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6
Jindřichův hradec před dvaceti lety uzavřel 
partnerství s německým neckargemündem.

13
naše město bude hostit závěrečný koncert 
laureátů hudební soutěže concertino praga.

14
k muzeJní noci se připoJí také muzeum 
fotografie a moderních obrazových médií.

14 
série oblíbených letních koncertů startuJe 
v polovině června.

15 
červnová noc kostelů slibuJe nevšední zážitky.

Letošní městské slavnosti nabídnou 
opravdu pestrý a bohatý program

Začátkem měsíce června se na  Stát-
ním hradu a  zámku v  Jindřichově 
hradci opět odehrají městské slav-
nosti „dny města Jindřichův hradec 
2016“, které pro obyvatele i  návštěv-
níky připravilo město Jindřichův hra-
dec, kulturní dům Střelnice. V  le-
tošním roce budou slavnosti opět 
programově zaměřeny hlavně na po-
bavení rodin s dětmi a samozřejmě, že 
nezapomeneme i na jiné věkové kate-
gorie. Zároveň budou spojeny s osla-
vami 20. výročí partnerství měst Jind-
řichův hradec a neckargemünd.

(pokračování na str. 2)

Jindřichohradecký půlmaratón je během pro každého
Města, městečka, vísky všude možně pořádají masové běhy už řadu let, jenom v Jindřichově hradci se v tomto směru nic nedělo. až letos se nalezli 
odvážlivci, kteří se rozhodli uspořádat tento organizačně náročný druh závodu a dali mu název „JINDŘICHOHRADECKÝ PŮLMARATÓN 2016“. 
Premiérový ročník se bude konat v sobotu 25. června.

Nejen půlmaratón
Pokud si netrénovaný člověk představí, že by 
měl absolvovat jen tak zčistajasna jednadva-
cetikilometrovou trať, pak se pravděpodobně 
vzdá předem, protože by nejspíše nestihnul do-

končit své snažení v časovém tříhodinovém li-
mitu. avšak i pro nepravidelné běžce či úplné 
nesportovce je půlmaratón určen. neuskuteč-
ní se totiž pouze hlavní klání na distanci 21 km, 
nýbrž doprovodné akce přímo v cílovém místě 

a  rovněž v  jindřichohradeckých ulicích. doma 
by tedy o poslední červnové sobotě neměl ni-
kdo zůstávat, ale být takříkajíc u toho.

(pokračování na str. 18)
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Soutěž: poznáte oSobnoSt na obrázku?
Vaším úkolem je uhádnout nezapomenutelnou osobnost v historii Jindřichova hradce. 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 zveřejněno v dalším vydání Jh zpravodaje.
Správná odpověď z minulého čísla: FRANTIŠEK XAVER JANDERA, *26. listopadu 1744 (J. Hradec) – †25. září 1805 (J. Hradec) 
Výherkyní se stává: Zdena Zelenková z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  

Redakční rada JH zpravodaje

 �Letošní městské slavnosti nabídnou opravdu pestrý a bohatý program 
(pokračování ze str. 1)

V letošním roce si lze připomenout hned dvo-
jí kulaté výročí jedné z nejdůležitějších jindři-
chohradeckých ulic. Před padesáti lety byla to-
tiž zahájena rekonstrukce starší uličky vedoucí 
po  západním nábřeží rybníka Vajgar, z  níž 
vznikla široká dvojproudá komunikace, která 
vyřešila komplikovanou dopravní situaci v his-
torickém jádru města. a před deseti lety dosta-
la nové jméno – přesně to sice bylo už na za-
sedání městského zastupitelstva 21. prosince 
2005, ale užívat se prakticky začalo až v  ro-
ce následujícím. Bylo to na  návrh klubu Čes-
ké strany sociálně demokratické, která do ná-
zvu ulice prosadila jména svého významného 
předválečného člena.
Tento jindřichohradecký rodák a  absolvent 
zdejšího gymnázia se brzy po první světové 
válce stal známým a populárním zejména dí-
ky svému hereckému talentu i  výrazné tvá-
ři, kterou na  jedné z  karikatur zachytil jeho 
mladší herecký kolega, později známý čes-

ký herec Zdeněk kryzánek. divadlu se náš 
neznámý intenzívně věnoval vedle své prá-
ce úředníka okresní nemocenské pojišťovny. 
V roce 1930 byl za sociální demokracii zvolen 
do městského zastupitelstva i do městské ra-
dy, působil také jako člen výboru a  později 
i předseda divadelní ochotnické jednoty Jab-
lonský. V červnu 1938 se stal starostou měs-
ta, Mnichovská dohoda a vypjatá politická si-
tuace po ní ho však záhy donutily k rezignaci. 
V  době okupace byl internován, v  květnu 
1945 byl pověřen organizací okresního ná-
rodního výboru, v  jehož čele stál do  roku 
1946, pak pracoval jako referent. na podzim 
roku 1954 byl jmenován ředitelem jindřicho-
hradeckého domu osvěty, následujícího ro-
ku náhle zemřel při novoročním koncertu. 
Znáte jméno a příjmení osobnosti, na kterou 
se ptáme?

František Fürbach

V  pátek 3. června na  III. nádvoří od  19.00 
hodin vystoupí Jan Budař s eliščiným Bandem 
a od 20.30 hodin se zaposloucháme do zná-
mých hitů anny k, které zazpívá se svojí kape-
lou. následující den 4. června bude zámek pa-
třit především dětem. V parčíku před vstupem 
do zámku se budou moci děti projet na poní-

cích a na ii. nádvoří budou od 14.00 – 20.00 
hodin pro ně připraveny různé hry, soutěže, 
historický kolotoč a  houpačky, tvořivá dílna 
ateliéru Tvor, živá mláďata tygra, ochutnáv-
ka kaše s Bílou paní v Černé kuchyni a ukázka 
výroby hraček, se kterými si budou moci dě-
ti i pohrát. na  iii. nádvoří od 13.30 do 23.00 

hodin v  opravdu bohatém programu poba-
ví děti i  jejich rodiče Fešák Píno s  kolotočem 
bláznivin, s Yvettou Blanarovičovou si zazpívají 
v dětské pohádkové Superstar, dále vystoupí 
Tereza kerndlová a ve večerních hodinách za-
hraje skupina Milan Schelinger band, kdy při 
písních Jahody mražený, rené já a  rudolf či 
holubí dům zavzpomínáme na Jiřího Schelin-
gera. Program celého dne završí koncert Petry 
Janů se skupinou amsterdam, na kterém zazní 
známé hity jako např. Motorest, Moje ma-
lá premiéra, Už nejsem volná, a  závěr celých 
oslav bude patřit videomappingu.
Po celý tento den bude zdarma vstup na Čer-
nou věž (hladomorna), Městskou věž, do Vý-
stavního domu Stará radnice, do  Muzea fo-
tografie a  moderních obrazových médií 
a do domu gobelínů.
Vstupné na všechna vystoupení a koncerty je 
volné.

Yvetta Papežová, Radim Staněk
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

přiblížilo se nám léto a s tím spousta akcí, které se bu-
dou ve městě konat. Hned na úvod bych vás rád pozval 
na  oslavy Dnů města, které se uskuteční hned první 
červnový víkend a s tím spojené oslavy 20. výročí part-
nerství našeho města s  německým městem Neckar-
gemünd. Od pátku 3. června do neděle 5. června zde 
ve městě přivítáme téměř stočlennou delegaci z naše-
ho spřáteleného města a také se uskuteční již tradiční 
výměnný pobyt žáků z obou gymnázií. Ti zde budou 
celý týden v  rodinách. Důležitým bodem oslav bude 
setkání zakladatelů spojené s oceněním významných 
osobností z obou stran, které se o partnerství zaslou-
žily. Současně jsme také pozvali zástupce rakouského 
Zwettlu, se kterými letos v prosinci oslavíme desetileté 
přátelství a budoucí partnery z maďarského Sarospa-
taku. S těmi bychom v tyto významné dny rádi slav-
nostně podepsali smlouvu o  partnerství. Podrobné 
programy oslav, jak Dnů města a i oslav dvacetiletého 
přátelství s Neckargemündem, se dozvíte dále v tom-
to čísle zpravodaje. Rád bych také ještě připomněl, že 
17. června se uskuteční závěrečný koncert 48. ročníku 
Jihočeského festivalu Concertino Praga a v ten samý 

víkend bude probíhat ve městě akce Ži-
vý Hradec. Nabídka je opravdu bohatá 
a já věřím, že si z našeho připraveného 
programu každý z vás vybere. 

Stanislav Mrvka, starosta města

Události z radnice
 �Nadační fond se rozloučil s Václavem Königsmarkem

 �Starosta podepsal smlouvu o partnerství s ruským Krasnoufimskem
V rámci Fóra partnerských regionů Jihočeské-
ho kraje, které se konalo v Českém krumlově, 
podepsal ve  středu 11. května 2016 staros-
ta města Jindřichův hradec Stanislav Mrvka 

smlouvu o  partnerství s  ruským krasnoufim-
skem.  Zastupitelstvo města Jindřichův hra-
dec uzavření dohody mezi městským okresem 
krasnoufimsk (Sverdlovská oblast) a  městem 
Jindřichův hradec (Jihočeský kraj) o  partner-
ství v  oblasti rozvoje obchodně-ekonomické 

Zástupci nadačního fondu rozvoje města Jin-
dřichův hradec se na  jednání správní rady 
v  pondělí 2. května 2016 rozloučili a  poděko-
vali za  spolupráci dlouhodobému členovi Vác-
lavu königsmarkovi, kterému uplynulo členství 
a nebude již dále ve své funkci pokračovat. Pa-
nu königsmarkovi, který také dříve zastával post 
místostarosty města, přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti v osobním životě.

 �Hradecká onkologie dostala nová infuzní křesla
Jindřichohradecké onkologické oddělení je 
již kompletně vybaveno novými křesly, kte-
rá přispívají k  většímu  pohodlí pacientů při 
chemoterapiích a  také k  dobrým pracovním 
podmínkám personálu onkologického stacio-
náře. další čtyři nová křesla, jejichž cena pře-
sahuje 37 tisíc za jedno, zakoupila nemocnice 
za  přispění nadačního fondu rozvoje města 
Jindřichův hradec. Ten přispěl částkou 67 ti-
síc korun. Slavnostní předání se uskutečnilo 
v pondělí 9. května 2016.

 � Setkání k turistické sezóně
Turistická sezóna 2016 byla hlavním tématem 
setkání, které uspořádalo město Jindřichův 
hradec ve středu 4. května v Muzeu fotografie 
a MoM. Setkání se zúčastnili podnikatelé činní 
v cestovním ruchu na Jindřichohradecku. Pro-
gram zahrnoval prezentaci města na veletrzích 
a výstavách cestovního ruchu, založení spolku 
destinační management Česká kanada, nové 
možnosti spolupráce podnikatelů a města Jin-
dřichův hradec, novinky na turistickou sezónu 
2016, zahraniční spolupráce.

a  humanitární spolupráce schválilo již v  lis-
topadu loňského roku. Za  partnerské město 
smlouvu podepsal starosta Vadim Valerjevič 
artemjevskich.
Město Jindřichův hradec bylo osloveno s na-
bídkou partnerství z městského okresu kras-
noufimsk na  základě uzavřeného partnerství 
Jihočeského kraje a Sverdlovské oblasti (rus-
ká federace) dle dohody mezi Jihočeským 
krajem (Česká republika) a  vládou Sverdlov-
ské oblasti (ruská federace) o obchodně-eko-
nomické a  vědecko-technické a  humanitární 
spolupráci, která byla podepsána 24. listopa-
du 2014 v  Jekatěrinburgu. V  září 2015 došlo 
k  setkání obou starostů v  Jindřichově hrad-
ci a k nastolení tří úrovní spolupráce, ty jsou 
v dohodě o partnerství promítnuty. Jedná se 
o spolupráci jednak v oblasti kultury, sportu, 
podpory cestovního ruchu, školství a mláde-
že, jednak v oblasti podpory projektů hospo-
dářských a  ekonomických subjektů sídlících 
na území obou měst a dále pak v oblasti hu-
manitární spolupráce.

 �Připomněli jsme si Den vítězství
Pietní akty k  71. výročí ukončení druhé světo-
vé války se uskutečnily v  Jindřichově hradci  
8. května 2016. oslavy začaly v neděli ráno pově-
šením kytic k pamětní desce v Panské ulici, poté 
následovaly položením kytic u Památníku letců 
na nábřeží L. Stehny a na rodném domku Fran-
tiška Peltána ve Zbuzanech. hlavní vzpomínko-
vé akty se konaly u památníku prvního, druhého 
a třetího odboje v Mertových sadech za dopro-
vodu Pěveckého sboru Smetana a u hrobu ru-
doarmějců na městském hřbitově.

akci pořádalo město Jindřichův hradec ve spo-
lupráci se 44.  lehkým motorizovaným prapo-
rem, klubem historie letectví, Československou 
obcí legionářskou – Jednotou bratra Stanisla-
va Berana, klubem výsadkových veteránů při 
44.  lehkém motorizovaném praporu, krajským 
ředitelstvím policie kraje Vysočina a Pěveckým 
sborem Smetana.

Karolína Průšová

Foto: Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s
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městský úřad informUje

Přijďte si zajezdit s autobusem
chcete si vyzkoušet práci řidiče autobusu nebo kamionu? obáváte se velké techniky? Máte řidičský průkaz pouze skupiny B? nevadí, přijďte 
11. června 2016 na autobusové nádraží v Jindřichově hradci od 11.00 do 14.00 hodin a uvidíte. koncern icoM transport připravil pro své 
cestující a milovníky velkých strojů akci „den s icoM transport - Přijďte si zajezdit s Mercedesem“.  Přijďte si prohlédnout náš svět, který bu-
dí ohromný respekt. Předvedeme vám nejmodernější autobusy a trucky, které si můžete pod dohledem zkušených instruktorů zkusit zařídit. 
nebojte se to vyzkoušet! V dnešní době, kdy se technika mění a vyvíjí doslova před očima, nepotřebují ani ženy k řízení těchto vozů svaly. Vy-
zkoušejte osobně, jaké to je, držet v rukách mohutnou sílu našich vozů.                                                                                                                        

Marcela Průchová

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC
Uzavření bazénu
V sobotu 11. června bude celý Plavecký bazén 
Jindřichův hradec uzavřen pro veřejnost. dů-
vodem je konání Letního poháru desetiletého 
žactva, který organizuje Plavecký klub Jindři-
chův hradec. Bazén u Vajgaru tak bude hos-
tit nejlepší plavce ročníku narození 2006 ze 
všech krajů České republiky. 

V případě letního počasí bude mít veřej-
nost možnost využít v  sobotu 11. červ-
na alespoň venkovní aquapark (10.00 až 
19.00 hodin).

Venkovní aquapark
otevření venkovního aquaparku ještě před 
hlavní sezónou je připravováno na  červen. 
Přesný termín závisí na  vývoji počasí. kvů-
li dostatečnému nahřátí vody musí zahájení 
provozu venkovního areálu předcházet mi-
nimálně tři dny s  letními teplotami. Plavecký 
bazén bude o  zahájení provozu operativně 
informovat na  svých stránkách www.bazen.
jh.cz, prostřednictvím Facebooku „Bazén Jin-
dřichův hradec“ a  místních médií. aktuální 
informace získají zájemci také na recepci (tel. 
384 321 236).

Co přinese červen?
do  relaxačního bazénu v  červnu zavítá velké 
množství organizovaných skupin základních 
škol z celé republiky, které si Jindřichův hradec 
vybraly jako svůj výletní cíl. Již od května bazén 
rovněž navštěvují účastníci škol v přírodě, kteří 
jsou atmosférou vodního stánku nadšeni. V úte-
rý 21. června (15.00 hodin) se bazén stane dě-
jištěm 2. ročníku závodů v  plavání, které Pla-
vecká škola Jindřichův hradec pod hlavičkou 
městského bazénu připravuje výhradně pro 
účastníky svých odpoledních kurzů.

Marcela Kůrková

Vodovodní hydranty může použít jen provozovatel sítě a hasiči v případě požáru
S  neoprávněnou manipulací s  nadzemními 
i  podzemními hydranty se v  poslední době 
stále častěji potýkají vodohospodáři. hyd-
rant, jako součást vodovodní sítě, slouží vo-
dohospodářům pro její plnění a odkalování. 
nezanedbatelnou funkcí pro provozovatele 
vodohospodářského majetku, tedy společ-
nosti ČeVak a.s., je také plnění cisteren pro 
dovoz pitné vody v případě poruch a havá-
rií na vodovodní síti. hydranty také využívají 
hasiči jako zdroj vody při hašení požárů. 
Použití hydrantů v případě záchranných a li-
kvidačních prací přesně stanovuje Zákon 
o  vodovodech a  kanalizacích č. 274/2001 

Sb., v  souladu se Zákonem č.239/2000 Sb. 
o  integrovaném záchranném systému. Pou-
ze v tomto případě se také na hasiče nevzta-
huje povinnost platit vodné a stočné. Žádný 
jiný způsob manipulace bez vědomí provo-
zovatele tedy není možný. 
Pokud by totiž k  neoprávněné manipulaci 
se zařízením vodovodu nebo kanalizace do-
šlo, hrozí dle výše uvedeného zákona poku-
ta jak právnickým, tak i  fyzickým osobám. 
kromě toho jim ještě může vodoprávní úřad 
uložit pokutu za neoprávněný odběr, a to až 
do stejné výše, tedy 50 000 kč. Provozovatel 
je navíc oprávněn odebranou pitnou vodu 

zpětně vyúčtovat a může uložit smluvní po-
kutu až do výše 10 000 kč. 
Jakákoli manipulace s  hydranty, vyjma zá-
chranných a  likvidačních prací, je tedy zaká-
zána. Tento problém se objevuje především 
v  jarním a  letním období, kdy se začínají na-
pouštět zahradní bazény. Zde je třeba dodr-
žet základní pravidlo. Lidé by měli odběr pře-
dem oznámit na bezplatnou linku společnosti 
ČeVak a.s. 800 120 112, kde jim poradí s mož-
nými alternativami, jak bazén napustit, pří-
padně předají kontakt na příslušného provoz-
ního pracovníka.

Lenka Zimmelová

 � Výpis z událostí

městská policie

1. 5. 2016 v 0.30 hodin před Bowlingem řeši-
li dva kohouti (23 a 26 let) spor ohledně dív-
ky, se kterou jeden chodil dříve a druhý cho-
dí nyní, jak jinak než pěstmi a kopanci. Starší 
z mužů napadl mladšího tak razantně, že do-
šlo nejen k  rozbití brýlí, ale i  ke  zlomení no-
su a prasknutí očnice. Strážníci věc zpracova-
li a pro podezření z trestných činů výtržnictví 
a ublížení na zdraví předali Policii Čr.
1. 5. 2016 v 18.15 hodin si v kauflandu muž 
(29 let) napakoval batoh elektronikou za ne-
celých 1300 kč. Strážníkům uvedl, že odcize-

né zboží chtěl prodat. Za přestupek proti ma-
jetku ho nyní čeká blokové řízení.
Za půldruhé hodiny vyjížděla hlídka pro změ-
nu do  Lidlu, kde muž (27 let) odcizil láhev 
Tequily za 240 kč. Ten se chtěl účastnit oslavy 
a neznaje hesla „bez peněz na oslavu nelez“ si 
pomohl způsobem jemu blízkým (asi znal jen 
„co se v mládí naučíš…“). Zde blokové řízení 
proběhlo na místě.
3. 5. 2016 v  18.30 hodin bylo na  linku 156 
oznámeno, že před kauflandem leží bezvlád-
ný muž. hlídka na  místě zjistila, že se jedná 

o známou firmu (45 let), ale protože vedle něj 
ležela krabička od léků proti bolesti a prázdná 
láhev od vodky, byl na místo přivolán vůz rZS, 
který muže odvezl do místní nemocnice. 
Ten den „to padalo jako mouchy“, protože 
za půl hodiny ležel další opilec na Masarykově 
náměstí na chodníku pod kaštany. opět zná-
má firma (31 let), opět láhev, tentokrát od Tu-
zemáku. Strážníci muže probrali a z místa si ho 
odvezli pro změnu rodiče.

Rudolf Gabriel
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společenská kronika

 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 6. května 2016 se uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových 
médií. Přivítány na svět byly tyto děti:
Jan Pokorný, Max Berka, anna Červená, natálie kašparcová, Viola klímová, nela kubíčková, Tobiáš Jindra, Petr Lojka, Jáchym Míchal, Linda Muzi-
kářová, erik Tejčka a Tereza Zwickerová. 

Karolína Průšová 
Foto: Jindřichohradecký deník

policie čr  

1) Bezpečně na kole i na motorce
Letní prázdniny jsou již za dveřmi a s nimi rov-
něž doba dovolených. na pozemních komu-
nikacích dochází k nárůstu počtu dopravních 
prostředků, a proto je zvlášť důležité dodržo-
vat zákon o provozu na pozemních komuni-
kacích všemi jeho účastníky. nyní, v  letních 
měsících, jsou nejvíce ohroženi jak cyklisté, 
tak i motorkáři, což vyplývá také ze statistik. 
cyklisté by měli dbát na  své zdraví zejména 
tím, že by měli používat ochranné přilby, a to 
i osoby  starší osmnácti let. 
k rizikové skupině patří také motocyklisté, kte-
ří v drtivé většině případů nedodržují přede-

psanou rychlost a stávají se tak lehce přehléd-
nutelnými. následky nehod motorkářů bývají 
většinou tragické.
2) Poslední školní den a prevence v dopravě 
Tak jako každoročně budou i  letos posled-
ní školní den policisté ve  zvýšené míře dbát 
na bezpečnost v silničním provozu. Budou do-
hlížet na  děti u  přechodů pro chodce v  blíz-
kosti základních škol,  na  správné přecházení 
a na bezpečnou jízdu řidičů. děti se na ně bu-
dou moci s  důvěrou obrátit v  případě pomo-
ci. důležitá však je soustředěnost a  pozornost. 
děti jsou již myšlenkami na  prázdninách a  pl-
ny očekávání a mohou tak při přecházení udě-

lat zásadní chybu a stát se účastníkem nehody.  
důležitá jsou i  jiná připomenutí. Statistiky do-
pravních nehod dokládají, že v letních měsících, 
v době letních prázdnin, je každoročně zazname-
náno více nehod než v jiných ročních měsících.
řidiči by měli být ohleduplnější   a  uvědomit 
si, že na ulicích a silnicích je daleko  vyšší po-
hyb než ve dnech školního vyučování. Jezděte 
opatrně, dodržujte zákon, ať máte příjem-
ně strávenou a ničím nerušenou dovolenou 
a  svým příkladným jednáním v  silničním 
provozu pomozte jihočeským policistům 
snížit nehodovost na silnicích.

Hana Millerová

Prevence:
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 11. 4. 2016 do 9. 5. 2016 nás opustili:

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

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Jiří JINDRA, Chlum u Třeboně 27. 1. 1946 11. 4. 2016
Helena VODIČKOVÁ, J. Hradec - Radouňka 8. 4. 1931 12. 4. 2016
Josef SOBOLÍKOVÁ, J. Hradec - Radouňka 20. 2. 1955 13. 4. 2016
Ludmila VÁCLAVÍČKOVÁ, Nová Včelnice 28. 1. 1947 14. 4. 2016
Růžena SUNKOVÁ, Jindřichův Hradec 3. 2. 1944 15. 4. 2016
Růžena VRÁNKOVÁ, Hatín 22. 8. 1929 15. 4. 2016
Vlasta MARTÍNKOVÁ, Číměř 8. 11. 1929 16. 4. 2016
Jan BERÁNEK, Děbolín 12. 11. 1948 16. 4. 2016
Bohuslav MÍCHAL, Nová Včelnice 22. 12. 1951 19. 4. 2016
Miloslava POUZAROVÁ, Dolní Lhota 3. 10. 1930 19. 4. 2016
Jana KYTKOVÁ, Jindřichův Hradec 25. 12. 1945 20. 4. 2016
Magdalena MARTÍNKOVÁ, Kunžak 12. 7. 1939 20. 4. 2016
Jaroslava DUŠKOVÁ, Jindřichův Hradec 24. 8. 1933 21. 4. 2016
Stanislav MALÍK, Jindřichův Hradec 19. 8. 1947 21. 4. 2016
Marta ŠELIGOVÁ, Blažejov 16. 1. 1927 24. 4. 2016
Antonín MOLZER, Ratiboř 22. 7. 1935 24. 4. 2016

Marie JANTAČOVÁ, Horní Pěna 17. 3. 1934 28. 4. 2016
Marie HÁJKOVÁ, Chlum u Třeboně 25. 1. 1927 29. 4. 2016
Josef RŮŽIČKA, Jindřichův Hradec 3. 3. 1930 30. 4. 2016
Jana KŘENKOVÁ, Stráž nad Nežárkou 8. 7. 1955 30. 4. 2016
Václav VOJTA, Číměř 29. 6. 1931 2. 5. 2016
Karel PEVNÝ, Nová Včelnice 11. 10. 1925 3. 5. 2016
Marie DOLEŽALOVÁ, Jindřichův Hradec 1. 6. 1933 3. 5. 2016
Richard PETRŮ, Lodhéřov 15. 10. 1930 4. 5. 2016
Karel SOKOLÍK, Mníšek 31. 8. 1950 4. 5. 2016
Karel JIRKŮ, Otín 1. 11. 1936 4. 5. 2016
Eva KOLÁŘOVÁ, Jindřichův Hradec 24. 7. 1946 5. 5. 2016
František BOČEK, Příbraz 13. 6. 1931 7. 5. 2016
Helena SUČOVÁ, Jindřichův Hradec 8. 4. 1923 8. 5. 2016
Ladislav FRÜHAUF, Dolní Skrýchov 24. 5. 1935 8. 5. 2016
Pravdomil BRCHAŇ, Jindřichův Hradec 18. 11. 1925 9. 5. 2016

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

 � Jindřichův Hradec slaví 20. výročí partnerství s německým Neckargemündem 
na začátku června proběhnou v našem městě 
oslavy 20 let partnerské spolupráce měst Jin-
dřichův hradec a  neckargemünd v  Baden – 
Württembersku. Slavnostní podpis partnerské 
smlouvy proběhl v květnu roku 1996 v neckar-
gemündu a v září pak v Jindřichově hradci. 
Město neckargemünd leží v malebném údolí 
řeky neckaru a se svou první písemnou zmín-
kou z  roku 988 patří k  městům velmi staro-
bylým. Žije v  něm necelých 15  000 obyvatel 
a  je vyhledávaným turistickým cílem – v  ne-
poslední řadě i díky hradní pevnosti dilsber-
gu, která je součástí města. 
dvacetileté přátelství obou měst provázela 
a provází celá řada společných akcí a zážitků. 
Tradicí se již staly výměnné pobyty studentů 
a  profesorů gymnázií obou měst, malí i  velcí 
umělci se navzájem inspirují díky spolupráci 
Základních uměleckých škol. Jednoduše řeče-
no - města Jindřichův hradec i neckargemünd 
se během dvou dekád partnerství vzájemně 
obohatila čilou spoluprací v  rozličných ob-
lastech a na rozličných úrovních. Velmi cenná 
jsou osobní přátelství, která toto partnerství 
umožnilo, dalo jim šanci vzniknout. 
V  měsíci červnu Jindřichův hradec oslaví 
jubileum partnerství v  týdnu od  1. 6 – 7. 6.  

Ve  středu 1. června opět přivítá studen-
ty a  profesory z  partnerského gymnázia, 
ve  čtvrtek vpodvečer dorazí do  města ob-
čanská cesta, která bude v 19.00 hodin slav-
nostně přijata starostou města Stanislavem 
Mrvkou v  kapli sv. Maří Magdaleny. V  pátek 
město uvítá oficiální delegaci, v  sobotu do-
poledne proběhne v Muzeu fotografie a mo-
derních obrazových médií v  10.00 hodin 
vernisáž fotografií dr.  h. Slogsnata věnova-
ná neckargemündu, odpoledne téhož dne 
v  16.00 hodin se v  rytířském sále bude ko-
nat slavnostní akt, kde budou oceněni za-
kladatelé partnerství z  obou měst. V  neděli 
v 9.30 hodin, rovněž v MF a MoM, proběhne 
vernisáž kreseb žáků a studentů obou měst, 
které na  daná témata vytvořili při hodinách 

výtvarné výchovy. oslavy vyvrcholí v  neděli 
dopoledne v 10.00 hodin společným koncer-
tem Základních uměleckých škol obou měst 
a  Brucknerchóru – pěveckého sboru z  nec-
kargemündu. Pro uskutečnění těchto slav-
ností získalo  město příspěvek z Česko – ně-
meckého fondu budoucnosti. 
kulturní nabídku našim hostům bezpochyby 
zpříjemní i  v  té době probíhající dny města, 
i  jinak je však pro ně přichystán bohatý pro-
gram, včetně prohlídek zámku, muzeí, domu 
gobelínů, města atd. Věříme, že oslavám part-
nerství bude také přát slunečné počasí, aby 
si hosté z neckargemündu mohli naše město 
užít v jasných barvách a plné kráse.

Marie Kublová

 �Výsadkoví veteráni se rozloučili s Jánem Bačíkem 
Smutné poslední rozloučení s plukovníkem v. v. 
Jánem Bačíkem proběhlo v pátek dne 29. dub-

na v  kostele sv. alžběty 
v Třeboni. Ján Bačík se na-
rodil nedaleko Liptovské-
ho Mikuláše na  Slovensku 
25. ledna 1917. na  počát-
ku roku 1939 opustil svoji 
rodnou zem a přes Polsko, 
alžírsko a Francii se po bo-
jích proti německým fašis-
tům dostal do anglie. Jako 
voják československých za-

hraničních jednotek se chtěl stát palubním střel-
cem u  našich bombardovacích  perutí. Byl veli-

telem tanku u  obrněné brigády a  dobrovolně 
se přihlásil do  výsadkářského výcviku. Ve  věku  
26 let absolvoval ve Skotsku bojový kurz u jezera 
Morar. Byl to již třináctý běh tohoto výcvikového 
kurzu od 19. března do 16. dubna 1943. Potom 
i  kurz v  seskocích padákem a  kurz comman-
dos. Při dodatečných seskocích se těžce zranil 
a po zbytek války bojoval zejména při obléhání 
přístavu dunkerque v řadách 1. obrněné brigády 
pod velením generála karla klapálka. do  osvo-
bozeného Československa se vrátil na konci květ-
na 1945. od  roku 1954 žil v  jihočeské Třeboni.  
Zemřel ve věku 99 let 26. dubna letošního roku.
Poslední čestnou stráží při rozloučení se sta-
tečným člověkem, který se zasloužil o  osvo-

bození naší země,  vzdali poctu  výsadkáři  
44. lehkého motorizovaného praporu v Jindři-
chově hradci a veteráni z klubu generála ru-
dolfa Severína krzáka.

Petr Čejka

Foto: Ján Bačík v r. 1945

Foto: Archiv KVV
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2. června 1916
Krádež
V noci dne 20. května odcizil kdos 
hospodyni anně Tuttrové č. 60 
v  něm. radouni z  půdy 12 kilo 
uzeného masa!! 1 pár obnošených 
šněrovacích bot a  jeden mužský 
kabát v ceně 120 k. Podezření pad-
lo na jistého čeledína k. P. u mlyná-
ře p. Č. Wondrusche zaměstnané-
ho. Prohlídka v  jeho bytě, jakož 
i v bytě jeho manželky v St. Bezdě-
chově zůstala bezvýslednou. 

16. června 1916
Co nám píší z pole
2/6 1916 Bělehrad. dovolujeme si 
Vás upřímně žádat, byste uveřej-
nil přání našim milým hradečá-
kům. Vše nejlepší k  nastávajícím 
svátkům, jakož i  mnoho zdraví 
a podzravů zasílají Vaši 75., co ro-
bí na vodovodě v Srbsku. J. hrů-
za, J. Listbauer, V. Gross. ohlas Váš 
dostáváme pravidelně. 

23. června 1916
Válečný sňatek
uzavřel dne 19. t.m. pan arnošt 
hirschberg, c.k. poručík pěš. pl. č. 
26, t.č. v poli, syn lesního kontro-
lora Jeho excellence hraběte Čer-
nína pana a. hirschberga, se sleč. 
karolkou Smíškovou v Čes. Budě-
jovicích. Ženicha zastupoval bratr 
jeho pan ant. hirschberg, kadet
-aspirant našeho domácího pluku. 

Studentská akademie
pořádaná na  Střelnici v  sobo-
tu dne 17. června vydařila se nad 
očekávání skvěle a  tak uhájila si 
dobré jméno, jaké všecky dosa-
vadní koncerty studentské tohoto 
druhu v našem městě měly. Záslu-
ha o to náleží v první řadě studují-
cím gymnasia, kteří provedli pro-
gram, až na úplné výjimky, úplně 
sami. Zastoupen byl solový i sbo-
rový zpěv, housle, klavír, kvarteto 
a recitace, takže akademie vynika-
la mnohotvárnou pestrostí a  bo-
hatstvím jednotlivých čísel. 

Zápis 
do i. třídy zdejšího c. k. gymnasia 
před prázdninami konati se bude 

(jak již bylo prozatímně oznáme-
no) v pátek 30. června a v sobotu 
1. července vždy od 8. do 10. hod. 

dopol. v  ředitelně ústavu. na  to 
hned se budou konati zkoušky 
přijímací. k  zápisu jest třeba při-
nésti křticí (po  případě rodový) 
list a  frekventanční vysvědčení 
z obecné školy. 

Zápis do  městské dvoutřídní 
obchodní školy v Jindř. Hradci, 
požívající práva veřejnosti
koná se před prázdninami 28. červ-
na, 15. a 16. července vždy od 10. 
do 12. hod. dopoledne v ředitelně 
školy. Přijímají se žáci i žákyně, jimž 
jest 14 let, aneb kteří v r. 1916 završí 
14. rok svého věku. 

Přezkoušení měr, váh a závaží
Podle ministerského nařízení ze 
dne 28. března 1881 čís. 30 a  31. 

ř. z., jímž byly uvedeny ve  skutek 
články zákona o  míře a  váze da-
ného dne 23. července 1871 ma-

jí se letošního roku všechny míry 
na délku, míry duté na suché věci, 
kovové míry na  tekutiny a  nádo-
by na vození mléka, které mají po-
slední kolek cejchovní z roku 1913, 
dále veškeré závaží a váhy, dřevěné 
míry na tekutiny, nádoby na mléko 
s měřítkem, jež byly naposledy ro-
ku 1914 cejchovány neb přecej-
chovány, dáti cejchovním úřadem 
řádně znovu přezkoušeti, pokud 
se týče kolkovati. 

30. června 1916
40 let ve službách humanity
řídké jubileum slaví sl.  M. hil-
gartnerová, říd. učit. Mateřské 
školy v  Jindř. hradci. 40 let ne-
únavné práce věnovala ústavu, 
na němž dosud působí – k dobru 

pohledy do historie

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Mírný červen roku 1916 bez vypjatých válečných událostí nepřinesl na stránky Ohlasu od Nežárky žádné ohromující 
zprávy. A tak byl čas připomenout konec školního roku, akademii pořádanou gymnáziem a výstavy prací žáků a pe-
dagogů v gymnáziu, obchodní akademii a v měšťanské škole a zápis nových žáků do škol, který právě začínal. Obsáh-
le byly připomenuty při příležitosti čtyřicátého výročí založení zdejší mateřské školy a s ním spojeného působení záslu-

hy Marie Hilgartnerové jako řídící učitelky. Vzrostl počet zpráv o drobných hospodářských krádežích, který souvisel s všeobecným válečným nedostatkem.

jeho, dobru města a celého kraje, 
k  dobru dětí a  příštích pokolení 
– vždyť péče o výchovu a zdravý 
vývoj dětí jest důležitým činite-
lem i  pro příští pokolení. Město 
Jindř. hradec patří k  obcím, jež 
záhy uznal význam instituce ma-
teř. škol a stará se o ni od r. 1878, 
kdy ji převzalo od spolku sv. Lud-
mily, jenž ji založil v r. 1876. hned 
od  jejího založení působila tam 
sl. M. hilgartnerová, 10 let sama, 
pak se sl.  J. Viertlovou (jež tedy 
slaví zároveň 30 leté jubileum své 
činnosti). … Při přehledu její vy-
datné a  nezištné láskyplné po-
moci nezbývá, než pokloniti se jí 
a přáti jí, aby se dlouho ve zdra-
ví těšila z ovoce své plodné práce.  
--------------------------------------------
První choť J. V. Sládka
Z  fejetonu uveřejněného Ohlase 
od Nežárky č. 24 z 9. června 1916, 
který upozorňuje na  novou knihu 
Ferdinanda Strejčka: Josef Václav 
Sládek, jak žil, pracoval a trpěl.
…V  této milé, s  pietou a  láskou 
ku Sládkovi psané knize, vyprá-
ví Strejček, jak Sládek r. 1867 se-
známil se v  Praze v  sokolských 
šibřinkách v  sálech žofínských 
skrze svého bývalého profeso-
ra na  gymnasiu staroměstském 
a  potomního důvěrného přítele 
Gustava adolfa Vostrého, rodá-
ka počáteckého, s  krajankou je-
ho emilií nedvídkovou, dcerou 
purkmisra a  továrníka v  Počát-
kách, 15letou žákyní vyšší dív-
čí školy v Praze. Přišla do šibřinek 
sokolských v  červeném dominu 
a  okouzlila Sládka něhou svého 
zjevu a  mladičké duše. Potkávali 
se pak častěji a  mívali příležitost 
spolu mluviti u pí. Beranové, k níž 
emilie nedvídková jako k rodačce 
počátecké často docházela a kam 
uvedl Sládka přítel Vostrý. a když 
se po  prázdninách r. 1867 emilie 
do Prahy již nevrátila, pí. Berano-
vá vyřizovala jí a  Sládkovi nejpr-
ve vzájemné pozdravy a  vzkazy 
a  později v  listech svých posíla-
la do  Počátek dopisy básníkovy 
a na ni zase adresovány byly listy 
emilčiny Sládkovi. 

(pokračování na str. 8)
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spolky, zájmové a vzdělávací organizace

 �V Jindřichově Hradci lidé už popáté férově snídali na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů
Voňavá fairtradová káva, čaj a  zejména růz-
né druhy koláčů a  buchet z  domácích vajec 
a fairtradového cukru. Takové dobroty posní-
dalo 30 lidí, kteří se v sobotu 14. května sešli 
na  férovém pikniku v Zámecké zahradě. dali 
tak najevo, že je zajímá, kdo a za jakých pod-
mínek pro ně pěstuje plodiny, jež se dostá-
vají na  náš stůl. Piknik s  názvem Férová sní-
daně naZemi proběhl v  Jindřichově hradci 
už popáté. Město se tak přidalo k dalším 160 
místům v  České republice, kde se piknikový  
happening pořádal. celkem přišlo téměř 
6 500 lidí. akce proběhla již tradičně na Světo-
vý den pro fair trade, který připadá na druhou 
květnovou sobotu.
„Vzhledem k  předchozím deštivým dnům jsme 
netrpělivě očekávali, jaké bude sobotní poča-
sí. Nakonec nám velmi přálo a  snídani jsme si 
užili za  slunečného počasí a  ve  větším počtu 
než v  loňském roce. V  piknikových koších se 
vedle buchet našly také palačinky, slané kolá-
če či pomazánky,“ uvedla k sobotní akci Petra 
Frühbauerová, organizátorka Férové snídaně 
v Jindřichově hradci. 

Férová snídaně naZemi je největší akcí 
na  podporu fair trade v  České republice. Zá-
jem o  akci neustále stoupá. do  prvního roč-

níku se před šesti lety zapojilo 41 míst, letos 
už to bylo čtyřikrát tolik. „Férová snídaně je pří-
jemnou akcí, která propojuje v daném místě li-
di, kteří přemýšlí o dopadech svého spotřebního 

chování,“ upřesnila koordinátorka Férové sní-
daně Gabriela Štěpánková z neziskové organi-
zace naZemi, která akci zastřešuje. Společnou 
snídaní dali účastníci najevo, že upřednostňují 
produkty, při jejichž výrobě nebyla porušová-
na lidská práva, poškozováno životní prostře-
dí či zneužita dětská práce. 
akci celorepublikově pořádá nezisková orga-
nizace naZemi, v Jindřichově hradci ve spolu-
práci s iniciativou StopTime. 
Fair trade je obchod. Lidem ze zemí afriky, asie 
a  Latinské ameriky dává možnost uživit se 
vlastní prací za  důstojných podmínek. Země-
dělci dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují 
s ohledem na životní prostředí a jejich děti mo-
hou chodit do školy. Z aktuálně zveřejněných 
výsledků prodeje fairtradových výrobků vyplý-
vá, že nejprodávanějším produktem je káva. Té 
se dle organizace Fairtrade Česko a Slovensko 
prodalo v loňském roce v Čr 173 tun. následují 
výrobky s fairtradovým kakaem, kterých se loni 
u nás prodalo 46 tun.

Petra Frühbauerová

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
(pokračování ze str. 7)

V  r. 1868 Sládek odjel do  ameri-
ky, protože uznal, že pro duševní 
život jeho bude cesta ta nejvýše 
nutna. V listě své milence ze dne 
11. června 1868 píše: „odjedu 
na rok. Budu Ti psát a Ty mně. ne-
máme-li vidět se po celý rok, jest 
to aspoň poněkud stejno vzdále-
ni-li jsme 20 nebo 1000 mil od se-
be. Vzdálenost nás neoddělí, a až 
vrátím se, bude shledání naše 
vřelejší. Prosím Tě co nejupřímně-
ji, abys kvůli tomu nečinila si trap-
ných myšlenek. Vím, že na srdci Ti 
leží blaho mé. Mně věř, že na srd-
ci leží štěstí Tvé a obého by dosta-

lo se nám, nutno se toho odvážit, 
co činím. Jedině líto mi, že nemo-
hu Tě vidět, vím, že bych Tě upo-
kojil, to psaní je mrtvá věc, a kdy-
by člověk, kdo ví, co psal, není to 
nic platno.“
Před svým odjezdem do  ameri-
ky však Sládek přece svou emi-
lii uviděl. Přijela se svou sestrou 
do  Prahy a  se Sládkem a  přáte-
li jeho podnikly na  rozloučenou 
výlet do Šárky. Z ameriky Sládek 
psával emilii nedvídkové, tam 
i složil báseň „Mé drahé emili“, jež 
byla r. 1869 uveřejněna ve „kvě-
tech“ a  podle rodiště své milen-

ky Počátek zvolil si pseudonym 
J. S. Počátecký, pod nímž redi-
goval v  St. Louis tamní „národní 
noviny“. V červnu roku 1870 Slá-
dek vrátil se do vlasti a … r. 1873 
jmenován byl definitivním profe-
sorem Českoslovanské obchod-
ní akademie v Praze. Tak byl Slá-
dek u cíle a mohl se státi chotěm 
své zbožňované emilie, kterou 
po  celou dobu sedmileté zná-
mosti své spatřil jen několikráte... 
V sobotu dne 13. září 1873 přijel 
Sládek do Počátek s rodiči a sest-
rou. V  pondělí 5. září dopoled-
ne byly oddavky. Štěstí Sládko-

vo, jehož dosáhl sňatkem se svou 
emilií, netrvalo dlouho. dne 19. 
srpna 1874 zemřela mu božcem 
rodiček, při kterém zahynulo i dí-
tě. Pochovány byly v  Počátkách 
v sobotu 22. srpna 1874.
--------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální 
tituly můžete studovat v  knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondě-
lí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

Foto: archiv Férová snídaně NaZemi

 �Svět Fantazie v Roseči pobaví celé rodiny 
rádi si hrajete, tvoříte a  vymýšlíte různé hry? 
Lákají vás netradiční zážitky a pohyb? a co pří-
roda? Také si chcete vyzkoušet, ohmatat a pro-
zkoumat vše, co potkáte? Vítejte u nás!
nezisková organizace Svět Fantazie, z.ú., která 
zastřešuje houbový park v roseči, se primárně 
zabývá výchovou a  neformálním vzděláváním. 
V týmu Světa Fantazie, z.ú., jsme všichni dali hla-
vy dohromady a  připravili nesčetné množství 
legrace, zábavy a poučení pro celé rodiny, školní 
výlety i tábory. V prostorách houbového Parku 
připravujeme vedle mnoha naučně zábavných 
stezek i letní příměstské tábory vedené odbor-
nými lektory. a  pokud máte špetku fantazie, 
dokážete si představit, jak úžasné léto vás i nás 

v houbáčku s novými stezkami a akcemi čeká!
Svět Fantazie, z.ú. ve svých programech myslí ne-
jenom na děti, ale i na dospělé. o našich aktivi-

tách vás budeme dále příležitostně informovat. 
Těšíme se na setkávání s vámi.

Ludmila Černocká
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HVěZDáRNA F. NuŠLA A ASTROKLuB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZy NA OBLOZE V čERVNu 2016

Planety Merkur a Venuše zůstávají nepozorovatelné. Mars můžeme pozorovat většinu noci kromě jitra, Jupiter v první polovině noci. Saturn je 
vidět po celou noc. uran a Neptun lze spatřit ve druhé polovině měsíce ráno nízko nad východním a jihovýchodním obzorem. 
Prohlídka Měsíce, a to zejména v době okolo první čtvrti, je velice pěkná. Slunce v tuto dobu osvětluje Měsíc z boku, a proto vidíme jen pravou 
polovinu přivrácené strany. krátery, moře a jiné povrchové a výškově rozdílné útvary na osvětlené části vrhají do měsíční krajiny stíny. obraz je tak 
prostorový a velmi působivý. V době měsíčního úplňku stíny zcela chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní obloha s objekty, jindy dobře 
pozorovatelnými, v měsíčním světle mizí. Měsíc projde 5. června novem, 12. června první čtvrtí, 20. června úplňkem a 27. června poslední 
čtvrtí. 3. června je Měsíc v přízemí (361 126 km) a 15. června v odzemí (405 057 km).
Pokud je jasno, můžeme vidět i na Slunci mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa, mající rozdílnou teplotu - chladnější sluneční skvr-
ny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance a další zajímavé děje.
obloha na přelomu jara a léta, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí: například hvězdokupy, planetární ml-
hoviny, galaxie, plynné a plynoprachové mlhoviny, dvojhvězdy a četné další objekty.

•	3.	6.	v 11.00	hodin	–	Saturn	nejblíže	k Zemi	–	1 348,6	milionu	km	
•	5.	6.	v 10.00	hodin	–	Merkur	v největší	západní	elongaci	(na obloze	24°od	Slunce)
•	6.	6.	ve 23.00	hodin	–	Venuše	v horní	konjunkci	se	Sluncem
•	11.	6.	v 19.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s Jupiterem	(Měsíc	2,1°	jižně)
•	14.	6.	ve 23.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s α	Vir	(Spica	4,5 	̊jižně)
•	17.	6.	ve 14.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s Marsem	(Měsíc	6,5°	severně)

•	18.	6.	Hvězdárna	prof. Františka	Nušla	oslaví	55	let	od svého	vzniku!	Akce	k výročí	bude		
zveřejněna	v nejbližších	dnech!
•	18.	6.	v 18.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s α	Sco	(Antares	9,0 	̊jižně)
•	19.	6.	ve 3.00	hodiny	-	Měsíc	v konjunkci	se	Saturnem	(Měsíc	2,4°	severně)
•	20.	6.	ve 23.34	hodin	SEČ	–	Slunce	vstupuje	do znamení	Raka	-	letní	slunovrat	–	začátek		
astronomického	léta		

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy ve vývěsce před vchodem do areálu!!! Vstupné (není-li uvedeno jinak): dospělí 40 Kč, děti (0 – 15 let) 20 Kč 
v běžné návštěvní době. Mimo návštěvní hodiny platí zvýšené vstupné: pracovní dny – dospělí 60 Kč, děti 30 Kč. Soboty, neděle a svátky – dospělí 80 Kč, děti 40 Kč.

V odpoledních hodinách je otevřeno pouze za bezoblačného počasí!!!

V  případě nepříznivého počasí je ve  večerních hodinách otevřeno pouze 
do 21.00 hodin a jako náhradní program nabízíme prohlídku dalekohledů a op-
tiky, projekci pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentářem. Členové 
ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný. Členové 
kroužků DDM mají vstup volný. Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže 
uvedených kontaktech s minimálně třídenním předstihem!!!

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

další zajímavosti oblohy v červnu 2016:

Návštěvní hodiny pro veřejnost v červnu 2016:
úterý: 13.00 – 16.00 hodin, 21.00 – 23.00 hodin

čtvrtek: 13.00 – 16.00 hodin

pátek: 13.00 – 16.00 hodin, 21.00 – 23.00 hodin

Vstupné pro školní exkurze 10 Kč/dítě (víkendy a svátky – 30 Kč/dítě),  
pedagogický doprovod zdarma.

 �Zámecké prostory rozezní filmové melodie
Jindřichohradecký symfonický orchestr zve 
všechny své posluchače na Letní koncert, kte-
rý se uskuteční v neděli 19. června od 19.00 
hodin v  Rytířském sále Státního hradu 
a zámku v Jindřichově hradci. Již se stalo tra-
dicí, že do letního programu není zařazována 
klasická hudba, nýbrž populární. nejinak to-
mu bude i tentokrát. V průběhu koncertu za-
zní směs melodií z filmů Tanec s vlky, harry Po-
tter, hvězdné války, Čaroděj ze země oz, Pearl 
harbor, Gladiátor, Piráti z karibiku a Pán prste-
nů. Taktovky se ujme radek Šalša, který letos 
dirigoval i na Jarním koncertu. 
ačkoliv filmová hudba vzniká ke konkrétnímu 
filmu, velmi často dál žije svým vlastním ži-
votem, o čemž svědčí i nedávný velmi úspěš-
ný koncert hanse Zimmera v  Praze. od  to-
hoto, mnoha cenami ověnčeného autora, si 
poslechnete hudbu k filmům Gladiátor a Pe-
arl harbor. dále jsme vybírali z  tvorby něko-
lika dalších skladatelů, z nichž si představme 
ještě alespoň dva. John Williams se stal dvor-
ním skladatelem filmů Stevena Spielberga 
a George Lucase.  Možná méně známé je jmé-
no howard Shore. Ten se zprvu věnoval ze-
jména temným filmům, např. Mlčení jehňá-
tek, do širšího povědomí se dostal až hudbou 
k trilogii Pán prstenů.

do programu je zařazena také suita z muziká-
lu Fantom opery od a. L. Webera. o tom, že se 
jedná o jeden z nejkrásnějších muzikálů, který 
je u posluchačů stále oblíben, svědčí i to, že je 
nepřetržitě uváděn na různých pódiích po ce-
lém světě už od roku 1986.
na Letním koncertu zazní v premiéře také dvě 
skladby Michala navrátila, který je absolven-

tem ZUŠ na kladně a v současné době studu-
je obor Skladba a aranžování populární hudby 
na Pražské konzervatoři u Pavla Větrovce.  
Srdečně zveme všechny posluchače na tento 
pestrý koncert. Předprodej vstupenek bude 
probíhat od 6. 6. v prodejně bylinek u paní Zu-
zany kořínkové na náměstí Míru.

Ludmila Plachá  
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 �Soutěž KOLO V(t)IP je příležitostí pro všechny kreativce 
Zveme všechny kreativní nadšence k  účas-
ti na  soutěži KOLO V(t)IP. akce se koná 
na  nádvoří Muzea fotografie a  moderních 
obrazových médií v Jindřichově hradci v pá-
tek 17. června 2016 od 17.00 hodin v rám-
ci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže 
do práce na kole, která probíhala po celý mě-
síc květen. 
co to obnáší? Pokud ve zmíněný čas přijedete 
do muzea fotografie na závěrečnou koLopár-
ty a přivezete nám ukázat nějaké vesele, zají-
mavě, bláznivě, nápaditě vymóděné, „vystajlo- 
vané“ či „vytuněné“ kolo, budete zařazeni 
do kreativní soutěže koLo V(t)iP. Z kol udělá-
me na místě výstavku a vítěze určí diváci hla-
sováním. Času na  vymýšlení a  přípravu kola 
je ještě relativně dost a  odměna za  nejlepší 
koLo V(t)iP (tablet od  Sparkasse) stojí určitě 
za  to! Vítězkou prvního ročníku této soutěže 
se stala paní Miluše kubů se svým kolem „eko-
kobyla“.
Vše o soutěžii koLo V(t)iP i o soutěži do prá-
ce na kole najdete na www.dopracenakole.cz 
pod městem Jindřichův hradec.

Lenka Michalcová Foto: Josef Böhm

 �Zajímavou výstavu pod 
noční oblohou orámuje  
hudba i poezie
Spojení hvězdné oblohy, fotografie, hudby 
a poezie nabídne v pátek 10. června od 20.00 
do 24.00 hodin výstava s názvem „Člověk u Vaj- 
garu“. Její domovinou se stane poetický parčík 
u Muzea fotografie a MoM na 15. poledníku.
Svou fotografickou tvorbu zaměřenou na měs-
to Jindřichův hradec a jeho okolí představí v ne-
tradiční formě venkovní výstavy pod rouškou 
pouličního osvětlení členové Spolku FokUS  
J. hradec ve spolupráci s J. Vetýškou a T. Jelínko-
vou. Venkovní výstavku, která v  parčíku setrvá 
do zničení přírodními vlivy, též doplní odolněj-
ší verze v prostorách Muzea fotografie a MoM.
o zábavu během večera rozhodně nebude nou-
ze. Svůj hudební um předvede Vítek Zeman, 
Pensée a  skupina The MY. chybět nebude ani 
poezie, kterou zastoupí Jakub Mazanec.
Přijměte, prosím, srdečné pozvání k  rozjímání 
při svitu měsíce a přijďte podpořit všechny účin-
kující. akce se uskuteční za každého počasí.

Jan Oliva

 � Jindřichohradecké studentky reprezentovaly naše město  
v Karviné a v Praze
Ve dnech 14. a 15. dubna 2016 se družstvo dívek učebního oboru kuchař – číšník Střední odborné 
školy a středního odborného učiliště Jindřichův hradec ve složení kristýna kubíková, Tereza Vani-
šová, kateřina krejčová, eva němcová jako vítězky krajského kola v Poháru asociace školních spor-
tovních klubů České republiky v silovém čtyřboji SŠ dívek a chlapců zúčastnilo celorepublikového 
finále pořádaného Střední školou techniky a služeb karviná. i když jejich umístění nebylo mezi tře-
mi nejlepšími, rozhodně ostudu svému kraji neudělaly, protože už to, že se naše dívky probojovaly 
do celostátního kola, je rozhodně nemalým úspěchem.

 �Soutěž žáků oboru Prodavač
dne 2. 5. 2016 se v Praze v centrále obchod-
ního řetězce kaufland konala celostátní od-
borná soutěž žáků oboru Prodavač, kteří od-
borný výcvik vykonávají v  této firmě. Letos 
se jí více než úspěšně zúčastnily tři naše žá-
kyně. o  tom, že je mistrová odborného vý-
cviku naší školy naděžda Veselá  připravila 
opravdu dobře, svědčí jejich umístění: do-
minika Vozárová - 1. místo v kategorii ii. roč-
ník, Monika Mládková - 1. místo v kategorii 
iii. ročník, Šárka koubková - 2. místo v kate-
gorii ii. ročník.

Adéla Melicharová
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 �Střelnice na Břeskáči bude hostit soutěž ve střelbě ze samonabíjecích a opakovacích pušek
klub vojáků v  záloze při ÚVS Jindřichův hra-
dec pořádá dne 11. června 2016 od 8.30 hodin 
na střelnici Břeskáč v dolním Skrýchově u Jind-
řichova hradce iX. ročník Memoriálu Jana Šorše 
- střeleckou soutěž ve střelbě ze samonabíjecích 
a  opakovacích pušek. Soutěž je otevřena pro 
všechny zájemce – vlastníky výše uvedených 
zbraní a  držitele příslušného zbrojního průka-
zu. Propozice soutěže jsou k dispozici na www.
strelnicebreskac.websnadno.cz. Tento projekt 
je spolufinancován městem Jindřichův hradec.

Petr Pokovba

 �Výstava v prostorách FM VŠE mapuje historii Švecovy koleje
Až do  čtvrtka 30. června 2016 je otevřena 
v  knihovnickém a  informačním centru Fakulty 
managementu VŠe v  Jarošovské ulici výstava 
Život studentský není vojenský aneb Z histo-
rie Švecovy koleje. 
Výstava nabízí zajímavé pohledy na  dnešní vy-
sokoškolskou studentskou Švecovu kolej, kte-
rá se nachází v  objektu bývalých kasáren, za-
chycuje vznik budovy, proměny prostranství 
před Základní uměleckou školou v  Jindřichově 
hradci, nově založený park u  řeky nežárky ješ-
tě bez vzrostlých stromů a  představuje osob-
nost plukovníka Josefa Jiřího Švece. Výstava by-
la připravena k 90. výročí pojmenování budovy 
jménem plukovníka Josefa Jiřího Švece ve spo-
lupráci s  odbornými pracovníky Muzea Jindři-
chohradecka, Phdr. Štěpánkou Běhalovou, Ph.d.  
a  Paeddr.  Františkem Fürbachem. autoři shro-
máždili unikátní materiál, který dokumentuje his-
torii i současnost této části Jindřichova hradce.
Přijměte pozvání k prohlídce výstavy, která při-
pomíná plynutí času a vybízí ke vzpomínání.

Věra Kubátová Švecův pomník před budovou kasáren 

 �Žáci Základní umělecké školy Vítězslava Nováka sbírají úspěchy na nejrůznějších soutěžích
V  minulém čísle zpravodaje jsem informo-
val o uskutečněných a připravovaných akcích 
v  Základní umělecké škole a  další příspěvek 
bych rád věnoval úspěchům, kterých v  po-
sledních třech měsících naši žáci a pedagogo-
vé dosáhli. 
i přesto, že naší hlavní prioritou není získávání 
vavřínů na uměleckých soutěžích, každé oce-
nění nás moc těší. Potvrzuje totiž, že ve ško-
le pracuje kolektiv kvalitních pedagogů, kteří 
se své práci věnují naplno a dokážou v nada-
ných dětech za pomoci rodičů rozvíjet talent 
na nejvyšší úroveň.
Březen, duben a  květen jsou pro nás každo-
ročně měsíci soutěží a přehlídek. Prostřednic-
tvím aktivní účasti na těchto akcích žáci získá-
vají cenné zkušenosti s  veřejnou prezentací 
vlastní práce.
V  okresních a  krajských kolech hudebních 
soutěží byli velmi úspěšni žáci akordeonové-
ho, smyčcového a  dechového oddělení pod 
vedením kristiny Fajkusové, ilony Průšové, 
hany Stráníkové, Josefa Stráníka a  Mariána 
Mikuly. Začátkem května se k nim přidali kyta-
risté, kteří pod vedením Ley Mikulové a Mila-

na kýčka obsadili přední místa v soutěži Zliv-
ská kytara. na  této soutěži uspěli i  žáci Jany 
Musilové a kateřiny Tůmové.
největšího úspěchu v  letošním roce dosáhli 
na celostátních kolech soutěží žáků ZUŠ akor-
deonisté Marie Závodská, dagmar chalupo-
vá a  Lukář kovář ze třídy kristiny Fajkusové. 
Stejně kvalitně školu a město reprezentovalo 
i trio zobcových flétnistek alice Ježková, Zuza-
na Votavová, alice Přibylová a kvarteto kate-
řina kněžínková, Barbora kněžínková, Matyáš 
Mikula, Jiří Fencl ze třídy Mariána Mikuly. Tito 
žáci získali dvě první, dvě druhé a  jednu tře-
tí cenu.
Letos poprvé proběhla v  Jindřichově hrad-
ci soutěžní přehlídka žáků ZUŠ literárně-dra-
matického oboru. Postup do ústředního kola 
získal soubor z  naší školy s  inscenací holu-
bí mambo. Taktéž recitátoři se pod vede-
ním Františka oplatka a Jiřího rezka účastni-
li okresních a krajských kol recitačních soutěží 
a dosáhli postupů do krajských a celostátních 
kol recitačních přehlídek. 
V  tanečním oboru se tři ročníkové skupiny 
pod vedením naděždy kabelové účastnily 

krajského kola soutěžní přehlídky scénického 
tance, kde choreografie Zoubky získala nomi-
naci na celostátní přehlídku scénického tance 
v kutné hoře. Bohužel z kapacitních důvodů 
byla za každý kraj vybrána do celostátní pře-
hlídky pouze jedna nominace a odborná rada 
se rozhodla pro jinou choreografii.
Žáci výtvarného oboru své práce prezentu-
jí na různých výstavách a přehlídkách. hlavní 
událostí výtvarného oboru byla vernisáž a vý-
stava prací žáků, která proběhla v domě gobe-
línů 19. května a potrvá až do půlky června.
dosažené úspěchy žáky i pedagogy těší a jsou 
motivací do další činnosti. důležité ale je, uvě-
domit si, jak velké množství práce a času za ni-
mi stojí. Za  to si všichni zaslouží poděkování 
a uznání.
Jsem velmi rád, že mohu veřejně prezento-
vat mimořádné výsledky školy a utvrzuje mě 
to v přesvědčení, že jsme na dobré cestě k na-
plňování našeho hlavního cíle - vést děti k zá-
jmu o umění a vychovávat z nich kulturní, kul-
turu vyhledávající a kulturu tvořící lidi. 

Vojtěch Maděryč
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každému z nás již život uštědřil pár větších nebo menších šrámů na du-
ši i na těle, pár ošklivých setkání, nemocí, nepříjemných lidí či nemilých 
pracovních zkušeností. některé lidi takové situace zlomí a položí, jiní se 
zvednou a tvrdohlavě „šlapou dál“ a na své cestě se snaží dělat dobré 
věci a potkávat inspirativní lidi.
Jedním z těch, kteří cesty lidí z oken zásadně ovlivnili, je paní Božena Jir-
ků, ředitelka konta Bariéry. a to ovlivnění cest je opravdu doslovné, neboť 
díky této nadaci se oknům dostalo výjimečného 
daru – osmimístného auta. Sami bychom na něj 
šetřili nejméně deset let. a ejhle! Již s ním jezdí-
me. Jeho využití je opravdu multifunkční – cestu-
jeme s klienty na trhy, závody, výlety, cestujeme 
s dobrovolníky na přípravy letních aktivit, cestu-
jeme se zaměstnanci za poznáním do jiných zaří-
zení. Sbíráme nové zkušenosti při všech dostup-
ných příležitostech. nedáváme čas ani prostor sebelítosti, byť mnohým 
z lidí kolem oken život přinesl těžké zkoušky. díváme se dopředu a hledá-
me způsoby, jak využít čas pro radost, zkušenost, poznání.
hezkou cestovní příležitost nám připravilo opět konto Bariéry v podobě 
výletu do Prahy. cílem byl Žofín, kde se konala tisková konference kon-
ta Bariéry a Globusu ve věci společného projektu „auta bez bariér“. Měli 
jsme zde možnost prezentovat využití darovaného auta v naší organizaci. 
a největší radost přineslo klientům setkání s paní evou holubovou. Byla 
laskavá, milá a plná humoru tak, jak ji známe z jejích filmů. Paťka, radek, 
Blanka, Lukáš, Veronika i Boris si tuto výjimečnou příležitost opravdu do-
syta užili. Bylo to poprvé a kéž by to nebylo naposledy.

Drahomíra Blažková

ChCete náS?
Žeryk, kříženec jezevčíka, pes, 8 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktivní. Mi-
luje společnost lidí, je to velký mazel. S fenkami 
vychází dobře, pejsky si však vybírá. Byl zvyklý žít 
celoročně venku, nyní si však zvyká v bytě a zvlá-
dá to skvěle. Je čistotný a na vodítku chodí dobře.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Meginka, kříženka Shar-Pei, fena, 10 a  více 
let, kastrovaná
Meginka je fenečka střední velikosti (váží 13,5 kg). 
Zprvu je bázlivější, ale rychle si zvyká, a jakmile si 
své lidi zamiluje, je z ní mazlíček. S ostatními pej-
sky vychází dobře, ale je to již starší dáma a má 
ráda svůj klid. doma je čistotná, neštěká. na vo-
dítku chodí dobře. Má ráda procházky. 
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Dorinka, kříženka, fena, 6 let, kastrovaná
dorinka je fenečka střední velikosti (cca 13 kg). 
ostatní pejsky i kočičky toleruje, ale je dominant-
nější povahy a jako jedináček by byla nejspoko-
jenější. k lidem, co zná, je velice kontaktní a cho-
dí za nimi jako ocásek, je mazlivá a hravá. nyní je 
zvyklá žít v bytě, což jí velmi svědčí - je to klasický 
„gaučák“. V bytě je naprosto čistotná. ideální by 
pro ni byl domeček se zahrádkou. ovládá základ-
ní povely, je poslušná. noví páníčci by měli být tr-
pěliví a poskytnout jí dostatek času na aklimatizaci v novém domově.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Sára, kříženka BSP, fena, cca 1 rok, kastrovaná
Sára je mladá aktivní fenečka. U prvních majite-
lů byla zvyklá žít celoročně venku, u druhých se 
naučila na bydlení doma, které preferuje, jelikož 
je velmi společenská a  chce být se svými lidmi 
v kontaktu. V bytě je čistotná, nic neničí, neštěká. 
S  ostatními pejsky vychází dobře, pokud je ale 
druhý pejsek dominantnější, může si s  ním vy-
jasňovat pozice. Bez problémů se venčí na volno, 
ale i chůzi na vodítku zvládá dobře. 
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Terence, kříženec no, pes, 2 roky, kastrovaný
Tery je krásný a chytrý pes, který bude při správ-
ném vedení skvělým parťákem pro život. Je vel-
mi akční, a  proto by byl vhodný na  jakýkoli psí 
sport. nejlépe by mu bylo v domě se zahradou, 
který dokáže i ohlídat. S ostatními psy je kama-
rád, kočky ani jiná domácí zvířata mu nevadí. Je 
zvyklý na děti, na vodítku chodí hezky a má také 
hygienické návyky.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Lemon, kocour, narozen cca léto/
podzim 2014, kastrovaný
Lemon je hodný kocourek, je milý, 
mazlivý, zvyklý na  ostatní kočičky 
i děti. Je velmi čistotný.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Cibela z.s. – www.cibela.cz, 
tel.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec – www.psi-jh.estranky.cz 

Klára Černá

 �Novým zážitkům vstříc
Motto: „Zkušenost není to, co člověka potká, ale jak člověk naloží 
s tím, co ho potká“                                                                                  (Aldous Huxley)

 �Členové spolku za poznáním v Rakousku
V sobotu 30. dubna se vydali členové spolku Přátelé sterého Jindřichova 
hradce na další ze svých jarních výletů do nedalekého rakouska. Trasu ja-
ko vždy detailně připravil známý turista a obdivovatel krás přírody Luděk 
Procházka, zájezd vedl předseda spolku Jiří Langer. Jedním z pěti zastave-
ní na trase bylo příhraniční městečko Weitra (viz foto), kterému se také říká 
malé Slavonice. celému výletu přálo štěstí jak v počasí, tak ve vřelé náladě 
všech zúčastněných zájezdu. 

Vladislav Burian
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za ztvárnění role dennyho cenu Thálie 2012, 
david Švehlík se umístil v širší nominaci.

kUltUrní servis

 � Kulturní dům Střelnice zve do divadla
Kulturní dům Střelnice uvádí divadelní hru 
Keitha Huffa „DEŠTIVÉ DNy“ dne 14. červ-
na v  19.00 hodin v  divadelním sále. Diva-
dlo ungelt. Předplatné skupiny B.
V  režii Janusze klimszi hrají richard krajčo 
a david Švehlík.
americké drama je hrou o síle přátelství a zá-
roveň kriminálním příběhem. drsní chlapí-
ci denny a Joey jsou přáteli od dětství, které 
oba strávili na  chicagském předměstí. dnes 
jsou parťáky u  chicagské policie. V  americ-
ké a zároveň světové premiéře této hry hrály 

Kulturní dům Střelnice uvádí večer plný písní 
a scének „ROZMARNÝ VEčER“ dne 16. červ-
na v 19.00 hodin v divadelním sále. Divadel-
ní spolek Kašpar. Předplatné skupiny A.
hrají a zpívají: Jan Potměšil, Jitka nerudová, To-
máš Stolařík, irena kristeková, Jan Zadražil, Mí-
la Tichý, eliška Boušková, Jakub Špalek, Zdeněk 
dočekal.
divadelní spolek kašpar hraje Vančurovo roz-
marné léto doplněné o „rozmarné“ písně a dě-
jem vás provedou tak mistrně, že se dobře po-
bavíte. hra slibuje svéráznou vančurovskou 
atmosféru, skvělou hudbu a příjemný večer. 

Ivana Bačáková

mladé policisty světové filmové hvězdy dani-
el craig a hugh Jackman. richard krajčo získal 

 �Do  Jindřichova Hradce opět míří mladí a talentovaní hudebníci
Mezinárodní odborná porota určila v  nedě-
li 31. ledna vítěze jubilejního 50. ročníku tra-
diční rozhlasové soutěže concertino Praga. 

Tento rok byla soutěž vypsána pro housle 
– violoncello – klavír – kytaru. do  letošního 
50. ročníku mezinárodní rozhlasové soutě-
že mladých hudebníků se přihlásili soutěžící 
z  německa, ruska, Slovenska, Bulharska, ru-
munska, Gruzie, Ukrajiny, rakouska, Lotyšska, 
kanady a  korey. Českou republiku reprezen-
tovalo 9 nahrávek. 
absolutní vítězkou a  držitelkou ceny heleny 
karáskové se stala Maria Zaitseva z ruska, kte-
rá porotu svými výkony okouzlila natolik, že jí 
byla udělena také cena eMcY. 
Vítězové soutěže budou své výkony obhajo-
vat na koncertu laureátů se Symfonickým or-
chestrem Českého rozhlasu, který se uskuteč-
ní v rudolfinu 10. června. na koncert naváže 
tradiční Jihočeský festival concertino Praga, 
který je pro laureáty a vítěze soutěže význam-

nou událostí v  počátku jejich umělecké kari-
éry. Laureáti vystoupí v  koncertních sálech 
či zámcích čtyř měst v  termínu od  13. do   
17. června. Soutěž concertino Praga tak na-
plňuje svůj hlavní cíl - propagovat klasickou 
hudbu a  seznamovat veřejnost s  nejlepšími 
českými a zahraničními interprety nastupující 
generace mladých hudebníků. 
V  našem městě již tradičně proběhne závě-
rečný koncert laureátů mezinárodní hudeb-
ní soutěže concertino Praga. V  Jindřicho-
vě hradci se koncert uskuteční 17. června 
od  19.00 hodin v  Rytířském sále Státní-
ho hradu a zámku a je vysílán přímým pře-
nosem rozhlasovou stanicí Český rozhlas Vl-
tava. V  rámci koncertu zazní skladby Leoše 
Janáčka, Josefa Suka, Bohuslava Martinů, 
Johannese Brahmse a  dalších. Více informa-
cí o  koncertu i  jihočeském turné se dozví-
te na  webových stránkách soutěže concer-
tinopraga.cz a  ve  vysílání Českého rozhlasu 
České Budějovice.
celý 48. ročník Jihočeského festivalu concerti-
no Praga se koná pod záštitou starosty města 
Jindřichův hradec Stanislava Mrvky. 
Termíny ostatních koncertů jihočeského tur-
né: 13. 6. Český krumlov, 14. 6. Bechyně, 15. 6. 
 Třeboň.

Yvetta Papežová
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 �Oblíbené letní koncerty začínají v polovině června
Město Jindřichův hradec ve  středu 15. června zahajuje sérii letních koncertů v  atriu Muzea fotografie a  moderních obrazových médií 
od 19.00 hodin koncertem kapely JH SWING BAND. V měsíci červenci se posluchači mohou těšit na koncert skupiny Plavci, na recitál zpě-
vačky a kytaristky evy henychové, na koncert Tomáše kočko & orchestr, na koncert skupiny Spolektiv a koncem července na promenádní kon-
cert dechové hudby keramička v rámci ToP Týdne 2016. Začátkem srpna budeme pokračovat letními koncerty také v rámci ToP Týdne 2016, 
kdy vystoupí Težkej Pokondr, následuje koncert Jindřichohradeckého Big Bandu, z oblasti folku se představí skupina Půljablkoň nebo kapela 
s žánrem moderní country TaXMeni. Závěr letních koncertů bude patřit Jaroslavu hutkovi.

Ivana Bačáková 

 �Dům gobelínů chystá Den otevřených dveří i zajímavou výstavu 
Den otevřených dveří v  Domě gobelínů 
v rámci Dnů města - sobota 4. 6. 2016 
(10.00 – 17.00 hodin). 
komentované prohlídky v 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00 hodin a  dílny pro děti zdarma. 
návštěvníci mohou zdarma po celý den ab-
solvovat komentované prohlídky s  průvod-
cem v nabídnutých hodinách, uvidí restaurá-
torky při práci, malí i velcí zájemci o  tkaní si 
mohou tuto techniku na čtyřlistých a kolíko-
vých stávkách sami vyzkoušet, v kinosále bu-
dou promítány krátké filmy o tkaní. Vstup ce-
lý den zdarma!
Výstava „Josef Müller/ Tapiserie/ Setkání 
přátel a  příznivců tapiserie u  příležitosti 
nedožitých 85. narozenin Josefa Müllera“ 
(25. červen 2016 - léto 2017)
Vernisáž v sobotu 25. 6. 2016 v 15.00 hodin 
v domě gobelínů.
Úvodní slovo přednese Phdr.  Jaromír Pro-
cházka.

V sobotu 25. června 2016 bychom rádi pozva-
li všechny příznivce a přátele tapiserie na vý-
stavu, která bude uctěním osobnosti dlouho-
letého uměleckého vedoucího gobelínových 

dílen v  Jindřichově 
hradci Josefa Mülle-
ra. Josef Müller se 
narodil v  olešni-
ci na  Moravě v  ro-
ce 1931. Vystudoval 
průmyslovou školu 
textilní ve Svitavách 
a  v  Brně, v  letech 
1951 – 56 absolvo-

val Vysokou umělecko-průmyslovou školu 
v  Praze ve  speciálním ateliéru textilního vý-
tvarnictví profesora antonína kybala. V  roce 
1959 pobýval na stáži v ateliéru Jeana Lurca-
ta ve Francii.
od  roku 1958 až do  roku 1991 byl zaměst-
nán jako umělecký vedoucí v  gobelínových 

a  restaurátorských dílnách Ústředí umělec-
kých řemesel v  Jindřichově hradci, kde ří-
dil realizaci monumentálních tapiserií podle 
významných českých i  zahraničních umělců. 
Pro výrobní program dílen navrhoval od   
70. let kolekci menších bytových tapiserií. 
V dílnách zavedl restaurování historických ta-
piserií. Součástí jeho tvorby byla i  autorsky 
tkaná tapiserie, při jejichž realizaci mu pomá-
hala jeho žena Mileva Müllerová. Josef Müller 
založil a vedl v Jindřichově hradci klub přátel 
výtvarného umění. Byl zároveň zakladatelem 
tehdejší Galerie tapiserie na jindřichohradec-
kém zámku. 
Budeme se v červnu těšit na vaši návštěvu!
otevřeno denně mimo pondělí, 10.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00 hodin. 

Více informací na: www.dumgobelinu.cz

Rita Škodová

 �Muzeum fotografie a MOM zve na muzejní noc a nové výstavy  
Muzeum fotografie a  moderních obrazo-
vých médií zve veřejnost v pátek 10. 6. 2016 
od  18.00 do  24.00 hodin v  rámci Festivalu 
muzejních nocí 2016, pořádaného asociací 
muzeí a galerií Čr, na „muzejní noc“ a tři no-
vé výstavy.  
Jak trávili na honech volný čas příslušníci aris-
tokracie i  nižších společenských vrstev jako 
jejich pomocníci, ukáže kolekce s názvem ho-
ny a  lovy na  historických fotografiích. Před-
staví se ponejvíc snímky průkopníka repor-
tážní fotografie rudolfa Brunera-dvořáka, ale 
i dalších autorů ze Sbírky Scheufler. doplní je 
záběry poskytnuté Státním oblastním archi-
vem v  Jindřichově hradci, zachycující v  této 
volnočasové aktivitě tehdejší místní šlechtu. 

Ti, kdo mají rádi dokumentární fotografii, uví-
tají výstavu arménie, sestávající z aktuálních 
fotografií od pěti autorů, přibližujících krajinu 
a obyvatele této země. Třetí výstava, již inici-
oval a zorganizoval nejmladší člen Spolku Fo-
kus J. hradec student Jan oliva, ukáže pod 
názvem Člověk od Vajgaru nově vzniklé sním-
ky současného Jindřichova hradce (zejména) 
od členů Fokusu. Vernisáže uvedených výstav 
proběhnou jako hlavní body programu mu-
zejní noci v  Muzeu fotografie a  moderních 
obrazových médií po  řadě v  18.00, v  19.00 
a ve 20.00 hodin. Vstup na akci je pro všechny 
návštěvníky volný.
nadto zve muzeum zainteresovanou veřej-
nost od  14. do  19. 6. 2016 ke  zhlédnutí fo-

tografického souboru o  historii Jihočeského 
festivalu concertino Praga od  Jovana dezor-
ta, který si prohlédnou 17. 6. 2016 u  příleži-
tosti svého koncertního vystoupení v J. hradci 
rovněž laureáti rozhlasové soutěže concertino 
Praga. V závěru měsíce pak zve muzeum u pří-
ležitosti 50. výročí vzniku divadla Járy cimrma-
na v neděli 26. 6. 2016 v 16.00 hodin své příz-
nivce na vernisáž stejnojmenné výstavy, na níž 
vystoupí vedle dalších herců divadla, s  nimiž 
poté ještě odehraje v  J. hradci známý Blaník, 
dramatik, scénárista a herec Zdeněk Svěrák.
o  době trvání výstav a  dalších podrobnos-
tech informují webové stránky instituce 
www.mfmom.cz.

Eva Florová 
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 �Muzeum fotografie a MOM vystaví snímky Neckargemündu a připojí se ke Dnům města J. Hradec
Výstava fotografií přibližující malebný němec-
ký neckargemünd, který pojí již 20 let oficiál-
ní partnerství s  Jindřichovým hradcem, potě-
ší především ty z příchozích, kteří jej prozatím 
nestihli navštívit osobně. Vernisáž výstavy po-
jmenované příznačně neckargemünd proběh-
ne za účasti autora zapůjčených snímků dr. hel-
muta Slogsnata v  prostorách prvního podlaží 
Muzea fotografie a moderních obrazových mé-
dií v sobotu 4. 6. 2016, začátek v 10.00 hodin. 

ke zhlédnutí zde bude až do konce června. nad-
to po celý den 4. 6. 2016 od 10.00 do 17.00 
hodin mohou návštěvníci muzea využít v rámci 
dnů města J. hradec volný vstup do všech vý-
stavních prostor, kde uvidí mimo jiné i dosavad-
ní části unikátní expozice Moc médií, vznikající 
v úzké spolupráci s národním technickým mu-
zeem, či rozsáhlou výstavu věnovanou karlu iV. 
k 700. výročí jeho narození. 

Eva Florová   

 � Jindřichohradecká Noc kostelů slibuje nevšední zážitky
10. června 2016 proběhne každoroční noc 
kostelů. Svůj farní chrám nanebevzetí Pan-
ny Marie, stojící v srdci starého města, nechá 
v  noci otevřený též římskokatolická farnost 
v  Jindřichově hradci. Program se od  přede-
šlých let bude odlišovat: organizátoři se roz-
hodli pro jednotící téma letošní noci, jímž 
bude jezuitský řád, jeho kultura a  působení 
v  našem městě. S  jezuitským řádem přichá-
zí na prahu novověku do hradce mimořádně 
kvalitní školské instituce v  podobě jezuitské 
koleje a  semináře. Volba tématu tak souvisí 
s mottem noci kostelů - bez nadsázky se v na-
šem městě poprvé otevřely brány vyššího 
vzdělání. a  byli to také jezuité, díky nimž se 
do hradce dostaly ostatky patrona města sv. 
hippolyta, jenž bude též předmětem letošní 
noci kostelů. 
Program proto bude probíhat na  dvou mís-
tech vzdálených od  sebe jen několik kroků: 
v bývalé jezuitské kapli sv. Maří Magdale-
ny a  ve  farním chrámu Nanebevzetí Pan-
ny Marie, v  němž se nalézá nově restauro-
vaný relikviář sv. hippolyta. Zahájen bude 
v  18.00 hodin bohoslužbou ve  farním chrá-
mu. Součástí programu budou dvě přednáš-
ky Petra Šulce: v  19.00 hodin v  kapli sv. Ma-
ří Magdaleny na  téma Jezuité v  Jindřichově 
hradci a ve 21.00 hodin ve farním chrámu di-
vadlo obraznosti aneb Literatura v  prostředí 
jezuitského řádu. Paralelně zahrají děti z  na-
ší farnosti v  chrámu nanebevzetí Panny Ma-
rie od 18.30 hodin hru o sv. hippolytovi, na ni 
tamtéž naváže ve  20.30 hodin koncert chrá-
mového sboru adama Michny. Pro zájemce 
bude možnost komentované prohlídky pro-
boštského chrámu. Spolek hippolyt bude 
po celé trvání programu v kavárničce na faře 
zajišťovat občerstvení. od 19.00 do 21.00 ho-

din bude otevřen k volné prohlídce i kostel sv. 
kateřiny u spořitelny. 
V  evangelickém kostele připravili organizá-
toři letošní noci kostelů opět pestrý program, 
aby si z něho mohl vybrat každý, kdo se bě-

hem večera bude chtít do tohoto kostela u sil-
nice pod Jakubem podívat. 
Program začíná v  18.00 hodin divadlem pro 
děti. následuje od  19.00 hodin pátrací hra 
pro děti nazvaná detektivem v  kostele a  zá-
roveň bude na  farní zahradě znít křesťanské 
(nejen) blues v půlhodině nazvané „říkám si, 
má to vůbec cenu...“ od 20.00 hodin je připra-
vena přednáška Jaroslava hojného „Bratr ro-
ger z Taizé“ a  od  21.00 hodin prostor pro ty, 
kteří chtějí jen spočinout v  kostelním tichu 
při svíčkách, s projekcí inspirativních obrazů. 
Ve 22.00 hodin vystoupí Pěvecký sbor Jakou-
bek - zazní hlavně spirituály, ale i jiné skladby. 
Večer zakončí ve 23.00 hodin společná noční 
modlitba s písněmi z Taizé. 
na  komentované prohlídky kostela a  varhan 
jste zváni v 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 a 22.30 
hodin.
Po celý večer bude možnost rozhovoru s fará-
řem sboru davidem Balcarem. novinkou pro 
tento rok je Pošta do nebe - celý večer můžete 
na připravené lístky napsat své prosby či díky 
a hodit je do schránky v kostele - zazní pak při 
noční modlitbě. Během celého programu bu-
de návštěvníkům k dispozici občerstvení.

Muzeum Jindřichohradecka se připojuje k letoš-
ní noci kostelů volným zpřístupněním kostela  
sv. Jana Křtitele od 18.00 do 22.00 hodin. Speciál-
ní noční komentovaná prohlídka kostela se bude 
konat ve 20.45 hodin. na tuto prohlídku je nutné 
si předem zajistit vstupenky, které budou zdarma 
k vyzvednutí v pokladně muzea ve Štítného uli-
ci během Muzejní noci. Počet míst na prohlídku 
je omezen.

Petr Šulc, Hanka Nosková, Věra Kubátová, Pavla Míchalová
Sv. Hippolyt se vznáší nad městem Jindřichův Hradec jako jeho 
nebeský ochránce a patron

str. 15

červen 2016

www.jh.cz



 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRáLOVÉ - 17. - 26. 6. 2016
Mezinárodní festival Divadlo evropských 
regionů a Open air program Hradec Králové
klicperovo divadlo, divadlo drak, historic-
ké centrum města, Žižkovy sady, nábře-
ží. největší divadelní přehlídka v  Čr. k  fes-
tivalu patří kromě divadelních představení 
i  tradiční diskuze, koncerty, přednášky, díl-
ny a  talk show se zajímavými hosty z oblasti 
českého divadla, filmu a  výtvarného umění.  

CHEB - 30. 6.  - 3. 7. 2016
FIJO 2016
Mezinárodní festival dechových orchestrů.

KuTNá HORA - 25. – 26. 6. 2016
Královské stříbření Kutné Hory 
každoroční gotická slavnost připomínají-
cí slavné tradice královského horního města 
kutná hora. komponovaný program probíhá 
v okolí chrámu sv. Barbory a přilehlých zahra-
dách Jezuitské koleje.

LITOMyŠL - 9. 6. - 3. 7. 2016
58. ročník Mezinárodního operního festi-
valu Smetanova Litomyšl a 12. ročník festi-
valu Smetanova výtvarná Litomyšl  

POLIčKA - 4. 6. 2016
čas pro neobyčejné zážitky
Tradiční noční putování Poličkou s  bohatým 
programem a řadou překvapení.

TELč - 10. 6. 2016
Noc kostelů
od  odpoledních hodin až do  půlnoci se pro 
veřejnost opět otevřou telčské kostely. Pro 
příchozí je připraven pestrý kulturní program, 
koncerty, prohlídky.

TŘEBOŇ - 11. 6. 2016
Rožmberské veselí 
Velké nádvoří Zámku Třeboň od 18.00 hodin. 
Zámecká slavnost s  dobovým tancem, hud-
bou, vínem i ochutnávkou rožmberské kuchy-
ně. na ochutnávku nutno vstupenky zakoupit 
do 6. 6.

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

Zuzana Bedrnová

KiNo
STřeLnice
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 � VYBRANÉ ČERVNOVÉ  
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
WARCRAFT: PRVNí STŘET (Warcraft)
Akční, Dobrodružný, Fantasy / USA / CinemArt

Legendary Pictures a Universal Pictures uvádějí vý-
pravné fantasy dobrodružství Warcraft: První střet. 
Film o násilném střetu dvou světů vznikl na motivy 
globálního herního fenoménu společnosti Blizzard 
entertainment.
Mírumilovné království azeroth se ocitne na pokra-
ji války, když se na jeho hranicích začnou houfovat 
děsiví nepřátelé. Jsou to orkové, válečnický kmen, 
který opustil svůj umírající domov, aby kolonizoval 
další svět. Průchod mezi oběma světy zajišťuje por-
tál. na  jedné straně čeká armáda, nad kterou visí 
hrozba kruté porážky, na druhé pak národ, jemuž 
hrozí vyhynutí. dva hrdinové, každý z jiného tábo-
ra, se vydávají na cestu vedoucí k nevyhnutelnému 
střetu. Jeho výsledek určí další osudy jejich rodiny, 
jejich lidu a celé země. Tak začíná fantastická sága 
o moci a bezmoci, v níž každý o něco bojuje a válka 
tak má mnoho podob a tváří.
Film režíroval duncan Jones (Moon, Zdrojový kód), 
který se také podílel na  scénáři charlese Leavitta. 
Ti, kteří do našeho kina přijdou na „Warcraft: První 
střet“ v  období 9. – 12. 6., dostanou počítačovou 
hru World of Warcraft včetně pěti rozšíření! akce 
platí do vyčerpání zásob.
Hrají: Ben Foster, Travis Fimmel, Dominic Cooper, Pau-
la Patton, Toby Kebbell, Robert Kazinsky, Daniel Wu
Režie: Duncan Jones
Hrajeme: 9. a 10. 6.               od 20:00               
                               11. 6.  od 17:00 a 20:00 ve 3D 
                               12. 6.  od 17:00 a 20:00 ve 2D

DEN NEZáVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
(independence day: resurgence)
Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA / CinemArt

Věděli jsme, že se jednou vrátí. Připravovali jsme se 
na ně 20 let. oni na nás taky… 
den neZÁViSLoSTi nově vymezil žánr katastrofic-
kého filmu. další kapitola tohoto eposu představí 
globální katastrofu nepředstavitelného měřítka. 
S využitím obnovených technologií vetřelců oby-
vatelé Země vybudovali obrovský obranný pro-
gram na  ochranu planety. avšak nic nás nemůže 
připravit na  vyspělou a  nebývalou sílu vetřelců. 
Pouze vynalézavost několika statečných mužů 
a žen může zachránit naši civilizaci před zánikem.
Hrají: Jeff Goldblum, Bill Pullman, Liam Hemsworth, 
Charlotte Gainsbourg, Joey King, Maika Monroe, 
William Fichtner
Režie: Roland Emmerich
Hrajeme: 25. 6.  od 17:00 a 20:00 ve 3D
                      26. 6. od 17:00 a 20:00 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz, www.cinemart.cz

1. 6. 17:30, 20:00
ŽELVy NINJA 2
dobrodružný, akční / USa / 3d

2. 6. 17:30, 20:00
CAROL
drama, romantický/ V. Británie, USa /2d

3. 6. 17:30, 20:00
SVáTEK MATEK
komedie / USa / 2d

4. - 5. 6. 16:30, 20:00
X-MEN: APOKALyPSA 
akční, dobrodružný / USa / 3d+2d

8. 6. 18:00
BEN HuR  
(Filmové legendy)
dobrodružný, drama / USa / 2d

9. - 10. 6. 17:30
TEORIE TyGRA
komedie / Čr / 2d

9. - 10. 6. 20:00
WARCRAFT: PRVNí STŘET             
dobrodružný, Fantasy / USa / 3d

11. - 12. 6. 17:00, 20:00
WARCRAFT: PRVNí STŘET               
dobrodružný, Fantasy / USa / 3d+2d

15. 6. 19:00
JAMES WHITE 
(arT kino)
drama / USa / 2d

16. 6. 17:30, 20:00
PáTá VLNA 
dobrodružný, Thriller / USa / 2d

17. 6. 17:30, 20:00
DěDA
rodinný, komedie / Čr / 2d

18. - 19. 6. 17:30
ALENKA V ŘíŠI DIVŮ: 
ZA ZRCADLEM 
dobrodružný, Fantasy / USa / 3d+2d

18. - 19. 6.  20:00
V ZAJETí DÉMONŮ 2
horor / USa / 2d

22. 6. 19:00
BELMONDO
dokument / Francie / 2d

23. - 24. 6. 17:30
NáVŠTěVNíCI 3: REVOLuCE
komedie / Francie, Belgie, Čr / 2d

23. - 24. 6. 20:00
KOLONIE
Thriller / německo, Francie / 2d

25. - 26. 6. 17:00, 20:00
DEN NEZáVISLOSTI: 
NOVÝ ÚTOK 
akční, Sci-Fi / USa / 3d+2d

30. 6. - 3. 7. 17:30
HLEDá SE DORy
animovaný / USa / 3d+2d

30. 6. - 1. 7. 20:00
čISTIč
drama / Slovensko / 2d

Představení pro děti se od června 
do konce srpna nekonají 

Předprodej vstupenek na http://kino.jh.cz 
prostřednictvím mobilní aplikace Cool Ticket 

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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sport

 � Kdy za sportem?
Volejbal – TJ Slovan JH – muži krajský přebor II. třídy – sku-
pina B

kolo 12. JH – Kaplice čt 2. 6. 17:30
kolo 13. Slovan ČB B – JH čt 9. 6. 17:30
kolo 14. JH – Meteor ČB A čt 16. 6. 17:30
Kopaná – FK JH 1910 – muži divize A
kolo 28. Hořovicko – JH so 4. 6. 17:00
kolo 29. Nové Strašecí – JH so 11. 6. 17:00
kolo 30. JH – Motorlet Praha so 18. 6. 10:30
Kopaná – FK JH 1910 – starší dorostenci krajský přebor ČEZ
kolo 24. Čtyři Dvory – JH so 4. 6. 10:00
kolo 25. JH – Dobrá Voda ne 12. 6. 10:00
kolo 26. Lokomotiva ČB – JH ne 19. 6. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – mladší dorostenci krajský přebor ČEZ
kolo 24. Čtyři Dvory – JH so 4. 6. 12:15
kolo 25. JH – Břilice ne 12. 6. 12:15
kolo 26. Lokomotiva ČB – JH ne 19. 6. 12:15
Kopaná – FK JH 1910 – starší žáci krajský přebor ČEZ
kolo 24. Břilice – JH so 4. 6. 10:00
kolo 25. SKP ČB – JH so 11. 6. 10:00
kolo 26. JH – Vodňany so 18. 6. 10:00
Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci krajský přebor ČEZ
kolo 24. Třeboň – JH so 4. 6. 11:45
kolo 25. SKP ČB – JH so 11. 6. 11:45
kolo 26. JH – Vodňany so 18. 6. 11:45
Kopaná – TJ Sokol JH – starší přípravka krajský přebor ČEZ
kolo 13. Písek U11 – JH ne 5. 6. 10:30
kolo 14. JH – Třeboň pá 10. 6. 17:00
kolo 14. Dynamo ČB – JH pá 10. 6. 18:00

Kopaná – TJ Sokol JH – mladší přípravka krajský přebor ČEZ
kolo 13. Písek U9 – JH ne 5. 6. 10:30
kolo 13. Táborsko U9 – JH ne 5. 6. 12:30
kolo 14. JH – Třeboň pá 10. 6. 17:00
kolo 14. Dynamo ČB – JH pá 10. 6. 18:00
Kopaná – FK JH 1910 B – muži I.A třída – skupina B
kolo 24. Lokomotiva ČB – JH B so 4. 6. 10:15
kolo 25. JH B – Hrdějovice ne 12. 6. 17:00
kolo 26. Ševětín – JH B so 18. 6. 10:15
Kopaná – AC Buk + SK Horní Žďár, z.s. – muži okresní sou-
těž – skupina A

kolo 20. H. Žďár – Buk so 4. 6. 17:00
kolo 21. Buk – Halímky so 11. 6. 17:00
kolo 21. Plavsko – H. Žďár ne 12. 6. 16:00
kolo 22. Nová Ves – Buk so 18. 6. 15:00
kolo 22. H. Žďár – Lodhéřov so 18. 6. 17:00

 � Letem sportovním světem
ATLETIKA
dvě hlavní tratě na  11 kilometrů nebo 6500 
metrů mají na výběr závodníci veškeré výkon-
nosti a  věku, kteří se přihlásí na  start „Běhu 
Českou kanadou 2016“. Uskuteční se v sobotu  
18. června od 17.00 hodin v nové Bystřici, kde 
bude v městském parku jeho start i cíl. Připra-
vené jsou i  kratší trasy pro dětské závodníky. 
akci pořádá ao při TJ Jiskra n. Bystřice, přičemž 
bližší informace o  běžeckém klání podá To-
máš kamas (behceskoukanadou@seznam.cz; 
http://www.novabystrice.cz/beh-ceskou-kana-
dou/a-1369; 607  101  201). na  nejlepší čekají 
vskutku zajímavá ocenění, na každého účastní-
ka pamětní diplom. Uzávěrka přihlášek je v ne-
děli 12. června ve 24.00 hodin, ale možné je se 
přihlásit v den závodu ve startovním prostoru 
do 15.00 hodin. Běh bude mít i charitativní cha-
rakter, neboť ze startovného poputuje část vý-
těžku na výzvu „Pomozte honzíkovi“, tj. osmile-
tému chlapci Janu Šánovi, jenž zápasí s těžkým 
tělesným a zdravotním handicapem.

FREESTYLE
Po 4 letech se na závodiště v jindřichohradec-
ké rezkově ulici (u  vlakového nádraží) vrací 
„Bike´n´roll 2016“. druhý ročník akce se usku-
teční v sobotu 18. června od 10.00 hodin, kdy 
bude závod slavnostně zahájen. Soutěžní jíz-
dy v kvalifikacích začnou ve 13.00 hodin, vy-
vrcholení v  podobě finále a  klání o  nejlep-
ší cvik je naplánováno od 15.30 hodin. Závěr 
programu a  vyhlášení výsledků bude do-
provázet rocková muzika kapely crashdogs 
a  po  skončení začne afterparty, jejíž ukon-
čení časově specifikováno není. Program:  
10.00 hodin zahájení; 10.00 – 12.00 hodin volné 
jízdy + registrace; 13.00 hodin kvalifikace BMX;  
14.00 hodin kvalifikace MTB; 15.00 hodin bun-

nyhop contest; 15.30 hodin finále + best trick;  
17.00 hodin crashdogs Jh; 18.00 hodin vyhlá-
šení vítězů; 20.00 hodin afterparty.

HASIČSKÝ SPORT
desetidílná série „JhhL – Jindřichohradec-
ká hasičská liga 2016“, jejíž iii. ročník se letos 
uskutečňuje, bude v červnu pokračovat třemi 
podniky. druhé kolo se bude konat v sobotu 
11. června od  19.00 hodin v  dolních němči-
cích, kde čeká družstva noční soutěž v  po-
žárním útoku. Pořadatelem třetího kola je 
Sbor dobrovolných hasičů horní Pole, který 
v místní části Studené bude organizovat také 
noční klání, a sice v sobotu 18. června taktéž 
od 19.00 hodin. ke čtvrtému pokračování se li-
ga přesune do Mostů u kunžaku, kde se závod 
uskuteční v sobotu 25. června od 13.00 hodin.

MOTORISMUS
Tradiční závod branné zdatnosti se bude ko-
nat v  sobotu 11. června v  malebné vesničce 
Sedlo u nové Bystřice. Již XV. ročník „Fichtl Tro-
phy – Memoriál Pepy Lukše 2016“ je určen pro 
motocykly s  obsahem do  50 ccm. informace 
o akci je možné nalézt na sedelském obecním 
webu (www.sedlo.eu).

SPORTOVNÍ AEROBIK
Pro jednotlivce ve věku dětském a juniorském 
připravil aeT Team Lena J. hradec závod, který 
proběhne v  jindřichohradecké Městské spor-
tovní hale v  sobotu 4. června. akce v  SaMc, 
což znamená Soutěžní aerobic Master class, 
není postupová. „Loni jsme spolupracova-
li s  národní federací na  postupové soutěži, 
z níž se postupovalo na mistrovství republiky 
do Prahy, letos jsme se vrátili k nepostupové-
mu závodění,“ podotkla Lenka Průchová, šéfka 
pořádajícího oddílu (http://lenateam.jex.cz/).

STOLNÍ TENIS
Posledním turnajem v  sobotu 4. června 
od 9.00 hodin bude uzavřena pětidílná série, 
kterou Sk J. hradec 1930 pořádá ve spolupráci 
s V. ZŠ J. hradec, v jejích tělocvičnách na sídli-
šti Vajgar se celá soutěž pro děti od nejmladší-
ho věku do žactva 9. tříd hraje. 

HOKEJBAL
celkem 20 zápasů bude k  vidění v  Suchdolu 
nad Lužnicí, kde se o víkendu 18. až 19. červ-
na uskuteční již XXiii. ročník „kapřího poháru 
2016“. Představí se v  něm Skh hospříz, hBc 
Bresson kladno, hBc Falcon Č. Budějovice, 
hbc Vrtačky chlumec nad cidlinou, hB Le-
gionáři chomutov, hc dranreb n. Včelnice, 
Project Ústí nad Labem a  pořádají Sk Such- 
dol, který bude obhajovat prvenství nejen 
z loňského roku, nýbrž z let 2013 až 2015. So-
botní program bude zahájen losováním dvou 
základních skupin v  8.15 hodin, první zápas 
začne v 9.00 hodin, večer od 20.00 hodin pro-
běhne přímo na hřišti hudební zábava s kape-
lou red rose. neděli v 10.00 hodin odstartu-
je první zápas o 5. – 8. místo, začátek finále je 
naplánován na  15.15 hodin. Všechna utkání 
na Gráfovci se budou hrát na 2x10 minut čis-
tého času.

KUŽELKY
Uspořádáním mistrovství České republiky 
ženských dvojic a tandemů byla pověřena TJ 
Jiskra nová Bystřice. na její čtyřdráhové herně 
se o národní titul nejprve v sobotu 11. června 
střetne 20 nejlepších dvojic, o den později se 
pak bude o medaile snažit finálová šestnáctka 
v turnaji tandemů.

Roman Pišný

daLŠÍ PoZVÁnkY ke SPorTU a nÁBorŮM: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html
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 � Jindřichohradecký půlmaratón je během pro každého 
(pokračování ze str. 1)

Hlavní běh + štafeta
Startovním a  cílovým prostorem jsou Merto-
vy sady v městském lesoparku pod Gymnázi-
em V. nováka. Tam v 15.00 hodin zazní výstřel, 
který třísethlavou masu závodníků a závodnic 
vyšle na trasu J. hradec – Polívky – děbolín – 
rýdův vrch – sv. Barbora – ratiboř – roseč – 
Buk – Frankův dvůr – J. hradec. Většina se vydá 
na celých 21 000 m, ovšem mnozí si dají pou-
ze 10,5 km, protože si trať rozdělí s partnerem 
ve  dvoučlenné štafetě, přičemž předávka je 
v roseči, kde se trasa půlí. hodnocena budou 
pořadí v 11 věkových kategoriích.
Rodinný běh
ostatní mají možnost běžet či svižně jít 2,2 km 
zákoutími Jindřichova hradce v  nenároč-
ném „rodinném běhu“. Ten zvládne absolvo-
vat každý, i když třeba pro vozíčkáře to bude 
řádný adrenalin. ovšem rodiče s  dětmi v  ko-
čárcích i bez kočárků problém mít nebudou. 
klidně se mohou zúčastnit i čtyřnozí kamarádi.
Celý program pod gymnáziem
nad i. ročníkem „Jindřichohradeckého půlma-
ratónu 2016“ převzal záštitu starosta Města  
J. hradec Stanislav Mrvka. celý závodní program 
i s ceremoniálem a společenským večer proběh-
ne v Mertových sadech, které se pomalu stávají 
středobodem mnohého kulturního a sportovní-
ho dění ve městě. Zajímavostí je, že se do hlav-
ního běhu přihlásila a startovné uhradila i Perch-
ta z rožmberka, letos slavící již 587. narozeniny. 
Pořadatelé jsou nesmírně rádi, že Bílá paní bude 
nad akcí bdít svou ochrannou rukou, proto ob-
držela čestné startovní číslo 000.

JH 1/2maratón – sobota 25. června – program
8.00 – 14.00 hodin
Prezence a výdej startovních čísel 

14.00 hodin
Ukončení prezence
15.00 hodin
Start hlavního běhu (21 km)
15.00 hodin
Start štafet (2x10,5 km)
15.30 hodin
Start rodinného běhu (2200 m)

18.00 hodin
Ukončení závodu – konec časového limitu
18.30 hodin
Slavnostní vyhlášení výsledků
od 19.00 hodin
Večerní program (hudba, tanec, jídlo)

Roman Pišný

 � Jindřichův Hradec hostil nejlepší basketbalisty základních škol 
Školní rok 2015/2016 je druhým, v němž se 
na základních školách konají soutěže v rám-
ci „Sportovní ligy ZŠ – O  pohár ministryně 
školství ČR“. Soutěže probíhají v atletice, bas-
ketbalu, florbalu, házené, mini kopané a vo-
lejbalu, přičemž jindřichohradecká městská 
sportovní hala se stala dějištěm republiko-
vého finále pod bezednými koši.
Startovní pole tvořilo 6 družstev žákyň 
a  stejný počet chlapeckých týmů. V  soutěži 
dívek Jihočeský kraj výborně zastoupily žač-
ky ze Strakonic, které ve  vyrovnaném klání 
došly až do finále, v němž podlehly favorizo-
vaným Pražankám 31:35 a zopakovaly si tak 
stříbro z loňska. Vítězný celek měl ve své se-
stavě zařazeno celé kvarteto basketbalistek, 
jež se tomuto sportu věnují aktivně.
Finálový turnaj v kategorii hochů byl pro jin-
dřichohradecké publikum zajímavější, jeli-
kož se v něm představil domácí celek z ii. ZŠ 
v Janderově ulici. Pořádající město tak mělo 
své reprezentanty, kteří si vedli docela solid-

ně, když neskončili dle očekávání poslední, 
nýbrž v souboji o 5. místo zdolali českolipský 
Špičák 35:24. Předtím v kvalifikační skupině 
B podlehli Prostějovu 23:44 a  pardubické 
Studánce 37:53. Právě chlapci z  města per-
níku si suverénním způsobem zajistili celko-
vé prvenství. V souboji o hlavní triumf, který 

sledovalo pět stovek fandů, zdolali soupe-
ře z  české metropole hladce 35:22. Pardu-
bice turnaj opanovaly při celkovém skó-
re 211:107 ze čtyř utkání! „Vítězný celek nad 
ostatními vyčníval, i když také ostatní medai-
listé měli svoji kvalitu. Soutěž děvčat byla dí-
ky vyrovnanosti mnohem napínavější, ve finá-
le se štěstí více přiklonilo na stranu pražského 
týmu,“ zhodnotil turnaj jeho ředitel david 
Musil z  Basketbalového klubu Lions J. hra-
dec, který se na uspořádání dvoudenní akce 
spolu s Městem J. hradec podílel.
Dívky: 1. ZŠ Generála Janouška Praha, 2. ZŠ 
Čelakovského Strakonice, 3. ZŠ Zárečná Ta-
chov, 4. ZŠ cihelní Bruntál, 5. ZŠ komenské-
ho kyjov, 6. ZŠ Příbram – Březové hory.
Hoši: 1. ZŠ Pardubice – Studánka, 2. ZŠ do-
novalská Praha, 3. Wolkerovo gymnázium 
Prostějov, 4. ZŠ Čapkova klatovy, 5. II. ZŠ 
Janderova J. Hradec, 6. ZŠ Špičák Č. Lípa.

Vlasta Stará, Roman Pišný

V dívčím finále vyhrály žákyně Janouškovy ZŠ z Prahy nad sou-
peřkami ze strakonické Čelakovského ZŠ v poměru 35 ku 31.

Foto: Vlasta Stará

V sobotu 25. června se v Jindřichově Hradci a přilehlém okolí bude konat premiérový ročník „Jindřichohradeckého půlmaratónu 2016“. 
V únoru, březnu, dubnu a květnu jeho pořadatelé z Bromex Solution zorganizovali čtyři běhy nanečisto, při nichž si zájemci mohli cvič-
ně trať osahat, seznámit se s ní. Aprílový výběh absolvovalo těchto 11 běžců. V horní řadě zleva jsou Daniel Dražan, Vladimír Nosek, 
Václav Havlis, Petr Vaněk, Miloš Bednář, Martin Žižkovský a Karolína Nováková. Dole zleva pak Milan Pazour, Martin Kulovaný, Ondřej 
Kučera a Igor Tausinger.

Foto: Jana Kulovaná
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JINDŘICHŮV HRADEC, BÝVALÉ
HRDÉ SíDLO „ZLATÉ RŮŽE“, NáLEŽí 
K NEJMALEBNěJŠíM A NEJPAMáT-
NěJŠíM čESKÝM MěSTŮM. VELICE 

SLAVNá MINuLOST J. HRADCE, 
TO VELKÉ MNOŽSTVí ZACHOVALÝCH

PAMáTEK, Ty čETNÉ POVěSTI 
A BáJE, STAVí TOTO...

NáPOVěDA: 
APE, IKE, AuA, EI,

ASZu, ANOA, Ně, CZ, AI

 �Sedmnáctiletý Štěpán Picka je velkou basketbalovou nadějí
Už je to dávno, kdy mi kamarád Petr Picka ře-
kl o svém synovi: „náš Štěpán si vybral bas-
ket. Myslel jsem, že je to nějaký úlet, avšak 
tvrdošíjně si stál za svým. Fotbal prý ne, ale 
basketbal ano.“ V té době netušil, jak si chla-
pec s  basketbalovým míčem povede, že se 
stane oporou a tahounem všech týmů, v je-
jichž barvách bude nastupovat.
nejprve prošel družstvy Bk Lions J. hradec, 
později přešel i  se studiem do  Pardubic. 
S nimi letos postoupil až do finálové čtyřky 
v nejvyšší české soutěži sedmnáctiletých ka-
detů. Tým z města perníku nakonec obsadil 

bronzovou příčku, když v souboji o medaili 
zdolal Litoměřice. Po celou sezónu navíc pů-
sobil v  jindřichohradeckém juniorském cel-
ku U19, kterému na  postu rozehrávače po-
mohl k pěkné 7. pozici, jež mohla být i o dost 
lepší, ale Lvi se potýkali s častými absence-
mi v  kádru. Štěpán Picka není ve  svých se-
dmnácti žádný basketbalový obr (49 kg,  
176 cm), avšak hru pod vysokými koši si evi-
dentně vybral správně, také v  hlavě to má 
srovnané nejen po sportovní stránce. Určitě 
o tomto rodákovi z J. hradce ještě uslyšíme.

Roman Pišný

Nadějný rozehrávač Štěpán Picka střídá dresy extraligového BK 
Synthesia Pardubice v U17 a ligového BK Lions J. Hradec v U19. 

Foto: Petr Picka
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3. - 4. června
DNy MěSTA 
JINDŘICHŮV HRADEC 2016
A OSLAVy 20. VÝROčí PARTNERSTVí 
MěST J. HRADEC A NECKARGEMÜND
Státní hrad a zámek

4. června, 10:00 hod.
NECKARGEMÜND
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MoM

4. června, 17:00 hod.
ZAOSTŘENO NA JINDŘICHŮV HRADEC
Vernisáž výstavy fotografií spolku FokUS 
J. hradec
Galerie inspirace – Langrův dům, 
nám. Míru 138/i

5. června, 10:00 - 16:30 hod.
WORKSHOP - FOTOGRAFICkÝ PORTRÉT
Lektor: Stanislav Maxa
Muzeum fotografie a MoM

5. června, 10:00 hod.
VÝSTAVA KRESEB ŽáKŮ ŠKOL 
Z J. HRADCE A NECKARGEMÜNDu
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MoM

6. června, 19:15 hod.
VyPRáVěNí O AuSTRáLII
Beseda Českého zahrádkářského svazu
dům dětí a mládeže

6. června, 19:19 hod.
ROZMARNÉ LÉTO
divadlo jednoho herce. 
Účinkuje Josef nechutný.
Langrův dům – atrium ve dvoře, 
nám. Míru 138/i

7. června, 17:00 hod.
HuDBA HRADNí STRáŽE 
A POLICIE čESKÉ REPuBLIKy
koncert
Státní hrad a zámek

8. června, 17:00 hod.
ZáVěREčNÉ VySTOuPENí 
LITERáRNě DRAMATICKÉHO 
OBORu ZuŠ
dům dětí a mládeže

15. června, 18:00 hod.
ZáVěREčNÝ KONCERT 
HuDEBNíHO OBORu ZuŠ
Státní hrad a zámek, rytířský sál

15. června, 19:00 hod.
LETNí KONCERT
Účinkuje Jh Swing Band
atrium v Muzeum fotografie a MoM

16. června, 16:00 hod.
ZDEŇKA SKOŘEPOVá A JEJí TVORBA 
ZA POSLEDNíCH DVACET LET
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

16. června, 16:00 hod.
CO CHCETE VěDěT 
O ALZHEIMEROVě CHOROBě
Beseda Jindřichohradeckého sdružení 
sociálních aktivit
centrum sociálních služeb, Česká ulice

16. června, 19:00 hod.
Vladislav Vančura 
„ROZMARNÝ VEčER“
divadelní spolek kašpar. 
Předplatné skupiny a.
kd Střelnice

17. června, 17:00 hod.
KOLO V(t)IP
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
do práce na kole
atrium v Muzeum fotografie a MoM

17. června, 19:00 hod.
48. ROčNíK JIHOčESKÉHO FESTIVALu 
CONCERTINO PRAGA
Závěrečný koncert
Státní hrad a zámek, rytířský sál

19. června, 17:00 hod.
SENIOR KLuB
Taneční večer
kd Střelnice

19. června, 19:00 hod.
LETNí KONCERT FILMOVÉ HuDBy
koncert Jindřichohradeckého 
symfonického orchestru
Státní hrad a zámek

8. června, 17:00 hod.
VÝKLAD KARET 
SE ZAMěŘENíM 
NA PARTNERSKÉ VZTAHy
Seminář Blanky Malé
Fotocafé, kostelní 20/i

10. června, 18:00 - 22:00 hod.
MuZEJNí NOC
Za císaře pána aneb 
c. a. k. Jindřichův hradec
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

10. června, 
MuZEJNí NOC
Vernisáže výstav
Muzeum fotografie a MoM

10. června, 18:00 hod.
ZáVěREčNÉ VySTOuPENí 
TANEčNíHO OBORu ZuŠ
kd Střelnice

10. června, 19:30 hod.
ZPíVáNí NA SCHODECH
Účinkuje skupina Jen tak tak a hosté
GVn

10. června, 20:00 - 24:00 hod.
čLOVěK u VAJGARu
Výstava fotografií pod hvězdami
Park u Muzea fotografie a MoM

13. června, 19:00 hod.
HISTORIE RyBNíKáŘSTVí 
A LESNICTVí 
NA JINDŘICHOHRADECKu
Setkání spolku Přátelé starého 
Jindřichova hradce
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

14. června, 17:00 hod.
CHVáLA ZPěVu
koncert dětských pěveckých sborů 
k evropskému dni hudby
kostel sv. Jana křtitele

14. června, 19:00 hod.
Keith Huff „DEŠTIVÉ DNy“
divadlo Ungelt. Předplatné skupiny B.
kd Střelnice

22. - 23. června, 18:00 hod.
DNy DOKuMENTáRNíHO FILMu
Fotocafé, kostelní 20/i

23. června, 16:00 hod.
SAMI /SPOLu/ DOHROMADy
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichoradecka, Štítného ulice

23. června, 19:00 hod.
HuDBA TISíCŮ JINDŘICHŮV HRADEC
koncert Jihočeské filharmonie
Státní hrad a zámek, rytířský sál

25. června, 15:00 hod.
JINDŘICHOHRADECKÝ PŮLMARATON
Park pod gymnáziem

25. června, 15:00 hod.
VÝSTAVA JOSEF MÜLLER / TAPISERIE
Vernisáž výstavy. dům gobelínů

26. června, 9:30 - 10:30 hod.
TOMáŠ PFEIFFER 
- SETKáNí S BIOTRONIKOu
GVn

26. června, 16:00 hod.
DIVADLO JáRy CIMRMANA
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MoM

26. června, 19:00 hod.
Smoljak, Cimrman, Svěrák  „BLANíK“
divadlo Járy cimrmana. Mimo předplatné.
kd Střelnice

Probíhající výstavy:

čESKOSLOVENSKÝ LEN PRO NEW yORK 
- dům gobelínů - do 12. 6. 2016
ŘEMESLA PRO BuDOuCNOST/
BuDOuCNOST PRO ŘEMESLA 
- dům gobelínů - do 17. 6.  2016
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACí ŽáKŮ 
ZuŠ V. NOVáKA V J. HRADCI 
- dům gobelínů - do 13. 6. 2016
POHLEDNICE ZA C. A K. 
- Muzeum Jindřichohradecka - do 7. 6. 2016
MEZRANITELNá ARMáDA ZNAčKy BAŤA 
- Muzeum Jindřichohradecka - do 30. 12. 2016
PRVNí SVěTOVá VáLKA 
- Muzeum Jindřichohradecka - do 30. 12. 2016

pozvánky na červenec

Městské akce: Ostatní akce:
•	 1. 7.  „PLAVCI“ – LETNí KONCERT   
•	 2. 7.  „LENKA FILIPOVá“ - KONCERT
•	 6. 7.  „EVA HENyCHOVá“ – LETNí KONCERT
•	 8. – 9. 7.  JINDŘICHOHRADECKá čINOHRA  
  – JEPPE Z VRŠKu
•	 22. 7.  TOMáŠ KOčKO & ORCHESTR - KONCERT 
•	 27. 7.  SPOLEKTIV – KONCERT
•	 30. 7. – 7. 8. TOP TÝDEN 2016

•	 5. 7.  SVáTEčNí KONCERT TRuMPET TuNE
•	 14. – 16. 7.  FOLKOVá RŮŽE
•	 23. 7.  BENáTSKá NOC A HRAVÉ DěTSKÉ  
  ODPOLEDNE 


