobu  
10.00 – 18.00 hodin.
Ve středu 29. července se rovněž 
koná další ze série Letních koncer-
tů. V atriu Muzea fotografie a mo-
derních obrazových médií vystou-
pí kapela Jen tak tak.
Čtvrtek v  pohybu – tak zní název 
dalšího tematického dne v  rám-
ci ToP Týdne 2015. V  Mertových 
sadech bude 30. července od   
9.00 do 16.00 hodin probíhat disc-
golfový turnaj a akademie s mož-
ností vyhrát řadu zajímavých cen.

V poslední červencový den bude 
v  Muzeu fotografie a  moderních 
obrazových médií odhalena koláž 
z  došlých selfie a  vyhodnocena 
doprovodná soutěž. Ve stejný den 
a stejných prostorách startuje ob-
líbené fotografování v historických 
kostýmech, které bude probíhat až 
do neděle 2. srpna.
V  pátek se můžete těšit i  na  další 
letní koncert, tentokrát na náměs-
tí Míru (kapela claymore), a  také 
na noční prohlídky hradem a zám-
kem s Bílou paní.
Ty budou probíhat i  v  sobotu  
1. srpna, stejně jako další z  kon-
certních vystoupení na náměstí Mí-
ru (Jindřichohradecký Big Band). 
Právě v  sobotu začínají dílny pro 
děti i dospělé v domě gobelínů.
Závěrečný den celého ToP Týdne – 
tedy neděle 2. srpna – bude patřit 
oblíbené tradiční pouti Porcinkule 
v centru města, ale chybět nebude 
ani pouť Porciunkule v  klášterním 
kostele od 9.30 hodin či Promenád-
ní koncert na Masarykově náměstí 
od 10.00 hodin (skupina klaret).
Více informací najdete na  plaká-
tech a na www.jh.cz, www.infocen-
trum.jh.cz
Změna programu vyhrazena.

Marcela Kozlová
Foto: Josef Böhm

 � TOP Týden 2015 se blíží! Těšit se můžete 
na koncerty, divadla a další akce 

Soutěž: poznáte míSto na fotografii?

Vaším úkolem je uhádnout místo, kde byla pořízena tato fotografie. 
odpovědi zasílejte vždy nejpozději do 15. dne aktuálního měsíce na 
e-mail: kozlova@jh.cz, popř. na adresu informační středisko Město Jin-
dřichův hradec, Panská 136/i, Jindřichův hradec 377 01. Jméno vítěze 
bude zveřejněno v dalším vydání Jh Zpravodaje. 
Správná odpověď z minulého čísla: nežárecká ulice 
Výherkyní se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod stře-
chami domů získává Stanislava Stašková z Jindřichova hradce. Blaho-
přejeme.

Redakční rada JH zpravodaje
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 �Děti si užily den v kasárnách
Ve čtvrtek 28. května se dopoledne uskuteč-
nil v Žižkových kasárnách tradiční dětský den 
pro školy. Účastnily se ho jindřichohradec-
ké základní školy a  školy z  okolí. dohroma-
dy se po  kasárnách pohybovalo 980  dětí. Ty 

měly možnost vidět zdravotnickou techniku, 
pandur, ruční zbraně, ukázku bojového umě-
ní, dále si mohly zaskákat na skákacím hradu 
Bukovské vody a  zodpovědět pár kvízových 
otázek nebo složit puzzle za  odměnu. akci 
pro děti připravilo město Jindřichův hradec 
ve  spolupráci se 44.  lehkým motorizovaným 
praporem generála Josefa ereta v  Jindřicho-
vě hradci.

 �Sportovní hry přinesly městu stříbro
Sportovní hry měst se konají každoročně 
v  jednom z  bývalých okresních měst Jiho-
českého kraje. Letošní se uskutečnily v pátek 

29. května v Táboře. Jindřichův hradec obsa-
dil celkově druhé místo hned za pořádajícím 
městem. Soutěžilo celkem sedm měst (Jind-
řichův hradec, Prachatice, Strakonice, Tábor, 
České Budějovice, Písek a  Český krumlov) 
v  sedmi disciplínách – pétanque, koloběž-
ky, tenis, volejbal, nohejbal, fotbal a bowling. 
V  disciplínách se naše město umístilo násle-
dovně: 1. místo – fotbal, 2. místo – nohejbal, 
3. místo – tenis, 3. místo – pétanque, 4. mís-
to – koloběžky, 4. místo – volejbal a 5. místo 
– bowling. celkově město Jindřichův hradec 
dosáhlo na druhé místo.

 �Absolventi gymnázia se sešli  
po šedesáti letech
V sobotu 30. května se v Jindřichově hradci se-

 �Do pedálů šláplo 321 cyklistů

Přes rybníky na hradec šláplo do svých pedá-
lů v neděli 24. května 2015 celkem 321 účast-
níků. Počasí se vydařilo, každý účastník mohl 
vyhrát na svůj diplom jednu z 50 cen v malé 
tombole, ale také jednu z 20 cen ve velké tom-
bole. hlavní cenu (jízdní kolo) si odvezl Jiří ka-
čer. kolo mu slavnostně za město Jindřichův 
hradec předala místostarostka Petra Blížilová. 
děkujeme všem za účast a výhercům gratulu-
jeme. na podzim se na vás zase těšíme. akci 
pořádalo město Jindřichův hradec ve  spolu-
práci se Sborem dobrovolných hasičů J. hra-
dec a oblastním spolkem Českého červeného 
kříže J. hradec. Partnery akce byly občanské 
sdružení Bobeláček, Waldviertler Sparkasse 
von 1842 a  Česká zdravotní průmyslová po-
jišťovna. Mediální partneři: hitrádio Faktor, 
měsíčník Journal, Týdeník Jindřicho  hradecka, 
portál hradec žije, Jindřicho hradecký deník, 
Jindřicho hradecká televize.

 � Jindřichohradečáci si podrželi  
pochodeň míru
Ve  středu 27.  května proběhla naším městem 
štafeta Mírového běhu s  mírovou pochodní. 
Běžci se zastavili na náměstí Míru a spolu s míst-
ními dětmi vytvořili na náměstí veselou atmo-

sféru. na uvítanou převzal pochodeň místosta-
rosta Bohumil komínek, v závěru si s mírovou 
pochodní i společně s běžci popoběhl také sta-
rosta města Stanislav Mrvka. V rámci doprovod-
ného programu zazpíval Fabián Berka, vystou-
pili žáci z  jindřicho hradeckých základních škol 
s  tancem a  předali běžcům obrázky. Běžci si 
s dětmi zahráli hry, dávali jim hádanky, nechali 
každého zájemce podržet pochodeň a společ-
ně se pak se sportovci z Tri clubu Vajgar J. hra-
dec vydali na další cestu směr dolní Skrýchov.

šlo 13 absolventů Gymnázia Vítězslava nováka 
po 60 letech. Starosta města Stanislav Mrvka je 
přivítal v refektáři Muzea fotografie a MoM.

 � Starosta ocenil malé hokejbalisty  
z 1. základní školy
Slavnostní přijetí žáků z 1. základní školy u pří-
ležitosti vítězství v  republikovém finále sou-
těže „hokejbal proti drogám“ se uskutečni-
lo v  pondělí 1.  června v  zasedací místnosti 
městského úřadu. Starosta Stanislav Mrvka 
a  místostarosta Bohumil komínek poděko-
vali za vzornou reprezentaci města nejen žá-
kům, ale také vedoucímu mužstva Pavlu davi-
dovi. oceněni byli tito hráči: Z 2. B – Miroslav 
křivánek a Matěj Fiedler, z 3. a – Zdeněk Pet-
rů, Matyáš Urban, Jakub Slechan a Jan Tuček,  
z  3. B – Petr Samuel Šachl, Viktor František 
Šamko, Pavel Valevaty a Tomáš kučera.

Karolína Průšová

Úvodník
Vážení spoluobčané,

prázdniny klepou na dveře a děti mají před sebou nej-
krásnější dva měsíce v roce. Na začátku bych vás chtěl se-
známit s revoluční změnou, která již brzy nastane na ná-
městí Míru. Horní část náměstí Míru (od  drogerie Teta 
přes podloubí u Langerů, banku ČSOB a dále přes hotely 
až po křižovatku s Rybniční ulicí) bude brzy bez aut a sta-
ne se pěší zónou. Tento zkušební provoz plánujeme prá-
vě přes léto s tím, že v září bychom si rádi zkušební pro-
voz vyhodnotili. Většina Hradečáků toto naše rozhodnutí 
vítá, vždyť v centru vznikla spousta nových parkovacích 
míst, která zde dříve nebyla. Například na nábřeží, vel-
ké parkoviště za Oděvou, všude je do města docházková 
vzdálenost. Co se týče odpůrců, jsou mezi nimi spíše za-
stánci starých pořádků a ti, kterým je zatěžko dojít na ná-
městí ze vzdálenosti do 5 minut.  Podnikatelé, kteří mají 
na náměstí buď hotely, nebo obchody, budou mít obslu-
hu svých zařízení zajištěnou. 
Věříme, že i pro turisty, kteří nás během své dovolené na-
vštíví, bude pěší zóna na náměstí Míru příjemnou změ-

nou. Dojde určitě i ke zlepšení ži-
votního prostředí a  podmínek 
pro kulturní a společenské ak-
ce, které se na  náměstí v  bu-
doucí pěší zóně organizují.

Stanislav Mrvka
starosta města

Události z radnice
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 � Výpis z událostí
městská policie

2. 6. 2015 v 7.15 hodin bylo na lin-
ku 156 oznámeno, že na čerpací 
stanici agip mají poněkud „rozdo-
váděného“ opilce, který po obslu-
ze baru požaduje podání alkoholu 
a nadává jí, když mu jeho požada-
vek odmítá splnit. Strážníci na mís-
tě zjistili, že silně podnapilý muž 
(50 let) s  kalhotami „na půl žerdi“ 
navíc obsluhu obvinil z  toho, že 
mu odcizila mobilní telefon a pe-
něženku. dále si postěžoval na to, 
že když mu spadly kalhoty ke kot-
níkům a po obsluze požadoval, aby 
mu kalhoty oblékla, tak troufalá 
barmanka si dovolila jeho požada-
vek odmítnout. Strážníci peněžen-

ku i telefon našli na zemi v  místě, 
kde si muž kalhoty oblékl. Po pře-
vzetí svých věcí byl z baru vyprovo-
zen. Přestupek proti občanskému 
soužití strážníci vyřešili v blokovém 
řízení.

4. 6. 2015 v  17.56 hodin vyjíždě-
li strážníci do Schwaigrovy ulice, 
kde muž (27 let) zkoušel svou no-
vou „foukačku“ (původně zbraň ji-
hoamerických indiánů), a to tím 
způsobem, že z okna bytu, ve kte-
rém bydlí, foukal ocelové šipky do 
zateplené fasády protějšího domu, 
kam rozmístil celkem 8 šipek do 
výšky od cca 6 m do 9 m. Po roz-

městský úřad informUje

hovoru se strážníky naznal, že je-
ho čin nelze nazvat rozumným, ba 
ani nerozumným, ale slovem mno-
hem hůře v médiích reprodukova-
telným. Fasádu již prohlédl odbor-
ník, šipky budou vyndány, otvory 
opraveny a střelci nezbyde nic ji-
ného, než platit a platit. Přestupek 
proti majetku bude řešit příslušný 
odbor městského úřadu.

5. 6. 2015 v 9.40 hodin  byla obča-
ny města žádána přítomnost stráž-
níků ve Štítného ulici, kde u zdi kos-
tela ležel silně podnapilý muž. na 
místě strážníci zjistili, že se jedná 
o Jindřichohradečákům alespoň  

z doslechu známého F. ch. Po pro-
buzení si stěžoval na silné bolesti 
v oblasti břicha, proto byl na mís-
to přivolán vůz rZS, který Františka 
převezl na ošetření do nemocnice.

5. 6. 2015 ve 21.10 hodin vybíha-
li strážníci na Masarykovo náměstí, 
kde došlo k fyzické potyčce něko-
lika mužů. Po nezbytných admini-
strativních úkonech byla věc zpra-
cována a předána Policii Čr pro 
podezření z  trestného činu výtrž-
nictví. Svědectví o věci vydaly i zde 
nainstalované kamery.

(pokračování na str. 5)

 � KULTURNÍ DŮM STŘELNICE
Stará radnice v novém kabátě otevírá své brány návštěvníkům
od středy prvního července, kaž-
dý den kromě pondělků, můžete 
zavítat do nově opravených pro-
stor někdejší radnice na  náměs-
tí Míru. rekonstrukce ukončená 
v  první polovině letošního roku 
proměnila budovu na  výstavní 
dům, který nyní naplní expozice 
připravené ve spolupráci s Jindři-
chohradeckými místními draha-
mi, Státním oblastním archivem 
Třeboň a  kurátorkou Pavlou Pe-
trákovou Slancovou.
V  dětském interaktivním sále 
v  prvním poschodí přivítají dět-
ské návštěvníky na  výstavě Po-
hádky nejen na večer večerníč-
kové postavy v  životní velikosti. 
Promítané pohádky a dokumen-
ty na téma večerníčků, které letos 
slaví 50. výročí od svého prvního 
televizního vysílání, doplní výsta-
va souvisejících předmětů nebo 
nabídka aktivit pro menší i  vět-
ší děti.
děti i dospělé potěší doslova zá-
plava vláčků, mašinek a  mode-
lů, která na  ně čeká v  Expozici 
JHMD: Železnice hrou. dotyko-
vý informační panel nabídne pře-
hršle informací o  místní lokálce, 
jihočeské raritě a  pod sklem vit-
rín se pak můžete podívat, s čím 
si hrály děti kdysi a s čím si hrají 
dnes. děti si zde vyzkouší, jaké je 
to být strojvůdcem - ať už na mo-
delovém kolejišti s  ovládanými 
vláčky, nebo na kopii pultu stroj-
vedoucího z úzkokolejky, kde bu-
dou moci sledovat, jak šéfovi vla-

ku ubíhá krajina před očima.
o patro výše k prohlídce láká ob-
novená obřadní síň Jana kotěry, 
ve které se už před 111 lety zača-
li scházet městští radní, aby roz-
hodovali o  osudu města na  bře-
hu Vajgaru. další část druhého 
poschodí patří výstavě Z  dějin 
městské samosprávy. Zde zvou 
k  prohlídce například faksimi-
le důležitých listin z  historie Jin-
dřichova hradce, galerie všech 
hradeckých starostů nebo inter-
aktivní dotyková tabule plná zá-
bavných kvízů a dalších aktivit.
Součástí výstavního domu Sta-
rá radnice je také samostatná 
Městská galerie, kterou je možné 
si pronajmout za  účelem výsta-
vy vlastních uměleckých děl. Ce-
na pronájmu činí 200 či 250 Kč 
za  den, více informací získáte 
na  webu stararadnice.jh.cz ne-
bo na e-mailu hudec@jh.cz.
nově otevřené prostory výstavní 
síně zahájí tvorba rodiny krnin-
ských. Z  jejich dílny zde může-
te spatřit obrazy, kresby, kerami-
ku, prostorové objekty a  možná 
i  něco navíc. na  tuto výstavu 
pak naváže se svými kolážemi 
a  olejomalbami Vladimír nosek, 
který návštěvníkům představí vý-
běr  svých prací  z posledních let.
Výstavní dům Stará radnice je 
otevřený denně mimo ponděl-
ků, vždy od  10.00 do  17.00 ho-
din s  přestávkou od  12.00 do   
13.00 hodin. 

Adam Hudec
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policie Čr  
 �DEN IZS

Policie České republiky, Územní odbor J. hra-
dec, hasičský záchranný sbor Jihočeského kra-
je, Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův hra-
dec, Zdravotní záchranná služba Jihočeského 
kraje společně s aČr VÚ J. hradec pořádaly Vi. 
ročník prezentace práce složek integrované-
ho záchranného systému regionu Jindřichův 
hradec pod názvem „ZkUS BýT haSiČeM, Po-
LiciSToU, ZÁchranÁřeM, VoJÁkeM“ dne  
13. června 2015 na jindřichohradeckém letišti. 
nad akcí převzal záštitu hejtman Jihočeského 
kraje Jiří Zimola a  starosta města Jindřichův 
hradec Stanislav Mrvka. Počasí všem pořada-
telům skutečně přálo, o čemž svědčí i návštěv-
nost akce, a to téměř 1000 návštěvníků, kteří 
zhlédli ukázky společné akce iZS a aČr. 

 � Prevence:  
Letní prázdniny - děti jsou samy doma
V případě, že děti zůstanou některé dny samy 
doma bez dozoru dospělých, měly by být po-
učeny o základních pravidlech, jak se chovat 
v  různém prostředí  a  různých situacích.  Mě-
ly by znát i možnosti, jak trávit svůj volný čas 
bezpečně. nemusí totiž  zůstat samy jen do-
ma, ale budou samy venku, na  koupališti, 
na silnici, na hřišti apod.
děti by měly znát různé způsoby a  možnos-
ti,   jak dát rodičům  zprávu o  tom, že jsou 
v pořádku, kde a s kým jsou a kdy se vrátí do-
mů, jak a kdy použít  telefon, mobilní telefon 
nebo  internet.  děti by měly být připraveny 
a znát základní varianty volání o pomoc, např. 
Tohle není můj tatínek, pomozte mi, apod.
doporučujeme, aby rodiče vedli své děti 
od raného věku k základním pravidlům ochra-
ny života, zdraví a  majetku. Platí zásada, že 

čím je dítě mladší, tím je ohroženější. Pokud 
by zůstalo dítě samo doma, mělo by znát  pra-
vidla jak se chovat. rodiče by měli být ti nej-
bližší, kterým dítě důvěřuje, měli by znát své 
dítě a  tudíž také vědět, co mohou od  svého 
„drobečka“ očekávat. V  tom smyslu pak za-
měřit svá ponaučení a  to ve  smyslu ochrany 
života, zdraví a  majetku a  vhodného využití 
prázdnin. rodiče by měli mít základní infor-
mace,   jak předejít únosu či útěku dětí, měli 
by vědět  jak se zachovat, když se dítě ztratí.
rodiče a děti by se měli domluvit, že budou 
platit určitá pravidla kontroly   (např. že dí-
tě  sdělí, kam, s kým, kdy a na jak dlouho od-
chází z  domu, jak  bude kontaktovat a  infor-
movat rodiče o  tom, kde a  s  kým tráví svůj 
volný čas). 

spoleČenská kronika
 � Projevujeme úctu zemřelým

Od 13. 5. 2015 do 9. 6. 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

Stanislav ČECH, Jindřichův Hradec 6. 5. 1943 13. 5. 2015
Marie HRDLIČKOVÁ, Lipovka 6. 12. 1930 13. 5. 2015
Emilie ŠKARDOVÁ, Radouňka 4. 5. 1932 17. 5. 2015
Marie MACHOVÁ, Chotěnice 1. 11. 1929 17. 5. 2015
Bohumil KAMIŠ, Dolní Skrýchov 10. 1. 1947 18. 5. 2015
František KUČERA, Staré Město pod Landštejnem 31. 10. 1937 20. 5. 2015
Otakar GAWLIK, Lásenice 8. 3. 1936 21. 5. 2015
Jarmila PAVLOVSKÁ, Jindřichův Hradec 15. 10. 1932 21. 5. 2015
Helmut REGÁSEK, Malíkov nad Nežárkou 24. 10. 1942 24. 5. 2015
Václav CIMRHANZL, Koloděje nad Lužnicí 15. 10. 1927 26. 5. 2015
Alžběta MLČÁKOVÁ, Jindřichův Hradec 31. 8. 1931 27. 5. 2015
Karel HODA, Děbolín 17. 3. 1957 28. 5. 2015
MUDr. Ladislav BROUSIL, Jindřichův Hradec 19. 6. 1935 29. 5. 2015
Jaroslav PAVOUK, Lodhéřov 14. 9. 1940 29. 5. 2015

Miroslav ŠRAJBER, Novosedly nad Nežárkou 1. 12. 1940 29. 5. 2015
Karel KLAŠKA, Kardašova Řečice 19. 3. 1928 30. 5. 2015
Růžena NOVOTNÁ, Rapšach 11. 3. 1929 30. 5. 2015
Václav JAROŠ, Jindřichův Hradec 18. 5. 1928 30. 5. 2015
Marie PROCHÁZKOVÁ, Tušť 4. 2. 1928 31. 5. 2015
František ŠIMEK, Jindřichův Hradec 18. 11. 1944 1. 6. 2015
Karel PARMA, Jindřichův Hradec 29. 7. 1942 3. 6. 2015
Vladimír ŠTEFLÍČEK, Strmilov 17. 1. 1942 6. 6. 2015
Zdenka NOVÁKOVÁ, Jindřichův Hradec 5. 8. 1927 8. 6. 2015
Jarmila HÁJKOVÁ, Bednáreček 11. 1. 1928 8. 6. 2015
Zděna POKORNÁ, Jindřichův Hradec 8. 6. 1932 9. 6. 2015

7. 6. 2015 v 15.00 hodin oznámi-
la na linku 156 paní, že ve Zborov-
ské ulici nalezla plačící dívku (7 let), 
která se zde ztratila. Strážníci dle 
zjištěného jména nalezli v eviden-
ci bydliště rodičů, které o věci in-

formovali, a ti si dcerku na místě za 
přítomnosti hlídky převzali. 

11. 6. 2015 ve 13.40 hodin vyjíž-
děli strážníci do Jh Marktu, kde za-
městnankyně zadržely pachatele 

(19 let) majetkového přestupku, 
který zde odcizil 4 balení cukro-
vinek rafaello. hlídce vysvětlil, že 
to bylo z hladu. „Proti gustu žádný 
dišputát“, nicméně za loňský rok 
strážníci evidovali více jeho majet-

kových přestupků, takže za tento 
uložili blokovou pokutu se sazbou 
blížící se horní hranici. 

Rudolf Gabriel

dítě by nemělo zůstávat dlouho samo, mělo 
by být vždy v kontaktu s ostatními lidmi. 
Pokud je dítě pozorováno neznámým člově-
kem delší dobu, mělo by utéct na rušné mís-
to, mezi kamarády, kamkoliv, kde by mohli být 
náhodní svědci, případně možný telefonický 
kontakt na rodiče. 
V  případě zjištěné   ztráty nezletilých dětí je 
nutné ihned volat Policii Čr, u  starších dě-
tí záleží na konkrétní situaci. Pokud rodiče ví 
o  tom, že jsou jejich děti nespolehlivé a čas-
to chodí domů pozdě, pak je na  místě, aby 
s oznámením na policii počkali do doby, než 
sami prohledají okolí domova, zavolají kama-
rádům svého dítěte apod. 

Hana Millerová
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 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 5. června se v refektáři Muzea fotografie a MoM uskutečnilo vítání občánků místostarostkou města Petrou Blížilovou. Přivítány na svět byly 
tyto děti: ondřej ondřej, oplová Veronika, Pecklová Sofie, Plucar Šimon, Slanina Jakub, Gerbová Vanesa, Bambule ondřej, Fical Vít, Gebrová Mari-
ana, kabeš oliver, křikavová Tereza a kubáková Laura. 

V pátek 19. června se v refektáři uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou. Přivítány byly tyto děti:
Brodinová emily, Brunclíková eliška, hřavová adéla, kolář Jan, kolářová rozárka, kopřiva david, Langer kryštof, klíma oliver, Sejkorová Lucie, 
Šuhájková Justýna, Vican Jakub, Vican Petr, o´Brien Steven, Pícha kvido, řehák Tomáš a kříž radek.

Karolína Průšová
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 � Jedenácté zastavení křížové cesty: Ježíš přibit na kříž
Když přišli na místo, které se nazý-
vá Lebka, ukřižovali jej i ty zločin-
ce, jednoho po jeho pravici a druhé-
ho po levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť 
jim, vždyť nevědí, co činí.“ O jeho ša-
ty se rozdělili losem. Lid stál a díval 
se. Členové rady se mu vysmívali  
a říkali: „Jiné zachránil, ať zachrá-
ní sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvo-
lený Boží.“ Posmívali se mu i vojá-
ci; chodili k němu a podávali mu 
ocet a říkali: „Když jsi židovský král, 
zachraň sám sebe.“ Nad ním byl 
nápis písmem řeckým, latinským  
a hebrejským: „Toto je král Židů.“  
(Bible, Evangelium podle Lukáše,  
23. kapitola, verše 33 - 38)
nyní Ježíš rozpíná ruce a nechává 
se přibít. hřeby pronikají rukama  
a nohama. Pronikají živé maso  
a drtí kůstky, které jim stojí v ces-
tě. Bolest dosahuje extrému. Je-
žíš se svíjí v bolesti, takže jej musí 
několik mužů držet. kromě boles-
ti fyzické se stupňuje i bolest du-
chovní. Bolest nad lidskou zlobou 
a bezcitností srdcí. Všechnu svou 

bolest vkládá Ježíš do volání: „otče, 
odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“
když o tom v  mysli přemítáme, 
před očima nám povstane i vlastní 
zkušenost z utrpení, kterého jsme 
byli svědky: „Proč to jen udělal? 
Proč tak ublížil? Proč?“ odpovědi 
většinou nejdou nalézt bez toho, 
abychom druhého odsoudili, sa-
mi ukřivdili a tak způsobili novou 
bolest. existuje ale i jiné vyrovnání 
se s křivdou a bolestí: v odpuštění! 
„Bože odpusť, odpusť nám!“
Události pod křížem však pokra-
čují jiným směrem, farizeové ne-
schopni sebereflexe ani tváří tvář 
utrpení, které způsobili, hledají 
vlastní ospravedlnění. Zesměšně-
ním se domáhají nového zázraku, 
chtějí z Ježíše udělat podvodníka.
Pilát dal umístit na kříž: „Ježíš na-
zaretský, král židovský“. Stává se 
tak, ač sám o tom netuší, nástro-
jem zjevení Boží pravdy. a tak kaž-
dý člověk, který od dob ukřižování 
Ježíše až podnes o tom slyší, sto-
jí jakoby pod křížem a může volit 

mezi vírou v Ježíše, nebo odmítnu-
tím Boha. rozhodnutí člověka, ne-
bo i celé společnosti, sice nejsou 
černobílá, ale přece jen někam 
směřují. Pokora a pravdivost při-
vádí člověka ke kristu, jako k  Bo-
hu a Spasiteli; pýcha a hříšný vzdor 
v tom vidí jen podvod a požaduje 
stále nové a nové důkazy.
„neexistuje žádný jiný žebřík do 
nebe než kříž“ (sv. růžena z  Li-
my, 1886 - 1617, první jihoame-
rická světice, starala se o peruán-
ské indiány, měla mystická vidění). 
„Jenom ten, kdo skutečně vážně 
uvažoval o tom, jak těžký je kříž, 
dokáže pochopit, kolik váží hřích“ 
(sv. anselm z  canterbury, 1033 - 
1109, arcibiskup, teolog a filosof, 
zakladatel scholastiky, autor onto-
logického důkazu Boží existence). 
Toto je uvažování svatých.
a uvažování druhých? Bertranda 
russella se jednou ptali, co by řekl, 
kdyby zemřel a ocitl by se tváří tvář 
Bohu, který by se ho zeptal, proč  
v něho nevěřil. odpověděl by: „Má-

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

Válečný červenec roku 1915 se lišil od letních měsíců předchozích roků. Slavnost Husovy památky, od jehož upálení 
uběhlo kulatých 500 let, si Hradečané připomněli odbornou přednáškou. Jako obvykle byla věnována pozornost konci 
školního roku, při této příležitosti byla uspořádána slavnost pod názvem Hold mládeže nejvyššímu ochránci. Podrob-
nou rozsáhlou reportáž včetně citací tklivých slov žáků vyjadřujících vřelý vztah k císaři přinesl Ohlas z 23. července. 

Z důvodu války se nekonaly slavnosti pořádané po řadu let koncem července v souvislosti s udělováním nadace Třebických. Ve všech pěti červencových čís-
lech vyšla na pokračování rozsáhlá vzpomínka na zemřelého ředitele gymnázia Antonína Deckera. V důsledku jeho odchodu chyběla v červenci v Ohlase 
i teploměrná a dešťoměrná zpráva, kterou pravidelně připravoval. Když se začteme do dvacátého pokračování milých vzpomínek Ferdinanda Strejčka, snad 
jako bychom se už ani o sto let nelišili.

2. července 1915
Uctění Husovy památky
Tělocvičná jednota Sokol ozna-
muje, že k přednášce, kterou po-
řádá pro své členstvo za příčinou 
uctění památky husovy, získala 
za  řečníka pana řídicího učitele 
Švehlu ze Sezimova Ústí; jak zná-
mo jest pan řídící učitel Švehla 
objevitelem kozího hrádku u Tá-
bora a znamenitým znalcem do-
by husovy. Lze tedy očekávati, že 
přednáška bude co nejčetněji na-
vštívena.

464 raněných vojínů
přibylo zvláštním vlakem včera 
po 6. hod. večerní do zdejšího ná-
draží a byli nápomocni kolonami 
do různých res. nemocnic dopra-
veni. 

9. července1915
Výsledek zkoušek maturitních
na  zdejším c. k. gymnasiu pod 
předsednictvím dra Jos. Pražá-
ka, ředitele c.k. real. Gymnasia 

v král. Vinohradech konaných jest 
následující: při zkoušce obstáli 
všichni abiturienti 15, mezi nimi 
2 privatistky a  sice: 5 bylo uzná-
no dospělými s  vyznamenáním, 
8 všemi hlasy a  2 většinou hlasů 
dospělými. 

Kurs pro nakládání zeleniny 
a ovoce
pořádaný Místním odborem 
Z  U.J. Učitelek v  J. hradci. Jestli 
jiná léta uschovávaly naše bed-
livé hospodyně zásoby zeleni-
ny a  ovoce na  dobu zimní, le-
tos, kdy cena jejich den ode dne 
stoupá, tím více starati se budou 
o jejich bezpečné uložení. dobře 
konservovaná zelenina nahradí 
v pozdějších měsících nedostatek 
jiných potravin a spolu s nalože-
ným ovocem přispěje i k výhodné 
obměně jídelního lístku v  zimě. 
Třýdenní výše jmenovaný kurs 
povede učitelka hospod. školy M. 
Schneiderová a  prakticky v  něm 

ukáže nejen trvanlivé opatření 
zeleniny a ovoce pro dobu zimní, 
ale i přípravu různých povidel, ro-
solů, ovoc. šťav a vína.

Neopatrní cyklisté
19 letý kovářský pomocník k.n. 
z  nítovic u Veselí n. L. jel dne 4. 
t.m. na kole do J. hradce. U lesíka 
pod klášterem vešlo mu do cesty 
10leté děvčátko r. Wolfová a by-
lo jim k  zemi poraženo, aniž by 
utrpělo vážnějšího poranění. Té-
hož dne před 8. hod. ranní posti-
žen stejnou nehodou v Jungman-
nově třídě T. Mertl z otína, jemuž 
byla na obou rukou sedřena kůže. 
na  neopatrného jezdce z  kačleh 
bylo učiněno oznámení. 

23. července 1915
Hold mládeže nejvyššímu 
ochránci
Slavnostní ukončení školního ro-
ku na obecné a měšťanské škole 
chlapecké v  Jindř. hradci uspo-
řádané učitelskými sbory z  pod-

nětů mimořádných poměrů, jež 
nám doba válečná přinesla, sta-
lo se okázalým projevem vytrysk-
nuvším z vlasteneckého přesvěd-
čení účastníků. Veškerá mládež 
našich škol projevila vroucí na-
dšený hold svému milovanému 
císaři a králi. 

Slavnost nadací manželů Igná-
ce a Magdaleny Třebických
se za  panujících poměrů váleč-
ných konati nebude. V  sobo-
tu dne 31. července o  9. hodi-
ně sloužena bude slavná mše sv. 
v proboštském kostele, načež ná-
sledovat budou oddavky nevěst. 
o  10. hodině rozděleny budou 
nadace na městské radnici. 

30. července 1915
Přes zákaz 
bílily některé hospodyně prádlo 
pod klášterem a musily na zakro-
čení policie toto ihned odstraniti. 

(pokračování na str. 8)

lo důkazů, Bože, málo důkazů.“ 
(B. russell,  1872-1970, významný 
britský filozof a logik, známý svou 
skepsí k otázce Boží existence,  
z filozofického pohledu zastával 
agnosticismus). a jak uvažuje sou-
časný známý popularizátor evolu-
ce a odpůrce náboženství richard 
dawkins? To vyjadřuje samotný 
název jeho bestselleru: „Boží blud“.

P. Jiří Špiřík
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Odcizený trakař
Před několika dny poslal jistý 
hospodář z  otína svoji dcerku 
s trakařem do hradce, by mu od-
tud jistý nákup přivezla. děvče 
přibyvší do  města zašlo v  Jung-
mannově třídě do jednoho domu 
a  nechalo trakař státi před do-
mem. Při svém návratu shledalo 
však, že mu někdo týž odvezl. 

Jindřichův Hradec let osmde-
sátých. 
XX. Mládež bez sportu
Čítám v  posledních dobách čas-
těji, že někdejší kolébky býva-
ly vlastně hříchem, ba zločinem 
páchaným na dětech, že kolébá-

ním se nebohá nemluvňata oma-
movala, duševně utloukla a  ni-
čila atd., atd. Ubohý Palacký a vy 
všichni ostatní, po  nichž chová-
me památkou prostou kolébku, 
nad níž vám zpívávala kdysi mi-
lující matka sladkou „ukolébav-
ku“! kdo by si byl ještě před léty 
pomyslel, že na  vás vlastně pá-
chán byl v  dětství vašem zločin, 
že vás vaše krkavčí matky olupo-
valy o to nejdražší, co člověk má, 
o jasného ducha!... Jak děkuji Pá-
nu Bohu za to, že jsem aspoň část 
života strávil v době, kdy nebylo 
ještě řečené tyranie. a když jsem 
se měl dostat na čerstvý vzduch, 
nepoložila mne maminka do pa-

rádního kočárku na gumách, ne-
jela se mnou okázale ven do ulic, 
jak je to nyní koketní modou, ný-
brž přivázali mne velikým šát-
kem ozdobným k  rameni chů-
vy, že jsem vypadal jako Jezule 
u Madony, a nosili mne po pole-
dni na sluníčku před Langrovými 
sem a  tam v  zástupu jiných dětí 
podobně se promenujících. Bylo 
to asi taky málo hygienické, jako 
všecky další kroky naše do života. 
Sám hrůzou a  ošklivostí se otřá-
sám, vzpomenu-li jen, že jsem ta-
ké kdy v dětství z písku, bakterií, 
mikrobů a  podobné neřesti dě-
lával v  promenádě v  dolním ko-
le, které bývalo dětem vyhraženo, 

buchty a bábovky, slinami dobře 
uhnětené, že jsem špinavé, uma-
zané prsty strkal do úst, že jsem lí-
bával naše kočky na pohled čisté, 
vskutku však nosičky nejhorších 
bacilů, že jsem …, ale dost již to-
hoto šeredného pozorování!

Ohlas od Nežárky a další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihov-
ně jindřichohradeckého muzea, 
kterásídlí v  budově minoritského 
kláštera vedle kostela sv. Jana Křti-
tele a je veřejnosti přístupna každé 
pondělí a středu od 12.30 do 15.30 
hodin.

Štěpánka Běhalová

spolky, zájmové a vzdělávací organizace

 � Prodej symbolických cihel podpoří chráněné dílny v Plasné
6. června 2015 jsme za krásného 
počasí zahájili naši tradiční akci 
cihLa při dnech města v  Jindři-
chově hradci. Účast na  slavnos-
tech byla naší první zkušenos-
tí. Zájem o  namalování cihliček 
byl překvapivě velký, za což jsme 
velmi rádi. i  přes panující tep-
lé počasí se u  našeho cihlové-
ho stánku zastavilo 23 dětí s  ro-
diči a  tím nám pomohly vydělat 
krásných 2 300 kč. Výtěžek z celé 
akce cihLa využijeme na  zajiš-
tění provozu a rozvoje chráněné 
dílny v Plasné, která zaměstnává  
dospělé lidi s mentálním postiže-
ním.

akce stále pokračuje a postupně 
byla a bude představena ve třech 
městech v těchto termínech:

České Budějovice, ul. kanovnická, 
8. 6. – 19. 6. 2015
Jindřichův hradec, Multižánro-
vý festival Živý hradec, park pod 
gymnáziem, 20. 6. 2015
Jindřichův hradec, Masarykovo 
náměstí, 29. 6. – 5. 7. 2015, 
Jindřichův hradec, u  Státního 
hradu a zámku, 7. 7. - 12. 7. 2015
hluboká nad Vltavou, u Státního 
zámku, 20. 7. - 2. 8. 2015

Souběžně probíhá v  jižních Če-
chách prodej dřevěných cihliček 
a  „cihlíků“ (plyšových postavi-
ček) na pobočkách Stavební spo-
řitelny České spořitelny, za  což 
velmi děkujeme  oldřichovi Voj-
těchovi, vedoucímu obchodního 
týmu MM.
akce cihLa je celostátní benefič-
ní sbírková a  osvětová kampaň 
na  podporu moderních sociál-
ních služeb pro lidi s  mentálním 
postižením pořádaná a  koordi-
novaná organizací Portus Praha,  
z. ú. Proutek je regionálním part-
nerem této akce.

Alžběta Jirková

 � Výtěžek akce na plovárně pomůže lidem s mentálním postižením

24. května 2015 i  za  nepřízně 
počasí ožila městská plovárna 
díky všem, kteří přišli podpořit 
Proutek. Tato naše první akce 
přilákala nejen děti, ale i dospě-
lé. den plný zábavného progra-
mu na jevišti i mimo něj přinesl 
Proutku díky sponzorům a  ná-
vštěvníkům celkem 76 351 kč.

„akce na  Plovárně s  Proutkem 
vystřídala náš tradiční Veliko-
noční otevřený dvůr v  Plasné. 
chtěli jsme se přiblížit lidem  
z  J. hradce, a  jak se ukáza-
lo, podařilo se nám to. krás-
né prostory městské plovárny, 
nabitý program a nedeštivé po-

časí přilákaly spoustu návštěv-
níků. Výtěžek akce bude použit 
na provoz našich služeb pro lidi 
s  mentálním postižením. Tímto 
chci poděkovat všem sponzorům, 
účinkujícím a  dobrovolníkům, 
kteří přispěli k  tak hezkému dni 
a výtěžku,“ uvedla ředitelka Prout-
ku Zuzana Marková.

„Přestože předpovědi počasí ne-
byly příznivé a celý den jsme se 
potýkali s  různými překážkami, 
úsměvy dětí, které za  námi při-
šly, nám vše vynahradily. kaž-
dý, kdo nás chtěl podpořit, mo-
hl za drobný příspěvek navštívit 
celkem 8 stanovišť. nejoblíbe-
nějším stanovištěm byla na-
še chráněná dílna, což nás moc 
potěšilo. Jsme rádi, že výrobky, 
které se vyrábí v  naší chráněné 
dílně, mají takový úspěch. ne-
chybělo občerstvení, ani náš ob-
líbený stánek s  buchtami. no-
vinkou, kterou jsme vyzkoušeli 

na našem dni, byl stánek s čers-
tvými fresh džusy a  mátovou li-
monádou. Velké díky patří také 
Zooparku na  hrádečku. S  ha-
dem, kterého si mohl kdokoli 
pohladit, či nechat si jím ovinout 
celé tělo, každý vyzkoušel svou 

odvahu. i  když se had nemohl 
díky zimě zdržet dlouho, všichni 
na něj budeme dlouho vzpomí-
nat,“ uvedla produkční Proutku 
alžběta Jirková.

Zuzana Marková
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ChCete náS?
Rek, kříženec, pes, 9 let, kastrovaný
rek je střapatý voříšek menší velikosti. 
Je zvyklý žít venku. S fenkami většinou 
vychází, ale pejsky moc nemusí. Byl by 
vhodnější jako jedináček. k  lidem je 
kontaktní. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Izabela, kříženka, fena, cca 2-4 roky, kastrovaná
iza je fenečka střední velikosti. dopo-
sud žila ve větší smečce psů, která byla 
majiteli odebrána, neboť mu chov psů 
přerostl přes hlavu. Fenečka je velmi 
bázlivá. nyní ji učíme hygienickým ná-
vykům a chůzi na vodítku. S ostatními 
pejsky vychází dobře.  
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Jonatán, kříženec, pes, cca 2-4 roky, kastrace v plánu
Jonatán je střapatý voříšek střední veli-
kosti, v kohoutku asi 35 cm vysoký. Byl na-
lezen 12. 5. 2015 u čerpací stanice v Češ-
ňovicích. Je velice kontaktní k  lidem. 
Miluje vodu, aportování a hračky. S ostat-
ními pejsky vychází většinou dobře.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Rita, kříženka, fena, cca 6-7 let, kastrovaná
rita je drobná fenečka, je zvyklá žít 
ve  společnosti ostatních pejsků, i  když 
pořádek si dokáže zjednat, ale není pře-
hnaně dominantní (spíše se ani kvůli 
své pidi velikosti nenechá zastrašit). k li-
dem, co zná, je velmi přátelská a maz-
livá. k cizím lidem se nehrne a spíše se 
je snaží odradit štěkotem a vrčením, ale stačí chvilička k rychlému 
seznámení a je velká kamarádka a sama se dožaduje přízně. nemá 
problém ani s malými dětmi. V bytě se chová vzorně, nic neničí, 
neštěká, když zůstane sama, je čistotná. Po úrazu měla zraněné le-
vé oko (je to patrné z fotek), ale již jí bylo odoperováno a slzná žlá-
za, která jí po úrazu vyhřezla ven z oka, byla zašita zpět tam, kam 
patří, jen je třeba ještě chvíli mazat mastičku a pak by již mělo být 
vše v pořádku a i na pohled by nemělo být nic znát. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Čert, kříženec, pes, cca 3-4 roky, kastrovaný
Čert je mladý, statný pes. S fenkami vy-
chází dobře, pejsky si vybírá. Byl zvyk-
lý žít venku, ale nyní je v domácí péči 
v bytě a je tam velmi šťastný. Je to kla-
sický „gaučák“, stačí mu přítomnost lidí 
a je v naprosté pohodě. Je čistotný. Je 
třeba jen upevnit chování o samotě, ale pracujeme na tom. Urči-
tě by uvítal domeček se zahrádkou, ovšem se spaním vevnitř. Sa-
moty už si užil dost, teď hledá někoho, kdo s ním bude chtít trávit 
čas a věnovat se mu. na volno chodí pěkně, na přivolání reaguje 
dobře. Miluje vodu.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Pegi, kříženka, fena, cca 7 let, kastrovaná
Pegi je dáma v  nejlepších letech. Je 
velice kontaktní a milá, čiperná a plná 
elánu. ostatní pejsky toleruje, ale radě-
ji ji doporučujeme jako jedináčka. Je 
čistotná, zvyklá žít v bytě. Je střední ve-
likosti (13,5 kg). Má kupírovaný ocásek.
Kontakt pro zájemce -  608  120  840 
(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 čErVENCI 2015

Planety Merkur a Mars zůstávají nepozorovatelné, Venuši a Jupiter spatříme 
v první polovině měsíce večer nízko nad západem. Saturn je pozorovatelný po 
většinu noci kromě jitra, Uran ve druhé polovině noci a Neptun kromě večera po 
většinu noci.   
Pozorování Měsíce je velmi zajímavé, nejlepší je to kolem první čtvrti, kdy je Měsíc 
Sluncem osvětlen z pravé strany, a proto výškově rozdílné útvary na jeho povrchu 
vrhají stíny do krajiny. obraz v dalekohledu je tak vidět lépe prostorově a je velice 
působivý. Měsíc projde 2. července úplňkem, 8. července poslední čtvrtí, 16. čer-
vence novem, 24. července nastane první čtvrť a 31. července opět úplněk. dne 
5. července je Měsíc v přízemí (367 066 km), 21. července v odzemí (404 870 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, filamenty a další děje na Slunci.
obloha v létě je, jako v každé jiné roční období, velmi pěkná, nabízí k prohlídce 
množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajímavých oblastí a objektů.

další zajímavosti červencové oblohy roku 2015:

1. 7. v 9.00 hodin - Venuše v konjunkci s Jupiterem (Venuše 0,3° severně; přiblížení planet po-
zorovatelné 30. 6. večer nízko nad západním obzorem)

6. 7. v 17.00 hodin - trpasličí planeta (134340) Pluto v opozici se Sluncem
6. 7. v 21.00 hodin - Země nejdále od Slunce (152,1 miliónu km)

9. 7. ve 23.00 hodin - Venuše dosahuje maximální jasnosti (- 4,5 mag)
23. 7. v 5.00 hodin - Slunce vstupuje do znamení Lva 

23. 7. ve 20.00 hodin - Merkur v horní konjunkci se Sluncem

Návštěvní hodiny pro veřejnost v červenci 2015:
odpoledne: úterý, čtvrtek a pátek: 15.00 - 18.00 hodin

večer: úterý a pátek: 21.00 – 23.00 hodin

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

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

vého počasí ve večerních hodinách je otevřeno pouze do 22.00 hodin a jako náhradní pro-
gram nabízíme projekci filmů a pořadů s astronomickou tematikou 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

Pro školní exkurze zůstává vstupné 10 kč/dítě, pedagogický 
doprovod zdarma.
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 � V jindřichohradecké knihovně bylo živo
Celostátní projekt „Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka“
Svaz knihovníků a  informač-
ních pracovníků Čr vyhlásil pro 
školní rok 2014/2015 již 7. roč-
ník projektu na podporu čtenář-
ské gramotnosti „Už jsem čtenář 
– knížka pro prvňáčka“. knihov-
ny spolupracující se základními 
školami každoročně do  tohoto 
projektu přihlašují žáky prvních 
tříd. Prvňáčci navštěvují dětská 
oddělení knihoven, kde jsou pro 
ně připraveny akce, které je moti-
vují k četbě a vychovávají ke čte-
nářství. Začínající čtenáři, kteří se 
projektu zúčastnili, jsou v  závě-
ru odměněni speciální knížkou, 
která byla napsána a  ilustrová-
na výhradně pro tuto příležitost 
a nelze ji v běžné knihkupecké sí-
ti minimálně tři roky koupit. Le-
tos je to knížka říkadel a básniček 

„odemyky zamyky“ spisovatele 
a básníka Jiřího Žáčka a ilustráto-
ra Vojty Juríka.
Městská knihovna přihlásila žáky 
1. a a 1. B z i. ZŠ pod vedením uči-
telek heleny dalíkové a Jany kvit-
ské. 42 prvňáčků v průběhu škol-
ního roku navštěvovalo dětské 
oddělení knihovny, kde pro ně 
knihovnice připravila besedy, hry 
a také setkání s oblíbeným spiso-
vatelem dětských knížek Markem 
Šolmesem Srazilem. 
5. června 2015 se v  městské 
knihovně děti zúčastnily slav-
nostního ukončení celého projek-
tu, zarecitovaly pěkné básničky 
a poté byly slavnostně pasovány 
pohádkovým rytířem na čtenáře. 
Jako odměnu obdržely z  rukou 
ředitele městské knihovny Tomá-
še dosbaby a knihovnice dětské-
ho oddělení paní Michaely klouč-

kové zmiňovanou dětskou knížku 
a  čtenářské poukazy opravňující 
k roční registraci zdarma.

Týden čtení byl věnován dětem
Červnový „Týden čtení“ věnovala 
městská knihovna převážně bu-
doucí generaci čtenářů - dětem. 
knihovnice upořádaly v  tomto 
období několik besed pro děti 
z  mateřských školek plných po-
hádkového čtení, představení 
knihovny a  povídání o  knížkách 
či pohádkách. Uspořádáno bylo 
také za  přispění paní Lorencové 
z  obchodní akademie J. hradec 
čtení pohádek předškolním dě-
tem včetně pohádkového před-
stavení. knihovnice navštívily 
i  dětské oddělení jindřichohra-
decké nemocnice, aby udělaly 
radost při čtení pohádek dětem, 
které jsou kvůli zdravotním pro-
blémům v  nemocnici hospita-

lizovány. Týden čtení byl ukon-
čen slavnostním pasováním dětí 
na čtenáře pohádkovým rytířem.

Knihovna a  600. výročí úmrtí 
M. Jana Husa
Městská knihovna se připojuje 
k  připomenutí výročí úmrtí ka-
zatele a  církevního reformátora 
Jana husa výstavou výtvarných 
prací žáků 4. ZŠ na téma Jan hus, 
která je doplněna fakty mapující-
mi jeho život a dílo. Výstava je po-
řádána ve  spolupráci s  Muzeem 
Jindřichohradecka a  je možno ji 
zhlédnout od  června do  konce 
července na  pobočce knihovny 
Vajgar. Jan hus bude připome-
nut i putovní výstavou  „Literární 
a historický odkaz M. Jana husa“, 
kterou si budou moci návštěvníci 
prohlédnout na  centrálním pra-
covišti v listopadu 2015.  

Tomáš Dosbaba

Prázdninová provozní doba Městské knihovny J. Hradec a uzavírka pobočky Vaj-
gar (srpen 2015) a provozní doba městské knihovny v průběhu letních prázdnin: 

Centrální pracoviš-
tě červenec - srpen

Dospělé 
odd.

Dětské 
odd.

Internet
čítárna

Hudební 
odd.

Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

Úterý 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00

Středa zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

Čtvrtek 9.00 - 18.00 zavřeno 9.00 - 18.00 zavřeno

Pátek 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00

Pobočka Vajgar 
červenec

Dospělé 
oddělení

Dětské 
oddělení 

Pondělí 9.30 - 11.00 
12.00 - 17.00 zavřeno

Úterý zavřeno zavřeno

Středa zavřeno 9.30 - 11.00 
12.00 - 17.00

Čtvrtek zavřeno zavřeno

Pátek 9.30 - 11.00 
12.00 - 17.00 zavřeno

srpen Dospělé 
oddělení

Dětské 
oddělení 

Pobočka uzavřena z důvodu stavebních úprav!

Termín uzavření provozu: od 1. 8. 2015

Termín zahájení provozu: bude upřesněn dodatečně, délka trvání stavebních 
úprav se odhaduje na 3-4 týdny.

Z důvodu stavebních prací bude v srpnu 2015 uzavřen provoz na pobočce Vajgar. kni-
hy si je možno půjčovat na centrálním pracovišti Městské knihovny Jindřichův hradec 
(U knihovny 1173/ii – vedle obchodu Lidl). 
Termín všech výpůjček z pobočky Vajgar, jejichž vracení spadá do doby uzavření, bu-
de automaticky posunut. 
Potřebné informace bude možno průběžně získávat na tel. č: 384 361 573-4, 384 324 506 
a na webu knihovny: www.knihjh.cz.
Za vzniklé potíže se všem čtenářům omlouváme a děkujeme za pochopení.

Tomáš Dosbaba
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 � Studenti SOŠ a SOU  
Jindřichův Hradec bodovali
Ve  čtvrtek 4. června 2015 se vy-
dali studenti SoŠ a SoU v Jindři-
chově hradci pod vedením  Ma-
rie kalkusové školním autem 
do  Českých Budějovic na  soutěž 
prvních ročníků v  psaní na  klá-
vesnici.
Soutěžící z  Jihočeského kraje 
se sešli ve  Vyšší odborné škole 
a Střední škole, s. r. o. České Budě-
jovice. Studenti SoŠ a SoU J. hra-
dec obsadili první, druhé a šesté 
místo. celkem se sešlo 17 soutě-
žících ze šesti škol.
krajskou soutěž vyhrála Lenka 
deverová s  315,7 čistými úhozy 
za  minutu a  0,06 % chyb z  obo-
ru ekonomika a  podnikání. dru-

hé místo obsadil Vít neugebauer 
(294,6 čistých úhozů za  minu-
tu, 0,16 % chyb). na  šestém mís-
tě skončila Michaela Viktorová 
(250,3 čistých úhozů za  minutu, 
0,45 % chyb). oba studují obor 
informační technologie.
o  soutěžící bylo výborně posta-
ráno. Po soutěži navštívili všichni 
studentské divadlo SUd – autor-
ské divadelní představení nitky 
intimity v provedení studentské-
ho divadla Sudokopytníci. Všich-
ni si odnesli drobné dárky. a naši 
soutěžící? Vyhráli výbavu na léto.

Adéla Melicharová

 � Získejte zdarma svůj Euroklíč
národní rada osob se zdravotním postižením 
Čr je realizátorem projektu eUrokLÍČ V Jiho-
ČeSkÉM kraJi. Projekt probíhá pod záštitou 
Ministerstva dopravy Čr a je finančně podpo-
rovaný Jihočeským krajem a Ministerstvem pro 
místní rozvoj Čr. V  současné době umožňuje 
získat zdarma euroklíče osobám se zdravotním 
postižením v Jindřichově hradci a okolí. 
euroklíč je klíč, který je určen pro rychlé zpří-
stupnění sociálního a technického zařízení 
se  speciálním zámkem. Je určen pro držitele 
TP, ZTP, ZTP/P, diabetiky, stomiky, onkologické 
pacienty, osoby s roztroušenou sklerózou, Par-
kinsonovou chorobou, crohnovou chorobou, 

osoby s močovými  dysfunkcemi a rodičům dě-
tí do tří let s bydlištěm v Jihočeském kraji. 
centrálním distribučním místem pro Jihočeský 
kraj je regionální pracoviště nrZP Čr v Českých 
Budějovicích a v  Jindřichově hradci distribuci 
euroklíčů pro osoby se  zdravotním postiže-
ním zajišťuje Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory o. p. s., které sídlí v budo-
vě Úřadu práce Čr, na adrese Janderova 147/ii. 
informace ohledně euroklíče můžete získat na 
telefonním čísle 702 281 484.

Miroslava Ferdanová

EUROKLÍČ

 � Základní umělecká škola  
V. Nováka bilancuje
Žáci a učitelé základní umělecké školy mají za sebou úspěšný škol-
ní rok, ve  kterém připravili řadu zajímavých akcí, získali výrazné 
úspěchy v soutěžích a zaznamenali rekordní počet zájemců o vý-
uku v ZUŠ.

Zastavme se u  soutěží. V  hudebním oboru se do  nich zapojilo  
23 žáků v  sólové hře na  dechové a  bicí nástroje a  violoncellový 
soubor. V tanečním oboru soutěžily dvě skupiny z 2. a 5. ročníku, 
které zakončily své působení v krajském kole. Violoncellový soubor 
získal v krajském kole 1. místo a z 23 hudebníků soutěžících v okres-
ních kolech polovina postoupila do krajského kola, kde získali osm  
2. míst a čtyři 1. místa, přičemž se tři žáci probojovali do celostát-
ního finále. 

Všichni tři soutěžící v  ústředních kolech - Matyáš Mikula ve  hře 
na  bicí nástroje, Mikuláš Balo ve  hře na  flétnu a  Jiří Fencl ve  hře 
na zobcovou flétnu - dosáhli na krásné 2. místo.

Vedle takzvaných “ministerských soutěží” se dále do  soutěžení 
úspěšně zapojili kytaristé v  soutěži Zlivská kytara, violoncellisté 
na  soutěži Mládí a  Bohuslav Martinů a  akordeonisté na  akordeo-
nové soutěži v německém klingenthalu.

Žákyně tanečního oboru dokázaly s  dvěma choreografiemi po-
stoupit na  celostátní přehlídku scénického tance, výtvarníci ze 
ZUŠ zase bodovali ve výtvarné části soutěže Textík 2015.

Šest žáků z  literárně dramatického oboru soutěžilo v  okresních 
a  krajských recitačních soutěžích a  Jiří Fencl, Jan Blažek a  Lenka 
Weinerová absolvovali v  červnu celostátní finále soutěží dětská 
scéna Svitavy a Wolkrův Prostějov. 

Přehlídek Bechyňské jaro a  divadelní žabka se zúčastnily celkem  
4 skupiny s divadelními představeními, které předvedly i na závě-
rečném vystoupení v ddM. 

Z  řady dalších akcí za zmínku určitě stojí vydařená závěrečná vy-
stoupení tanečního a hudebního oboru, koncerty S(w)ingingsaxo-
phones nebo 6. ročník akordeonové přehlídky. Zájemci o výtvarné 
umění měli příležitost zhlédnout výstavu výtvarného oboru v do-
mě gobelínů. Poslední tečkou za  školním rokem bylo již tradiční 
Zahradní veselení v areálu školy. 

hned po  prázdninách se studenti a  jejich pedagogové vyda-
jí na partnerskou návštěvu do německého neckargemündu, kde 
budou prezentovat výsledky své práce v  hudebním a  tanečním 
oboru.

Marián Mikula
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kUltUrní servis

 � Také letos se můžete těšit na večerní toulání bájným Hradcem 
Vítejte u našeho stolu! Začíná sedmý ročník 
Večerních toulek bájným hradcem, oblíbe-
ných večerních zastavení v méně známé his-
torii města. Tentokrát ve zcela speciální po-
době, jaká tu ještě nebyla. Píše se rok 1420  
a husité jsou v Jindřichově hradci na talíři!
Zažít středověkou hostinu, vyzkoušet si, jak 
a co se jedlo, jak se má správně stolovat,  
a dozvědět se i něco o pohnuté době začátku 
husitských válek, to vše je možné pouze v le-
tošních Večerních toulkách s podtitulem hu-
sité na talíři. Po 11 červencových večerů se 
otevře brána minoritského kláštera a nabíd-
ne prostřenou tabuli večerní hostiny, které se 
zúčastní několik zajímavých osob. návštěvní-
ci budou po celou dobu přímou součástí pří-
běhu, který se bude odvíjet jako skutečná 
hostina. 
husité na talíři dovolí ochutnat středověk na 
hostině střední třídy, a to se vším všudy; s re-
plikami historického nádobí, odpovídajícími 
dobovými recepty i v dobovém interiéru tzv. 
černé kuchyně bývalého minoritského kláš-
tera. a jak je ve Večerních toulkách zvykem, 
během hostiny se návštěvníci dočkají i tro-
chu  netradičního pojetí. Překvapení je při-
chystáno více, včetně zajímavé soutěže s ne-
tradiční výhrou.
husité na talíři jsou více než hodinové před-
stavení odehrávající se celé u prostřeného 
stolu. ačkoliv jsou jídla připravena v  množ-
ství jedna porce pro dvě osoby dohromady, 
málokdo odejde z  představení nenasycen.  
a to jak v dutině břišní, tak i v dutině lebeční. 
Představení začínají vždy v 21.00 hodin před 
vstupem do bývalého minoritského kláštera 
u kostela sv. Jana křtitele (dnešní muzeum) 
ve Štítného ulici. V červenci začínají v nedě-

li 5. července a končí ve čtvrtek 30. červen-
ce. konkrétní dny jsou uvedeny na plakátech, 
v kulturním kalendáři a na internetových 
stránkách i facebooku Večerních toulek. Po-
čet míst u stolu je omezen, proto je zapotřebí 
si místa včas rezervovat v informačním stře-
disku města (platí se až na místě na začátku 
představení). 
nevšední zážitek na středověké hostině přijde 
na 120 kč pro děti do 15 let, seniory nad 64 let, 
tělesně postižené a také pro ty, kteří přijdou 
v odpovídajícím kostýmu (14./15. století). Plná 
cena činí 160 kč za osobu.

husité na talíři, to je nevšední zážitek, jaký ne-
čekáte! nenechte si jej ujít.

husité na talíři jsou spolufinancováni městem 
Jindřichův hradec a Jihočeským krajem a jsou 
součástí projektu Jižní Čechy husitské.

informace: 
http://ca.novadomus.cz/vecernitoulky
objednávky: informační středisko, 
tel.: 384 363 546, e-mail: info@jh.cz

Martin Musil

 � Světová módní přehlídka opět v Jindřichově Hradci
Město Jindřichův hradec si vás dovoluje pozvat na WorLd FaShion ShoW 2015 u příležitosti konání MiSS – MiSTer deaF WorLd and eUroPe 
2015 dne 21. července 2015 od 20.00 hodin v atriu Muzea fotografie a moderních obrazových médií.
Program: na  World Fashion 
show 2015 bude předvádět mód-
ní oblečení více jak 80 neslyší-
cích dívek a  chlapců z  celého 
světa (finalistů a  finalistek Miss 
and Mister deaf World and euro-
pe 2015). Můžete se těšit na svě-
tovou módní show, přehlídku 
národních krojů a  hudební vy-
stoupení. Večerem bude prová-
zet Lenka Vacvalová. Finančními 
partnery jsou město Jindřichův 
hradec a  nadační fond rozvoje 
města Jindřichův hradec.  akce je 
pořádána ve spolupráci s agentu-
rou art4promotion, s. r. o. Vstup 
na akci je zdarma.

Karolína Průšová
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 �Národní svátek folku se blíží
Ještě stále nemáte v  diáři zatr-
žený termín letošní dvaadvacáté 
Folkové růže? Pak tedy spěchej-
te, protože den d se blíží. Pestrá 
přehlídka folku a  jemu blízkých 
žánrů vypukne ve čtvrtek  9. čer-
vence ve 14.00 hodin na druhém 
nádvoří Státního hradu a  zám-
ku v  Jindřichově hradci. Před-
staví se zde 6 kapel, které patří 
k  nejoblíbenějším mezi českým 
a  moravským folkovým publi-
kem. Po  krátké přestávce se ve   
20.00 hodin pod arkádami hlav-
ního nádvoří představí ivo Jahel-
ka, bluegrassová formace cop, 
skupina kvokál a  nové hudební 

uskupení arnošta Frauenberga. 
Večer pak převede do  letní no-
ci v kapli sv. Maří Magdaleny syn 
známého kytarového virtuóza 
Jan Matěj rak. 
Podobné schéma bude mít i dru-
hý den, pátek. V  sobotu 11. čer-
vence si ale budeme muset 
po  dlouhé noci přivstat, protože 
hudební maraton bude pokračo-
vat v Muzeu fotografie a moder-
ních obrazových médií recitálem 
písničkářů, na  nějž naváže opět 
koncert na  druhém a  posléze 
hlavním hradním nádvoří a  tzv. 
„nočníček“ opět v kapli.
a  koho ještě uvidíme a  uslyší-

me? Legendární jihočeský Sem 
tam, Půljablkoň, happy To Meet, 
Jen tak tak, MdŽ (Lucie redlová  
a  Jitka Šuranská), devítku, Žam-
bochy, Jardu Svobodu (frontmana 
Trabandu), jindřichohradeckou 
folkařku Panséé, brněnské adep-
ty na anděla nevermore&kosmo-
naut, znovuzrozený budějovický 
Spolektiv a  spoustu dalších zná-
mých folkařů z celé republiky.
Připravena je výstava fotografií 
Jiřího a  katky esserových a  také 
tradicí prověřený nedělní večer-
ní doprovodný koncert na zámku 
v Žirovnici, kde jindřichohradečtí 
Jen tak tak budou hostit známou 

brněnskou trampskou kapelu  
F. T. Prim. 
Festival podporuje Jihočeský kraj, 
Město Jindřichův hradec, Státní 
hrad a  zámek, Muzeum fotogra-
fie, Gymnázium V. nováka Jind-
řichův hradec a  spousta dalších 
sponzorů, příznivců a hudebních 
nadšenců.
Vstupenky je možné zakoupit 
levněji v předprodeji (Ticketstre-
am) nebo za  plnou cenu přímo 
na místě v době konání akce. Pro 
zevrubné informace sledujte pla-
káty a internetové stránky časopi-
su Folk (www.casopisfolk.cz).

Pavel Jarčevský

 �Noční prohlídky jindřichohradeckého zámku se konají i v letošním roce
noční prohlídky budou trochu 
strašidelné, ale tak, aby nevyděsi-
ly nejmenší návštěvníky. na zám-
ku se objeví postavy pravdy 
a  fantazie a  poměří své síly skr-
ze své zástupce. Pravda si vybere 
zemitého správce zámku. Fanta-
zii zastoupí odborník na  nadpři-
rozené bytosti a  jeho kolegyně, 
bojovnice proti těmto bytostem. 
doufám, že se návštěvníci budou 
jako vždy dobře bavit.
autorem hudby je Petr Přibyl 
a  Petr Bajer, autorem textu noč-
ních prohlídek Čeněk Třeček. au-
tory hovořící zámecké kašny jsou 
Petr Přibyl a  Luděk Jirásko. Pro-
hlídka půjde do  černé kuchyně, 
do  kaple Svatého ducha, do  za-
hrad a do zámeckého rondelu.
Premiéra nových nočních pro-
hlídek se uskuteční 24. 7. 2015 
ve 21.00 hodin.
další prohlídky budou 25. a  31. 
července a  1., 7., 8., 14., 15., 28. 
a  29. srpna 2015 vždy v  21.00 

a  22.00 hodin (od  7. srpna 2015 
v 19.50 a v 21.00 hodin).
Vstupné: snížené 100 kč (děti  
6 – 15 let, iSic, ZTP), plné 200 kč.

Vstupenky je nutné rezervovat 
dopředu, po  loňských zkušenos-
tech na 21. hodinu minimálně se 
čtrnáctidenním předstihem, a  to 

buď od 15. června 2015 na www.
akaska.cz nebo od  10. července 
2015 i na telefonu 603 248 491.

Antonín Kaška
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 �Dům gobelínů hostí v červenci výstavu textilních miniatur 

Výstava „ Textile News:  Lan-
geweile. boredom. Ennui. Nu-
da“, (13. 6. – 30. 8. 2015)

až do  konce srpna hostí dům 
gobelínů mezinárodní putovní 
výstavu miniatur zhotovených 
různými textilními technikami. 
Pořadatelka soutěže, výtvarni-
ce a  pedagožka Gudrun heinz 
vybrala téma „nUda“. copak je 
to za  téma – ale pouze na  prv-
ní pohled. Účastníci soutěže by-
li vybídnuti k   reflexi tohoto té-
matu, stejně tak návštěvníci 
výstavy jsou vyzváni k  zamyšle-
ní. Při umělecké diskusi bylo vel-
mi často zjišťováno, že je to právě 
nuda, která uvolňuje a rozvíjí kre-
ativitu a  umocňuje vytrysknutí 
proudů inspirace. odtud přišla ši-
roká rozmanitost nápadů a textil-
ních uměleckých ztvárnění – a to 
bylo vším jiným, jen ne nudou!

celkem bylo shromážděno 235 
miniaturních prací od  152 tex-

tilních tvůrců ze 14 různých ev-
ropských zemí, z  čehož bylo od-
bornou porotou ve  dvou kolech 
vybráno 150 prací.  
Z  tohoto výběru vytvořila  
Gudrun heinz poutavou výstavu, 
která cestuje evropou. 
Putovní výstava byla otevřena 
na  Festivalu quiltu v  srpnu 2013 
v  Birminghamu (Uk). cesta ved-
la dále do  Litvy, ruska a  Čech. 
Potom pokračovala do němec-
ka a Švýcarska a znovu do Čech. 
V plánu jsou i další výstavy.

Výstavu v  domě gobelínů zahá-
jila 13. 6. 2015 ředitelka veletrhu 
„Prague patchwork meeting“ Ja-
na Štěrbová. Vyjádřila obdiv nad 
reprezentativními prostorami bý-
valého zámeckého pivovaru, ra-
dost z  odvahy zapůjčit výstavu 
z německa do Jindřichova hrad-
ce a  také naději, že tato výstava 
umožní Jihočechům poznat nové 
techniky a  materiály používané 
při zpracování artguiltů. Myslím, 

že návštěvníci budou nadšeni ne-
jenom rozmanitostí výstavy, ale 
také si budou moci vzít inspiraci 
pro vlastní díla.  
další informace: 
www.quiltsundmehr.de

S  přátelskou podporou Bernina 
international aG

ráda bych vás pozvala na dvě hodnotné výstavy. každá je svým způsobem ojedinělá a překračuje rámec regionu.

Foto: Archiv Domu gobelínů

dlouhodobá výstava „českoslo-
venský len pro New york“, 
(18. 4. 2015 – 12. 6. 2016!)
Výstava unikátní tapiserie zhoto-
vené v dílně Marie h. Teinitzerové 
pro Světovou výstavu v new Yor-
ku v roce 1939.

Rita Škodová

 � Jindřichohradecká činohra nabídne tentokrát Moliérova Lakomce
(pokračování ze str. 1)

Moliére, vlastním jménem Jena-Baptiste Poquelin (1622-1673), byl fran-
couzský herec, spisovatel a dramatik období raného a středního baroka.
Lakomec (1668) je snad nejznámější Moliérova komedie, jejímž titul-
ním hrdinou je vdovec, lichvář a necitelný lakomec harpagon, který je 
pro peníze schopen obětovat vše, rodinu i děti. Jde pravděpodobně 
o nejslavnější francouzskou komedii vůbec.
harpagon omezuje své děti a  intrikuje s  jejich životy, když je nu-
tí do výhodných sňatků. Pro syna vybral bohatou vdovu, i přesto že 
miluje krásnou, mladou Marianu, na kterou si ale zároveň myslí i har-
pagon sám. Pro dceru naopak našel zámožného starce. k šílenství jej 
přivádí ztráta zlatých dukátů, které mu vezme sluha, aby tak pomohl 
kleantovi, jeho synovi. harpagon zběsile pátrá a podezřívá každého 
ve svém okolí. Po odhalení lsti se výměnou za peníze vzdává Mariany. 
nakonec svolí ke sňatkům svých dětí s partnery, které si samy zvolily, 
ale až poté, co se dozvídá o jejich majetném rodinném zázemí. Zvláště 
ho přesvědčí fakt, že ho vdavky nebudou nic stát. 

Osoby a obsazení:

 harpagon, otec kleanta a elišky - Miloslav krejsa j. h.
 kleant, nápadník Mariany - Michal Palaugari
 eliška, Valérova snoubenka - hana Proxová
 Valér, eliščin nápadník - adam Tomek
 Mariana, kleantova milá - adéla ratajová
 anselm, šlechtic - Jiří Langer
 Frosina, dohazovačka - andrea Černá j. h.
 Šimon, zprostředkovatel - emanuel krejcar
 Jakub, harpagonův kuchař a kočí - karel Zaviačič
 Štika, kleantův sluha - antonín kaška
 Policejní komisař - Pavel Prudil
 claudie - Ladislava ratajová

Antonín Kaška
Foto: Adam Hudec
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2.7. 17:30, 20:00
POUTNÍK – NEJLEPšÍ PřÍběH PAULA 
COELHA
Životopisný/Brazílie/2d
3.7. 17:30, 20:00
šPIÓN
komedie/USa/2d
4.-5.7. 17:30
HUrá NA FOTbAL
animovaný/argentina/2d
4.-5.7. 20:00
TEMNÉ KOUTy
Thriller/Francie/Bioscop/2d
9.7. 17:30, 20:00
DALEKO OD HLUčÍCÍHO DAVU
drama/USa, V.Británie/2d
10.7. 17:30, 20:00
DEN bLbEC
komedie, akční/německo/2d
11.-12.7. 17:00, 20:00
TErMINáTOr GENISyS 
akční, Sci-Fi/USa/3d
15.7. 19:00
DáMA VE ZLATÉM (ArT kino)
drama, Životopisný/USa, V.Británie/2d
16.7. 17:30, 20:00
šÍLENÝ MAX : ZběSILá CESTA
akční, Sci-Fi/austrálie/2d
17.7. 17:00,  20:00
MÉĎA 2
komedie/USa/2d
18.-19.7. 17:30
MALá Z rybárNy
animovaný/Čr/2d
18.-19.7. 20:00
V HLUbINáCH
Thriller/norsko/2d
23.7. 17:30, 20:00
PAPÍrOVá MěSTA
Mysteriózní/USa/2d
24.7. 17:00,  20:00
JUrSKÝ SVěT
dobrodružný, Sci-Fi/USa/2d
25.-26.7. 17:30, 20:00
DOMáCÍ PÉčE
komedie/Čr/2d
28.7. 12:30, 17:30
OVEčKA SHAUN VE FILMU 
(TOP TÝDEN)
animovaný/V. Británie/2d
28.7. 15:00, 20:00
PErNÝ DEN (TOP TÝDEN)
komedie/V. Británie/2d
30.-31.7. 17:30
MIMONI
animovaný/USa/2d
30.-31.7. 20:00
VINCENTŮV SVěT
komedie/USa/2d
1.-2.8. 17:00,  20:00
ANT-MAN
akční, Sci-Fi/USa/3d

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 
inspirace z České inspirace 

HrADEC KráLOVÉ - 2. - 4. 7. 2015
149. Výročí bitvy u Hradce Králové 
– Königgrätz 1866 
Masarykovo náměstí a  ulice města, bojiště 
chlum 1866. Mezinárodní setkání klubů vo-
jenské historie, slavnostní přehlídky, koncerty 
historických muzik, kulturní program, interak-
tivní odborné předváděcí akce. dobové pol-
ní ležení, ukázky střetů jezdectva, bodákové 
útoky pěších jednotek, dělostřelectvo, pyro-
technické efekty.

CHEb - 11. 7. 2015
Katapult 
retro Tour 2015 – 40 let (1975 – 2015). Výji-
mečným, celoročním turné oslaví katapult 
čtyřicet let trvání své existence. Předkape-
la: BLackMaiLerS, začátek ve  20.00 hodin  
– areál krajinky v chebu.

KUTNá HOrA - 10. – 12. 7. 2015
Creepy Teepee
Festival alternativní hudby soustředěný na nej-
aktuálnější dění na hudební scéně, který hud-
bu cíleně propojuje s vizuálním uměním.

LITOMyšL - 3. 7. 2015 - 28. 8. 2015
Toulovcovy prázdninové pátky 
každý pátek o prázdninách (18.00 a 19.30 ho-
din) se koná na Toulovcově náměstí pohádka 
nejen pro děti a folkový koncert nejen pro do-
spělé.

POLIčKA - 10. - 11. 7. 2015
Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v  jedineč-
ném prostředí poličského parku u  hradeb. 
hudba, dětská divadla, výstavy, dětský kou-
tek, domácí kuchyně, čajovna.

TELč - 24. 7. - 9. 8. 2015
Prázdniny v Telči a Parní léto
koncerty, tvůrčí dílny, kocouří scény, pohádky, 
divadla, výstavy. expozice historie železniční 
dopravy.

TřEbOŇ - 6. - 11. 7. 2015
12. ročník Mezinárodního hudebního  
festivalu Třeboňská nocturna
koncerty na  atraktivních místech, světo-
ví umělci, výjimečné kulturní zážitky. Více na 
www.trebonskanocturna.cz

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

Zuzana Bedrnová

 � VYBRANÉ ČERVENCOVÉ  
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU
(Far from the Madding Crowd)
Romantický, Drama/USA, V.Británie/CinemArt/2D

Daleko od hlučícího davu je filmovou adaptací literární klasiky Tho-
mase Hardyho. Vypráví příběh Bathsheby Everdenové (Carey Mulli-
ganová), samostatné, temperamentní mladé ženy, která po svém 
strýci zdědí statek a stává se finančně nezávislou (ve viktoriánských 
časech vzácnost). Krásná a tvrdohlavá zaujme tři velmi odlišné, ale 
odhodlané nápadníky: Gabriela Oaka (Matthias Schoenaerts), cho-
vatele ovcí, uchvátí její svéhlavost; Franka Troye (Tom Sturridge), 
pohledného a  lehkomyslného seržanta; a  Williama Boldwooda 
(Michael Sheen), zámožného starého mládence. Bathsheba se sna-
ží udržet svou nezávislost i ve chvílích, kdy podléhá vášním a čelí 
zásadním životním rozhodnutím. Její příběh je nadčasový a zamýšlí 
se nad povahou vztahů a lásky, stejně jako nad lidskou houževna-
tostí a vytrvalostí překonávat životní překážky.
Hrají: Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen, Juno 
Temple, Tom Sturridge, Hilton McRae, Jessica Barden
Režie: Thomas Vinterberg
Hrajeme: 9. 7. 2015 od 17:30 a 20:00

TERMINÁTOR GENISYS 
(Terminator: Genisys)
Akční, Sci-Fi/USA/CinemArt/3D

Teď platí jiná pravidla. Budoucnost je temná. Soudný den v devade-
sátých letech minulého století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo 
přežili, se od té doby snaží marně vzdorovat počítačovému systému 
Skynet. Nejsilnější hnutí odporu se zformovalo kolem Johna Conno-
ra (Jason Clarke), jenž pro Skynet představuje největší hrozbu. Pro-
blém má vyřešit Terminátor, stroj na  zabíjení s  lidskými rysy (Ar-
nold Schwarzenegger), kterého Skynet vyšle do minulosti, aby zabil 
Connorovu matku Sáru (Emilia Clarke) dřív, než svého syna stihne 
počít. Jenže i lidští rebelové mají přístupu ke stroji času a za Sárou 
pošlou vojáka Kylea Reese (Jai Courtney), aby ji pro změnu chrá-
nil před Terminátorem. Až do  tohoto okamžiku se výše uvedený 
popis shoduje s dějem prvního dílu. Návratem do roku 1984 však 
dochází k zásadnímu bodu obratu. Kyle Reese zjišťuje, že Sára není  
bezbranná a vyděšená servírka, ale pořádná ranařka, kterou žádný 
Terminátor nemůže vyděsit, zvlášť když jí jeden takový stroj už pár 
let dělá společníka a ochránce. Jenže tahle zdánlivá výhoda může 
být k ničemu, protože Skynet má „prsty“ všude a rozhodně chce za-
bránit tomu, aby tahle nesourodá trojice namalovala lidstvu růžo-
vou budoucnost.
Hrají: Emilia Clarke, Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Jai Cou-
rtney, J.K.Simmons, Dayo Okeniyi, Aaron V. Williamson
Režie: Alan Taylor
Hrajeme:  11. a 12. 7. 2015 od 17:00 a 20:00

Zdroj: www.csfd.cz ;  www.cinemart.cz; 
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 � Letní koncerty pokračují
Město Jindřichův hradec pokračuje v  sérii 
letních koncertů v  pátek 17. července kon-
certem jindřichohradecké kapely BioPoP 
od 19.00 hodin na náměstí Míru. na další let-
ní koncert zveme 22. července od 19.00 hodin 
do atria Muzea fotografie a MoM na vystou-
pení country bandu návštěvníci a  další let-
ní koncert bude 24. července od 19.00 hodin 
na  náměstí Míru, kde vystoupí skupina old 
Steamboat Jazz Band. V  rámci ToP Týdne se 
uskuteční i  promenádní koncert řečické ka-

pely v husových sadech v neděli 26. červen-
ce od 15.00 hodin, na dalším letním koncertě 
uvidíme 29. července od  19.00 hodin skupi-
nu Jen tak tak v atriu Muzea fotografie a MoM 
a 31. července od 19.00 hodin vystoupí skupi-
na claymore na náměstí Míru.

Ivana Bačáková

 �Na jindřichohradeckém zámku budou vystavena sochařská díla

 � Klarinetisté z celého světa zavítají  
do Žirovnice a Jindřichova Hradce
devatenáctý ročník Mezinárodního klarinetového festivalu v Žirovnici se 
koná ve dnech 5. – 7. července 2015 a srdečně zve všechny příznivce ko-
morní hudby!  
Program, který plynule naváže na  dramaturgii partnerského projektu 
Pražské klarinetové dny, představí téměř dvacet hudebníků z  různých 
koutů světa v dílech českých i světových skladatelů. 
Vzácným hostem letošního ročníku je špičkový sólový klarinetista a pe-
dagog Philippe cuper /national conservatory of Versailles, opera de Pa-
ris/, který nejen povede mistrovské kurzy, ale také vystoupí na koncertě 
na  zámku v  Žirovnici. dále přivítáme Jana Jakuba Bokuna, klarinetistu 
a  dirigenta z  polské Wroclavi, který v  květnu v  Praze dirigoval finálové 
koncerty oboru klarinet na Mezinárodní hudební soutěži Pražského jara. 
Z českých hostů se návštěvníci mohou těšit na irvina Venyše, koncertního 
umělce a pedagoga pražské haMU a Lukáše daňhela z Filharmonie Brno.    
První koncert pro veřejnost se uskuteční 6. července na nádvoří zámku 
Žirovnice a návštěvníci uslyší slavné klarinetové dvojkoncerty v podání 
hudebníků evropského renomé – Philippa cupera, Jana Jakuba Bokuna, 
irvina Venyše a Lukáše daňhela. druhý, závěrečný koncert se koná 7. čer-
vence v kapli sv. Maří Magdaleny v Jindřichově hradci a publiku se zde 
představí vybraní mladí umělci nejen z České republiky, ale také z němec-
ka, Polska, izraele nebo Singapuru a  přednesou stěžejní díla světových 
skladatelů.  
Za pozornost stojí rovněž prostory, ve kterých se festival koná: návštěvníci 
budou mít jedinečnou příležitost strávit příjemné chvíle s hudbou v ma-
lebném prostředí zámku Žirovnice, jehož kořeny sahají až do poloviny 13. 
století, a který byl později spjat se šlechtickým rodem Šternberků, nebo 
v krásné raně barokní kapli sv. Maří Magdaleny v Jindřichově hradci.

Zdeněk Zadražil

 �Muzeum fotografie a MOM zve na vernisáže, 
jazzový koncert a fotografování v kostýmech
od 2. července 2015 je v Muzeu 
fotografie a  moderních obrazo-
vých médií k vidění vedle aktuál-
ních výstav (antonín kratochvíl – 
dogma, Jihočeské hrady a zámky 
objektivem 19. století, k a k – dva 
pohledy na itálii, Vinnetou za ku-
lisou či Foto iuventars) nejen pi-
lotní část postupně budované 
expozice Moc médií, zaměřená 
na  fotografický portrét (otevře-
ná v červnu 2012), ale i její druhá 
část s  názvem krajinářská foto-
grafie, nezvukový a zvukový film.  
Monumentální expozice Moc 
médií, jež je společným projek-
tem Muzea fotografie a  moder-
ních obrazových médií a  národ-
ního technického muzea v Praze, 
postupně představí veřejnosti 
dějiny fotografie a  audiovizuál-
ních médií v našich zemích od ro-
ku 1839 do  současnosti a  přiblí-
ží vzrůstající úlohu fotografie 
a  audiovizuálních médií v  utvá-
ření novodobé společnosti. Se-
stává především ze zápůjček ori-
ginálních fotografických přístrojů 
a  pomůcek ze sbírek národní-
ho technického muzea, k  vidě-
ní jsou i četné fotografie získané 
ze soukromých sbírek, spřáte-
lených muzeí a  z  dalších zdrojů. 
Projekt bude pokračovat ještě té-
maty rozhlas, televize a nová mé-

dia. – otevření nové části expozi-
ce proběhne ve středu 1. 7. 2015 
od 17.00 hodin.  
následně zve muzeum veřejnost 
v sobotu 11. 7. 2015 v 17.00 ho-
din na  vernisáž další letošní vý-
stavy – daniel reynek – retro-
spektivní výstava 1928 až 2014, 
která přiblíží tvorbu v  loňském 
roce zesnulého vynálezce speci-
ální metody fotografických mon-
táží. – Příznivci tradičních pořadů 
muzea sem mohou nadto přijít 
na koncert Jazzování v jezzuitské 
koleji v sobotu 25. 7. 2015 v 19.00 
hodin a  na  akci ToP fotografo-
vání v  historických kostýmech 
v  rámci ToP týdne v  Jindřichově 
hradci od pátku 31. 7. do neděle 
2. 8. 2015 (nutné je však objedná-
ní předem).
Bližší informace k  jednotlivým 
programům naleznete na  www.
mfmom.cz, v  případě dotazů 
k  nim jsme vám rádi k  dispozi-
ci na  tel. 384  362  459 i  přímo 
v  kanceláři muzea. Po  celou se-
zonu (duben–prosinec) platí jed-
notná otevírací doba na výstavní 
program: úterý až neděle 10.00–
12.30, 13.00–17.00 hodin. Vstup 
na  vernisáže je vždy volný. Těší-
me se na vaši návštěvu.

Eva Florová 

Zajímavou výstavu pořádají Státní hrad a zámek Jindřichův hradec, Galerie 
Gema s. r. o. a město Jindřichův hradec. V galerii na ii. nádvoří budou společ-
ně přes prázdniny vystavovat svá sochařská díla hana Purkrábková a karel 
Pauzer. Jejich bytosti a rostliny z keramické hlíny působí tak živě, že takřka má-
te pocit, že vyčkávají, až se otočíte, aby si mohly poposednout, udělat komic-
kou grimasu či se jen tak protáhnout.  Výstava potrvá od 4. 7. do 30. 9. 2015.

Linda Sedláková
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sport

 � Letem sportovním světem
 � HÁZENÁ

Znovu je možné se přihlašovat k  účasti 
v  letním sedmidenním sportovním poby-
tovém kempu, který se zaměřením na há-
zenou pořádá TJ házená J. hradec. konat 
se letos nebude na začátku prázdnin jako 
v  předchozích dvou letech, nýbrž od ne-
děle 9. do soboty 15. srpna. Také iii. roč-
ník soustředění s názvem „handball Vajgar 
camp 2015“ je vhodný pro chlapce a dív-
ky od 8 let věku až po starší dorost. Vyu-
žívaná budou sportoviště ve městě a blíz-
kém okolí, v  dopoledních a odpoledních 
tréninkových blocích se budou střídat po-
byty ve sportovní hale, bazénu, venkov-
ních hřištích, na atletické dráze. Účastní-
ci budou rozděleni do skupin podle věku, 
obtížnosti cvičení a umu. Přihlašovat se lze 
ještě nyní na poslední chvíli, a to prostřed-
nictvím hlavního trenéra jednoty karla Pe-
tržaly (kpetrzala@centrum.cz, 607 761 086) 
a předsedkyně klubu Jaroslavy krupicové 
(jar.krupicova@centrum.cz, 723  520  104). 
oba zmínění činovníci rovněž sdělí další 
potřebné informace.

 � SPORT PRO VŠECHNY
V šesti turnusech se uskuteční již XXiX. 
ročník letního denního pobytového tábo-
ra s názvem „Léto dětí se sportem“. Tradič-

ní akce bude probíhat v Jindřichově hradci 
a blízkém okolí, využívána budou sporto-
viště pro míčové hry, atletiku, stolní tenis, 
jezdectví, horolezectví, minigolf, discgolf  
a další. Tábor je denní, což znamená, že 
děti přijdou ráno v  8.00 hodin a odpoled-
ne v  16.00 hodin se vracejí domů. akce je 
určena pro děti od 5 do 15 let. Červenco-
vé běhy: 1. – 3. července, 7. – 10. července,  
13. – 18. července. Více informací podá 
hlavní organizátor otakar kinšt (mobil 606 
934 098, e-maily: skokjh@quick.cz nebo 
kinstota@seznam.cz).

 � TRIATLON
Šestnáctý ročník amatérského triatlonu, 
který se každoročně těší větší a větší obli-
bě, se bude konat v  sobotu 18. července. 
Závod s  názvem „Plavecký Železný muž 
2015“ bude mít znovu start v  pískovně ve 
Stráži nad nežárkou v 9.00 hodin, když nej-
později v 8.30 hodin je sraz účastníků buď-
to v Plavsku na křižovatce u zrcadla směrem 
na Stráž, nebo přímo na parkovišti  pískár-
ny. na triatlety čeká 0,5 kilometru plavání, 
28 km na kole a sedmikilometrový závě-
rečný běh. Plavecká část vede od startov-
ní pláže k  protějšímu břehu a zpět, na bi-
cyklu závodníci vyrazí směrem na Třeboň, 
ale zabočí doleva k Mláce, projedou novo-
sedly nad nežárkou, Jemčinu, hatín, odbo-

čí doprava do Buku, pak doprava vystoupa-
jí do Políkna a v  Plavsku je čeká depo, po 
němž následuje běh do hatína, kde se na 
křižovatce pokračuje rovně okolo Stajky do 
cíle před hospodu U Jitky v  roseči. Závod 
pořádá Sbor dobrovolných hasičů Plavsko. 
informace: zm@plavskonet.cz, Václav Pe-
routka (udoperoutka@seznam.cz), Jiří Bu-
dín (jirkabudin@seznam.cz). Startovné je 
100 kč.

 � VOLEJBAL
otevřené mistrovství České republiky ve-
teránských smíšených deblů se uskuteč-
ní v  neděli 5. července na antuce Tyršova 
stadiónu v  J. hradci. Podmínkou pro start 
v národním šampionátu je věk volejbalistky 
(35 let) a volejbalisty (40 let) dosažený v le-
tošním roce. Zároveň s MČr se bude konat  
i tradiční turnaj mixů pro hráče a hráčky 
veškerého věku, jenž nese název „Letní vo-
lejbalový Jindřicháč“. „dvojice se sice mo-
hou přihlásit až v den konání v místě turna-
je, ale vždy je lepší, pokud mám přihlášky 
předem,“ vyzývá zájemce o účast ředitel 
obou klání otakar kinšt (skokjh@quick.cz, 
kinstota@seznam.cz, 606  934  098). obě 
soutěže začínají prezencí v  8.30 hodin. 
Startovné za duo je 200 kč.

Roman Pišný

 �Úspěchy jindřichohradeckých sportovců

HáZENá - Starší dorostenky TJ házená Jindřichův hradec v posledním kole ii. li-
gy – Čechy vyhrály v domácím prostředí nad týmem TJ aŠ Mladé Boleslav vy-
soko 42:13, a zajistily si tak obhajobu prvenství z loňského roku. Soutěží prošly 
vcelku hladce, když prohrály pouze jediný zápas. Všechny ostatní skončily je-
jich vítězstvími. konečné pořadí: 1. J. hradec, 2. kobylisy, 3. hc Plzeň, 4. Vršovice, 
5. Č. Budějovice, 6. M. Boleslav. 
na fotografii stojí zleva vedoucí družstva a trenér Martin Toman, Petra duško-
vá, Lucie Tomanová, eliška kovářová, kristýna hanzalová, alice Bočková, andrea 
Volárová, hana olšarová a trenérka iva Jonová. dole jsou zleva Tereza Buzková, 
Sabina Jasanská, Tereza opelková a Tereza rýparová. na snímku chybějí Šárka 
Zajíčková, kateřina dohnalová a nikol kodymová. 

Foto: Petr nyström

HáZENá - Z celkem deseti turnajů se skládala házenkářská  „Liga Vysočiny 2014/2015“ 
mladších žákyň. hráčky TJ házená Jindřichův hradec v nich odehrály dohromady čty-
řicet zápasů, z toho pětatřicet vítězných. Pětičlennou soutěž s touto bilancí suverénně 
vyhrály, když získaly 70 bodů. Se čtrnáctibodovým odstupem skončil za Jihočeškami 
Slavoj Žirovnice, třetí byla Jiskra havlíčkův Brod (55), čtvrtý Sokol Velké Meziříčí (15)  
a poslední kovofiniš Ledeč nad Sázavou (5). 
na fotografii jsou mistryně Vysočiny s medailemi a vítěznými trofejemi. V horní řa-
dě zleva se radují kateřina holická, kristýna Matoušková, Tereza kovářová a Markéta 
Spurná. Před nimi stojí zleva Vendula Častová, eliška Tomanová, Markéta Zemanová 
a romana kalajová. Brankářka Šárka Spurná leží na zemi. na snímku chybějí karolína 
Loskotová a natálie Maxová. 

Foto:  Jiří Zeman
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KArATE - Mistrovství České republiky v karate goju 
ryu se uskutečnilo v Brně. Velmi úspěšnou účast tam 
zaznamenal klub okinawa Goju ryu dojó Jindřichův 
hradec, který získal dvě zlaté, jednu stříbrnou a tři 
bronzové medaile. díky této bilanci byl hodnocen ja-
ko čtvrtý nejúspěšnější oddíl šampionátu. 
na snímku je vepředu zleva Vít Masař, jenž získal dva 
tituly národního mistra, a sice v technické sestavě  
i sportovním boji. Vedle něho stojí Marek houser, kte-
rý byl pátý v disciplíně kata a stříbrný v kumite. Vzadu 
zleva je František Sedlák (5. místo - kata muži) a hlav-
ní instruktor oGrd J. hradec Jaroslav Valenta. 

Foto: oGrd Jh

SPOrTOVNÍ GyMNASTIKA - dvě zlaté, čtyři stří-
brné a dvě bronzové medaile získaly na společném 
krajském přeboru jižních Čech a Vysočiny sportov-
ní gymnastky TJ Slovan Jindřichův hradec. Z Vese-
lí nad Lužnicí, kde soutěž ve čtyřboji jednotlivkyň, 
si tituly přivezly juniorka Barbora kešnarová a me-
zi ženami skvělým výkonem Gabriela Jírová. na 
snímku je jindřichohradecká výprava, která byla na 
krajském šampionátu hodnocena jako nejúspěš-
nější mezi devítkou zúčastněných klubů, přestože 
tréninkové možnosti má výrazně omezené napří-
klad oproti středisku mládeže v Českých Budějovi-
cích. Vzadu stojí zleva Leontýna Pavlíková (10. mís-
to), Magdalena Picková (7.), kateřina Vybíralová (4.)  
a kateřina Maryšková (6.). Před nimi jsou zleva Tere-
za Štufková (2.), Barbora kešnarová, Gabriela Jírová 
a Barbora chrpová (2). Zleva klečí kateřina Fülsac-
ková (2.), eliška krajňáková (2.), nela krajňáková (3.), 
Barbora Jarošová (11.), Tereza Staňková (15.) a Lucie 
Šoršová (7.). 

Foto: Martin krajňák

OrIENTAčNÍ běH - V  okolí švédské Skepptuny se 
uskutečnil jubilejní LXX.  ročník legendárního štafe-
tového závodu „Tiomila – 10MiLa 2015“. na start se 
postavilo obrovské množství týmů především ze 
Skandinávie. V  soutěži pětičlenných ženských štafet 
bylo 327 družstev, desetičlenných štafet mužů závo-
dilo 317 a čtyřčlenných mládežnických mixovaných 
štafet bylo 282. celkově se na tratě vydalo během 
dvou dnů 6085 závodníků! Svoji reprezentantku mě-
lo na severu evropy také Sdružení orientačních sportů 
Jindřichův hradec. 
V juniorské soutěži totiž běžela eliška hojná (na foto-
grafii), jež byla na třetím úseku členkou družstva s ná-
zvem Junior o-SPorT  2. Jejími spolubojovníky byli 
ondřej hasman, Jan hašek (oba koS Slavia VŠ Plzeň) 
a adéla Zrníková (Sk orientační sporty nové Město na 
Moravě). „eliška běžela dobře, nic nepokazila,“ pochvá-
lil ivan Gřunděl kolegyni ze SoS J. hradec. Jihočeská 
závodnice přebírala štafetu na 33. místě a předávala 
ji haškovi jako pětatřicátá. Finišman ji pak posunul na 
konečnou 25. příčku. Lépe z týmů Čr dopadla pouze 
sedmá Lokomotiva Pardubice. 

Foto: Jaroslav hojný

SPOrTOVNÍ AErObIK - Z devíti postupových kol vzešla finálová družstva iii. ročníku soutěže pódiových skladeb 
„Česko se hýbe, cvičí a tančí ve školách plných zdraví 2015“. republikové finále hostil Most o prvním červnovém pát-
ku, přičemž při něm nechyběly ani týmy z J. hradce. Vedly si dobře, přestože se na stupně dostalo pouze družstvo aeT 
Lena v kategorii 17 – 20 let, ale to jen díky tomu, že v této třídě cvičilo jako jediné. „naše dívky do Mostu postupova-
ly z krajských kol, která se konala v Českých Budějovicích a u nás v Jindřichově hradci. Ve finále to holky také zvládly, 
zastoupené byly ve čtyřech kategoriích a pokaždé skončily v první desítce, což je úspěch,“ hodnotí vystoupení klubu 
ae team MTk J. hradec jeho trenérka Monika Tržilová. 
na snímku jsou osmi až desetileté závodnice MTk, jež se skladbou diskohrátky obsadily šesté místo. Vlevo nahoře 
stojí Magdaléna Zíková, Tereza Vtípilová, trenérka Monika Tržilová, Veronika Vrbová, Sára Píšová a aneta Tůmová. do-
le zleva jsou nikola Felgrová, Barbora Štěpánová, Victorie ondřasinová, nela Svobodová, eliška Slabá a Štěpánka Ča-
dová. na fotografii chybějí Barbora krajcrová a Simona Pavlíková. 

Foto: Barbora Píšová

FLOrbAL - Sezónu velkých úspěchů prožil Fk Slovan Jindřichův hradec. V mistrovském ročníku 2014/2015 
se dočkal prvenství ve třech dlouhodobých soutěžích. dorostenci vyhráli ii. ligu, áčko mužů postoupilo do 
regionální ligy a muži B do Jihočeské ligy. Všechny tyto týmy vyhrály své soutěže s obrovskou převahou, po-
stupy jim patří zcela zaslouženě. 
na fotografii je elitní mužský celek. Zleva sedí roman aster, roman Víta, Josef Filip, david klimeš, František 
Vorhemus, Jakub Vaňásek a Jakub Mrkvička. Stojí zleva Michal hřebíček, Michal camrda, kryštof ille, Jiří Pro-
kýšek, Jan cihlář, Jakub Florek, Marcel Šuranský a Jakub Šmíd. 

Foto: Jan holoubek
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HLAVA 
KATOLICKÉ 

CÍRKVE

BILINA 
PODOBNÁ 

HEŘMÁNKU

OLEJ (ANG-
LICKY)

OZN. PRO 
SLEČNU TUNA VODNÍ TOK EVROPSKÁ 

KOMISE
DRAVÝ 

ŽIVOČICH
NÁMOŘNÍ 

LUPIČ
NÁZEV 

HLÁSKY (N) METR
JMÉNO 
HERCE 
PACINA

1. ČÁST 
TAJENKY

2. ČÁST 
TAJENKY

AKADEMIE 
VĚD

OZN. POL-
SKÉ MĚNY

NÁSTROJ
ŽNEČKY

ZEYERŮV 
HRDINA

ČISTÝ 
PŘÍZVUK

PROMÍTACÍ 
PLOCHA

JEDNOTKA 
HLASITOSTI

NEDOBRÝ

RUSKÝ 
SOUHLAS

5. ČÁST 
TAJENKY OPĚRA OZN. 

POLOMĚRU VÝZVA

SPORT. KLUB
SPODNÍ 
ČÁST 

MÍSTNOSTI

INICIÁLY 
FOTBAL. 

PANENKY

DECILITR

PAHOREK

ZÁPAD
STOKO-
RUNA 

(OBECNĚ)

PLAVIDLO 
Z KLÁD

DRUH 
BARBIE

HEREC V 
PANTOMIMĚ

LIPNICE (BOTAN.)

Č. CÍRKEV. 
REFORMÁTOR

ŽEMLOVKA

MAĎARSKÝ 
BÁSNÍK

CHEM. ZN. 
CÍNU

STARÁ SOLMIZ 
SLABIKA

OZNAČ. 
LÉKAŘ. 

PŘEDPISU 
(RECIPE)

CHLAP

KRYTÝ KOČÁR

LOV

VELIKÁN

PODNIK VE 
VODOCHO-

DECH

MLHA

JAPONSKÁ 
BÁSEŇ 
KOST 

(LATINSKY)

KAMENNÝ 
ARTEFAKT 
Z KONCE 

TŘETIHOR

KONČETINA 
(ZAST.)

KOLEM

ŘÍM. ČÍSL. 
1600

NĚMECKÉ 
MĚSTO

PAK

ČÁST 
PRAHY

TISÍCINA KI-
LOGRAMU

4. ČÁST 
TAJENKY

PŘÍTEL 
ČLOVĚKA

JEDLÝ 
KAŠTAN

VYSOKÉ 
NAPĚTÍ

ANNO 
DOMINI

CIZÍ FORMA 
JMÉNA JAN

ŽLUTOHNĚDÁ 
BARVA

INIC. CESTOV. 
HOLUBA

POBÍDKA

ČESKÝ NA-
KLADATEL

SÍLA 

ČIVA

JAKÝ (SLO-
VENSKY)

PLOŠNÁ 
MÍRA (AR)

CHEM. ZN. 
KYSLÍKU

SKLAD

TEN I ONEN

JEDN. EL. 
ODPORU
STARÝ 
(ANGL.)

POLOHA 
VÝŠE NEŽ 

NĚCO
ZDALI

EVIN DRUH

FRANC. 
TENISTA 

(YANNICK)

HRY S 
ČÍSLY

TYP FORDA

NULA
ZLATO 

(FRANC.)

HRDINA 
DRAMATU 

A. JARRYHO 
(KRÁL)

BUBÍNKOVÝ 
REVOLVER

ŘÍM. ČÍSL. 
1000

ODROLENÉ 
KUSY PÍCE
V HUDBĚ 
(PIANO)

VOJENSKÁ 
PRODEJNA

3. ČÁST 
TAJENKY

SEVErNÍ TrAŤ JINDřICHOHrA-
DECKÝCH ÚZKOKOLEJEK MÍřÍ DO 

ObrATANě. CÍLOVOU STANICÍ JIŽNÍ 
TrATI JE NOVá bySTřICE. ZDEJšÍ 

ÚZKOKOLEJKy JSOU NEJEN  
UNIKáTNÍ TECHNICKOU 
PAMáTKOU, ALE TAKÉ...

NáPOVěDA: 

EKrAN, UTA, EOLIT, 
NOAH, UbU, OLD, OIL, 

ULM, ADy, MArON

křížovka

VESLOVáNÍ - Známé regaty v  Ústí nad Labem, která se nazývá „Ústecká za-
táčka“, se zúčastnila dvaadvacetičlenná výprava Vk Vajgar Jindřichův hradec. 
V dvoudenním závodu se jindřichohradeckým veslařům dařilo nad očekávání, 
když pobrali celkem čtyřiadvacet medailových umístění, z toho se jedenáctkrát 
těšili z vítězství. 
o jedno prvenství se při XLiV. ročníku zasloužil třináctiletý adam Jedlička (na 
snímku), jenž triumfoval ve své věkové kategorii na skifu. 

Foto: radim Staněk
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Kulturní kalendář – ČERVENEc 2015 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

3. července, 18:00 hod.
KONCErT VOKáLNÍHO 
SOUbOrU X-TET
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

3. a 4. července, 21:30 hod.
Moliére „LAKOMEC“
divadelní komedie v podání 
Jindřichohradecké činohry
iii. nádvoří Státního hradu a zámku

5. července, 19:00 hod.
SVáTEčNÍ KONCErT 
TrUMPET TUNE
kostel sv. Jana křtitele

5. července, 21:00 hod.
HUSITÉ NA TALÍřI
dobové stolování a stravování na vlastní 
kůží a zažívací ústrojí. 
další prohlídky 10., 11., 12., 16., 17., 19., 25., 
26., 29. a 30. 7. 
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

7. července, 19:00 hod.
19. MEZINárODNÍ 
KLArINETOVÝ FESTIVAL
Představí se téměř dvacet hudebníků 
z různých koutů světa v dílech českých 
i světových skladatelů. 
kaple sv. Maří Magdaleny

8. července, 19:00 hod. 
KONCErT
Účinkují Gabriele kramer Webinger - kla-
vír, varhany rakousko, Joachim adolf - ba-
ryton rakousko, Václav Čurda - lesní roh 
Česká republika
kaple sv. Maří Magdaleny

9. - 11. července
FOLKOVá rŮŽE 2015
22. ročník folkového festivalu
Státní hrad a zámek, kaple sv. M. Magdaleny 

10. července, 15:00 hod.
SAHADŽA MEDITACE 
PrO KAŽDÉHO
Meditace ivy krečmarové  a ondřeje haváče
městská knihovna

10. července, 20:00 hod.
NOčNÍ KOMENTOVANá 
PrOHLÍDKA KOSTELA S PrOJEKCÍ
další prohlídky 14., 24., 31. 7.
kostel sv. Jana křtitele 

17. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCErT
Účinkuje BioPoP
náměstí Míru

18. července, 13:00 hod.
FOLKLÓrNÍ FESTIVAL 
JIHOčESKÝCH NárODOPIS-
NÝCH SOUbOrŮ - VIII. rOčNÍK
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

18. července, 16:00, 20:00 hod.
3. bENáTSKá NOC
hravé odpoledne pro děti, chvála léta 
u vody s kapelou Flying Parties.
městská plovárna

21. července, 20:00 hod.
WOrLD FASHION SHOW 2015
Muzeum fotografie a MoM - atrium

21. července, 22:00 hod.
KINEMATOGrAF brATřÍ čADÍKŮ
Film Tři bratři, 
park pod GVn

22. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCErT
Účinkuje country bad návštěvníci
Muzeum fotografie a MoM - atrium

22. července, 22:00 hod.
KINEMATOGrAF brATřÍ čADÍKŮ
Film Vejška
park pod GVn

23. července, 22:00 hod.
KINEMATOGrAF brATřÍ čADÍKŮ
Film Fotograf
park pod GVn

24. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCErT
Účinkuje old Steamboat Jazz Band
náměstí Míru

24. července, 21:00 hod.
NOčNÍ PrOHLÍDKy HrADU 
A ZáMKU JINDřICHŮV HrADEC 
S bÍLOU PANÍ
další prohlídky 25. a 31. 7. 2015
Státní hrad a zámek

24. července, 21:00 hod.
17. JAZZOVá NOC
hostinec u Jeřábků, Lásenice

24. července, 22:00 hod.
KINEMATOGrAF brATřÍ čADÍKŮ
Film hodinový manžel
park pod GVn

25. července, 13:00 hod.
TOP TÝDEN 
- HUSITÉ HUrá NA HrADEC
akce pro rodiny s dětmi
husovy sady

25. července, 19:00 hod.
JAZZOVáNÍ V JEZUITSKÉ KOLEJI
Muzeum fotografie a MoM  

26. července
TOP TÝDEN - HUDEbNÍ NEDěLE
Pouliční umělci v centru města

26. července, 15:00 hod. 
TOP TÝDEN - PrOMENáDNÍ 
KONCErT
Účinkuje řečická kapela
husovy sady

27. července, 16:00 hod.
TOP TÝDEN - PONDěLNÍ SCÉNA
divadelní představení pro děti 
- divadlo elf
Muzeum fotografie a MoM - atrium

28. července
TOP TÝDEN - FILMOVÉ ÚTErÝ
12:30 hod. a 17:30 hod. 
- ovečka Shaun ve filmu 
15:00 hod. a 20:00 hod. 
- Perný den
kino Střelnice

29. července, 10:00 hod.
TOP TÝDEN - STřEDA U VODy
hravý den v aquaparku 
- za příznivého počasí

29. července, 19:00 hod.
TOP TÝDEN - LETNÍ KONCErT
Účinkují Jen tak tak
Muzeum fotografie a MoM - atrium

30. července, 9:00 hod. 
TOP TÝDEN 
- čTVrTEK V POHybU
discgolfový turnaj a akademie 
Mertovy sady

31. července
TOP TÝDEN - FOTO PáTEK
ToP fotografování 
v historických kostýmech, 
vyhodnocení soutěže hradecká selfie 
Muzeum fotografie a MoM

31. července, 19:00 hod.
TOP TÝDEN - LETNÍ KONCErT 
Účinkují claymore 
náměstí Míru

1. srpna
TOP TÝDEN - POUŤOVÝ VÍKEND
dílny pro děti i dospělé 
dům gobelínů

1. srpna, 19:00 hod.
TOP TÝDEN - LETNÍ KONCErT
Účinkuje Jindřichohradecký Big Band 
náměstí Míru

2. srpna
TOP TÝDEN - POUŤOVÝ VÍKEND

pozvánky na srpen
Městské akce: Ostatní akce:
• 7. 8.  LETNÍ KONCErT 

• 12. 8.  LETNÍ KONCErT

• 14. 8.  LETNÍ KONCErT

• 22. 8.  OPErETA NA ZáMKU

• 29. 8.  MěSTO DěTEM

•  1., 7., 8., 14., 15., 28. a 29. 8.  

 NOčNÍ PrOHLÍDKy HrADU A ZáMKU S bÍLOU PANÍ 

• 17. – 21. 8.  „DO KLObOUKU“

• 22. 8.  XXII. SETKáNÍ čS VáLEčNÝCH A POVáLEčNÝCH LETCŮ

• 28. – 29. 8.  PIVNÍ SLAVNOSTI

Tradiční zábavní pouť Porcinkule, 
centrum města
Pouť Porciunkule, klášterní kostel

2. srpna, 10:00 hod.
TOP TÝDEN 
- PrOMENáDNÍ KONCErT 
Účinkuje skupina kLareT - Strážský výběr 
Masarykovo náměstí

Probíhající výstavy:

FrANTIšEK KráTKÝ a PAVEL KOPP
Muzeum fotografie a MoM
Výstava potrvá do 30. 8. 2015

JIHOčESKÉ HrADy A ZáMKy
Muzeum fotografie a MoM
Výstava potrvá do 30. 12. 2015

JOSEF brCHAŇ
řEMESLO KNIŽNÍ VAZby
Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo náměstí
Výstava potrvá do 2. 8. 2015

JAPONSKÉ HrAčKy
Muzeum Jindřichohradecka
Štítného ulice
Výstava potrvá do 30. 12. 2015

STrOMy A čLOVěK
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 9. 2015

brATřI čAPKOVÉ NA OrAVě
Městská knihovna
Výstava potrvá do 30. 9. 2015

INTEr ArME SILENT MUSAE
Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo náměstí
Výstava potrvá do 2. 8. 2015

čS. VOJáCI NA bOJIšTÍCH 
II. SV. VáLKy
Muzeum Jindřichohradecka
Štítného ulice
Výstava potrvá do 30. 12. 2015

ZMrZLÉ ObrAZy
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 8. 2015

JAN HUS
600. VÝrOčÍ UPáLENÍ
Městská knihovna
Výstava potrvá do 31. 8. 2015

DAGMAr DOST - NOLDEN
- VOLáNÍ ráJE
Muzeum Jindřichohradecka
Štítného ulice
Výstava potrvá do 6. 9. 2015

PrOLNU-TO
Galerie inspirace
Výstava potrvá do 8. 8. 2015


