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Děti se rozloučí s prázdninami 
v městském parku   

Pod širým 
nebem bude 

klokotat 
Polská krev

V  letošním, již 12. ročníku Jindřichohra-
decké opery, se Agentura Croce a  měs-
to Jindřichův Hradec rozhodly po  dvou 
letech opět pro operetu a sáhly po  jed-
né z  nejslavnějších operet Polská krev. 
Ta patří společně se Straussovým Ne-
topýrem k  nejoblíbenějším operetním 
představením u českých diváků.
Polská krev českého skladatele Oska-
ra Nedbala vznikla v  letech 1910 –1912 
na rakouské libreto na námět Puškinova 
románu Slečna selka. Polskou krev si jistě 
diváci pamatují i ze slavné televizní ins-
cenace s předními českými herci Rudol-
fem Hrušínským, Josefem Abrhámem, 
Hanou Maciuchovou či Jaromírem Han-
zlíkem.

(pokračování na str. 2)

Konec prázdnin je pro většinu dětí smutné 
období, a  proto chce město Jindřichův Hra-
dec tyto chvíle dětem co nejvíce zpříjemnit 
a připravuje pro ně již řadu let velmi oblíbené 
veselé rozloučení s prázdninami, které se letos 
uskuteční v sobotu 29. srpna a ponese název 
„Město dětem aneb tajuplný park“. Na organi-
zaci této akce se spolu s  městem Jindřichův 

Hradec opět podílejí dětské, zájmové či spor-
tovní organizace a  různá občanská sdružení, 
která v  Jindřichově Hradci působí a  pracují 
s dětmi. Ta připravují pro děti různé soutěže, 
disciplíny, hry, sportovní aktivity a ukázky své 
činnosti.

(pokračování na str. 12)
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Opereta vypráví příběh o rozma-
řilém polském hraběti Bolesla-
wu Baranském, kterému napraví 
hlavu i bankrotující hospodářství 
rázná Helena Zarembová v  pře-
strojení za  prostou vesnickou 
ženu. To samozřejmě skýtá pří-
ležitost k  řadě vtipných situací 
podbarvených krásnými melo-
diemi, některé z  nich diváci jistě 
poznají, například známé Blon-
dýnky sladké.
Polská krev se líbí divákům všech 
věkových kategorií. Je to před-
stavení příjemné a  svižné, ostat-
ně tak jako všechny inscenace re-
žiséra Martina Otavy, se kterým 
Agentura CROCE dlouhodobě 
spolupracuje. Polská krev je pro-
stě ideální představení pro letní 
scénu pod širým nebem. 
Jindřichohradecké publikum se 
rádo baví, ať již u  opery nebo 
klasické operety. A  operní pěvci 
i další hudebníci se do Jindřicho-
va Hradce každoročně těší. Věří-
me, že si s  námi rozvernou Pol-

skou krev letos diváci užijí pod 
arkádami na  III. nádvoří Státní-
ho hradu a  zámku 22. srpna 
ve  20.00 hodin. I  letos přijedou 
hosté Národního divadla a  sólis-
té divadla F. X. Šaldy v Liberci pod 
hudebním vedením dirigenta 
Františka Babického.  

Agentura Croce

  Pod širým nebem bude klokotat Polská krev

SOUTĚŽ: POZNÁTE MÍSTO NA FOTOGRAFII?
Vaším úkolem je uhádnout místo, kde byla pořízena tato fotogra� e. Odpovědi zasílejte vždy nejpozději do 15. dne aktuálního měsíce na e-mail: 
kozlova@jh.cz, popř. na adresu Informační středisko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, Jindřichův Hradec 377 01. Jméno vítěze bude zveřej-
něno v dalším vydání JH Zpravodaje. 
Správná odpověď z minulého čísla: budova zrekonstruované Staré radnice na náměstí Míru
Výherkyní se stává a knihu s názvem Jindřichův Hradec – Pod střechami domů získává Erna Chudobová z Horní Radouně. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje
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z konzulátu ve Lvově a vojenský přidělenec v Ky-
jevě Pavel Kelbl. Za  Jindřichův Hradec se expedi-
ce zúčastnil místostarosta Bohumil Komínek. Poté 
se konal pietní akt u desky, kterou věnovali potom-
ci padlých, ve staré části hřbitova. Následovalo od-
halení nové pamětní desky věnované městem Jin-
dřichův Hradec padlým vojákům 75. pěšího pluku 
v Jindřichově Hradci, kteří zahynuli při bojích u Sta-
rého Martinova v červnu roku 1915. Nápis na desce 
je v češtině i ukrajinštině. Slavnostní den ukončily 
svým vystoupením v kulturním domě děti z místní 
školy. V pondělí 29. června se delegace na zpáteční 
cestě zastavila ještě v polské Jaroslawi, kde položi-
la věnec a uctila památku obětí bojů Velké války.
(Poznámka: Památník ve Starém Martinově existo-
val, avšak byl zbudován 9. září 1915 a byl ve velmi 
zanedbaném stavu. Starý Martinov je navštěvo-
vaný i českými občany, ať už jde o potomky pad-
lých vojáků nebo o zájemce z řad vojenské historie. 
Stovky vojáků z  Jindřichohradecka a  z  části Tá-
borska a Pelhřimovska jsou zde pochováni v hro-
madných hrobech. Pamětní deska byla obnovena 
na podnět Ladislava Holického z Okrouhlé Radou-
ně a byla koordinována ve spolupráci s tamním ro-
dákem Bohdanem Hensirovským, který nyní trvale 
žije v Ostrožské Lhotě u Uherského Hradiště a  je-
hož sestra je nyní ve Starém Martinově starostkou. 
Dopravní prostředek na  tuto akci poskytlo Minis-
terstvo obrany České republiky v čele s Pavlem Fi-
lípkem z odboru pro válečné hroby.)

  Starosta slavnostně přijal 
jindřichohradecké fotbalisty
V úterý 7. července se v refektáři Muzea fotogra-
� e a MOM uskutečnilo slavnostní přijetí A týmu 
FK J. Hradec 1910 starostou města u příležitosti 
jejich vítězství v  Ondrášovka krajském přeboru 
mužů v  sezóně 2014/2015. Z  důvodu prázdnin 
a dovolených se v  refektáři sešlo z  týmu doslo-
va pouhé torzo. Nicméně to nemění nic na tom, 
že všem, ať už zúčastněným či nezúčastněným 

rozhodně patří velký dík za  dosažené výsled-
ky. Fotbalisté dostali od města dva kopací míče 
a starosta od nich na oplátku fotbalový dres se 
svým jménem a jedničkou. Setkání se zúčastnili 
za vedení Josef Žižka – předseda, Marek Černoch 
– hlavní trenér, Radim Kvitský – místopředseda, 
Jan Aldorf – vedoucí, Tomáš Cypra – asistent tre-
néra; za  hráče Václav Císař, Jakub Hulík, Marek 
Šenkýř a Michal Völfel. Nepřítomní: Tomáš Berá-
nek, Ondřej Černoch, Marian Horka, Petr Jaroš, 
Filip Kapias, Radim Koutný, Vít Kučera, Jiří Novot-
ný, Marek Petráš, Tomáš Pösinger, Patrik Pěnka, 
Lukáš Rešl, Jiří Strejček, Martin Šahajda a Tomáš 
Šenkýř.

  Rozhledna na Rýdově kopci 
v Děbolíně je již otevřená
Ve středu 8. července odpoledne jsme slavnost-
ním výšlapem a přestřižením pásky otevřeli no-

  Jindřichohradečtí senioři se zúčastnili 
sportovních her, odvezli si 12 medailí
Ve  středu 17.  června se konaly v  Českých Bu-
dějovicích Sportovní hry seniorů Jihočeského 
kraje. Město Jindřichův Hradec reprezentovalo 
19 seniorů a  seniorek. Před odjezdem je přišla 
povzbudit místostarostka města Petra Blížilová. 
Atmosféra mezi soutěžícími byla výborná. Sou-
těžilo se v  několika sportovních disciplínách: 
pétanque, nordicwalking 800  m muži, nordic-
walking 800  m ženy, „seniorský biatlon“ a  sla-

lom. Devatenáctičlenná sportovní výprava z Jin-
dřichova Hradce si vedla velmi úspěšně, o čemž 
svědčí zisk 12 medailí. Za vzornou reprezentaci 
města všem zúčastněným velmi děkujeme. Ak-
ce se konala pod záštitou hejtmana Jihočeského 
kraje Jiřího Zimoly a předsedy České unie sportu 
Miroslava Jansty.

 Nová pamětní deska připomíná 
padlé vojáky ve Starém Martinově 
na Ukrajině
Na 700 padlých vojáků z Jindřichohradecka a oko-
lí nyní připomíná nová pamětní deska ve  Starém 
Martinově na Ukrajině. Příslušníci 75. pěšího pluku 
zde zemřeli při přechodu řeky Dněstr během bo-
jů v červnu roku 1915. Pamětní desku jim na hřbi-
tově ve  Starém Martinově odhalila ke  100.  výro-
čí na konci června delegace z Jindřichova Hradce. 
V pátek 26. června 2015 se vydala téměř 30 členná 
delegace z  Jindřichova Hradce a Ostrožské Lhoty 
na Moravě na cestu dlouhou 1100 km přes Polsko 
na Ukrajinu do obce Starý Martinov v okrese Ha-
lič, který se nachází v Ivanofrankivské oblasti Ukra-

jiny, aby zde na jednotlivých místech uctila památ-
ku padlých českých vojáků. Výprava byla složená 
ze zástupců města Jindřichův Hradec, členů Čes-
koslovenské obce legionářské, Klubu vojenské his-
torie, zástupců Spolku přátel Podkarpatské Rusi 
a také z potomků obětí války. V sobotu 27. června 
se uskutečnily pietní akty spjaté s bitvou u Zboro-
va v roce 1917 v Ozerně na hřbitově a v Kalynivce 
u mohyly čs. legionářů. V neděli 28. června uspořá-
dala ukrajinská strana ve Starém Martinově v čele 
se starostkou Olgou Chariva pietní akt Den pamě-
ti. Celý den začal dopoledne dvouhodinovou řec-
kokatolickou mší svatou za padlé vojáky. Této akce 
se zúčastnili také generální konzul Miloslav Klíma 

vou rozhlednu kousek od  vrcholu Rýdova kop-
ce v Děbolíně. Rozhledna o celkové výšce 33 m 
stojí v nadmořské výšce 551,5 m n. m. a je domi-
nantou širokého okolí. Vyhlídková terasa je umís-
těna ve  výšce 24  m a  návštěvníci na  ni mohou 
vystoupat buď po točitém ocelovém schodišti čí-
tajícím 102 schodů, nebo po dřevěném schodiš-
ti o 128 schodech. Architektonické a konstrukční 
řešení rozhledny je založeno na  ideji trigono-

metrických bodů, které polohopisně a výškopis-
ně měří volnou krajinu. Objekt rozhledny bude 
volně přístupný veřejnosti, a to v období od dub-
na do října. V zimních měsících nebude rozhled-
na s ohledem na bezpečnost návštěvníků v pro-
vozu. Projekt je spolu� nancován Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 
v  rámci Regionálního operačního programu Ji-
hozápad, prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ru-
chu.

Karolína Průšová

Úvodník
Vážení spoluobčané,

na  začátku července jsme zveřejnili druhou vý-
zvu dotačního programu na  podporu kultury 
a  zájmové činnosti v  roce 2015, a  to v  Opatření 
č. 2, které je zaměřené na  podporu mimořád-
ných jednotlivých či dlouhodobě se opakujících 
kulturních akcí, které svým významem zvyšují 
prestiž města Jindřichův Hradec. Předpokládaný 
objem finančních prostředků pro rok 2015 této 
druhé výzvy je 90 000 Kč. Maximální výše dota-
ce na  Mimořádné jednorázové kulturní a  spole-
čenské akce je 50  000 Kč a  lhůta pro podávání 
žádostí je od  1. srpna 2015 do  21. srpna 2015. 
Administrátorkou je Karolína Průšová z  Odboru 
kanceláře starosty. Více informací o vypsané vý-
zvě najdete jako vždy na www.jh.cz v sekci Do-
tace města nebo kontaktujte přímo administrá-
torku. Na  začátku srpna budou na  úřední desce 
vypsané také druhé výzvy z odboru školství, žá-
dosti pak budou přijímány během září. 

Přeji vám všem krásný a ničím 
nerušený zbytek prázdnin.

Stanislav Mrvka
starosta města

Přeji vám všem krásný a ničím 
nerušený zbytek prázdnin.

Stanislav Mrvka
starosta města

UDÁLOSTI Z RADNICE
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 ODBOR ROZVOJE
Bezpečnostní osvětlení dvou přechodů pro chodce v ulici 
Jarošovská v Jindřichově Hradci
Na  konci května byly dokonče-
ny stavební úpravy přechodů pro 
chodce v ulici Jarošovská v Jindři-
chově Hradci. V rámci stavby do-
šlo k  doplnění stávajícího veřej-
ného osvětlení o  bezpečnostní 
osvětlení přechodů pro chodce 
ve  výše jmenované ulici. Na  kaž-
dé straně přechodu byl osazen 
jeden nový ocelový stožár veřej-
ného osvětlení. Přechody jsou 
nyní dostatečně viditelné i za sní-
žených podmínek viditelnos-

ti. Tyto nově osvětlené přecho-
dy byly spolu� nancovány ve výši 
121 824 Kč z grantového progra-
mu Jihočeského kraje – Podpo-
ra zřízení bezpečnostních prvků 
na pozemních komunikacích. Vy-
budování bezpečnostního osvět-
lení na  těchto přechodech pro 
chodce přispěje ke  zvýšení bez-
pečnosti chodců, ale i  řidičům, 
kteří těmito ulicemi projíždí. 

Vladimír Krampera

 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA
Elektronovela zákona o odpadech ulehčí život spotřebitelům

Takzvaná elektronovela zákona 
o  odpadech, která zavádí v  Čes-
ké republice do praxe nové poža-
davky evropské směrnice, zača-
la platit od 1. října 2014. Některá 
její ustanovení nabyla účinnosti 
ihned, jiná během roku 2015. Po-
slední změny vstoupí v  platnost 
až v roce 2018.
Novela vychází ze Směrnice  
2012/19/EU o  odpadních elek-
trických a  elektronických zaří-
zeních, která mimo jiné nařizuje 
členským státům, aby - na zákla-
dě uplatnění zásady rozšířené 
odpovědnosti výrobce – dosáh-
ly stanovené minimální úrovně 
sběru, vypočítané z průměrného 
množství elektrozařízení uvede-
ných na  trh za  předcházející tři 
roky. V roce 2016 to má být 40 %, 
v roce 2021 už 65 %. 
Pro splnění tohoto cíle plánuje 
Ministerstvo životního prostře-
dí, prostřednictvím návrhu Plá-
nu odpadového hospodářství 
ČR pro roky 2015-2024, meziroč-
ně navyšovat zpětný odběr a od-
dělený sběr o  5 %. Stávající úro-
veň sběru se pohybuje na úrovni 
30 %. 
Nové povinnosti
V  novele je s  platností od  1. 10. 

2014 uzákoněna například po-
vinnost prodejců elektra s  pro-
dejní plochou větší než 400 m2 
zdarma odebírat a předávat k re-
cyklaci všechny malé spotřebiče 
bez nutnosti zakoupit nové zboží.
Nikdo jiný než zpracovatel, pro-
dejce nebo provozovatel sběrné-
ho dvora či jiného místo zpětné-
ho odběru už také nesmí přijímat 
elektrozařízení a  elektroodpady. 
Výkupny kovů, ale i sběrné dvory, 
pokud nemají smlouvu s  výrob-
cem nebo s  provozovatelem ko-
lektivního systému, tedy musejí 
tyto věci odmítnout. S tím souvi-
sí také ta část novely, podle které 
vyjma zpracovatele nesmí nikdo 
elektrozařízení nebo elektrood-
pad jakkoliv upravovat, využívat 
nebo odstraňovat.
I  při prodeji elektra přes inter-
net je nyní povinné informovat 
o způsobu zajištění jeho zpětné-
ho odběru, sběrná místa musejí 
být povinně zřízena ve všech ob-
cích a  městských částech s  více 
než 2000 obyvateli. 
Další ustanovení elektronovely 
se týkají nových povinností vý-
robců a  jimi zřízených kolektiv-
ních systémů. Od  1. ledna 2015 
musejí například vést evidenci 

toku zpětně odebraných spotře-
bičů z  míst zpětného odběru až 
po zpracovatele. 
S  platností od  1. června roku 
2015 má také vzniknout jednot-
ný registr míst zpětného odběru 
za  účelem sdílení informací pro 
spotřebitele o možnosti odevzdat 
elektrozařízení. Údaje do něj bu-
dou poskytovat prostřednic-
tvím dálkového přístupu všich-
ni výrobci a  provozovatelé míst 
zpětného odběru. Tento registr 
tak bude jediným a  jednotným 

zdrojem pro občany, pokud bu-
dou hledat, kde mají odevzdat 
své spotřebiče a  nemusejí infor-
mace vyhledávat na  webových 
stránkách jednotlivých systémů 
(www.mzp.cz).
Novela mění také rozdělení 
jednotlivých druhů spotřebi-
čů do  skupin. Ze stávajících 10 
se stane pouze šest. Změna ale 
vstoupí v platnost až k 15. 8. 2018 
a  bude mít dopady především 
na výrobce a zpracovatele. 

František Bulíček

  KULTURNÍ DŮM STŘELNICE - Co najdete v budově Staré radnice
Pohádky nejen na večer
Padesát let od  televizního vysílá-
ní prvního Večerníčku slaví v  letoš-
ním roce snad každá rodina společ-
ně s Českou televizí. K této příležitosti 
je připravená výstava Pohádky nejen 

na  večer, která dětské i  dospělé ná-
vštěvníky zve na prohlídku průřezem 
díla Zdeňka Smetany, autora Křemíl-
ka a Vochomůrky, Rákosníčka, Šta� í-
ka a Špagetky a dalších.
Děti si mohou vymalovat pohádkové 
postavičky, zkusit si složit Večerníč-

kovu čepici z novin, zahrát si pohád-
kové pexeso, podívat se na pohádky 
z cyklu Pejsek a kočička nebo napsat 
dopis Večerníčkovi a obálku doplnit 
vlastní pohádkovou známkou. 
kurátor výstavy: Pavla Petráková 
Slancová

Expozice JHMD: 
Železnice hrou
Výstava s názvem Expozice JHMD: 
Železnice hrou přestavuje historii 
a současnost lokální rarity.

(pokračování na str. 5)
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  Výpis z událostí
MĚSTSKÁ POLICIE

1. 7. 2015 v  11.30 hodin v  Al-
bertu přímo před zraky ostrahy 
si žena (35 let) z Veselí nad Luž-
nicí ukládala zboží na  střídačku 
do  nákupního košíku a  do  taš-
ky. Když přijela k  pokladně, tak 
řekla, že u sebe nemá peníze, že 
si jen odběhne k bankomatu vy-
brat a vrátí se, aby mohla nákup 
zaplatit. Detektiv jí sledoval a mi-
lá žena bez povšimnutí minu-
la bankomat a  pokračovala dá-
le na  parkoviště. Proto ji zastavil 
a vyzval k následování do kance-
láře ostrahy, kde z  tašky vyndala 
zboží za 1739 Kč (sluchátka, pun-
čochy, potravinové doplňky, krát-
ké kalhoty, konzervy a sladkosti). 
Strážníci věc písemně zpracova-
li a předali k následnému vyříze-

ní příslušnému správnímu orgá-
nu MěÚ. 

2. 7. 2015 v  17.30 hodin bylo 
na  linku 156 oznámeno odcize-
ní jízdního kola Pells, které maji-
telka měla uzamčené v  kolosta-
vu  na Masarykově náměstí před 
OD  Jednota. Pomocí záznamu 
z  kamerového systému byli zjiš-
těni dva muži, z  nichž jeden hlí-
dal a druhý montoval. Informace 
s popisem pachatelů byla předá-
na autohlídce, která po  mužích 
pátrala. Informace byla zároveň 
předána policistům z  OO PČR. 
Deset minut po 18. hodině vola-
la majitelka, že s přítelem potka-
la zmiňované dva muže i s kolem 
na  náměstí Míru, kam okamžitě 

POLICIE ČR  

vyjela hlídka městské policie, oba 
muže zadržela a  pro podezření 
z trestného činu krádeže na mís-
tě předala hlídce Policie ČR. 

8. 7. 2015 v  17.35 hodin zazna-
menal detektiv v  Albertu muže, 
který se bez nákupního košíku 
pohyboval po  prodejně a  vybra-
né zboží ukládal do tašky, kterou 
nesl v  ruce. U  pokladny zaplatil 
pouze dvoulitrovou Kofolu. Po-
té byl detektivem zastaven a po-
zván do  kanceláře ostrahy, kde 
z tašky vyndal i ostatní zboží v ce-
ně 1985 Kč (sluchátka, olivové 
oleje a další pochutiny). Přivolaní 
strážníci vše sepsali a věc oznámi-
li právnímu oddělení MěÚ J. Hra-
dec, které se bude přestupkem 

proti majetku dále zabývat. 

12. 7. 2015 Vypadá to, že se se 
zlodějíčky o  prázdninách roztr-
hl pytel.  V  21.00 hodin vyjíždě-
li strážníci opět do  Albertu, kde 
žena (25 let) z  okresu Tábor ne-
byla žádná „troškařka“ a  odcizila 
zde zboží za  4640 Kč (elektroni-
ka, kosmetika) s tím, že část měla 
pro osobní potřebu a část chtěla 
prodat. Naivně si myslela, že zbo-
ží jen tak pronese v nákupní taš-
ce. Nepočítala ovšem s  bystrým 
detektivem, který jí po celou do-
bu jejího „nakupování“ sledoval. 
I tento přestupek bude řešit práv-
ní oddělení MěÚ J. Hradec.

Rudolf Gabriel

Za maketou ovládacího pultu  si 
vyzkoušíte, jak strojvedoucí řídí 
nejznámější úzkokolejnou die-
selelektrickou lokomotivu. Pro 
malé i velké jsou připraveny mo-
dely vlaků, s  jakými si kdysi hráli 
naši předci, i ty, s jakými si mohou 
hrát dnešní děti. 
V dětském koutku si děti mohou 
sestavit vlastní lokomotivy nebo 
rovnou celý vlak z  několika dru-
hů stavebnic. Náročnější návštěv-
níci si v dotykovém informačním 
kiosku najdou podrobné údaje 
o  historii tratí nebo o  používa-
ných vozidlech.
partner projektu: Jindřichohra-
decké místní dráhy, a. s.

Z dějin městské samosprávy
Náhled do  historie budovy ně-
kdejší radnice a zároveň do histo-
rie městské samosprávy nabízí vý-
stava Z dějin městské samosprávy. 
První místnost zve k  prohlídce 
stavebních plánů radničního do-
mu nebo k náhledu na kanon ná-
rodní gardy z poloviny 19. století. 
Další pokoj přináší například se-
znam všech starostů Jindřichova 
Hradce od roku 1850 či dokumen-
taci návštěv Jindřichova Hradce 
českými prezidenty.
Třetí (a  největší) část výstavy se 
věnuje nejvýznamnějším měst-
ským dokumentům, kterými jsou 

městská privilegia. Na  interaktiv-
ní tabuli je možné zhlédnout ani-
movaný � lm o historii města nad 
Vajgarem.
partner projektu: Státní oblastní 
archiv v Třeboni

Obřadní síň Jana Kotěry
Součástí návštěvy výstavního do-
mu je také prohlídka slavnostní-
ho sálu, který před více než sto 
deseti lety pro městské radní 
navrhl a  realizoval architekt Jan 
Kotěra. V  předsálí naleznou ná-
vštěvníci více informací o  Janu 
Kotěrovi nebo sérii snímků, které 
dokumentují průběh rekonstruk-
ce budovy.

Městská galerie
Samostatnou součástí výstavní-
ho domu Stará radnice je Měst-
ská galerie v přízemí domu, kte-
rá se pronajímá umělcům z  řad 
veřejnosti. Více informací o aktu-
álních výstavách i o možnostech 
pronájmu (od 200 Kč/den) nalez-
nete na webu stararadnice.jh.cz.
Výstavní dům Stará radnice
Náměstí Míru 88/I, 
Jindřichův Hradec, 377 01 
tel.: +420 384 390 977 
email: hudec@jh.cz 
www.stararadnice.jh.cz
Provozuje: Město J. Hradec

Adam Hudec

  „Řídím - piju nealko pivo“
Celorepubliková dopravně preventivní akce 
s  názvem „Řídím – piju nealko pivo“ se prů-
běžně realizuje v  celém Jihočeském kraji. 

Novákem společně s tiskovou mluvčí por. Ha-
nou Millerovou celkem 23 řidičů. 

22 řidičů prošlo silniční kontrolou, včetně de-
chové zkoušky, bez závad. Za odměnu od pro-
motérky Českých pivovarů a sladoven slečny 
Lucie Kopečkové obdrželi nealkoholické pivo 
a  jednorázový alkohol tester. Drobné dárky 
předal řidičům rovněž zástupce BESIPu Pavel 
Lískovec. Řidiči sami policistům pochvalovali 
tuto akci, neboť dle jejich slov má z preventiv-
ního hlediska svůj smysl. 

V samotném závěru preventivní akce byla jed-
nomu řidiči osobního automobilu uložena do-
pravními policisty bloková pokuta, neboť se 
policistům neprokázal občanským průkazem.

Cílem tohoto preventivního  projektu, zaměře-
ného na požívání alkoholu, je představení a roz-
šíření povědomí o  nealkoholickém nápoji pro 
řidiče, který  je možnou  alternativou z  hlediska 
bezpečnosti a dodržování dopravních předpisů.  

Akce tohoto charakteru budou probíhat v ce-
lém Jihočeském kraji i nadále.  

  Cyklisté, předejděte 
dopravní nehodě a jezděte 
bezpečně
Letní sezóna je v plném proudu a tudíž i mno-
zí motoristé vyměnili svá vozidla za jízdní ko-
la. Do  jižních Čech míří rovněž mnoho turis-
tů, kteří se pohybují právě na  svých jízdních 
kolech. Aby se nehodám předcházelo, je za-
potřebí cyklistům připomenout některé po-
vinnosti. Každý, kdo používá tento doprav-
ní prostředek, ať už k  jízdě od  zaměstnání či 
k  tréninku nebo jen na  vyjížďku, by měl jez-
dit bezpečně, dodržovat zákon a před jízdou 
si zkontrolovat povinnou výbavu kola. 
 (pokračování na str. 6)

13. července na silnici 1/34, na odstavné plo-
še vedoucí z  Jindřichova Hradce na  Třeboň 
zastavovali a zkontrolovali dopravní policisté 
pprap. Petr Šimic s kolegou pprap. Ondřejem 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

  Projevujeme úctu zemřelým
Od 11. 6. 2015 do 13. 7. 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

Zděna POKORNÁ, Jindřichův Hradec 26. 6. 1919 11. 6. 2015
Ján SVOBODA, Jindřichův Hradec 13. 7. 1951 12. 6. 2015
Jaroslava KRAJÍČKOVÁ, Nová Bystřice 5. 1. 1956 13. 6. 2015
Ing. Hana VACKOVÁ, Staré Město pod Landštejnem 25. 4. 1954 14. 6. 2015
Karel ZEMAN, Horní Žďár 3. 1. 1930 14. 6. 2015
JUDr. Luděk MUSIL, Jindřichův Hradec 3. 12. 1920 18. 6. 2015
Václav HAUSER, Jindřichův Hradec 1. 7. 1922 18. 6. 2015
Karel VYDRA, Mutišov 3. 5. 1986 20. 6. 2015
Jaroslava ČERNÁ, Nová Bystřice 12. 12. 1943 22. 6. 2015
Božena MASAŘOVÁ, Jindřichův Hradec 27. 12. 1933 23. 6. 2015
Rudolf OVČÍK, Jindřichův Hradec 23. 10. 1927 24. 6. 2015
Marie KRUŽÍKOVÁ, Staré Město pod Landštejnem 31. 5. 1927 25. 6. 2015
Stanislav HROUDA, Jindřichův Hradec 4. 5. 1938 26. 6. 2015
Miloslava KRIEGOVÁ, Mnich 1. 5. 1951 27. 6. 2015
Božena DVOŘÁKOVÁ, Kunžak 14. 10. 1925 28. 6. 2015
Růžena SKŮPOVÁ, Deštná 9. 12. 1915 28. 6. 2015
Ladislava ŠTOKINGEROVÁ, Pístina 24. 4. 1960 28. 6. 2015
Věroslav KUBÍN, Jindřichův Hradec 25. 4. 1932 30. 6. 2015
Josef HEZINA, Jindřichův Hradec 21. 6. 1941 3. 7. 2015

Vlasta KLOBOUČNÍKOVÁ, Jindřichův Hradec 17. 7. 1943 4. 7. 2015
Libuše HOMOLKOVÁ, Jindřichův Hradec 5. 5. 1952 5. 7. 2015
Václav DVOŘÁK, Lodhéřov 5. 7. 1949 6. 7. 2015
Růžena STUPKOVÁ, Lásenice 13. 8. 1941 9. 7. 2015
Milan KONEČNÝ, Jindřichův Hradec 24. 10. 1934 9. 7. 2015
Vladimír CHLUPÁČ, Litoměřice 16. 4. 1930 9. 7. 2015
Zdeněk HOLZÄPFL, Strmilov 22. 9. 1937 13. 7. 2015

Neosvětlený cyklista se v  silnič-
ním provozu stává méně viditel-
ným a  je tak větší předpoklad, 
že ho někdo přehlédne. Je proto 
nutné používat všechny přede-

psané odrazky a světla – vpředu 
bílé, vzadu červené světlo, od-
razky v  paprscích kol, na  pedá-
lech oranžové barvy, vpředu bílé 
a vzadu červené. Použitím svíti-

len s  přerušovaným světlem je 
cyklista více zvýrazněn a kolem-
jedoucí řidiči tak blikající světlo 
mnohem dříve registrují a  mo-
hou včas reagovat. Pro bezpeč-

nost za  snížené viditelnosti je 
také důležité používat světlé 
a  pestré oblečení, případně re-
� exní doplňky.

Policisté se v těchto dnech více zaměří na cyklisty. S jízdním kolem vybaveným všemi potřebnými komponenty se cyklista vyhne kom-
plikacím s policií, ale především bude jezdit bezpečněji! Také nezapomínejte, že cyklista mladší 18 let je povinen mít na hlavě nasazenou 
a řádně připevněnou cyklistickou přilbu. 

Jízdní kola musí být ze zákona vybavena:
• dvěma na sobě nezávislými brzdami; jízdní kola pro děti předškol-

ního věku vybavená volnoběžkovým nábojem s protišlapací brzdou 
nemusí být vybavena přední brzdou

• přední odrazkou bílé barvy
• zadní odrazkou červené barvy nebo touto odrazkou v kombinaci se 

zadní červenou svítilnou
• odrazkami oranžové barvy na obou stranách pedálů
• nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na paprscích před-

ního nebo zadního kola

Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti (šero, tma, mlha ...) mu-
sí být navíc vybavena:
• světlometem svítícím dopředu bílým světlem
• zadní svítilnou červené barvy nebo kombinací této svítilny se zadní 

odrazkou červené barvy
Nepovinná a doporučená výbava:
• jasně znějící zvonek
• účinné blatníky
• účinný kryt řetězu

Hana Millerová

 Dvanácté zastaveni křížové cesty: Ježíš umírá na kříži
Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: „Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží.“ Posmívali se mu i vojáci; 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.“
Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli. A Ježíš zvolal mocným 
hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: „Tento člověk byl vskut-
ku spravedlivý.“ (Bible, Evangelium podle Lukáše, 23. kapitola, verše 35 - 47)

Ježíš umírá na  kříži po  velkém 
utrpení, ale to není to podstatné, 
čím se liší Ježíšova smrt od smrti 
naší. Je tady něco mnohem důle-
žitějšího, umírá zde samotný Bo-
ží Syn. „Otče, do tvých rukou ode-
vzdávám svého ducha“. Od Boha 
přišel a  k  Bohu, svému Otci, se 
vrací.
Ježíšova smrt tak zároveň zna-
mená naše vykoupení a  spásu. 
Farizeové se mu posmívali, chtěli 
vidět, jak se zachrání. Jemu však 
nešlo o to zachránit sebe, ale nás.
V  evangeliích je zmíněno ještě 
mnoho dalších znamení, která 

doprovázela Ježíšovu smrt: za-
tmění Slunce, zemětřesení, po-
vstání z  hrobu zemřelých. Lu-
káš zmiňuje roztržení chrámové 
opony. Toto roztržení znamená 
ukončení a  zrušení Staré smlou-
vy, kterou Bůh uzavřel s  Izrael-
ským národem a povstání smlou-
vy nové mezi Bohem a  lidmi 
skrze Ježíše Krista. Vždyť sám Je-
žíš při poslední večeři právě o té-
to smlouvě, která bude uzavřena 
jeho smrtí, hovoří: „Tento kalich 
je nová smlouva zpečetěná mou 
krví, která se za vás prolévá.“ Ježí-
šovou smrtí je tak uzavřena nová 

a  věčná smlouva. Když pak třetí 
den Ježíš vstane z  mrtvých, po-
ručí apoštolům: „Kdo uvěří, bude 
spasen, kdo neuvěří (odmítne mít 
účast na této smlouvě), bude za-
vržen.
Ježíšova smrt tak znamená zavr-
šení, dokonání všeho, co Bůh uči-
nil pro naši spásu. Proto si Církev 
a  všichni křesťané neustále při-
pomínají jeho smrt. Nejen proto, 
aby pociťovali jen zármutek, ale 
aby v hloubi srdce nalézali Kristo-
vu lásku a společenství s Bohem.

P. Jiří Špiřík 
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psané odrazky a světla – vpředu len s  přerušovaným světlem je 



 Dárci krve slavnostně převzali plakety a kříže
Slavnostní předání bronzových, stříbrných a zlatých plaket a zlatých křížů I. a II. třídy profesora MUDr. Jana Janského bezpříspěvkovým dárcům kr-
ve se uskutečnilo na začátku července v kapli sv. Maří Magdaleny a v refektáři Muzea fotogra� e a MOM.

Zlaté kříže 1. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů krve získali: Fran-
tišek Beníček, Ivan Car a Jan Chvojka. 

Zlaté kříže 2. třídy za 120 darování získali: Karel Bišof, Radek Fronc, Sta-
nislav Hrubeš, Josef Janko a David Mudroch. 

Zlatými plaketami za 40 odběrů krve byli oceněni: David Hejlíček, Bo-
žena Hlaváčová, Jana Hrůzová, Michal Kubeš, Dušan Medek, Radek Ne-
sporý, Zbyněk Tříletý, Gabriela Vlková a Jana Zahradníková.

Stříbrné plakety za 20 odběrů obdrželi: Jaroslav Boček, Ludmila Dvo-
řáková, Josef Fiedler, František Grill, Rudolf Hasnedl, Pavel Hulík, Miro-
slav Hrůza, Martina Ježková, Anna Krajčová, Zdeněk Kopřiva, Jan Kor-
bel, Lucie Kozlanská, Martin Matějka, Lucie Nováková, Pavel Pláček, 

Irena Salátová, Jiří Salava, Pavel Staněk, Petr Šindelář, Michaela Štojdlo-
vá, Jiří Vokatý, Miroslav Vopravil, Lukáš Zajíček a Gabriela Zemánková.

Bronzové plakety za 10 odběrů obdrželi: Michal Ažaltovič, Lukáš Buš-
ta, Ivo Dohnal, Tereza Francová, Kateřina Hajnová, Radek Jurtík, Lenka 
Válková, Milan Kříž, Lukáš Míchal, Milan Mikeš, Martina Pavézková, To-
máš Pfauser, Martina Petrů, Miroslav Pittner, Milan Peroutka, Alice Reitero-
vá, Miroslav Růžička, Jitka Soudná, Jaroslav Šeliga, Libor Šenkýř, Václav 
Sedláček, Radek Tuma, Miroslav Dušek, Květoslava Vopálková, Michal 
Vázler a Vladan Vrzák.
Ve jmenném seznamu jsou uvedeni i dárci, kteří se slavnostního aktu 
nezúčastnili.

Foto: Jindřichohradecký deník
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6. srpna 1915
Ve válečné vřavě
Položil život dne 18. červen-
ce 1915 p.  Jakub Fischer, c.k. 
setník zeměb. pl. těšínského 
č.  31. Nepřátelské kule, jedna 
do  čela, druhá do  prsou, zasáh-
ly hrdinného důstojníka v  boji 
u  Sokalu – za  nedlouho dokonal. 
Zvěčnělý prodělal od počátku voj-
ny pře 40 bitev a  větších srážek, 
dvakráte za  udatnost a  obezřet-
né služby vyznamenán byl Sig-
num laudis a stříbrnou medailí 1. 
tř. Obsáhlé vědomosti, jemný spo-
lečenský takt a  hlavně upřímné, 
netajené vlastenectví získalo mu 
v  našem městě, kde po  několik 
let až do  přeložení na Těšín slou-
žil, neobyčejnou úctu a sympatie, 
smrt jeho, jak jsme se přesvědči-
li, hluboce zarmoutila četnou řa-
du přátel zdejších. Nechť vzdálen 
vlasti, kterou tolik miloval, tiše od-
počívá. 

13. srpna1915
Oslava Nejvyšších Narozenin
Památný den 85tého výročí Na-
rozenin Jeho Veličenstva císaře 
a  rále Františka Josefa I. oslaven 
bude, pokud dosud stanoveno, 
následovně:
V  předvečer slavnostního dne 
uspořádáno bude velké čepobití. 
Dne 18. srpna sloužena bude o 9. 
hod. v proboštském chrámu Páně 
sl. ponti� kální mše svatá. Po mši 
svaté odebéřou se zástupci všech 
úřadů na okresní hejtmanství, by 
v ruce p. okr. hejtmana složili hold 
posvátné osobě Jeho Veličenstva. 
Na  popud městské rady pořádá-
na bude – místo zamýšleného 
osvětlení města – veřejná sbír-
ka pro fond sirotků po  padlých 
vojínech. Ve sbírku tu uvázaly se 
obětavé dámy spolků sv. Ludmily 
a Červeného kříže. K účelu tomu 

odevzdalo obec. představenstvo 
předem 300 korun. Městská ra-
da vyzve veškeré majitele domů, 
by na  domech svých ve  dnech 
17. a 18. t. m. vztýčiti dali, na zna-
mení radosti, prapory. 

Mlsný zloděj
Hostinský u  Bílé růže pan Karel 
Römler měl ve  svém výčepu při-
pravenou krásnou telecí kýtu 
v ceně 22 K. Tam dostal se nepo-
zorovaně dosud nezjištěný po-
berta, sebral kýtu a  k  tomu ješ-
tě láhev vína v ceně 6K a zmizel. 
Policie zahájila po  milovníku la-
ciných hodů pátrání. Krádež byla 
spáchána v 10 hodin večer. 

O trochu ovoce
Prosí šťastné majitele zahrad 
ubohé slepé dívky v  Útulně sle-
pých dívek v Praze III. na Kampě. 
Zašlete třeba nevyplaceně. Vděk 
vyhaslých očí jejich bude Vám 
odměnou. 

27. srpna 1915
Společenstvo řezníků 
a uzenářů
Zaslalo kabinetní kanceláři ten-
to projev: Společenstvo řezníků 

a  uzenářů v  Jindř. Hradci tlumo-
čí Jeho císař. a král. Apoštolskému 
Veličenstvu, našemu nejmilosti-
vějšímu císaři a  králi, projev nej-
oddanější loyality spolu s nejucti-
vějším blahopřáním k  Nejvyšším 
Narozeninám. Starosta Peřina.

Za příčinou Nejvyšších 
Narozenin 
neúřaduje se dnes v  peněžních 
ústavech.

Úředně zastavené časopisy
Českobrodské „Naše hlasy“, vy-
cházející již 35 let, byl dne 9. t. m. 
úředně zastaveny. V  Plzni zasta-
ven týdenník  „Směr“. 

Omezení výčepu lihovin
Dle právě vydaného místodrž. 
nařízení smějí býti kořalny ote-
vřeny ve všední dny jen od 7 ho-
diny ranní do  5 hod. odp., v  ne-
děli a  ve  svátky pak musí zůstati 
po  celý den zavřeny. Také v  hos-
tincích nesmí býti ve  dnech ne-
dělních a  svátečních kořalka 
v  žádné formě podávána, a  po-
blíž nádraží (v  okruhu 150 m. 
od  budovy) nesmí se vojsku od-
jíždějícímu žádná kořalka vůbec 
prodati. V  kantýnách průmyslo-
vých podniků zakazuje se prodej 
kořalky vůbec. Cukrářské zboží 
plněné likéry nesmí se prodávati 
dětem pod 18 let. Dětem se ko-
řalka vůbec prodávati nesmí, tře-
ba byly dospělými pro ni poslány. 
Rovněž tak osobám chorobným, 
žebrákům, tulákům, povalečům 
a lidem opilým. Těm se nesmí po-
dati vůbec ani vína neb piva. 

Jindřichův Hradec 
let osmdesátých. 
XXV. Na  trzích, jarmarcích 
a porcinkulích
A  nyní ještě zbývá psáti o  pro-
ciunkulích, hradecké zvláštnosti, 

která mne tak poutávala, že jsem 
před 2. srpnem nechtíval jezditi 
na  prázdniny k  strýcovi, ač jsem 
se tam jinak velice těšíval, a  kte-
rá ještě v předešlých letech mne 
vábívala k  jakési srovnávací re-
trospektivě. Avšak nalezl jsem 
v „Ohlase“ z 8. srpna 1890 tak za-
jímavý referát podepsaný šifrou 
B., parně od  redaktora Mikulá-
še Boleslavského, že neváhám si 
tu vydlužiti celé úryvky z  něho: 
„Porcinkule, slavnost založení řá-
du vel. Otců františkánů, tenkrá-
te vydařila se všestranně. Laciná 
jízda po  dráze byla hlavně pří-
činou, že naproti rokům přede-
šlým přibylo do  města našeho 
značně obecenstva přespolní-
ho, a  krásné počasí učinilo výlet 
tento každému příjemným. Vy-
jímám zdařilý obrázek tehdy ve-
lice rozšířeného prodávání bu-
doucnosti. Pro mládence a panny 
zajímavým byl postavený zrca-
dlový přístroj, v  němž sklenění 
ďáblové vytahovali planety a  fo-
togra� e nastávajících ženichů 
a nevěst a nebylo snad ani jediné 
panny, která by byla odolala po-
kušení, odhaliti aspoň poněkud 
závoj zakrývající budoucnost, 
a s radostí klopila 5 kr. za planety 
a 10. kr. za věrnou fotogra� i své-
ho budoucího ženicha a amanta“.

Ohlas od Nežárky a další regionál-
ní tituly můžete studovat v knihov-
ně jindřichohradeckého muzea, 
která sídlí 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

Jak známo, umění utíkat z  tvrdé 
životní reality do světa fantazie je 
velmi vzácné a prolíná se také ce-

lým dílem Karla Poláčka „Bylo nás 
pět“. Zdánlivě jednoduchý děj pl-
ný klukovských lumpáren je krás-

   Divadelní spolek Jablonský se svou hrou u diváků zabodoval

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

„Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I. dovršuje dnes 85. rok Svého Svým národům zasvěceného života“ in-
formoval na prvním listu 34. čísla z roku 1915 své čtenáře zdejší týdeník. Číslo s blahopřáním císaři nevyšlo jako oby-
čejně v pátek, ale přímo v den císařských narozenin, který tehdy připadl na středu. Na titulní straně čísla byl otištěn 
rytý portrét oslavence. V souvislosti s významným výročím byly na všech místech mocnářství pořádány oslavné ak-

ce i válečné sbírky. Program slavností v Jindřichově Hradci otiskl Ohlas již v čísle ze 13. srpna a nadále o jejich průběhu obšírně informoval i v číslech násle-
dujících. Průběhu slavné jindřichohradecké pouti nazývané Porciunkule, která se konala každoročně 2. srpna a bývala největší zdejší srpnovou událostí, 
nebyla v následujících číslech věnována ani řádka. Až na vzpomínku Ferdinanda Strejčka v jeho seriálu Jindřichův Hradec let osmdesátých. Kapitola XXV. 
měla totiž název Na trzích, jarmarcích a porcinkulích.  

nou a  výstižnou ukázkou toho, 
jak projít životem takzvaně „bez 
úhony“.

Spisovatel Karel Poláček byl mis-
trem vyprávění a dá se říci, 

(pokračování na str. 9)
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  Jindřichův Hradec rozezní téměř 
zapomenutý hudební nástroj citera
Přijďte si ve středu 5. srpna 
v  19.00 hodin poslech-
nout citeru - v Čechách již 
málem zapomenutý hu-
dební nástroj. Po  úspěš-
ném loňském koncertu 
jsme připravili další setkání 
s  citerou – Citera SESSION, 
nyní v  Refektáři Muzea fo-
togra� e a  moderních obra-
zových médií (Kostelní 20/I). 
Uslyšíte hrát hudebníky, kteří se 
snaží o  navrácení citery na  čes-
kou hudební scénu. Na  progra-

mu budou moderní skladby 
i  trocha klasiky, kromě cite-
ry zahraje i  hackbrett (ma-
lý cimbál). Na  odpoledne 

před koncertem je pro širo-
kou veřejnost připraven 
workshop v  kavárně Fo-
toCafé od 14.00 do 18.00 
hodin. Budou vystaveny 

různé citery, na  které si 
můžete zkusit zahrát. Pora-

denství a drobné opravy na místě.
Vstupné dobrovolné.

Pavel Cabadaj

že jindřichohradecký divadelní 
spolek Jablonský si vybral dobré 
téma pro své umění dokázat ne-
možné a  sehrát úspěšně hru pl-
nou překvapení a  úžasných ná-
padů.
Nejlepší věk pro neskutečné zá-
žitky je věk, kdy se dítě mění 
v  dospělého člověka a  jeho fan-
tazie pracuje na  plné obrátky. 
Tak to probíhá i  ve  hře „Bylo nás 
pět“ od začátku až do konce, kdy 
v průměrné rodině vyrůstá citlivý 
a  v  podstatě hodný chlapec Pe-
tr Bajza. Kolem něho se točí čty-
ři bezvadní kamarádi, též nadaní 
fantazií, a  celá jeho rodina, tedy 
maminka, otec, služka Kristýna, 
malá sestřička Mančinka, starší 
bratr a  staromódní strýc s  tetou 
i  cukrářova dcera Eva. Hlavního 
hrdinu Petra i jeho kamarády po-
tkávají menší či větší dobrodruž-
ství, do kterých se dokážou všich-
ni dobře vžít. 
A  co nejvíce se líbilo divákům 
u  nás v  Jindřichově Hradci? Dá 
se říci, že všechno. Hra byla plná 

vtipu, pohybu, překvapivých ná-
padů a  úžasných barev, přičemž 
vše korunovala báječná kapela 
Ukrutanka a  doprovodné zpěvy. 
Celá hra byla provedena báječ-
ně tak, jak by si to jistě přál i au-
tor hry Karel Poláček, který když 
se octl v  koncentračním tábo-
ře v  Osvětimi, vzpomínal na  své 
dětství v  Rychnově nad Kněž-
nou a  samozřejmě se i  on utíkal 
do světa fantazie z reality dnů pl-
ných hrůz, beznaděje a  stálého 
strachu ze smrti.
Od umučení spisovatele, noviná-
ře a  � lmového scénáristy letos 
uplynulo sedmdesát let. Je tedy 
namístě uctít jeho památku pro-
jevem jeho skvostných myšlenek, 
a souboru Jablonský se to poved-
lo dokonale. 
Hlavní roli Petra Bajzy skvěle za-
hrál Vítek Zeman. Bylo znát, že 
hraje se srdcem na  dlani a  tak 
i jemu patří velký dík, stejně jako 
všem ostatním hercům divadelní-
ho spolku Jablonský.

Eva Kadlecová

CHCETE NÁS?
Train, kříženka, fena, cca 3 roky
Train je fenečka, která se k nám po srážce s vla-
kem dostala ve velmi zanedbaném stavu (silně 
podvyživená, neudržovaná, zadredovaná srst). 
Utržila naštěstí jen středně vážná zranění a její 
stav je již nyní dobrý. S ostatními pejsky i jinými 
zvířaty je nekon� iktní. K cizím lidem je zprvu bázlivější.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 
 

Rek, kříženec, pes, 9 let, kastrovaný
Rek je střapatý oříšek menší velikosti. Je zvyklý 
žít venku. S  fenkami většinou vychází, ale pej-
sky moc nemusí. Byl by vhodnější jako jediná-
ček. K lidem je kontaktní. 
Kontakt pro zájemce -  608  120  840 
(Jindřichův Hradec)
 

Jonatán, kříženec, pes, cca 2-4 roky, kastrovaný
Jonatán je střapatý voříšek střední velikosti, 
v  kohoutku asi 35 cm vysoký. Je to velký ma-
zel. Miluje vodu, aportování a hračky. S ostatní-
mi pejsky vychází většinou dobře, ale jelikož si 
hodně hlídá před ostatními pejsky své hračky, 
doporučujeme ho spíše jako jedináčka. Na vo-
dítku chodí pěkně, na volno poslechne bez problémů na přivolání.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 
 

Rita, kříženka, fena, cca 6-7 let, kastrovaná
Rita je drobná fenečka, je zvyklá žít ve společ-
nosti ostatních pejsků, i když pořádek si dokáže 
zjednat, ale není přehnaně dominantní (spíše 
se ani kvůli své pidi velikosti nenechá zastra-
šit). K lidem, co zná, je velmi přátelská a mazli-
vá. K cizím lidem se nehrne a spíše se je snaží odradit štěkotem a vrče-
ním, ale stačí chvilička a rychlé seznámení a je velká kamarádka a sama 
se dožaduje přízně. Nemá problém ani s malými dětmi. V bytě se chová 
vzorně, nic neničí, je čistotná. Je to dobrý hlídač, nezvané hosty ohlá-
sí spolehlivě.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
 

Pegi, kříženka, fena, cca 7 let, kastrovaná
Pegi je dáma v nejlepších letech. Je velice kon-
taktní a milá, čiperná a plná elánu. Ostatní pej-
sky toleruje, ale raději ji doporučujeme jako je-
dináčka. Je čistotná, zvyklá žít v bytě. Je střední 
velikosti (13,5 kg). Má kupírovaný ocásek.
Kontakt pro zájemce -  608  120  840 
(Jindřichův Hradec) 
 

Ajky, kříženka, fena, cca 4-5 let, kastrovaná
Ajky je moc milá, hodná a jemná. Chvilku jí tr-
vá, než začne člověku důvěřovat, ale pokud jí 
dáte dostatek času bez nátlaku a klid a bezpečí, 
bude vás zanedlouho milovat bez výjimek a ce-
lou svou duší. Je potřeba aby ji byl nový pání-
ček ochotný nejdříve několikrát přijet navštívit, 
aby se s Ajky mohli trochu poznat. Získá tak ale opravdu fantastickou, 
vděčnou a věrnou kamarádku, která za to stojí. S pejsky, kočkami či sle-
picemi nemá problém. Vychované děti respektuje. Rychlé pohyby, ne-
čekané zvuky a chaos ji ale prozatím stále děsí. Na vodítku chodí pěkně. 
Svého páníčka poslouchá na slovo a na první pokus. Doma je čistotná.
Kontakt pro zájemce - 605 212 348 (Nová Ves u Chýnova, okr. Tábor)
 
Cibela z.s. - www.cibela.cz, tel.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec – www.psi-jh.estranky.cz

Klára Černá 
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  V ulicích Jindřichova Hradce se bude tančit i hrát divadlo
Pouliční umělci po  roce opět roz-
pohybují centrum města. Od  pon-
dělí 17. do pátku 21. srpna na Ma-
sarykově náměstí, v  Panské ulici 
a na Dobrovského náměstí (u zám-
ku) vás budou bavit hudebníci, ar-
tisté, divadelníci, kejklíři i  taneční-
ci. Busker fest "DO  KLOBOUKU" už 
svým názvem vyzývá k  přípravě 
drobných mincí (příp. bankovek), 
které si umělci svým vystoupením 

vyslouží a  vyberou do  klobouku. 
Na své si přijdou nejen děti, ale i do-
spělí všech věkových kategorií. Pro-
gram s časy a místy vystoupení jed-
notlivých buskerů bude k dispozici 
na  webových stránkách HRADEC-
ZIJE.cz a  v  Informačním středisku. 
Festival připravil spolek Civis novus 
ve spolupráci s městem Jindřichův 
Hradec a dalšími partnery. 

Petra Jahodová

  Studenti SOŠ a SOU v Jindřichově Hradci se vracejí k osvědčené formě odborného výcviku
Ve školním roce 2014-2015 ukončili první ab-
solventi oboru „Nástrojař“ SOŠ a  SOU Jindři-
chův Hradec své studium závěrečnou zkouš-
kou ve  výcvikovém středisku společnosti 
MOTOR JIKOV GROUP v Soběslavi. Na základě 
několikaleté spolupráce v  rámci odborného 
výcviku se podařilo dosáhnout ideálního sta-
vu, kdy žáci vykonávající odborný výcvik v uč-
ňovském středisku a  provozu soběslavského 
závodu měli možnost na  tom samém praco-
višti provést praktickou část závěrečné zkouš-
ky. „Je to dle mého názoru ta nejlepší varian-
ta, která pro žáky může nastat, a  je to návrat 
k  podstatě odborného výcviku. Snažíme se 
společně s  � rmami kombinovat odborný vý-

cvik v   učňovském středisku školy a  u  � rem. 
MOTOR JIKOV GROUP je � rma, která jde jed-
noznačně příkladem. Nejedná se jen o  ob-
last vlastní činnosti, ale i o oblast motivačních 
programů či stipendií, které tak navazují a do-
plňují podporu technických oborů formou 
stipendií Jihočeským krajem. Žáci si tak mo-
hou při plnění svých povinností přijít na vel-
mi slušné � nanční odměny. Není taktéž mož-
né � nančně, personálně a ani není základním 
cílem, aby školy byly vybavené super špičko-
vými stroji, když tuto část by měly pro odbor-
ný výcvik vyplnit především � rmy svým vyba-
vením pro výrobu. Pro nový školní rok proto 
vyjednáváme v rámci našich oborů mnohem 

širší spolupráci s dalšími � rmami. Velmi slibně 
probíhají jednání s � rmou Pollmann CZ s.r.o., 
Husky – KTW s.r.o., Šlechta s.r.o., Nedform s.r.o., 
Edscha J. Hradec, Edscha Automotive Kame-
nice s.r.o.”, říká ředitel SOŠ a  SOU Jindřichův 
Hradec, Mgr.  Karel Chalupa. Kromě navázání 
dalších kontaktů pro zajištění odborného vý-
cviku předložila škola žádost o zařazení nové-
ho maturitního oboru do programu školy pod 
názvem „Mechanik strojů a zařízení“, který bu-
de bezprostředně navazovat na tříletý učební 
obor „Nástrojař“. 
Za  dosavadní spolupráci všem představite-
lům � rem velmi děkuji. 

Karel Chalupa

  Křest knihy orámuje autogramiáda i zábavný program

  Folklorní festival se opět vydařil
Je to až neuvěřitelné, že se letos 
konal již 8. ročník festivalu, který 
do  Jindřichova Hradce láká kaž-
doročně příznivce folklorních vy-
stoupení.
Od  Střelnice se průvod vydal 
na  náměstí Míru, kde se krátkou 
ukázkou představily účinkují-
cí soubory. Jednalo se o  Jarošov-
skou krojovou družinu z Jarošova 
nad Nežárkou, soubor Růže z Čes-
kého Krumlova, Mladou chasu ze 
Soběslavi, soubor Lučina z Úsilné-
ho a  Cimbálovou muziku Maje-
rán z Blanska. My, baráčníci z Jin-
dřichova Hradce, jsme se alespoň 
pochlubili svými blatskými kroji 
v průvodu. 
Celý program se odehrával v pro-

storách Muzea Jindřichohradecka. 
Všechny soubory měly možnost 
vystoupit dvakrát v  odpoledním 
programu, který konferoval Libor 
Soukup, tradiční moderátor celé 
akce.
Akci svou účastí podpořili sta-
rosta Jindřichova Hradce Stani-
slav Mrvka, starosta Jarošova nad 
Nežárkou Bohumil Rod, který le-
tos všechny mile překvapil v kroji 
a rychtář místních baráčníků Josef 
Šprincl.
Celé odpoledne se vydařilo a  je 
jen škoda, že přišlo málo diváků, 
zřejmě vzhledem k tropickým tep-
lotám. Kdo se přišel podívat, poba-
vit i zazpívat, rozhodně nelitoval.

                                                      Dáňa Šprinclová

Ve  středu 5. srpna 2015 se 
všichni milovníci knih mohou 
těšit na  slavnostní křest díla 
autorky Zory Castillo s názvem 

Sarah. Akce plná zábavy i  za-
jímavých hostů začíná v  18.00 
hodin v  prostorách Státní-
ho hradu a  zámku Jindřichův 

Hradec. Součástí zajímavé-
ho podvečera bude také mód-
ní přehlídka a  vernisáž prací 
ilustrátorky Dagmar Baranco-

vé. Chybět nebude ani rautové 
občerstvení. Všichni jste srdeč-
ně zváni.

Zdenka Konečná
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
 ÚKAZY NA OBLOZE V SRPNU 2015

Planety Merkur, Venuše a Jupiter jsou nepozorovatelné, Mars se začne objevovat koncem měsíce ráno nízko nad východem. Saturn je pozoro-
vatelný na večerní obloze, Uran kromě večera po většinu noci a Neptun po celou noc.   
Pozorování Měsíce je velmi zajímavé, nejhezčí je to kolem první čtvrti, kdy je Měsíc Sluncem osvětlen z pravé strany, a proto jeho povrchové čle-
nitosti vrhají stíny do krajiny. Obraz v dalekohledu je tak vidět lépe prostorově a je velice působivý. Měsíc projde 7. srpna poslední čtvrtí, 14. srpna 
novem, 22. srpna nastane první čtvrť a 29. srpna úplněk.  Dne 2. srpna je Měsíc v přízemí (362 123 km), 18. srpna v odzemí (405 873 km) a 30. srpna 
je Měsíc opět v přízemí (358 283 km).    
I Slunce je zajímavé, za jasného počasí na Slunečním disku lze pozorovat místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciál-
ním dalekohledem na Hvězdárně pak uvidíte i protuberance, � lamenty 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 ob-
lastí a objektů.

Další zajímavosti srpnové oblohy roku 2015:

• 9. 8. v 0.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Měsíc 0,14° jižně); zákryt 
– výstup Aldebaranu pozorovatelný nízko nad východním obzorem

• 13. 8. v 8.00 hodin - maximum meteorického roje Perseid
• 15. 8. od 14.00 do 24.00 hodin – Letní Den Astronomie Miroslava Jirků 
      (podrobnosti budou zveřejněny před akcí)

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

večer: úterý a pátek: 21.00 – 23.00 hodin
V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí, v případě nepříz-
nivého počasí ve večerních hodinách je otevřeno pouze do 22.00 hodin a jako náhrad-

ní program 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 
třídenním předstihem!!!

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 oteví-
rací doby o víkendech 

a svátcích (pro exkurze 
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.

• 15. 8. ve 20.00 hodin - Venuše v dolní konjunkci se Sluncem
• 22. 8. v 19.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem 

(Měsíc 1,7° severně)
• 23. 8. ve 12.00 hodin - Slunce vstupuje do znamení Panny
• 26. 8. ve 23.00 hodin - Jupiter v konjunkci se Sluncem

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

KULTURNÍ SERVIS

  V srpnu vrcholí série Letních koncertů  
V  měsíci srpnu budou posled-
ní Letní koncerty, které pořádá 
město Jindřichův Hradec, a  to 
v  rámci TOP Týdne dne 1. srp-
na koncert Jindřichohradec-
kého big bandu od  19.00 ho-
din na  náměstí Míru a  v  neděli 
2. srpna od  10.00 hodin pro-
menádní koncert skupiny Klaret 
– Strážský výběr na Masaryko-
vé náměstí. Na  další Letní kon-
cert zveme 7. srpna od  19.00 
hodin na náměstí Míru, kde vy-
stoupí Ponožky pana Semtam-
ťuka. V  atriu Muzea fotogra� e 
a MOM vystoupí skupina Marien 
a  Letní koncerty ukončí vystou-
pení skupiny X-TET a  Antikvar-
tetu pod vedením Dušana Van-
čury 14. srpna od  19.00 hodin 
na náměstí Míru.

Ivana Bačáková
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 Děti se rozloučí s prázdninami v městském parku   
(pokračování ze str. 1)
Tento den se děti i  jejich rodiče mohou těšit 
na samba bubeníky a setkají se s obřími pří-
šerami a  tajemnými postavami na  chůdách. 
Na  programu se totiž opět budou podílet 
chůdaři Lorika, Chůdadlo a vynikající bubeníci 
Tam tam batucada. Celodenní program bude 
zahájen již v ranních hodinách dětským rybář-
ským závodem na řece Nežárce, která proté-

ká městským parkem. Po  ukončení rybaření, 
které je určeno pro děti do patnácti let, začne 
vlastní program, a to ve 13.00 hodin slavnost-

ním zahájením. Pak již budou děti soutěžit, 
malovat, zpívat, zhlédnou různá představení, 
a to nejen v parku, ale také v kině, kde se celé 
odpoledne bude promítat pásmo � lmů a po-
hádek TŘI LOUPEŽNÍCI - Kubula a Kuba Kubi-
kula, Tři loupežníci, Kouzelný dědeček, Dlou-
hý, Široký a  Bystrozraký, Strašidlo ve  škole, 
Velbloudí nápady, Jak šlo vejce na vandr.

Yvetta Papežová

 Muzeum fotogra� e a MOM zve na tvorbu Daniela Reynka 
i na TOP fotografování v kostýmech   
V Muzeu fotogra� e a moderních obrazových 
médií probíhá již druhý měsíc výstava s  ná-
zvem Daniel Reynek – fotogra� e, jež předsta-
vuje výběr z  tvorby loni zesnulého českého 
fotografa Daniela Reynka, syna gra� ka a bás-
níka Bohuslava Reynka a francouzské básníř-
ky Suzanne Renaud. Ukazuje autorovy typické 
barevné fotomontáže z let 1960–1970, zachy-
cující motivy především z jeho bydliště v Pe-
trkově, například květiny, zahradu, zvířata či 
drobné předměty, vystaveny jsou však i  čer-
nobílé fotogra� e ze zachovaných nalezených 
negativů, které nebyly dosud nikde prezen-
tované. Samotnou Reynkovu tvorbu doplňu-
je několik gra� k jeho otce, zapůjčené rodinné 
fotogra� e, portréty Daniela Reynka i  mladší-
ho bratra Jiřího, překladatele francouzské li-
teratury, z posledních let od Františka Nárov-
ce a dokumentární � lm Terezy Brázdové Kluci 
o nevšedním životě obou bratří. Rozsáhlá ret-
rospektivní výstava, jež vznikla ve spolupráci 
s galerií Měsíc ve dne v Českých Budějovicích, 
potrvá až do prosince.   
Ke zhlédnutí jsou v muzeu souběžně také dal-
ší výstavy, jako Antonín Kratochvíl – Dogma, 
Jihočeské hrady a zámky objektivem 19. sto-
letí, K  a  K  – Dva pohledy na  Itálii, Vinnetou 

za  kulisou nebo Foto Iuventars. Za  návštěvu 
rozhodně stojí ale též nedávno otevřená dru-
há část velké expozice Moc médií, zaměře-
ná na  krajinářskou fotogra� i, němý a  zvuko-
vý � lm, která představuje mimo jiné cennou 
� lmovou techniku ze sbírek spolupracujícího 
Národního technického muzea v Praze. Oteví-
rací doba na výstavní program je vždy od úte-
rý do neděle a ve svátky 10.00–12.30, 13.00–
17.00 hodin.  

Z tradičních srpnových akcí zde proběhne i letos 
v rámci TOP Týdne v Jindřichově Hradci v sobotu 
1. 8. (10.00–17.00 hodin) a  v  neděli 2. 8. (10.00–
15.00 hodin) TOP fotografování v historických kos-
týmech a ve středu 26. 8. jazzový koncert kapely 
Old Steamboat. – Případné dotazy k  uvedeným 
programům zodpovíme rádi na tel. 384 362 459 
anebo v kanceláři muzea. Více informací k nim je 
rovněž k nalezení na www.mfmom.cz.          

Eva Florová 

  V rámci TOP Týdne nabídne Dům gobelínů dílny pro děti i dospělé
Také v  letošním roce se Dům 
gobelínů připojí k  hradeckému 
TOP Týdnu. V  sobotu a  v  neděli 
1. a 2. srpna 2015 si budou moci 
malí i velcí zájemci vyzkoušet tka-
ní na kolíkových stávkách a práci 
s textilními barvami. Zároveň bu-
dou probíhat komentované pro-
hlídky, a to po oba dva dny v so-

botu v 10.00, 11.00 a 14.00 hodin, 
v  neděli v  10.00, 11.00, 14.00
a 15.00 hodin. V  rámci prohlídky 
je možné zhlédnout výstavy „Čes-
koslovenský len pro New York“
a „Textile News: Langeweile. Bore-
dom. Ennui. Nuda.“ Na dlouhodo-
bé výstavě „Československý len 
pro New York,“ která probíhá až do

12. června 2016, je prezentová-
na unikátní tapiserie zhotovená 
v dílně Marie Hoppe Teinitzerové 
pro Světovou výstavu v New Yor-
ku v  roce 1939. Mezinárodní pu-
tovní výstava „Textile News: Lan-
geweile. Boredom. Ennui. Nuda.“ 
představuje 150 textilních minia-
tur ze 14 evropských zemí, jež re-

� ektují téma nuda. Tuto lákavou, 
a rozhodně ne nudnou výstavu, si 
mohou návštěvníci prohlédnout 
do  30. srpna 2015, lze ji navští-
vit i  samostatně. Součástí výsta-
vy je také možnost hlasovat o dí-
le, které se nejvíce líbilo. Těšíme se 
na Vaši návštěvu. 

Lenka Dvořáková
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1.-2. 8. 17:00, 20:00
ANT-MAN
Akční, Sci-Fi/USA/3D
6. 8. 17:30, 20:00
ANDÍLEK NA NERVY
Komedie/ČR/2D
7. 8. 17:30, 20:00
IRACIONÁLNÍ MUŽ
Mysteriózní/USA/2D
8.-9. 8. 17:00, 20:00
MISSION IMPOSSIBLE 
– NÁROD GRÁZLŮ
Akční/USA/2D
13. 8. 17:30, 20:00
ŽIVOT JE ŽIVOT
Komedie/ČR/2D
14. 8. 17:00, 20:00
TERMINATOR GENISYS
Akční, Sci-Fi/USA/2D
15. 8. 17:30
V HLAVĚ
Animovaný/USA/3D
15. 8. 20:00
NESMRTELNÝ
Thriller, Sci-Fi/USA/2D
19. 8. 19:00
AMY
Dokument, Životopisný/V.Británie/2D
20. 8. 17:30, 20:00
BOJOVNÍK
Drama/USA/2D
21. 8. 17:30, 20:00
BEZ KALHOT XXL
Komedie, Hudební/USA/2D
22.-23. 8. 17:30, 20:00
FANTASTICKÁ ČTYŘKA
Akční, Sci-Fi/USA/2D
27.-28. 8. 17:30, 20:00
PIXELY
Akční, Komedie, Sci-Fi/USA/3D
29. 8. 13:00, 14:30, 16:00
TŘI LOUPEŽNÍCI (MĚSTO DĚTEM)
Pásmo pohádek pro děti/ČR/2D
29.-30. 8. 17:30
MALÝ DRÁČEK 
Animovaný/Německo/3D
29.-30. 8. 20:00
DÁREK
Thriller/USA/2D
3. 9. 17:30, 20:00
VYKOLEJENÁ
Komedie/USA/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 - 29. 8. 2015
13. Mezinárodní nábřeží paromilů
Smetanovo a Eliščino nábřeží, náměstí 5. květ-
na. Letní setkání milovníků páry, jediné toho 
druhu ve Střední Evropě. Velké parní mecha-
nizmy, hasičské stříkačky, modely parních 
strojů. Dětská železnice - vlakové soupravy 
o rozchodu 5“ a 7 ¼“, na řece Labi plující par-
níčky Hradec, Královna Eliška a  Primátor Ul-
rich. 

CHEB - 28. – 29. 8.
Valdštejnské slavnosti
Historické slavnosti.

KUTNÁ HORA - 20. - 23. 8. 2015
TyjátrFest   
Letní multikulturní festival, přehlídka autor-
ských divadel malých forem, hudební vystou-
pení, výstavy.

LITOMYŠL - 21. 8. 2015 -  23. 8. 2015
Memoriál Elišky a Čeňka Junkových
Státní zámek Litomyšl. Výstava historických 
vozidel na prvním zámeckém nádvoří. Bohatý 
doprovodný program.

POLIČKA - 21. - 23. 8. 2015
Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, jehož 
hlavní scénou je poličské náměstí – klasická 
hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba. Tento-
krát i s příjezdem královské družiny se zaklá-
dací listinou města a staročeským jarmarkem.

TELČ - 14. - 15. 8. 2015
Historické slavnosti Zachariáše z  Hradce 
a Kateřiny z Valdštejna
Tentokrát Setkání osobností Regionu Rene-
sance. Setkání celebrit renesančního času, 
gastronomická soutěž podle Magdaleny Dob-
romily Rettigové, ukázky tradičních řemesel.

TŘEBOŇ - 13. 8. 2015
Mezinárodní jazzová setkání 2015 
Na Masarykově náměstí vystoupí Yvonne San-
chez, Black Buřiňos a String Trio J.A.J. Část fes-
tivalového programu je Ozvěnou festivalů 
České inspirace.

Bližší informace a  mnohem více tipů na  výlet 
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

  VYBRANÉ SRPNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
IRACIONÁLNÍ MUŽ
(Irrational Man) 
Mysteriózní/USA/Bioscop/2D

Uznávaný profesor � lozo� e Abe Lucas (Joaquin Phoenix), ke-
rý je už víc než rok emocionálně na  dně, přijíždí učit na  fakultu 
do  malého městečka. Brzy se zaplétá se dvěma ženami. Osamě-
lá profesorka Rita (Parker Posey) od  něj očekává záchranu z  její-
ho nešťastného manželství. Jeho nejlepší studentka Jill (Emma 
Stone) se okouzlená stává jeho nejbližší kamarádkou. Pro Jill je 
Abova rozervaná umělecká duše a  exotická minulost přímo neo-
dolatelná. Jeho labilita ji fascinuje a přitahuje. Přesto, když se Jill 
snaží jejich přátelství změnit v romantický vztah, Abe ji stroze od-
mítá. Při jednom obědě vyslechnou Abe a  Jill zvláštní konverza-
ci cizích lidí u vedlejšího stolu. Tento okamžik Abea změní a on si 
začne plnými doušky vychutnávat život. Jeho rozhodnutí ke změ-
ně spustí řetězec událostí, které ovlivní jeho, Ritu i  Jill navždy.
Nový mysteriózní � lm Iracionální muž napsal i režíroval mistr vzta-
hových konverzačních příběhů, Woody Allen.
Hrají: Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey, Jamie Blackley, 
Ben Rosen� eld, Ethan Phillips, Meredith Hagner
Režie: Woody Allen
Hrajeme: 7. 8. 2015 od 17:30 a 20:00

AMY
(Amy)
Dokument, Životopisný/V. Británie/Aero� lms/2D

Kým ve  skutečnosti byla dívka, která stojí za  slavným jménem 
Amy Winehouse? Co tato hudební ikona skrývala před okolním 
světem a  proč zemřela v  pouhých 27 letech? Celovečerní doku-
ment nechává promlouvat zejména Amy samotnou prostřed-
nictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, rozhovorů, ale 
především skrze její hudbu a  původní texty, které vždy re� ek-
tovaly aktuální události jejího života. Vidíme Amy jako obyčej-
nou dívku s  obrovským talentem a  touhou zpívat, jako zjevení 
ohromující hudební fajnšmekry, jako popovou hvězdu obletova-
nou fanoušky i  jako oběť manipulovanou manažery a  pronásle-
dovanou bulvárními novináři, unikající k  závislostem. Za  zná-
mým mediálním obrazem ale odhalujeme hlavně Amy, která 
skutečně touží jen po  dvou věcech: opravdové lásce a  hudbě. 
Síla tohoto životního příběhu zkombinovaná se zručnou � lmařinou 
pohne i s těmi, kterým jsou hitové songy zcela ukradené.
Hrají: Amy Winehouse  (archivní záběry)
Režie: Asif Kapadia
Hrajeme: 19. 8. 2015 od 19:00

Zdroj:   www.csfd.cz;   www.bioscop.cz;   www.aero� lms.cz
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SPORT
  Letem sportovním světem

AEROBIK
Přihlášky do  klubu dětského aerobiku IVMEN 
J. Hradec přijímá cvičitelka Iva Menšíková 
(ivamensice@centrum.cz, 720  217  453). Oddíl 
nabízí disciplíny v  různých věkových katego-
riích, a sice pro děti od 5 do 7 roků dětský ae-
robik (pondělí 16.15 – 17.00 hodin), i pro úpl-
né začátečníky ve věku 8 až 10 let step aerobik 
(úterý 16.15 – 17.00 nebo 16.45 – 17.30 hodin) 
a stejné cvičení soutěžní a pro radost jedenácti-
letých a starších dětí (úterý 17.00 – 18.00 nebo 
17.30 – 18.30 hodin, čtvrtek 16.45 – 17.30 ho-
din). Cvičit se bude od září do května.

SPORTOVNÍ AEROBIK
Pro dívky od  5 do  16 roků, jež chtějí pozná-
vat nové kamarádky a  zároveň mají rády cvi-
čení s  hudbou, se otevírá možnost členství 
v  AET Team Lena J. Hradec. Přihlášky na  se-
zónu 2015/2016 přijímá už v  srpnu trenér-
ka Lenka Průchová (lpruchova@centrum.cz, 
777 950 925, www.lenateam.jex.cz), která uvá-
dí: „Jsme ten pravý tým pro každou holku, kte-
rá chce dělat aerobik nebo aerobik show, bere-
me začátečnice i pokročilejší. Jezdíme soutěžit 
po celé republice.“

FLORBAL
Dvanáct mužských a  pět ženských týmů se 
představí v  největším jihočeském turnaji do-
spělých, který se bude počtvrté konat v Jindři-
chově Hradci. Letos se soutěžní část „South Bo-
hemia HB Beton Cup 2015“ uskuteční od pátku 
7. do  neděle 9. srpna, přičemž akce se může 
chlubit adjektivem mezinárodní, neboť mezi 
účastníky jsou také FbO Florko Košice a Mikuláš 
Prešov, celek ze slovenských nejvyšších soutěží. 
Během tří dnů budě k vidění 33 zápasů, z toho 
10 na ploše B (ženy) a 23 na hrací ploše A.
Program – čtvrtek 6. srpna: 16.00 hodin dokon-
čení položení povrchu Tarkett, 17.00 hodin za-
hájení tréninků.
Pátek 7. srpna: 8.00 hodin Telč – Košice, 9.00 
hodin J. Hradec – Chrudim (muži), 10.00 hodin 
Č. Krumlov – Písek, 11.00 hodin Č. Budějovice 
– Chomutov, 12.00 hodin Dačice – Pelhřimov, 
13.00 hodin Bystřice nad Pernštejnem – Č. Lí-
pa, 14.00 hodin Telč – Č. Budějovice, 14.00 ho-
din Prešov – Přerov, 15.00 hodin J. Hradec – Da-
čice (muži), 16.00 hodin Č. Krumlov – Bystřice 
n./P., 16.00 hodin Soběslav – Tábor, 17.00 ho-
din Košice – Chomutov, 18.00 hodin J. Hradec 
– Soběslav (ženy), 18.50 hodin Chrudim – Pel-
hřimov, 20.00 hodin Tábor – Prešov, 20.40 ho-
din Písek – Č. Lípa.
Sobota 8. srpna: 8.00 hodin Bystřice n./P. – Pí-
sek, 9.00 hodin Dačice – Chrudim, 10.00 hodin 
Č. Budějovice – Košice, 10.00 hodin J. Hradec – 
Přerov (ženy), 11.00 hodin Č. Krumlov – Č. Lípa, 
11.00 hodin Soběslav – Prešov, 12.00 hodin Pel-
hřimov – J. Hradec (muži), 13.00 hodin Chomu-
tov – Telč, 14.00 hodin Tábor – J. Hradec (ženy), 
14.50 hodin Soběslav – Přerov, 15.40 hodin os-
mi� nále I., 16.40 hodin osmi� nále II., 17.45 ho-
din Prešov – J. Hradec (ženy), 18.35 hodin Pře-

rov – Tábor, 19.20 hodin osmi� nále III., 20.20 
hodin osmi� nále IV.
Neděle 9. srpna: 8.00 hodin čtvrt� nále I., 9.00 
hodin čtvrt� nále II., 10.00 hodin čtvrt� nále III., 
11.00 hodin čtvrt� nále IV., 12.00 hodin semi� -
nále I., 13.00 hodin semi� nále II., 14.30 hodin 
o 3. místo (ženy), 15.30 hodin o 3. místo (mu-
ži), 17.00 hodin � nále (ženy), 18.00 hodin � ná-
le (muži).

JEZDECTVÍ
Již potřetí se v zámeckém areálu v České Oleš-
né bude konat akce pro milovníky koní. Hob-
by závodění se uskuteční v  neděli 16. srpna 
od  8.00 hodin, kdy začne prezence účastníků. 
První soutěžní disciplína, takzvaný mini-parkúr, 
který je určen dětem a  úplným začátečníkům 
s vodičem, přijde na řadu v 10.00 hodin. Další 
kategorie, jichž je celkem šest, budou probíhat 
následně. Na závodníky a diváky čekají parkú-
ry do 60 centimetrů a do 80 cm na  limitovaný 
čas, stupeň ZM s jedním rozeskakováním, štafe-
ta s  volitelným střídáním a  postupnou obtíž-
ností do 105 cm. Na závěr programu je připra-
vena specialita v podobě zámeckého derby (90 
– 100 cm). „Přípravy na náš závod, jejž děláme 
hlavně pro radost, � nišují. Doufáme, že zase 
proběhne ve veselém a hravém duchu. Užijí si 
nejen malí i velcí jezdci, nýbrž i diváci. Přichys-
tán je stánek s  jezdeckými potřebami, podko-
vář, bohaté občerstvení s  hermelínem, buřty, 
malinovkou a dalšími dobrotami, které zajišťuje 
místní Sbor dobrovolných hasičů,“ láká k prožití 
III. „Dne s koňmi na zámku 2015“ vicedirektor-
ka akce Veronika Mavercová (ve� ny@seznam.cz 
725 796 555), jež spolu s Michaelou Sýkorovou 
(Sykorova.Michaela@seznam.cz 723  332  788) 
přijímají přihlášky až do předvečera závodu.

ORIENTAČNÍ BĚH
Jindřichohradečtí gymnazisté uspěli v  národ-
ním � nále
Na závěr školního roku se skvělým úspěchem 
na sportovním poli připomněli studenti jindři-
chohradeckého gymnázia. Startovali v Ostravě 
na republikovém � nále družstev v orientačním 
běhu, kam si suverénním způsobem vybojo-
vali postup z jihočeského kola, které proběhlo 
v Doubí u Třeboně.
V národním vyvrcholení reprezentanti Gymná-
zia Vítězslava Nováka předvedli, že je jim toto 
sportovní odvětví blízké, někteří se mu věnují 
i závodně. Ostravské � nále je zastihlo ve správ-
ném rozpoložení, k  čemuž pomohla výborná 
atmosféra v týmu, jíž umocnilo i pohodlí v dě-
jišti akce. „Vzhledem k  velké vzdálenosti jsme 
přijeli den předem a  spolu s  dalšími výprava-
mi se ubytovali v  místní tělocvičně. Zázemí 
ve sportovní hale bylo hned vedle závodního 
prostoru,“ popsala podmínky Martina Kubičko-
vá, vedoucí výpravy GVN J. Hradec. „Tratě křižo-
valy Komenského sady, vládlo příjemné poča-
sí, start i cíl byly v jednom místě, takže se dalo 
v  průběhu fandit na  všech frontách,“ uvedla 
dále Kubičková, jež je členkou Sdružení orien-
tačních sportů J. Hradec. Gymnazistům se da-
řilo obzvláště v kategorii DH7+9, což je žactvo 
druhého stupně, individuálně uspěla přede-

vším Eliška Hojná, jíž patřil čtvrtý nejrychlejší 
čas. Celkově družstvo obsadilo 3. místo mezi 
17 celky. „Je to historický úspěch. Děkuji tímto 
všem závodníkům za skvělou reprezentaci ško-
ly, dík patří rovněž organizacím, jež nám � nanč-
ní podporou pomohly k tomu, abychom mohli 
do Ostravy jet. Vyplatilo se nám i soustředění, 
které jsme před závodem absolvovali v  Cyk-
locampu Landštejn,“ poděkovala Kubičková, je-
jíž svěřenci v středoškolské kategorii DHS skon-
čili až dvanáctí, avšak pro ně byl úspěchem již 
samotný postup do � nále ČR. V Ostravě závo-
dilo celkem 332 startujících z 13 krajů. GVN J. 
Hradec třetím místem získalo pro jižní Čechy 
dvojité obsazení ve � nále v roce 2016.
Družstva – kategorie DH7+9 (17 týmů): 1. ZŠ 
Studenec 193, 2. Gymnázium Opatov 182, 3. 
GVN J. Hradec 176, 4. ZŠ 8. května Šumperk 
159, 5. ZŠ Arbesova Jablonec nad Nisou 158. 
DHS (16): 1. Gymnázium Jana Keplera Praha 
110, 2. Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 104, 3. 
Biskupské gymnázium H. Králové 92, 4. Gym-
názium Jihlava 90, 12. GVN J. Hradec 52.
GVN J. Hradec – D7:  Alena Jechová, Tereza Kin-
štová, Aneta Veselá. D9: Edita Dražanová, Eliška 
Hojná, Tereza Štufková. DS: Julie Dundáčková, 
Dominika Hojná, Veronika Parkanová, Veronika 
Peňázová. H7: Filip Jirsa, Petr Ližan, Vojtěch Po-
buda, Matěj Řáda. H9: Jan Dvořák, Tomáš Kou-
dela, Jakub Nosek, Ondřej Šimek, Jan Štercl. HS: 
Lukáš Bláha, Zdeněk Didek, Petr Jirků, Lubomír 
Králíček, Jan Šprincl.
Závodní výprava GVN J. Hradec vyjadřuje po-
děkování: SUNPOWER, s.r.o. J. Hradec, SOS J. 
Hradec – oddíl orientačního běhu, ZAHRADNÍ 
CENTRUM J. Hradec, AGRO-LA, s.r.o. J. Hradec, 
SKI SERVIS Kunžak.

HÁZENÁ
Sezónu TJ Házená J. Hradec hodnotila na aka-
demii. Sezóna v  klubu TJ Házená J. Hradec je 
každoročně ukončována slavnostní „Házenkář-
skou akademií“. Po završení mistrovských bojů 
v ročníku 2014/2015 na ni došlo i letos. Potka-
la ji pouze drobná změna, neboť se neuskuteč-
nila pod širým nebem, ale vzhledem k počasí 
se přestěhovala do  útrob jindřichohradecké 
městské sportovní haly.
Bilancování mělo obvyklé schéma, kdy byly 
individuálně oceněny nejlepší hráčky jednot-
livých družstev a došlo též na trochu kolektiv-
ního sportování a zábavu. Celá slavnost trvala 
přibližně dvě hodiny, přičemž hodně legrace si 
přítomní užili hlavně při soutěžení čtyř vytvo-
řených týmů v  různých dovednostech. „Z  cel-
kového hlediska se dá sezóna hodnotit ja-
ko úspěšná, vždyť mini žactvo vyhrálo krajský 
přebor, mladší žákyně taktéž a k tomu přidaly 
prvenství v lize Vysočiny, starší žákyně v obou 
těchto soutěžích obsadily druhá místa. Mlad-
ším dorostenkám se podařilo vybojovat v  lize 
čtvrté místo a jejich starší kolegyně druhou li-
gu vyhrály. Ženy skončily desáté,“ uzavřela vý-
čet povětšinou výtečných umístění předsedky-
ně TJ Házená Jaroslava Krupicová, jež se rovněž 
ujala velmi milé a  příjemné povinnosti, když 
poděkovala jménem jednoty Zuzaně Kohou-
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NÁPOVĚDA: 

AAR, AD, ULEMA, AYR, 
RUEN, ŽALÝ, VAAL, 

ATKA, APA

KŘÍŽOVKA

tové za šestnáctileté působení v jindřichohra-
decké házené. Dlouholetá hráčka a  trenérka 
ukončila bohatou kariéru a  teď se soustředí 
na novou životní roli nastávající maminky. „Se-
zóna se opravdu povedla. Družstva se účast-
nila i mnoha turnajů mimo mistrovské soutě-
že, z  nichž přivážela hodně vítězných trofejí. 
Do  klubové sbírky přibylo dost pohárů, a  to 
především těch zlatých,“ podotkla Iveta Brab-

cová, jež v TJ Házená koučuje děti do věku ka-
tegorie mini.

Oceněné hráčky
Ženy: 1. Kateřina Krupicová 164 gólů, 2. Barbora 
Eliášová 103, 3. Michaela Vlková 74.
Starší dorostenky: 1. Sabina Jasanská 135, 2. 
Kristýna Hanzalová 134, 3. Eliška Kovářová 68.
Mladší dorostenky: 1. Michaela Hauserová 182, 

2. Kristýna Plucarová 138, 3. E. Kovářová 81.
Starší žákyně: 1. Plucarová 108, 2. Simona Březi-
nová 102, 3. M. Hauserová 91.
Mladší žákyně: 1. Natálie Maxová 144, 2. Marké-
ta Zemanová 107, 3. Tereza Kovářová 106.
Mini žactvo: 1. Adéla Brabcová 110, 2. Eliška 
Malířová 108, 3. Monika Mischniková 49.

Roman Pišný

cová, jež v TJ Házená koučuje děti do věku ka-
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Kulturní kalendář – SRPEN 2015 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. srpna, 10:00 - 17:00 hod.
DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Tkaní na kolíkových stávkách a práce 
s textilními barvami
Dům gobelínů

1. srpna, 10:00 - 17:00 hod.
TOP FOTOGRAFOVÁNÍ V HISTORICKÝCH 
KOSTÝMECH
Muzeum fotogra� e a MOM

1. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje Jindřichohradecký big band
náměstí Míru

1. srpna, 21:00, 22:00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKY HRADU A ZÁMKU 
S BÍLOU PANÍ
Další prohlídky 7., 8., 14., 15., 28., 29. 8.
Státní hrad a zámek

2. srpna, 10:00 - 17:00 hod.
DÍLNY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Tkaní na kolíkových stávkách a práce 
s textilními barvami
Dům gobelínů

2. srpna, 10:00 hod.
PROMENÁDNÍ KONCERT
Účinkuje Klaret - Strážský výběr
Masarykovo náměstí

2. srpna, 10:00 - 15:00 hod.
TOP FOTOGRAFOVÁNÍ V HISTORICKÝCH 
KOSTÝMECH
Muzeum fotogra� e a MOM

3. srpna, 19:30 hod.
MUSICA BOHEMICA
Koncert v rámci XI. ročníku Magické violy. Umělecký 
vedoucí Jaroslav Krček. Host: Petr Přibyl
Kostel sv. Jana Křtitele

5. srpna, 19:00 hod.
CITERA SESSION KONCERT
Představení (ne)tradičních hudebních nástrojů
Muzeum fotogra� e a MOM 

7. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkují Ponožky pana Semtamťuka
náměstí Míru

12. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje Marien
Muzeum fotogra� e a MOM - atrium

Probíhající výstavy:

KAREL PAUZER/HANA PURKRÁBKOVÁ
Státní hrad a zámek
Výstava potrvá do 30. 9. 2015

ČESKOSLOVENSKÝ LEN PRO NEW YORK
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 12. 6. 2016

TEXTILE NEWS: LANGEWEILE.BOREDOM.
ENNUI.NUDA.
Dům gobelínů
Výstava potrvá do 30. 8. 2015

FRANTIŠEK KRÁTKÝ a PAVEL KOPP
Muzeum fotogra� e a MOM
Výstava potrvá do 30. 8. 2015

JIHOČESKÉ HRADY A ZÁMKY
Muzeum fotogra� e a MOM
Výstava potrvá do 30. 12. 2015

JAPONSKÉ HRAČKY
Muzeum Jindřichohradecka
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

ČS. VOJÁCI NA BOJIŠTÍCH II. SV. VÁLKY
Muzeum Jindřichohradecka
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
Výstava potrvá do 6. 9. 2015

PROLNU-TO
Galerie Inspirace
Výstava potrvá do 8. 8. 2015

POHÁDKY NEJEN NA VEČER 
výstavní dům Stará radnice
výstava potrvá do 31. 10. 2015

EXPOZICE JHMD: ŽELEZNICE HROU
výstavní dům Stará radnice
výstava potrvá do 31. 10. 2015

Z DĚJIN MĚSTSKÉ SAMOSPRÁVY
výstavní dům Stará radnice 
výstava potrvá do 31. 10. 2015

POZVÁNKY NA ZÁŘÍ
Městské akce: Ostatní akce:
•   9. 9.  „KVARTET“ 

  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A 

• 13. 9. „ KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA“ 

  – DIVADELNÍ POHÁDKA

• 15. 9.  ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO – KPH

• 20. 9.  SENIOR KLUB

• 22. 9.  „ŘEDITELSKÁ LÓŽE“ 

  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B

• 25. – 27. 9.  XXI. SLAVNOSTI ADAMA MICHNY Z OTRADOVIC

• 26. 9.  SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

•  3. 9.  EVROPSKÝ POHÁR V SILNIČNÍ CYKLISTICE 

•  5. 9.  ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU

• 10. 9.   VZEŠLO Z HLÍNY, 130 LET KERAMICKÉ ŠKOLY 

  V BECHYNI - VERNISÁŽ VÝSTAVY

• 13. 9.  HUSITÉ NA TALÍŘI

• 20. 9.  SVÁTEK STANŮ – STAVĚNÍ SUKY

• 26. 9.  ODPOLEDNE S HELIGONKAMI

13. srpna, 16:00 hod.
UMĚNÍ MISTRŮ KAMNÁŘŮ
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí

14. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje X-TET a Antikvartet pod vedením Dušana Vančury
náměstí Míru

14. srpna, 20:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA SV. 
JANA KŘTITELE S PROJEKCÍ NÁSTĚNNÝCH MALEB
Kostel sv. Jana Křtitele

17. srpna
REZONANCE
Výstava - David Habermann (kovové plastiky), 
Alice Waisserová (obrazy)
Langrův dům

17. – 21. srpna
BUSKER FEST „DO KLOBOUKU“
Festival pouličního umění
Masarykovo nám., Panská ul., Dobrovského nám.

19. srpna, 17:00 hod.
KONCERT
Účinkuje Bohemian Swing Band
FotoCafé, Kostelní 20/I

22. srpna, 9:30 hod.
XXII. SETKÁNÍ VÁLEČNÝCH LETCŮ
V JINDŘICHOVĚ HRADCI
22. srpna, 20:00 hod.
OSKAR NEDBAL „POLSKÁ KREV“
Opereta, dirigent František Babický, režie Martin Otava, sólis-
té ND Praha a Divadla F. X. Šaldy Liberec
Státní hrad a zámek - III. nádvoří

26. srpna, 19:00 hod.
JAZZOVÝ VEČER
Účinkuje Old Steamboat jazz band
Muzeum fotogra� e a MOM - atrium

28. srpna, 20:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA SV. 
JANA KŘTITELE S PROJEKCÍ NÁSTĚNNÝCH MALEB
Kostel sv. Jana Křtitele

29. srpna, 13:00 hod.
MĚSTO DĚTEM ANEB TAJUPLNÝ PARK
Veselé rozloučení s prázdninami pro všechny 
děti a jejich rodiče.
Městský park


