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V parku pod Gymnáziem V. noVáka dojde 
k ošetření části dřeVin.

12 
Večerní toulky bájným Hradcem budou 
náVštěVníky baVit i strašit.

13
jindřicHoHradecký zámek bude Hostit 
koncert lenky FilipoVé.

13 
V domě Gobelínů můžete Vzpomenout na jindři-
cHoHradeckéHo VýtVarníka joseFa müllera.

14
FestiVal FolkoVá růže se odeHraje na celkem 
čtyřecH scénácH. 

Letošní TOP týden v Jindřichově Hradci zahájí 
další pokus o rekord

na  přelomu prázdninových měsíců se mo-
hou obyvatelé a  návštěvníci našeho města 
opět těšit na  několikadenní maraton kultur-
ních a  společenských akcí v  rámci oblíbené-
ho ToP týdne, který je realizován jako součást 
projektu Putování po  historických městech 
Čech, Moravy a  Slezska. Předcházet mu bu-
de v pátek 29. a také v sobotu 30. červen-
ce roadshow Jižní Čechy olympijské v prosto-
rách městského parku. 
V  sobotu 30. července se Jindřichohradečá-
ci mohou společně pokusit o  zdolání dalšího 
českého rekordu, tentokrát spočívajícího ve vy-
tvoření živých olympijských kruhů. registra-
ce účastníků bude probíhat od  13.00 hodin 
na  náměstí Míru, kde zájemci obdrží trička 
v  patřičných barvách a  po  oficiálním započí-

Na jindřichohradeckém zámku bude k vidění Jeppe z Vršku
Jindřichohradecká činohra se v letošním roce 
objeví na nádvoří našeho zámku již po sedm-

tání komisařem z agentury dobrý den Pelhři-
mov budou postupně plnit vyobrazený sym-
bol sportovního svátku. celou akci moderuje 
Vláďa Slezák z rádia Blaník. Po skončení oficiál-
ního rekordního pokusu bude program na ná-

městí Míru pokračovat akcí s  názvem Léto  
s  Blaníkem. na  pódiu se vystřídají například 
duo kamelie, Petr kotvald nebo dalibor Janda. 
Sobotní událost zakončí slavnostní ohňostroj.

(pokračování na str. 15)

nácté. 8. a 9. července vždy od 21.30 hodin 
ožijí zámecké prostory komediíí Ludwiga hol-
berga s názvem Jeppe z Vršku. 
nevím, jestli znáte příběh sedláka Jeppeho ni-
elsena z Vršku, kterého bije žena karabáčem, 
správce ho honí do práce a kostelník mu na-
sazuje parohy. Vše se snaží vyřešit alkoholem. 
a  tak propije ženě peníze, za které jí měl na-
koupit mazlavé mýdlo a  spícího na  cestě ho 
najde místní baron se sloužícími. chtějí si z ně-

ho vystřelit, a tak ho odnesou do zámku a ulo-
ží do peřin. Vyjukaného sedláka nechají hrát si 
na barona, a když si na tuto roli zvykne, odne-
sou ho zpět na hnojiště. Pak ho za podvod dají 
k soudu a vynesou ortel smrti. Teprve na šibe-
nici Jeppe zjistí, že to všechno byla jenom leg-
race pro pobavení panstva.

(pokračování na str. 2)
Foto: Josef Böhm
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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: LADISLAV STEHNA, *26. března 1901 (J. Hradec) – †1. ledna 1955 (J. Hradec)
Výherkyní se stává: Hana Krafková z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  

Redakční rada JH zpravodaje

 �Na jindřichohradeckém zámku bude k vidění Jeppe z Vršku 
(pokračování ze str. 1)

Ulice pojmenovaná po osobnosti, kterou máte 
v červenci uhodnout, tvoří spojnici mezi ulice-
mi Jarošovská a Pražská a vede od kostela nej-
světější Trojice až k budově tzv. „staré Ladov-
ky“. Jméno významného jindřichohradeckého 
rodáka, které máte uhodnout, však nenesla 
odjakživa. Poprvé byla pojmenována spolu 
s ostatními novými ulicemi ústícími do nyněj-
ší nádražní v roce 1932 podle jiného význam-
ného rodáka MUdr.  Josefa Procházky devít-
ského. Protože se však jméno tohoto lékaře 
objevilo i u další ulice a existoval zájem pojme-
novat po něm nábřeží u jeho rodného domu – 
devítského mlýna, obdržela ulice v roce 1946 
jméno hledané osobnosti. 
Pozdější významný vychovatel, spisovatel, bás-
ník, překladatel z  němčiny a  literární kritik se 
narodil právě na Štědrý den roku 1846 v rodi-
ně jindřichohradeckého krupaře. V letech 1857 
– 1865 studoval na zdejším gymnáziu, poté po-
kračoval ve  studiu češtiny a  němčiny na  praž-

ské univerzitě. Již od  roku 1866 mu vycházely 
básně v časopisech, od roku 1868 působil jako 
vychovatel u barona Villaniho ve Střížkově u Be-
nešova a  následně na  řadě středních škol, na-
příklad na  gymnáziu v  Litomyšli, ve  Strážnici, 
v olomouci, v Prostějově nebo v Praze, na reál-
ce v Pardubicích a nakonec na učitelském ústa-
vu v hradci králové. Po celou dobu svého peda-
gogického působení zároveň uplatňoval svůj 
literární talent a působil v regionálním periodic-
kém tisku jako redaktor. Jeho básně otiskovaly 
všechny tehdejší významné listy - květy, osvěta, 
Lumír nebo Zlatá Praha. V roce 1897 vydal učeb-
nici češtiny s názvem repertorium jazyka čes-
kého, byl též jedním ze zakladatelů společnosti 
jindřichohradeckých rodáků Bajgar. Jeho dce-
ra ema se stala operní pěvkyní národního diva-
dla. Zemřel 10. ledna 1911 v Praze. Znáte jméno 
a příjmení osobnosti, na kterou se ptáme?

Štěpánka Běhalová

hru v šedesátých letech proslavil rudolf hrušín-
ský starší na  národním divadle v  Praze. Pak se 
hra začala hrát skoro všude. S úspěchem ji uved-
la i divadelní společnost Jablonský v Jindřichově 
hradci s nezapomenutelným Václavem Staňkem 
v  titulní roli. V  současné době hru uvádí napří-
klad divadlo na Jezerce s radkem holubem.
do titulní role sedláka, který má něco v hlavě, 
jsem se nechal režisérem Josefem nechutným 
obsadit já, mou zlou ženu nile ztvární andrea 
Černá, v roli barona uvidíte mého plzeňského 
kolegu Miloslava krejsu a v dalších rolích pak 
členy divadelní společnosti Jablonský hanu 
Proxovou, adélu ratajovou, Ladislavu ratajo-
vou, emanuela krejcara, Jiřího Langera, Micha-
la Palaugariho, Pavla Prudila, adama Tomka či 
režiséra a herce divadelního spolku z kardašo-
vy řečice karla Zaviačiče.
další podrobnosti včetně obsazení najdete 
na webových stránkách www.akaska.cz.

Antonín Kaška
Foto: Josef Böhm
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

pro některé z vás nastal nejpříjemnější čas v roce, čas 
prázdnin a dovolených. Ve školkách a školách nasta-
ne takzvaný prázdninový ruch spojený s  výmalbou 
a rekonstrukcí, aby se děti po odpočinku a radován-
kách mohly v září vrátit do útulnějšího prostředí. My 
zahálet také nebudeme. V polovině července s kolegy 
podnikneme cestu do našeho budoucího partnerské-
ho města Dunajské Stredy, kde podepíši partnerskou 
smlouvu. Po  Neckargemündu, Zwettlu, Krasnoufim-
sku a Sárospataku tak budeme mít již páté spřízněné 
město v zahraničí. Možná si řada z vás pokládá otáz-
ku, k čemu jsou tato partnerství dobrá, ale věřte nebo 
ne, ať už se jedná o výměny studentů, spřátelení orga-
nizací a institucí, vzájemnou propagaci měst, ale také 
o dotační možnosti při pořádání společných akcí, vý-
hody to bezpochyby přináší. 

Milí spoluobčané, tradičně vás v úvodníku zvu na ně-
které kulturní a společenské akce. Tou největší červen-

covou bezpochyby bude 30. července po-
kus o rekord v počtu lidí, kteří se zapojí 
do sestavení živých olympijských kru-
hů. Přijdete také?

Krásně prožité léto vám přeje
Stanislav Mrvka, starosta města

Události z radnice
 � Starosta přivítal zástupkyni norské velvyslankyně

 �Oslavili jsme 20 let s Neckargemündem
Ve  dnech 3. až 5. června se v  našem městě 
uskutečnily oslavy k  20 letům partnerské spo-
lupráce měst Jindřichův hradec a  neckar-
gemünd. Ve středu 1. června přijeli do Jindřicho-
va hradce studenti a  profesoři z  partnerského 
gymnázia, ve čtvrtek 2. června v podvečer dora-
zila do  města občanská cesta. Všechny společ-
ně pak přivítal v  kapli sv. Maří Magdaleny mís-
tostarosta města Bohumil  komínek. V  pátek 

město uvítalo oficiální delegaci v čele se staros-
tou města horstem althoffem. V  sobotu dopo-
ledne proběhla v Muzeu fotografie a moderních 
obrazových médií vernisáž fotografií dr. helmu-
ta Slogsnata věnovaná neckargemündu, odpo-
ledne téhož dne se v rytířském sále konal slav-
nostní akt, kde byly za  partnerskou spolupráci 
oceněny čtyři německé a čtyři české osobnosti. 
Za německou stranu ocenění převzali Lothar ei-

V sobotu 28. května starosta města Stanislav 
Mrvka slavnostně přijal zástupkyni norské vel-
vyslankyně Monicu Stensland v refektáři Mu-
zea fotografie a  moderních obrazových mé-
dií. akce se uskutečnila v rámci akce do práce 
na kole. Slavnostního přivítání se také zúčast-
nila rodina hořejších, za  jejichž nikolku letos 
město Jindřichův hradec šlapalo. 

 � Starosta podepsal smlouvu o partnerství s maďarským Sárospatakem
V  pátek 3. června v  refektáři Muzea fotogra-
fie a MoM slavnostně podepsali starosta měs-
ta Jindřichův hradec Stanislav Mrvka a staros-
ta maďarského města Sárospatak Janos Áros 
partnerskou smlouvu.  Po  slavnostním podpi-
su se maďarská delegace ve složení Janos Áros, 
starosta města, Lajos Szénási, maďarský konzul 
na Slovensku a imre hajdu, zástupce města po-
dívali do místní likérky, nemocnice, poté na pla-
vecký bazén, kompostárnu a  sportovní halu. 
Strávili v našem městě tři dny a účastnili se spo-

senhauer, Winfried Schimpf, karl-albert Schu-
bert, oskar Schuster a za českou stranu Stanislav 
Beran, Václav königsmark, karel Matoušek a Mi-
loslav Vokáč. V rámci slavnostní akce vystoupila 
skupina Trumpet Tune Brass, Pěvecký sbor Sme-
tana a  německý Bruckner-chor. oba pěvecké 
sbory na závěr společně zazpívaly hymnu evrop-
ské unie – Ódu na radost. V neděli se v Muzeu fo-
tografie a MoM uskutečnila vernisáž kreseb žá-
ků a studentů obou měst, které na daná témata 
vytvořili při hodinách výtvarné výchovy. oslavy 
vyvrcholily v neděli dopoledne společným kon-
certem Základních uměleckých škol obou měst 
a Bruckner-choru – pěveckého sboru z neckar-
gemündu v sále kulturního domu Střelnice. kul-
turní nabídku našim hostům bezpochyby zpří-
jemnily i v té době probíhající dny města a další 
bohatý program, který byl pro ně přichystán, 
včetně prohlídek zámku, muzeí, domu gobelínů, 
města atd. V rámci těchto oslav nás navštívily ta-
ké delegace z  rakouského Zwettlu, maďarského 
Sárospataku a slovenské dunajské Stredy. Všichni 
zástupci měst se zapojili do připraveného progra-
mu a účastnili se slavnostního setkání spojeného 
s oceněním osobností v rytířském sále. Pro usku-
tečnění těchto slavností získalo město příspěvek 
z Česko – německého fondu budoucnosti. 

Foto: Martin Kozák

 �Petra Janů pokřtila novou knihu  
města Jindřichův Hradec Genius loci
V rámci svého koncertu při příležitosti dnů města 
pokřtila zpěvačka Petra Janů společně se staros-
tou města Stanislavem Mrvkou novou publika-
ci Jindřichův hradec 
Genius loci.  Publika-
ce představuje měs-
to Jindřichův hradec 
v podobě obrazové-
ho dokumentu „du-
cha města“. Výběr 
fotografií a motivů vychází z archivu města Jind-
řichův hradec pořízeného mimo jiné z fotosou-
těží a od místních fotografů. Fotografie v pub-
likaci jsou řazeny podle ročních období. každé 
období je uvedeno textem v jazykových muta-
cích. kniha je k zakoupení v  informačním stře-
disku v Panské ulici za cenu 390 kč.

Foto: Tonda Ženata

lečně s německou delegací připraveného pro-
gramu v  rámci 20 let partnerství s německým 
neckargemündem. 

 �Ohlédnutí za městskými oslavami
na začátku června se na Státním hradu a zámku 
v  Jindřichově hradci uskutečnily městské slav-
nosti „dny města Jindřichův hradec 2016“, které 
nabídly návštěvníkům příjemný kulturní zážitek. 
V  pátek 3. června vystoupil Jan Budař  s  eliš-
činým Bandem a anna k se svojí kapelou. ná-
sledující den 4. června patřil zámek především 
dětem. V  parčíku před vstupem do  zámku se 
mohly děti projet na ponících a na ii. nádvoří pro 
ně byly připraveny různé hry, soutěže, historický 
kolotoč a houpačky, tvořivá dílna ateliéru Tvor, 

živá mláďata tygra, ochutnávka kaše s Bílou paní 
v Černé kuchyni a ukázka výroby hraček. na iii. 
nádvoří odpoledne děti i  jejich rodiče poba-

vil Fešák Píno s kolotočem bláznivin. S Yvettou 
Blanarovičovou si mohli všichni zazpívat v dět-
ské pohádkové Superstar, dále vystoupila Tere-
za kerndlová a  ve  večerních hodinách zahrála 
skupina Milan Schelinger band. Program celého 
dne završil koncert Petry Janů se skupinou am-
sterdam. Program oslav pro obyvatele našeho 
města i jeho návštěvníky připravilo město Jind-
řichův hradec, kulturní dům Střelnice. 

Karolína Průšová
Foto: Martin Kozák
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městský úřad informUje

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Venkovní areál na startu
Sezóna v  městském aquaparku, který pro-
střednictvím plaveckého bazénu zajišťuje 
společnost Služby města Jindřichův hradec, 
byla zahájena v sobotu 11. června. od pátku 
1. července je venkovní areál otevřen denně 
od 10.00 do 20.00 hodin. Jeho brány zůstanou 
uzavřeny pouze ve  dnech, na  které budou 
ohlášeny teploty nižší než 20 stupňů celsia. 
od 1. července až do 31. srpna jsou od 10.00 
do 20.00 hodin v provozu kryté bazény, které 
lze využívat bez ohledu na počasí. Pro zájem-
ce o koupání je tak příjezd k našim bazénům 
sázkou na jistotu. 
Kdy je otevřeno?
aktuální informace o otevření aquaparku, je-
hož chod přímo ovlivňuje vývoj počasí, získa-
jí zájemci na  www.bazen.jh.cz, telefonickým 
dotazem na recepci bazénu 384 321 236 ne-
bo na  Facebooku „Bazén Jindřichův hradec“. 
V  případě nejisté předpovědi padá rozhod-
nutí o  provozu až v  ranních hodinách dané-
ho dne. 
Vnitřní bazény
rodinám s malými dětmi a návštěvníkům, kte-
ří si služby městského zařízení chtějí užít napl-
no, doporučujeme využít vstup před recepcí 
vnitřního bazénu. Ten, kdo si zakoupí vstu-
penku ve  vnitřní pokladně, zaplatí sice vyšší 
vstupné, ale má neomezenou možnost využí-
vat všechny vnitřní i venkovní bazény a sou-
časně komfortní zázemí v  podobě šaten, so-

ciálního zázemí a  suchého dětského koutku. 
Vnitřní bazény zahrnují samostatné dětské 
bazény, sportovní bazén 25 metrů a velký re-
laxační bazén s atrakcemi a tobogánem.

Venkovní areál
návštěvníci, kteří si zakoupí vstupenku ve ven-
kovní pokladně aquaparku, mají přístup pou-

ze do  venkovních bazénů. Vstupné oproti 
loňsku nezdražilo, takže dospělý návštěvník 
zaplatí za 2 hodiny 60 kč, za polodenní vstup 
70 kč a  za  celodenní návštěvu 90 kč. dětské 
vstupné (110 do 150 cm) je 30, 40 a 50 kč. nej-
menší návštěvníci do 110 cm mají vstup zdar-
ma. děti se v našem areálu určitě nudit nebu-
dou. Věříme, že ocení rozšířenou hrací zónu 
s oblíbenou lanovkou, která se pro letošní se-
zónu rozrostla ještě o nové atraktivní prvky.
Zmrzlinová novinka
občerstvení zajišťuje plavecký bazén ve  své 
režii. na loňský úspěšný rozjezd letní restaura-
ce na terase naváže jako novinka sezóny zmr-
zlinový stánek situovaný do dětské a sportov-
ní zóny. Jeho provoz je společným projektem 
bazénu a  oblíbené české zmrzlinové značky 
Prima. rozšířena byla rovněž kapacita sezení 
u kiosků u vstupu do areálu, jejichž cílem je za-
jistit co nejrychlejší občerstvení. V letní restau-
raci jsou jídla připravována na objednávku.
Čekáme na vás!
Jindřichohradecký aquapark vloni zvítězil v  ji-
hočeském testu kvality koupališť MF dnes a zís-
kal řadu kladných hodnocení. Jeho personál, 
který se rekrutuje z řad mladých lidí, je veden 
k vlídnému přístupu k zákazníkům a vytváření 
rodinné atmosféry, na  které si vedení bazénu 
zakládá. Budeme potěšeni, když si u nás ověří-
te, že to platí. Čekáme na vás každý den!

Marcela Kůrková

Aquapark - letní trumf Jindřichova Hradce

 �ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
rodinné dovolené spojené s  cestováním 
do  zahraničí znamenají i  vyřizování cestov-
ních dokladů. co vše je potřeba zařídit při ces-
tování s dětmi? Možná není každému známo, 
že i děti mohou do členských států evropské 
unie a  dalších vybraných evropských zemí 
cestovat na vlastní občanský průkaz.
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro 
děti levnější
V době dovolených čeká mnohé rodiny ces-
ta za hranice České republiky. Pro cestování 
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, 
že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, je-
likož v roce 2012 došlo nařízením evropské 
unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis 
v  cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to 
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení 
cestovního dokladu pro děti dovolená ně-
jak zásadně prodraží. cestovní pas pro dítě 
do 15 let totiž stojí 100 kč a dobu platnosti 
má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci 
v některých zemích, které byly dlouhodobě 
turistickými destinacemi, jako např. egypt 
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst 

zájmu o  cestování po  evropě, a  proto jis-
tě potěší možnost cestovat po většině stá-
tů evropy pouze s  občanským průkazem. 
na  ten je nyní možné vycestovat do  ze-
mí evropské unie a také do albánie, Bosny 
a  hercegoviny, Černé hory, Makedonie, 
norska, Srbska, Švýcarska a  na  island. ce-
na za vydání občanského průkazu pro dítě 
do 15 let je 50 kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
o vyřízení cestovního pasu nebo občanské-
ho průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný 
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí 
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad s roz-
šířenou působností. k žádosti, kterou na mís-
tě zpracuje příslušný pracovník úřadu, není 
nutné přikládat fotografii; pracovník pořídí 
fotografii dítěte přímo na  úřadu při podání 
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce 
předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list 
dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný 
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze 
tento předložit namísto rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo 
občanského průkazu činí nejvýše 30 dnů. 

V  případě vycestování v  kratší lhůtě než 
30 dnů je možné požádat o vydání cestov-
ního pasu ve  zkrácené lhůtě 6 pracovních 
dnů; tento úkon je ovšem u  dětí zpoplat-
něn poplatkem ve výši 2 000 kč. Bližší infor-
mace k vyřizování osobních dokladů lze na-
lézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
V případě, že má dítě cestovat mimo evrop-
skou unii, je vhodné se předem informovat 
u zastupitelského úřadu daného státu, jaké 
jsou podmínky vstupu, pobytu a  vycesto-
vání s  nezletilým dítětem. Je rovněž třeba 
dát si pozor na to, že některé státy mimo ev-
ropskou unii mohou vyžadovat určitou mi-
nimální dobu platnosti cestovního dokladu 
při vstupu na  jejich území nebo ukončení 
pobytu – nejčastěji činí požadovaná mini-
mální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k  těmto i  dalším podmínkám 
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupi-
telského úřadu daného státu, popřípadě je 
lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních 
věcí www.mzv.cz v sekci „cestujeme“ a dále 
v části „Státy a území – informace na cesty“. 

Jaroslav Krafka
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 � Výpis z událostí

městská policie

2. 6. 2016 ve 23.00 hodin vyjížděli strážníci 
na sídliště Vajgar do kavárny háčko, kde je-
den z hostů poškodil vstupní dveře. Šetřením 
na  místě bylo zjištěno, že host (52 let) ne-
vhodnými poznámkami urážel ostatní hosty 
v kavárně. Ti, aby předešli vážnějšímu konflik-
tu, ho chytili a z kavárny vyvedli.  Po chvilce 
byl však zpátky. To už nevydržel barman a vy-
vedl ho sám, a následně za ním uzamkl vcho-
dové dveře. To otrapu asi namíchlo a během 
chvilinky rozkopl skleněnou výplň dveří a dal 
se na útěk. dva nebojácní hosté spolu s bar-
manem vyběhli z kavárny a výtržníka zadrželi 
do příjezdu hlídky městské policie. Přivolaný 
jednatel firmy, která kavárnu vlastní, před-
běžně vyčíslil škodu na 10 000 kč, což změni-
lo situaci a muže si pro podezření z trestného 
činu na místě převzala hlídka obvodního od-
dělení Policie Čr.

4. 6. 2016 v 19.45 hodin při kontrole síd-
liště Vajgar byla hlídka městské policie za-
stavena mužem, který uvedl, že byl fyzicky 
napaden v  Bistru-café u  bývalé Billy, kam 
hlídka ihned zamířila. Zde byl i  útočník, 
který strážníkům situaci popsal tak, že na-
padený muž hrubými a neslušnými výrazy 
urážel jeho přítelkyni. Proto mu řekl, ať ta-
kového jednání zanechá, načež muž zare-
agoval dotazem „chceš se prát?“ a  k  dvo-
jici se přiblížil. To neměl dělat, protože 
dostal jednu mezi oči. Pod vidinou bez-
vadné rvačky se proti útočníkovi rozběhl 
a dostal druhou, po které si ustlal na zemi. 
Poté z bistra odešel. Toto potvrdili i ostatní 
hosté bistra. nicméně napadený odmítal 
s  hlídkou MP spolupracovat a  požadoval 
hlídku oo PČr, která byla tedy přivolána 
a věc si převzala.

5. 6. 2016 v  15.15 hodin si na  chodníku 
v parčíku na nábřeží ustlal cyklista (21 let), 
kterého alkohol zmohl víc, než je zdrávo. 
Turisty již nebavilo ho překračovat, pro-
to na  místo přivolali hlídku MP, která opil-
ce probudila. Ten se opřel o bicykl a rozváž-
ným krokem se vydal k domovu. následující 
den ho strážníci kontaktovali a  za  přestu-
pek proti veřejnému pořádku mu vyměřili 
blokovou pokutu.
7. 6. 2016 klamavá reklama zmámila dů-
chodce (83 let) natolik, že při běžném ná-
kupu v  kauflandu navíc odcizil lepidlo 
na  zubní protézu renomované značky.  
Za pokladnou ho však zastavil detektiv, kte-
rý přivolal strážníky a čiperného staříka ny-
ní čeká blokové řízení.

Rudolf Gabriel

policie Čr  

Letní prázdniny - děti jsou samy doma
V  případě, že děti zůstanou některé dny 
samy doma bez dozoru dospělých, měly 
by být poučeny o základních pravidlech, 
jak se chovat v  různém prostředí  a  růz-
ných situacích.  Měly by znát i  možnosti, 
jak trávit svůj volný čas bezpečně. nemu-
sí totiž  zůstat samy jen doma, ale bu-
dou samy venku, na koupališti, na silnici, 
na hřišti, apod.
děti by měly znát různé způsoby a  mož-
nosti,   jak dát rodičům o  sobě zprávu 
o tom, že jsou v pořádku, kde a s kým jsou 
a kdy se vrátí domů,  jak a kdy použít   te-

lefon, mobilní telefon nebo  internet.  děti 
by měly být připraveny a znát základní va-
rianty volání o pomoc, např. …tohle není 
můj tatínek, pomozte mi…apod.
doporučujeme, aby rodiče vedli své dě-
ti od  raného věku k základním pravidlům 
ochrany života, zdraví a majetku. Platí zása-
da, že čím je dítě mladší, tím je ohroženěj-
ší. Pokud by zůstalo dítě samo doma, mělo 
by znát pravidla, jak se chovat. rodiče by 
měli být ti nejbližší, kterým dítě důvěřu-
je, měli by znát své dítě a tudíž také vědět, 
co mohou od svého „drobečka“ očekávat. 
V  tom smyslu pak zaměřit svá ponaučení 

a to ve smyslu ochrany života, zdraví a ma-
jetku a vhodného využití prázdnin. rodiče 
by měli mít základní informace,  jak přede-
jít únosu či útěku dětí, měli by vědět, jak se 
zachovat, když se dítě ztratí.
V případě zjištěné  ztráty nezletilých dě-
tí je nutné  ihned  volat Policii Čr, u star-
ších dětí záleží na  konkrétní situaci. Po-
kud rodiče vědí o tom, že jsou jejich děti 
nespolehlivé a často chodí domů pozdě, 
pak je na místě, aby s oznámením na po-
licii počkali do doby, než sami prohleda-
jí okolí domova, zavolají kamarádům své-
ho dítěte, apod. 

Prevence:

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Město Jindřichův hradec připravuje v  le-
tošním roce projekt „regenerace parku pod 
Gymnáziem V. nováka“, na  jehož realizaci je 
poskytnuta podpora ve výši 80 % ze Státního 
fondu životního prostředí. V rámci tohoto pro-
jektu bude v parku ošetřena část dřevin a sou-
časně vytvořeny drobné prvky podporující 
druhovou rozmanitost parku. kromě ošetření 
56 ks dřevin dojde k vytvoření loggeru nebo-
li broukoviště, podpoře květnatých trávníků, 
údržbě tůněk, dosadbě keřového patra a zbu-
dování suché skládané zídky.  
Již v těchto dnech můžete v parku vidět postupně 
vznikající logger - broukoviště. To je místo, na kte-
ré jsou ukládány části kmenů či větví, ve kterých 
byl zjištěn výskyt larev vzácnějších druhů hmyzu. 
Tyto larvy zde mohou dokončit vývoj a přemě-
nit se v dospělého motýla, brouka apod. Logger 

slouží také jako úkryt, stanoviště pro sběr potravy 
či rozmnožování dalším živočichům.  
Zásadní změnou v parku je režim sečení, kdy 

se z  důvodu podpory květnatého trávníku 
bude plocha mezi nežárkou a panelovou ces-
tou kosit pouze 1-2 x ročně. cílem je umožně-
ní vykvetení zejména dvouděložných rostlin, 
čímž získáme nektarodárné rostliny pro denní 
motýly a prostor pro další živočichy, živicí se 
rostlinami a jejich nektarem. 
další viditelnou změnou jsou mírně prohlou-
bené a vyčištěné tůňky, ve kterých se zachy-
cuje povrchová voda, ty jsou důležité pro 
obojživelníky a drobné vodní živočichy. 
V  průběhu roku bude ve  spodní části parku 
doplněno keřové patro o výsadbu vrb, tavol-
níků, kalin, a  vybudována bude suchá zídka 
pro úkryt a  zimování plazů. Tento projekt je 
realizován za finanční podpory SFŽP a MŽP.

František Chmelík

Regenerace parku pod Gymnáziem V. Nováka
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 13. 5. 2016 do 12. 6. 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

Růžena PÍCHOVÁ, Mnich 11. 12. 1926 13. 5. 2016
Jan KALVAS, Lásenice 5. 6. 1943 15. 5. 2016
Ing. Vladimír ČERŇANSKÝ, Jindřichův Hradec 26. 3. 1937 15. 5. 2016
František HANUS, Mostečný 28. 4. 1926 15. 5. 2016
Stanislava NEKOLOVÁ, České Velenice 10. 10. 1931 16. 5. 2016
Marie KECLÍKOVÁ, Jindřichův Hradec 8. 5. 1927 16. 5. 2016
Stanislav MAXA, Vydří 1. 7. 1931 17. 5. 2016
Ludovít STANÍK, Jindřichův Hradec 5. 9. 1932 21. 5. 2016
Zdeněk GRAUSAM, Nová Bystřice 8. 3. 1960 21. 5. 2016
Bohumil JELÍNEK, Jindřichův Hradec 7. 3. 1933 25. 5. 2016
Ján HALČIN, Nové Syrovice 14. 4. 1954 26. 5. 2016

František DOMIN, Nová Včelnice 28. 7. 1926 28. 5. 2016
Marie MAREŠOVÁ, Dolní Skrýchov 28. 9. 1937 30. 5. 2016
Miroslav ROH, Senotín 3. 3. 1939 3. 6. 2016
Zdeňka HANZLOVÁ, Jindřichův Hradec 1. 12. 1945 7. 6. 2016
Vladimír POKORNÝ, Jindřichův Hradec 2. 10. 1935 8. 6. 2016
Miloslava ŠIRMAROVÁ, Dívčí Kopy 1. 8. 1928 9. 6. 2016
Věra  SVOBODOVÁ, Jindřichův Hradec 14. 9. 1929 9. 6. 2016
Ladislav ŠKODA, Žirovnice 23. 1. 1942 10. 6. 2016
Zdeněk OUPOR, Jemčina 25. 12. 1943 10. 6. 2016
Dagmar ŠAMALOVÁ, Jindřichův Hradec 2. 9. 1937 11. 6. 2016
Mgr. Jaroslav BŘICHÁČEK, Jindřichův Hradec 12. 6. 1946 12. 6. 2016

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

spoleČenská kronika

 �Dopravní soutěž mladých cyklistů – krajské kolo
dopravní policisté a  tisková mluvčí z J. hrad-
ce se společně zúčastnili krajského kola sou-
těže mladých cyklistů, která se uskutečnila  
3. června 2016 ve Studené. Žáci soutěžili v pě-
ti disciplínách. na dopravním hřišti byly vytý-
čeny jednotlivé  úseky (stanoviště), nad kte-

rými bděli dopravní policisté ondřej novák 
a  Petr Šimic společně se strážníky města da-
čice. Policisté dohlíželi na plnění úkolů na do-
pravním hřišti a rovněž zapisovali výsledky jed-
notlivých žáků. nejlepší cyklisté ze Studené 
postupují do republikového kola. První místo 

v obou kategoriích vyhrála ZŠ hoštice. Jindři-
chohradečtí zástupci a výherci kola okresního 
ze ZŠ Jarošovská se ve starší kategorii umístili 
na krásném druhém místě. V mladší kategorii 
pak ZŠ Janderova obsadila místo šesté.

Hana Millerová

 �Dětský den pořádala opět IPA a NOS z J.Hradce
Stejně jako v  předešlém roce, kdy počasí 
příliš nepřálo, se i v roce letošním od sobot-
ního rána 21. května upíraly oči všech pří-
tomných organizátorů na střelnici v dolním 
Skrýchově opakovaně k  obloze. důvodem 
byl další ročník policejního dětského dne, 
který odpoledne i letos pořádala Jindřicho-
hradecká Územní skupina mezinárodní po-
licejní asociace iPa a  nezávislý odborový 
svaz Policie Čr pro děti svých členů i ostat-
ních policistů, občanských zaměstnanců 
a sponzorů. Přes veškeré obavy se prognó-
za deště nakonec nevyplnila a tak si mohlo 
nejméně 114 soutěžících dětí užít opravdu 
vydařeného počasí. Zatímco prostor před 
střelnicí zcela opanovala těžká technika Vo-
jenského útvaru a  hasičského záchranné-
ho sboru z J. hradce, v prostoru střelnice si 
mohli účastníci prohlédnout vozidla v bar-
vách Policie Čr i Městské policie Třeboň. Již 

tradiční ukázky výcviku policejního služeb-
ního psa a scénky jindřichohradeckého klu-
bu vojenské historie v  prvorepublikových 

uniformách doplnila ukázka maskérky Čes-
kého červeného kříže, jejíž umění, spočíva-
jící ve vytvoření zdání nejrůznějších zranění 
na kůži účastníků, bylo dětmi s  radostí vy-

užíváno. Velký úspěch zaznamenala rovněž 
ukázka policistů, kteří jsou členy krajské po-
řádkové jednotky sekce J. hradec. Tito před-
vedli, jak zneškodnit demonstranty či pa-
chatele diváckého násilí. Značnému zájmu 
se těšil rovněž „kriminalistický technik“. Ten 
každého malého pachatele obdaroval fot-
kou, tzv. „trojdílkou“, a  ještě mu otiskl uka-
zováček na  papír a  vložil jej do  pomyslné 
policejní databáze. děti si tak mohly zábav-
ným způsobem přiblížit něco z práce svých 
rodičů a  získat vztah k  povolání příslušní-
ků bezpečnostních sborů. Po  vyprázdnění 
soutěžních stanovišť se vyhledávaným sta-
lo také svezení veteránem amerického vo-
jenského Jeepu. celé odpoledne proběhlo 
ve  velice příjemné atmosféře ke  spokoje-
nosti všech zúčastněných a především de-
sítek obětavých osob, které se na přípravě 
a realizaci dětského dne podílely.  
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 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 10. června 2016 se usku-
tečnilo vítání občánků místosta-
rostkou města Petrou Blížilo-
vou v  refektáři Muzea fotografie 
a  moderních obrazových médií. 
Přivítané na  svět byly tyto dě-
ti: Jan Vlasatík, Jan cibrík, Vikto-
rie houbová, Jan kadlec, richard 
konečný, Matylda kulová, diana 
Lazorišáková, izabela Marešová, 
Matěj Vyhnálek, Matěj Mazanec, 
Jan novotný, Jan Petrák, Johana 
Slaninová, adéla Trpáková, hynek 
Tyšer a Bára Urbanová. 

Karolína Průšová 
Foto: Jindřichohradecký deník

V pátek 17. června 2016 se usku-
tečnilo vítání občánků místosta-
rostkou města Petrou Blížilovou 
v refektáři Muzea fotografie a mo-
derních obrazových médií.  Přiví-
tány byly tyto děti: dominik ko-
tyza, david coufal, nela Jírová, 
alexandr novák, anna Pohněta-
lová, Zora Bulíčková, antonín Sol-
dán, ellen Strachotová, Vladimír 
Štěpán a Markéta Vítková.

Karolína Průšová 
Foto: Jindřichohradecký deník
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7. července 1916
Vyznamenání
V uznání vynikajících zásluh pro-
kázaných po  celou dobu trvání 
války v  zámecké nemocnici pro-
půjčil Jeho c. a  k. Výsost, nejjas-
nější pan arcivévoda František 
Salvátor jménem Jeho cís. a král. 
apoštolského Veličenstva, ředite-

li velkostatku Jeho excellence pa-
na hraběte eugena Černína panu 
eduardu Běhálkovi, jakožto adm. 
správci hraběcího zámeckého la-
zaretu v Jindř. hradci, čestný od-
znak Červeného kříže ii. třídy 
s válečnou dekorací.
Výstava
Již v  neděli dne 9. července t. r. 
otevřena bude výstava, kterou 
pořádá obecná a měšťanská ško-
la dívčí v Jindř. hradci. Vystaveny 
budou moderní práce bývalých 
i letošních žákyň jednoroč. učeb-
ného kursu, které pracovány by-
ly v  učeb. hodinách technických 
moder. prací, jimž vyučuje pí.   
a. haškovcová, vdova po lékární-
ku. S výstavou touto spojena bu-
de výstava maleb a kreseb odbor-
né učitelky slč. anny raimanové. 
Zároveň bude otevřena prodej-
na drobných ručních prací, kte-
ré s  láskou a  pečlivostí zhotovily 
žákyně velké i maličké a na které 
teď zírají s  touhu, aby také svou 
prací vyzískaly něčeho pro sirot-
ky po padlých vojínech. 
Sbor učitelek zdejší městské 
opatrovny
oslaví ukončení 40letého školní-
ho roku výstavkou a  prodejem 

dětských prací ve prospěch sirot-
ků po padlých vojínech. 
Jednoroční pokračovací kurs 
při měšť. dívčí škole (IV. ročník) 
v J. Hradci
Letos spíše než jindy nutno naše-
mu ct. obecenstvu připomenou-
ti pokrač. kurs zřízený při dívčí 
měšť. škole, jež po 7 let tak výbor-

ně se osvědčuje, neboť v příštím 
školním roce asi jen velmi stěží 
a  jen v nejnutnějším případě vy-
praví rodiče dcery své pro další 
vzdělání mimo domov. Z  učeb-
ných předmětů literních buď-
tež připomenuty zvláště: jed-
noduché účetnictví, literatura 
domácí i  cizí, domácí hospodář-
ství, zdravověda, denně němec-
ká konversace, jazyk francouzský 
aj. V  oboru moder. technických 
prací zahrnuta jest nejen malba 
na  látce, dřevě a  porcelánu, ale 
i zpracování kovu, intarsie, plete-
ní proutěných košíčků, vypalová-
ní a žehlení na látce i dřevě. 
Z vojenské plovárny
dnem 1. t. m. začal ii. semestr le-
tošní mnohoslibné saisony a  té-
hož dne převzal velitelství o sport 
ten velmi se zajímající nadporu-
čík pan karel kordula. návštěva 
plovárny je stále četná, za  par-
ných dnů neobyčejně silná. Všu-
de vládne vzorný pořádek a veli-
telství hledí všemožně každému 
přání vyhověti a pobyt na plovár-
ně koupajícím se co nejvíce zpří-
jemniti. dne 5. t. m. podrobila se 
zkoušce v  plování paní hana Ja-
nů a  po  krátké době učení ob-

stála tuto znamenitě. Vzdálenost 
od plovárny na ostrov a zpět pře-
plovala za 8 minut 31 vteřin s nej-
větší lehkostí a elegancí. 
Potrestání zaslouží děvčata T. a H.,
která nestydí se a chodí za vojíny 
u tabulek se koupajícími a jim pa-
mlsky nabízejí. 
14. července 1916
Z městské aprovisace
dne 14. července zahájí městská 
aprovisace prodej nových bram-
bor ve dvoře u Zeisů (Sirotčinec). 
Prodávati se bude pouze v  ma-
lých částech 1 kg za  20 hal. Zá-
možnější vrstvy obyvatelstva se 
žádají, aby tyto brambory neku-
povaly a přenechaly je chudšímu 
obyvatelstvu. 
Z vojenské plovárny
rekord v  plování dosáhl dne  
10. t. m. kadet strážmistr pan an-
tonín Prokeš ze Třeboně, přiděle-
ný k  oddělení strojních pušek c. 
a k. drag. pluku knížete Liechten-
steina, obplaval velký i malý Vaj-
gar beze vší sebemenší přestávky 
za 2 hodiny, 15 minut. Teplota vo-
dy byla 21°c, vzduchu 23°c. ryb-
ník velký a malý zaujímá prostoru 
50 hektarů, a proto lze výkon pá-
ně kadetův skutečně obdivovati. 
21. července 1916
Výtěžek
školní výstavy a  bazaru pořá-
daného ve  dnech 9., 10. a  11. 
července … čistý výnos činil 
1010,61 kč. Částka tato odevzdá-
na byla c. k. okresnímu hejtman-
ství v Jindř. hradci se žádostí, aby 
bylo povoleno užíti obnosu to-
ho na zaopatření jednoho sirotka 
po padlém zdejším příslušníku.
Komu patří kapři?
Četnický vícestrážmistr pan J. Sa-
kava na  své nedávné obchůz-
ce natrefil nedaleko J. hradce 
po  světě se potulující kramáře 
s  vozem. Zastavil se u  nich a  je-
ho bystrozraku neušlo, že členka 
společnosti Fr. Fialová něco pod 
šatmi skrývá a proto ji vyzval, by 
skrývané ukázala. F. po  krátkém 
otálení vyndala hrnec se 4 velký-
mi kapry, o nichž pravila, že jeden 
z  jejích společníků Stehlík v  jis-

pohledy do historie

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
V červenci roku 1916 vévodily stránkám zdejšího týdeníku Ohlas od Nežárky zprávy o řadě vojenských vyznamenání při-
dělených členům zdejšího pluku. Aktuální byly též zprávy ze škol o ukončení školního roku a otevření nových kurzů při 
měšťanské dívčí škole, kde byla též uspořádána výstava prací žákyň a výstava maleb a kreseb odborné učitelky Anny Rai-
manové. Výtěžek výstavy byl přes tisíc korun a byl věnován na zaopatření jednoho válečného sirotka. Zchlazení i rozptýle-

ní poskytovala místním v parném létě vojenská plovárna, která pod velením nadporučíka Karla Korduly pořádala zkoušky v plavání, při nichž plavci na čas pře-
konávali vzdálenost od plovárny k ostrovu a zpět. Antonín Prokeš z Třeboně pak dokonce obeplaval celý rybník Vajgar v rekordním čase dvě hodiny a 15 minut.

tém potoku chytil. S vysvětlením 
nebyl ochránce majetku spoko-
jen a  proto kapry skonfiskoval,  
Fialovou, která nemá žádného 
stálého bydliště a zde známou ne-
ní, zatkl společně s jejími průvod-
čími J. Vicanem a F. Stehlíkem. 
28. července 1916
Změna hodin na plovárně
Ježto se ukázalo, že dosud ob-
vyklé odpolední hodiny od  2-4 
pro pilné navštěvovatelky nesta-
čí, prodloužila správa odpolední 
hodiny pro dámy do 5 hod.; v dů-
sledku toho mění se doba pro pá-
ny od  5 – 8 hod. Poukazujeme 
na insert.
--------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionál-
ní tituly můžete studovat v  knihov-
ně jindřichohradeckého muzea, 
která sídlí v  budově minoritského 
kláštera vedle kostela sv. Jana Křti-
tele a  je veřejnosti přístupna každé 
pondělí a  středu od  12.30 do  15.30 
hodin. Až do  konce letošního ro-
ku je v  konferenčním sále Muzea 
Jindřichohradecka ve  Štítného 
ulici instalována výstava PRV-
NÍ SVĚTOVÁ VÁLKA - Život v  Jin-
dřichově Hradci na  stránkách 
týdeníku Ohlas od  Nežárky. Ote-
vírací doba denně kromě pon-
dělí (v  červenci a  srpnu denně)  
9.00 - 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin.

Štěpánka Běhalová
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spolky, zájmové a vzdělávací organizace

 � Členové Klubu historie letectví se vydali na další expedici
expediční tým našeho klubu historie letec-
tví Jindřichův hradce se vydal na cestu ráno 
26. května 2016. Připravili jsme trasu krátkou, 
směrovanou na  Slovensko a  do  Polska. Té-
matem byla jako každoročně dokumentace 
osudů a  hrobů čs. válečných letců, mapová-
ní vojenských a válečných lokalit, včetně se-
tkání s  kolegy, slovenskými leteckými histo-
riky. navštívili jsme postupně Malacky a poté 
vrch Bradlo, kde je vystavěna mohyla tragicky 
zesnulému čs. ministrovi války Milanu. r. Šte-
fánkovi. další cesta nás zavedla do Bratislavy 
na Slavín, následně k hrobu legendárního stí-
hacího pilota otty Smika, dFc a prvého veli-
tele 312. čs. stíhací perutě raF Jána Ámbruže. 
Poté jsme pokračovali do centra Slovenského 
národního povstání, včetně Zvolenu a Banské 
Bystrice. 
expedice nesla název podle místa tragické 
smrti 7. října 1944 stíhacího pilota Bohumila 
Mráze z Bořetína u Mnichu na deštensku. Mís-
to havárie němci sestřeleného letounu La-5 
Fn je označeno pomníčkem, z místa jsme pro 
naše Letecké muzeum deštná přivezli dva za-
jímavé fragmenty z Mrázova stroje. navštívili 
jsme také povstalecké letiště Tri duby a polní 
letiště 1. čs. stíhacího pluku v SSSr poblíž ob-
ce Zolná. Zde jsme se setkali se známým slo-
venským historikem Petrem Ušiakem, který 

má na kontě několik vykopaných německých 
a amerických letounů z období ii. světové vál-
ky. další cesta nás zavedla do východosloven-
ských košic. Zde jsme mimo leteckého muzea 
navštívili kryptu s ostatky studenta jindřicho-
hradeckého jezuitského gymnázia Františka 

ii. rákócziho (v J. hradci pobýval od 3. dubna 
1688 do roku 1690), který se později proslavil 
jako vůdce protihabsburského uherského po-
vstání v letech 1703 - 1711. Pokračovali jsme 
do  oblasti bojišť v  okolí Liptovského Mikulá-
še, kde stál v čele jedné z  jednotek generála 
Ludvíka Svobody rodák z  Lásenice Jan Pon-
dy. následující dny jsme se věnovali detailní-
mu mapování slavného dukelského průsmy-

ku a  Údolí smrti. nezapomenutelným nám 
zůstane výjezd terénním vozem v doprovodu 
bývalého starosty obce kečkovce na kótu 715, 
do Filipovského sedla a po zdejším okolí. Prá-
vě zde, v jedné z částí postupující fronty, jsme 
prošli bojové linie s dodnes velice dobře pa-
trnými zákopy z  podzimu roku 1944, včetně 
palpostů s bývalými hroby našich vojáků. 
V závěru expedice jsme se vydali přes Svidník, 
polské městečko dukla a  nowosielce s  hro-
madným hrobem příslušníků ii. paradesantní 
brigády v SSSr, k městečku Sanoku. Zde do-
dnes stojí betonové pevnosti Molotovovy li-
nie, budované Sovětským svazem v  letech 
1940 - 1941 na  svých západních hranicích. 
odtud jsme pokračovali do  města Przemy-
šl na polsko ukrajinské hranici. Město je zná-
mé především z  bojů i. světové války v  roce 
1915, včetně účasti rakousko-uherských vojá-
ků z jihu Čech. Během návratu do vlasti jsme 
navštívili skvělé Letecké muzeum v  krakově, 
poté koncentrační tábor osvětim ii - Březin-
ka a v obci Brzezce pak hrob čs. stíhacího pi-
lota Michala Minky, který zahynul na samém 
sklonku války 20. dubna 1945. do Jindřichova 
hradce jsme se vrátili v pátek 3. června po uje-
tí bezmála 2 400 km.          

Vladislav Burian
Foto: Archiv KHL J. Hradec

 �Na kole dětem – byli jsme při tom
dne 6. 6. 2016 jsme měli možnost účastnit 
se jízdy v pelotonu akce „na kole dětem“. Ga-
rantem této akce je osminásobný mistr světa 
v jízdě na vysokém historickém kole Josef Zi-

movčák. chceme touto cestou poděkovat ro-
dičům našich dětí z 2. a a 4. a, kteří ochotně 
napomohli škole při účasti v  7. ročníku akce 
„na  kole dětem“. nejenom že děti dopravili 

i s koly do Jindřichova hradce, ale někteří i při-
jali účast a jeli s nimi přímo v pelotonu.
děti se sešly s vyučujícími na náměstí Míru, po-
té všichni absolvovali trasu po městském okru-
hu, zastavili se v  zahradním centru na  krátké 
občerstvení a pak dorazili na okraj města smě-
rem na novou Bystřici, kde svou osobní účastí 
přivítali celý peloton a připojili se k jízdě.
celá tato akce měla dobročinný účel - z výtěž-
ku finančních příspěvků chce pan Zimovčák 
a celý jeho tým přispět na rekondiční pobyty 
dětí po náročné onkologické léčbě. Jsme rádi, 
že díky ochotě rodičů našich dětí jsme mohli 
tuto akci podpořit.

Lenka Hrubá

Členové „Expedice Krahule 2016“ /zleva/: Jiří Růžička, Pavel Sa-
laba, Vladislav Burian, Vladimír Vondrka, Jaroslav Vobr a Miro-
slav Homola na polním povstaleckém letišti u obce Zolná. 

 � Čechoslováci si v Británii připomněli Den vítězství
Začátkem května se uskutečnil v  čs. vojen-
ské sekci hřbitova v  anglickém Brookwoodu 
u Londýna pietní akt u příležitosti oslav 71. vý-
ročí dne vítězství spojenců ve ii. světové vál-
ce. akci jako každoročně uspořádal Svaz letců 
svobodného Československa. 
Za ambasádu České republiky se akce zúčast-
nil velvyslanec Libor Sečka a vojenský přiděle-
nec plk.  Jiří Svatoš, za Slovensko velvyslanec 
L´ubomír rehák a vojenský přidělenec plk. Mi-
lan Gavlas. Mezi čestnými hosty pietního aktu 

byli čs. váleční letci raF generál ivan Schwarz 
(vlevo) a plukovník arnošt Polák, ale také Ja-
na a Vladislav Burianovi z Jindřichova hradce. 
celá, bezmála hodinová pietní akce, se nesla 
v duchu společné dlouholeté československé 
pospolitosti, včetně produkce české a sloven-
ské státní hymny. oba váleční veteráni raF 
v  závěru akce přijali čestné členství v  klubu 
historie letectví a s tím související klubové če-
pice. 

Vladislav Burian
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ojedinělé – jejich děti i vnoučata jsou dávno do-
spělé, setkání s novým darem života je výjimeč-
né a obohacující. reakce na Marečka jsou navý-
sost něžné, laskavé. děkujeme jeho mamince, že 
je s ním i s námi stále na společné cestě!
dalším květnovým „dárkem“ bylo setkání seniorů 
v sociálně terapeutické dílně okénko. Spolu s ko-

ordinátorkou d-klubu Ja-
nou Vojáčkovou jsme jed-
noho dne přistavily dvě 
auta před dS v otíně a ně-
kolik jeho obyvatel odvezli 
na odpolední kávičku spo-
jenou s prohlídkou oken. 
odpoledne se vydaři-

lo. naši návštěvníci byli příjemní, uvolnění a plní 
humoru. Bonusem akce bylo vyprávění pana k., 
který nám zpřítomnil řadu zážitků z  jeho mysli-
veckého života. Pro nás, kteří se v těchto kruzích 

 �9. ročník Festivalu národopisných souborů v Jindřichově Hradci se blíží
V  sobotu 23. července 2016 přivítáme všech-
ny soubory i  diváky v  Muzeu Jindřichohradec-
ka v  objektu minoritského kláštera v  blízkosti 
kostela sv. Jana křtitele. Tato krásná kulturní ak-
ce přiláká každoročně mnoho návštěvníků. Stej-
ně jako v předešlých letech bude festival zahájen 
před kulturním domem Střelnice, kde vystou-
pí od  12.30 hodin chodský soubor Mrákov 
a ve 13.00 hodin, po slavnostním zahájení sta-
rostou města Jindřichův hradec Stanislavem 
Mrvkou a starostou obce Jarošova nad nežárkou 
Bohumilem rodem, vyjde krojovaný průvod Pan-
skou ulicí na náměstí Míru, kde se každý soubor 
představí  krátkou upoutávkou. Pozvání krojové 
družiny z Jarošova nad nežárkou přijaly soubory 

FS Libín z Prachatic, FS Bejvávalo z Prahy a chod-
ský soubor Mrákov. Společně v průvodu projde-
me městem na  místo konání vlastního festiva-
lu do Muzea Jindřichohradecka, do příjemného 
prostředí zahrad minoritského kláštera. Všech-
ny účastníky zde přivítá ředitel Muzea Jindřicho-
hradecka Jaroslav Pikal. Od 14.00 hodin začnou 
vystoupení jednotlivých souborů. Po celou dobu 
festivalu bude pro návštěvníky zajištěno občers-
tvení. V  případě nepříznivého počasí se festival 
národopisných souborů uskuteční v  domě dětí 
a mládeže v růžové ulici. Projekt je realizován s fi-
nanční účastí Jihočeského kraje a nadačního fon-
du rozvoje města Jindřichův hradec. děkujeme 
všem, kdo festival finančně podpořili a podpoří.

Všechny srdečně zveme, potěší vás lidové písnič-
ky, tance a pestré lidové kroje. na celé odpoled-
ne je připraven bohatý program. 

Marie Šlechtová

 �Hradozámecké historické slavnosti budou věnovány Karlu IV.
Prožijte historické odpoledne a večer ve společ-
nosti rytířů, dam, tanečnic a panošů! kdy a kde? 
V  sobotu 30. července na  Státním hradu 
a zámku Jindřichův Hradec. celá akce je věno-
vána výročí narození karla iV. a jeho době. Budete 
svědky několika vystoupení z doby karla iV. a ta-
ké se budete moci naučit tanec z této doby. Pro-
jdete se po historickém tržišti, kde uvidíte ukázky 
vybraných řemesel, nahlédnete do historických 
stanů a budete svědky života v táboře. V Černé 
kuchyni  budete moci ochutnat dobroty přímo 

zde uvařené podle staročeských receptur. na va-
še ratolesti čekají dětské hry, zkouška zbroje, 
ukázky několika druhů středověkých zbraní a ta-

ké interaktivní vystoupení, na jehož konci se sta-
nou rytířem. Brána slavností  se otevírá v  10.00 
hodin a v 11.00 hodin bude následovat historic-
ký průvod městem. Bližší informace o programu 
najdete na plakátech a internetu. Vstupenka (do-
spělí 100 kč, důchodci 80 kč, děti od 6 let 50 kč 
a děti do 6 let zdarma) platí na celý den, obdrží-
te také návratku. Večer zakončí velkolepá ohňová 
show. historické slavnosti pořádá skupina histo-
rického šermu Jindřich z Jindřichova hradce. 

Michaela Novotná 

 �Absolventi jindřichohradeckého gymnázia se sešli po pětašedesáti letech od maturity
V sobotu 11. června se v penzionu Pod zám-
kem sešla společnost deseti starých pánů 
a jedna stará dáma, aby vzpomenuli výročí své 
maturity na Gymnáziu Vítězslava nováka v ro-
ce 1951. Sjíždějí se sem každý rok a v krásných 
kulisách města vzpomínají na své již zemřelé 
spolužáky, na  své skvělé profesory, na  výle-
ty na Barboru, na studentskou kapelu, na ta-
neční, na  bohatý kulturní, sportovní a  spo-
lečenský život poválečných let. Své vzdělání 
uplatnili v  různých oblastech veřejného ži-

vota, v  průmyslu, školství, ve  vědě, pracova-
li i v zahraničí, jsou mezi nimi dva spisovate-
lé a jeden nositel ocenění Česká hlava! Všichni 
vděčně vzpomínají na vysokou úroveň své „al-
ma mater“. Pravda, některým z nich režim ne-
dovolil získané schopnosti uplatnit. Teď spolu 
každý měsíc pijí kávu ve společné „skajpkavár-
ně“, novinky o sobě si sdělují již pět let v elek-
tronickém Zpravodaji, své vzpomínky vydali 
v knize Ve stínu magnolií.

Klema Jelínková
Fotografie s  třídním profesorem Jiřím Zádrapou byla pořízena 
poslední den před maturitou v červnu 1951.

Motto: „Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, 
mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska.“

(Jaroslav Vrchlický) 
dar měsíce května, který nám dává okusit sílu 
probuzené přírody, se může u vnímavých lidí od-
rážet i v touze po zajímavých prožitcích, přijímá-
ní, dávání a sdílení daru laskavosti. 
Takto jsme prožívali inspirativní měsíc i v oknech 
a byli vskutku nejednou obdarováni. Jedním z da-
rů byl nejmladší dobrovolník Mareček Písař. Jeho 
maminka Jana s námi ušla kus cesty – od student-
ky – dobrovolnice v d-klubu, přes zaměstnanou 
dobrovolnici až po maminku – dobrovolnici.  Mě-
li jsme tu čest vyrobit jí svatební oznámení a přát 
vše dobré do nové etapy života, drželi palce při-
cházejícímu miminku. a miminko po pár měsících 
přišlo i mezi nás na supervizi, ale co je hlavní – mi-
minko s maminkou navštěvuje i domov seniorů. 
Pro některé z jeho obyvatel je toto setkání zcela 

 �Májová setkání v Oknech
nepohybujeme, to byl obohacující zážitek a pan 
k. měl hezký pocit z naslouchajícího publika.
Třetí setkání mělo ryze odborný charakter a usku-
tečnilo se na půdě FM VŠe. Týkalo se procesního 
řízení organizace a  realizovalo jej nadnárodní 
kompetenční centrum při FM VŠe ve spolupráci 
s oknY. Podstatný referát zde pronesl prof. ře-
pa, odborník v této disciplíně, dále své zkušenos-
ti z budování neziskové organizace, spolupráce 
s  neziskovým sektorem, vize a  možnosti před-
nesli Jaroslava Sedláková, předsedkyně správní 
rady, drahomíra Blažková, ředitelka, Tomáš dr-
nek, podnikatel a  Zdeňka Šindelářová, vedoucí 
odboru sociálních věcí Městského úřadu Jindři-
chův hradec. Přítomna byla řada zástupců orga-
nizací, které s okny spolupracují. Věříme, že toto 
setkání na odborné půdě pomůže prohloubit již 
dnes dobře fungující vztahy.

Drahomíra Blažková
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V  měsíci květnu jsme měli výroční členskou 
schůzi. V letošním roce máme již 263 členů. V sá-
le na Střelnici pořádáme 2x ročně besídky, a to 
k MdŽ a vánoční besídku. Je nám ctí, že se jich 
pravidelně zúčastňuje předseda senátu Milan 
Štěch, stejně tak starosta města Stasnislav Mrv-
ka, oba místostarostové, rychtář obce baráčníků 
a občas i hejtman Jihočeského kraje. Vždy máme 
krásný program. Vystupují zde děti z mateřských 
školek, základních škol, z domu dětí a mládeže, 
Základní umělecké školy, souboru Lena, klien-
ti Bobelovky, Jarošovská krojová družina a další. 
Vždy nás jejich vystoupení pohladí po duši.
V  uplynulých dvou letech jsme uspořádali  
12 zájezdů, z  toho sedmkrát se jednalo o  ná-
vštěvu divadel. Podívali jsme se i do zajímavých 
míst a měst v naší republice. Tyto zájezdy pečli-

vě připravují olga hokrová, Jiřina novotná a Vlas-
ta Fidlerová. Zájezdu se může zúčastnit pouze  
49 osob, máme proto radost, že pravidelných mě-
síčních přednášek se zúčastní až 90 členů. Téma-
ta jsou různá, například historie, cestopisy s pro-
mítáním, ochrana přírody, bezpečnost, bylinky, 

správná životospráva a další. Vždy se jedná o vel-
mi zajímavá témata. Máme pokaždé ochotné 
a  fundované lektory. Paní aldorfová připravuje 

spolu s ostatními členkami výstavky ručních pra-
cí. na tom všem má zásluhu výbor, který vše za-
jišťuje. Proto nikoho nepřekvapí, že výbor našeho 
sdružení zůstal po volbách prakticky ve stejném 
složení. nově je zde MUdr. Čechová, která s námi 
již dlouho spolupracuje. Staronovou předsedkyní 
je opět anička Vymětalová.
Poděkování patří právě zmíněnému výboru, dále 
městu Jindřichův hradec, které nám vychází ma-
ximálně vstříc a hlavně je pro nás důležitá finanč-
ní pomoc. Bez té bychom spoustu akcí nemohli 
uskutečnit. Za to jsme velice vděčni. Poděková-
ní patří i domu sociálních služeb za poskytnuté 
prostory, Muzeu Jindřichohradecka za vstřícnost 
a ochotu. dobrou spolupráci máme i s Policií Čr.

Dáňa Šprinclová

 �Činnost Jindřichohradeckého sdružení sociálních aktivit je vskutku různorodá

 � Jindřichohradeckým gymnáziem zněla slovenština
Ve  dnech 9. - 11. června 2016 navštívila naše 
město delegace slovenského Gymnázia J. kráľa 
ze Zlatých Moravců u nitry. na pozvání Gym-
názia V. nováka v  Jindřichově hradci přijelo 
třicet studentů a  šest pedagogů. navázali tak 
na tradici, která v  letošním roce slaví již šede-
sáté výročí. První kontakty mezi oběma střed-
ními školami byly navázány v roce 1956 a vzá-
jemnou spolupráci i výměnné pobyty studentů 
nepřerušily politické změny ani rozdělení Čes-
koslovenska. Jindřichohradečtí gymnazisté na-
vštívili Zlaté Moravce na podzim loňského ro-

ku a od té doby se na své slovenské kamarády 
moc těšili. Žáci byli ubytováni v rodinách a by-
lo zřejmé, že slovenština jim nedělá žádné po-

tíže. na programu byla nejen návštěva gymná-
zia, ale také prohlídka města, zámku a Muzea 
Jindřichohradecka s  jeho unikátními krýzový-
mi jesličkami. Páteční exkurze zavedla sloven-
ské hosty na kozí hrádek a do Tábora. největší 
odměnou organizátorům akce bylo vyjádře-
ní jedné ze slovenských studentek: „Bylo tady 
tak krásně, že sem určitě brzy přijedu s rodiči.“ Po-
děkování patří všem, kteří tuto akci podpořili, 
především jindřichohradecké pobočce banky 
Waldviertel Sparkasse 1842.

Jana Burianová

HVěZDárNA F. NušLA A ASTrOKLub PřI DDM V J. HrADCI
ÚKAZy NA ObLOZE V ČErVENCI 2016

Planety Merkur, Venuše zůstávají nepozorovatelné. Mars můžeme pozorovat v první polovině noci, Jupiter ještě večer nad západním obzorem. 
Saturn je vidět po většinu noci kromě rána, uran ve druhé polovině noci a Neptun lze spatřit kromě večera po většinu noci. 
Prohlídka Měsíce, zejména kolem první čtvrti, je velice lákavá. Slunce v tu dobu osvětluje Měsíc z pravé strany, 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. Měsíc si tak lze lépe 
představit trojrozměrně a obraz v dalekohledu je působivý. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. 
Také ostatní obloha s objekty, jindy dobře pozorovatelnými, v měsíčním světle mizí. Měsíc projde 4. července novem, 12. července první čtvr-
tí, 19. července úplňkem a 26. července poslední čtvrtí. 1. července je Měsíc v přízemí (365 959 km), 13. července v odzemí (404 308 km) 
a 27. července opět projde přízemím (369 627 km). Za jasného počasí můžeme vidět i na Slunci mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná mís-
ta, mající rozdílnou teplotu - chladnější sluneční skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme 
také sluneční protuberance a další zajímavé děje. Letní obloha, jakožto ale i kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí: na-
příklad množství mlhovin a hvězdokup, planetárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd. 

•	2.	7.	ve 4.00	hodiny	–	Měsíc	v konjunkci	s α	Tau	(Aldebaran	0,4˚	severně)
•	4.	7.	v 17.00	hodin	–	Země	nejdále	od Slunce	(152,1	miliónu	km)
•	7.	7.	ve 4.00	hodiny	–	Merkur	v horní	konjunkci	se	Sluncem
•	7.	7.	ve 	23.00	hodin	-	trpasličí	planeta	(134 340)	Pluto	v opozici	se	Sluncem
•	14.	6.	ve 23.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s Jupiterem	(Měsíc	1,3˚	jižně)
•	14.	7.	ve 24.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s Marsem	(Měsíc	6,8°	severně)

•	16.	7.	v 7.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	se	Saturnem	(Měsíc	2,9˚	severně)
•	22.	7.	v 10.30	hodin	-	Slunce	vstupuje	do znamení	Lva
•	28.	7.	ve 4.00	hodiny	-	Saturn	v konjunkci	s α	Sco	(Antares	6,2°	jižně;	večer	na jihu		
a jihozápadě	seskupení	Marsu	a Saturnu	s Antarem)
•	30.	7.	-	maximum	meteorického	roje	Jižních	δ	Akvarid	(ZHR	16)

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 22.00 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. Hromad-
né a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontaktech, s minimálně tří-
denním 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 červenci 2016:

Návštěvní hodiny pro veřejnost 
v červenci 2016:

úterý a pátek:15.00 – 18.00 hodin, 21.00 – 23.00 hodin

Vstupné pro školní exkurze 10 Kč/dítě (víkendy a svátky – 30 Kč/dítě),  
pedagogický doprovod zdarma.
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vádí P. Pokovba). další informace 
o  jednotlivých Toulkách nalez-
nete na  webu Muzea Jindřicho-

hradecka, v  informačním stře-
disku města Jindřichův hradec 
a na obou pokladnách Muzea Jin-
dřichohradecka, kde si také mů-
žete vstupenky zakoupit. 

Vladislav Burian
Foto: Vladislav Burian

ChCete náS?
Maty, kříženec, pes, 3 roky, kastrovaný
Maty je mladý aktivní pes, miluje lidskou spo-
lečnost. S ostatními pejsky vychází prozatím 
dobře, kočičky mu nevadí. Byl zvyklý žít celo-
ročně venku, ale nyní si zvyká v bytě, je čistot-
ný a má rád děti.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Dorinka, kříženka, fena, 7 let, kastrovaná
dorinka je fenečka střední velikosti (cca 15 kg). 
ostatní pejsky i  kočičky toleruje, ale je do-
minantnější povahy a  jako jedináček by by-
la nejspokojenější. k  lidem, co zná, je veli-
ce kontaktní a chodí 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. ovlá-
dá základní povely, je poslušná. noví páníčci by měli být trpěliví a po-
skytnout jí dostatek času na aklimatizaci v novém domově.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Lara, kříženka, fena, 4-5 let, kastrovaná
Lara je fenka většího vzrůstu (30 kg). ke svým 
lidem je velice hodná, od  cizích si však drží 
odstup. Je ostřejší povahy, na nové lidi si nej-
prve musí zvyknout, než je přijme. Je zvyklá 
žít venku a  perfektně hlídá. ostatní psy ne-
musí, ale zvykla by si.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Nelča, kočka, starší, kastrovaná
nelča je přítulná kočička. hodná, mazlivá, 
s ostatními kočičkami bezproblémová. Je čis-
totná, zvyklá v bytě celý život. S pejsky nemá 
problém.

Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Dami, kočička, narozena cca v srpnu 2015 
Budoucí kastrace je podmínkou adopce. da-
mi je hodná, mazlivá, na  záchůdek chodí 
předpisově. Pejskové a  ostatní kočičky jsou 
kamarády.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Vrkalka, kočka, velmi stará
Vrkalka je stará kočička, již nemá žádné zoubky, takže přijímá jen 
měkkou stravu. Je velmi mazlivá, hlazení zbožňuje a sama se ho doža-
duje, chování se jí moc nelíbí. 
Vrkalka jsme ji pojmenova-
li podle zvláštních hrdelních 
zvuků, které vydává. S ostat-
ními kočičkami bezproblé-
mová. Je velmi čistotná. 
Zdravotní stav: Přišla s obrov-
skou rýmou a výtoky z očí, to 
se podařilo antibiotiky vylep-
šit, ale i tak jí zůstávají vřídky 
na víčkách a hlavně má trvale 
již poškozeny plíce, zřejmě neustálými záněty. V domácím prostředí jí 
to moc nevadí, na venkovní pobyt to ale již není. Její dýchání je slyši-
telné, ale zvyknete si na to.
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

 �Do kostela sv. Jana Křtitele  
se vrací noční prohlídky
od června se do kostela sv. Jana 
křtitele v Jindřichově hradci vrá-
tily komentované Toulky nočním 
tajemným kostelem. Jako každo-
ročně se prohlídek střídavě ujali 
archeolog muzea Mgr.  Vladislav 
Burian a  renomovaný průvodce 
Bc.  Petr Pokovba. Toulky budou 
probíhat především během čer-
vence a srpna.  
Proč tedy navštívit kostel sv. Jana 
křtitele a je skutečně tajemným? 
ne zcela jasně zodpovězenou 
otázkou je vysvětlení, proč je kos-
tel „křivý“? Bezesporu zajímavé 
jsou postavy apoštolů bez hlav, 
tajemné jsou nestvůrky a  příšer-
ky namalované v  ostění gotic-
kých oken, včetně ležící postavy 
muže v triumfálním oblouku kos-
tela. Těch „tajemství“ je však mno-
hem více. Také proto vás všechny 
srdečně zveme k prohlídce toho-
to překrásného gotického církev-
ního objektu.      
Termíny (pátečních) Toulek jsou 
8. a 22. července (provádí V. Bu-
rian) a  15. a  29. července (pro-

Interiér tajemného kostela sv. Jana Křtitele 
v Jindřichově Hradci.

 �Letos vás čekají opravdu  
strašidlácké Večerní toulky bájným Hradcem
Jak může vypadat ďábelská svat-
ba? co mají společného bábovka 
a čarodějnice? koho utancují víly? 
To vše a ještě mnoho dalšího uvi-
díte v letošních speciálních strašid-
láckých toulkách! ale pozor, tohle 
není pohádka! Budete se (trochu) 
bát. Účast proto nedoporučujeme 
menším dětem nebo příliš bojác-
ným a lekavým osobám.
Strašidlácké Večerní toulky jsou 
věnovány víře našich předků 
v  nadpřirozené a  mýtické bytosti, 
které zasahovaly do  jejich životů. 
Představíme několik původních 
středoevropských bytostí, ve  kte-
ré naši předkové věřili, kterým se 
vyhýbali a  proti kterým prováděli 
každodenní nebo speciální rituály. 
nebyly by to však Večerní toulky, 
kdyby chyběl humor. V  letošním 
ročníku Večerních toulek se tak za-
smějete stejně, jako se budete bát.
V  červenci se uskuteční celkem 
osm představení, a  to 1., 4., 8., 
10., 18., 21., 25. a  28. 7., dal-
ší představení budou pokračo-
vat od  25. srpna až do  9. zá-
ří. Začátek je vždy v 21.00 hodin 
před kaplí sv. Maří Magdaleny. 
Počet míst na  každé představe-

ní je omezen, proto je zapotřebí 
si místa včas rezervovat v  infor-
mačním středisku města; platba 
probíhá až na  místě na  začátku 
představení. Strašidelný zážitek 
na  hodinu a  půl přijde dospělé 
na 150 kč, děti do 15 let a senio-
ry nad 65 let na 100 kč za osobu. 
doporučujeme sledovat interne-
tové stránky a  facebook Večer-
ních toulek, dozvíte se bližší in-
formace, aktuality a  zajímavosti. 
Těšíme se na vás!
opravdu Strašidlácké Večerní toul-
ky jsou spolufinancovány městem 
Jindřichův hradec.

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

Martin Musil
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agentura hana rusová – Viktoria hradská 
„Commedia finita“
V  režii Lídy Engelové hrají Dana Černá, Jana 
Synková, Daniela Kolářová, Máša Málková.

Změna programu vyhrazena.

Výhody předplatného: 
Předplatným si zajišťujete své stálé místo v hle-
dišti divadelního sálu kulturního domu Střel-
nice v  Jindřichově hradci na  danou sezónu. 
Předplatným vám poskytujeme slevu až 30% 
dle typu představení a  druhu předplatitelské 
skupiny. Předplatní lístek je přenosný (může-
te ho darovat nebo zapůjčit). datum každého 
představení s označením předplatitelské sku-
piny oznamujeme měsíčně plakátem „Přehled 
kulturních pořadů“ a na vaši adresu (nebude-li 
na přihlášce uvedena přesně, neručíme za je-
ho dodání) ho budeme zasílat včetně progra-
mu kina Střelnice. Případnou změnu adresy 
ohlaste v kanceláři kulturního domu Střelnice 
(tel. 384 497 473, strelnice@jh.cz). na stejnou 
adresu se obraťte i v případě, že by vám mate-
riály nebyly doručeny. Prodej předplatenek za-
čal 28. 6. 2016 v pokladně kd Střelnice (tel. č. 
384 497 474) a potrvá do 7. 8. 2016 (neplatí pro 
majitele předplatného „jaro 2016“).

Radim Staněk

kUltUrní servis

 � Již nyní si můžete zajistit divadelní předplatné na letošní podzim
kulturní dům Střelnice Jindřichův hradec již 
řadu let uvádí divadelní představení a nabízí 
možnosti předplatného na divadelní sezónu – 
PodZiM 2016.

Pro předplatné skupiny A  jsme pro vás při-
pravili 4 představení (září – prosinec 2016).

agentura aPP arT – dan Gordon 
„Cena za něžnost“
V režii Viktorie Čermákové hrají Jana Janěková, 
Jitka Čvančarová, Alexej Pyško, Marcela Holub-
cová/Daniela Choděrová, Jan Kačer a další.

divadlo Palace – Jiří hubač 
„Stará dobrá kapela“
V  režii Petra Hrušky hrají Václav Postránecký, 
Svatopluk Skopal, René Přibil, Zdeněk Maryška/
Karel Vlček, Václav Helšus, Johanna Tesařová, 
Naďa Konvalinková. 

Fanny agentura – Jakub Zindulka 
„Manželský čtyřúhelník“  
V  režii Jakuba Zindulky hrají Dana Homolová, 
Michaela Badinková, Daniel Rous, Martin Kraus. 

agentura harlekýn – alain reynaud Fourton 
„rukojmí bez rizika“
V  režii Jana Nováka hrají Václav Vydra, Jan 
Šťastný/Svatopluk Skopal, Jana Boušková/Jana 
Malá, Martin Zahálka, Lenka Zhradnická. 

Pro předplatné skupiny b jsme pro vás při-
pravili 2 představení (září – prosinec 2016).

divadlo Bez zábradlí – Bernard Slade 
„Další roky ve stejnou dobu“
V režii Jiřího Menzela hrají Veronika Freimanová 
a Zdeněk Žák. 

 �Lenka Filipová bude koncertovat na jindřichohradeckém zámku
Město Jindřichův hradec vás srdečně zve na koncertní recitál Lenky Filipové, který se bude konat v so-
botu 2. července od  20.00 hodin na  III. nádvoří Státního hradu a  zámku. hostem recitálu bude 
Smyčcový oktet. Předprodej vstupenek probíhá v  informačním středisku města Jindřichův hradec 

a  na  pokladně kulturního domu Střelnice. Jednotné vstupné činí 
250 kč a přístup na místo konání koncertu bude umožněn nejdříve 
hodinu před zahájením, tedy od 19.00 hodin. Mediálním partnerem 
akce je hitrádio Faktor.

Jana Říhová

 �Dům gobelínů připomíná nedožité 85. narozeniny výtvarníka Josefa Müllera
Josef Müller /Tapiserie/ Setkání přátel a  příz-
nivců tapiserie u příležitosti nedožitých 85. na-
rozenin Josefa Müllera - tak zní název výstavy, 
která už od 25. června probíhá v domě gobelí-
nů. Postava Josefa Müllera je dnes již neodmysli-
telně spjata s Jindřichovým hradcem, mnozí ho 
znali jako uměleckého vedoucího hradeckých 
gobelínových dílen, zakladatele místního klu-
bu přátel výtvarného umění či Galerie tapiserie. 
Málokdo však ví, že pocházel z Moravy a zpočát-
ku se zabýval navrhováním textilií. když byl roku 
1951 přijat na Vysokou školu uměleckoprůmy-
slovou v Praze, začal se v ateliéru textilního vý-
tvarnictví profesora antonína kybala pravidel-
ně setkávat s tapiseriemi, neboť profesor kybal 
v  něm rozpoznal talentovaného umělce a  vě-
noval se s ním právě tkaní tapiserií. V roce 1958 
byl vybírán nový vedoucí pracovník do gobelí-
nových dílen v Jindřichově hradci a antonín ky-

bal na tuto pozici doporučil Josefa Müllera. Teh-
dy se jeho život spojil s Jindřichovým hradcem. 
do  dílen přinesl mnoho nových nápadů, např. 
melírování, díky němuž byly hradecké dílny jako 
jediné na světě schopny vytvořit tapiserie dle ná-

vrhů endreho nemese. Za jeho působení vznika-
la monumentální díla podle návrhů našich i za-
hraničních umělců, od 70. let navrhoval kolekce 

bytových tapiserií a  ve  spolupráci s  odborníky 
památkové péče začal v dílnách s restaurováním 
historických tapiserií. Ve  spolupráci se svou že-
nou Milevou vytvářel také tzv. autorské tapiserie. 
Tapiserii nevnímal jen jako věrnou kopii návrhu, 
ale jako umělecké dílo s vlastním výrazem, které 
v sobě nese kus svého návrháře a realizátora. Vý-
stava, uspořádaná k poctě této osobnosti, uka-
zuje Müllerovy návrhy tapiserií, realizace, soubor 
bytových tapiserií a velkoformátové dílo. 
kromě této výstavy si v domě gobelínů můžete 
prohlédnout také stálé expozice zakladatelky dí-
len Marie Teinitzerové, historických tkalcovských 
stavů, vyzkoušet si tkaní nebo se podívat se pod 
ruce restaurátorkám. Pro děti je připraven inter-
aktivní dětský koutek. dům gobelínů je otevřen 
od úterý do neděle od 10.00 do 12.00 a od 13.00 
do 17.00 hodin. Těšíme se na vás.     

Lenka Dvořáková
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 �Svátek příznivců folkové muziky je za dveřmi
23. ročník festivalu Folková růže proběhne ve dnech 14. – 16. červen-
ce 2016 v  prostorách druhého a  třetího nádvoří Státního hradu 
a zámku v Jindřichově Hradci, Muzea fotografie a moderních ob-
razových médií a dále v kapli sv. Maří Magdaleny.
Tradičně jsou připraveny čtyři scény, na kterých se budou hudebníci stří-
dat v určitém rytmu. Začínáme ve čtvrtek 14. července v 18.00 hodin 
na nádvoří Muzea fotografie a moderních obrazových médií, kde za-
hrají především písničkáři (Míša Leicht s kapelou Forhand, Petr Linhart, 
Martina Trchová, Jiří Smrž, Slávek klecandr a další). na pozdní večer je 
pak do kaple sv. Maří Magdaleny plánován koncert skupiny Tamaral.
V pátek ve 14.00 hodin se můžeme na druhém hradním nádvoří těšit 
na formace Švédova trojka, hluboké nedorozumění, isara, Bluegate a Be-
zefšeho. Od 19.30 hodin lze v podloubí vedle rondelu zhlédnout výstavu 
fotografií Josefa Böhma, která bude právě v tuto dobu zahájena vernisáží. 
na ni jsou pozváni sponzoři a spolupořadatelé. Na III. nádvoří od 20.00 

hodin se postupně vystřídají Jen tak tak, epy de Mye a ivan hlas trio. a sa-
mozřejmě závěrečný koncert, tzv. nočníček, proběhne opět v kapli sv. Ma-
ří Magdaleny. Zahraje honza Žamboch.
V  sobotu ve  14.00 hodin na  druhém nádvoří si poslechneme tyto 
skupiny: Bonsai č. 3, rendez fou, Šantré, duo Sova-Slamák, devítka, na-
čas. Ve 20.00 hodin pak pod arkádami uslyšíme Žambochy v komplet-
ní sestavě a Spirituál kvintet. Festival uzavře v kapli sv. Maří Magdaleny 
skupina Zhasni.
Vstupenky jsou již v předprodeji na serveru Ticketstream, na místě bu-
dou něco dražší, omezený počet vstupenek nabídneme k  přímému 
předprodeji informačnímu středisku v Jindřichově hradci. o přímý pře-
nos některých koncertů projevilo zájem jindřichohradecké rádio Čes-
ká kanada (103,6 FM), další média plánují vysílat alespoň záznamy.

Pavel Jarčevský

 �Muzeum fotografie a MOM zve na prohlídku výstav, vzácných maleb po jezuitech i na koncerty
V  Muzeu fotografie a  moderních obrazových 
médií jsou v  červenci k  vidění sezonní výsta-
vy Pocta fotografů karlu iV., hony a lovy na his-
torických fotografiích, arménie, divadlo Járy ci-
mrmana a  jiné fotografie autora Petra hechta, 
prodloužená výstava Jovana dezorta concer-
tino a  rozsáhlá expozice Moc médií, jež vznikla 
za přispění národního technického muzea v Pra-
ze. nadto uvidí návštěvníci snímky členů Spolku 
Fokus Jindřichův hradec či dalšího zdejšího foto-
grafa Jiřího Vetýšky, vystavené v muzejní kavárně 
pod názvem Člověk u Vajgaru.
na prohlídkové trase jsou však kromě fotografií 
různých žánrů ke zhlédnutí též vzácné nástropní 
a nástěnné malby po jezuitech, datované do prv-
ní třetiny 17. století, kterými nechali členové řá-

du vyzdobit zejména prostory refektáře a audi-
toria v jižní části objektu koleje, avšak skromněji 
i vybrané prostory jejího prvního a třetího pod-
laží. restaurátorské práce na  unikátní výmalbě, 
nalezené pod 48 vrstvami omítky, provedl – až 
na prostor základního podlaží – ak. mal. Tomáš 
Švéda. nadto výběrem námětu poněkud záhad-
né vyobrazení pitvy v auditoriu patří k nejstarším 
známým počinům malířství s  touto tematikou 
ve střední evropě. 
Muzeum však zve veřejnost nejen na prohlídku 
výstav a  reprezentativních prostor, ale i  na  kul-
turní pořady. V  pondělí 3. 7. tu proběhne co-
by letošní novinka muzea v rámci cyklu koncer-
tů Magická viola Petra Přibyla koncert Pocta emě 
destinnové, na  němž vystoupí violový virtuos 

Petr Přibyl se svými hosty Janou Siberou, Janem 
Sládečkem a davidem Švecem, začátek v 19.30 
hodin. Příznivce jazzu pak jistě potěší už tradiční 
hudební vystoupení Jazzování v jezzuitské koleji, 
které tentokrát připadá na pátek 29. 7., začátek 
v 19.00 hodin. 
Zakladatelem a  podporovatelem Muzea foto-
grafie a moderních obrazových médií, o. p. s., je 
město Jindřichův hradec. Více informací o insti-
tuci a jejích programech, včetně o připravované 
fotosoutěži olympiáda v riu a na Lipně, nalez-
nou zájemci na www.mfmom.cz. Budeme si vá-
žit, podpoříte-li nás svou návštěvou.  

Eva Florová 
Foto: Archiv muzea
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 �Zveme příznivce na červencové letní koncerty
V  měsíci červenci se posluchači mohou těšit na  koncert skupiny 
Plavci 1. července od  19.00 hodin na  náměstí Míru, na  recitál 
zpěvačky a kytaristky evy henychové 6. července od 19.00 hodin 
v atriu Muzea fotografie a MOM, na koncert Tomáše kočko & or-
chestru na  náměstí Míru 22. července od  19.00 hodin, na  kon-
cert skupiny Spolektiv 27. července od  19.00 hodin v  atriu Mu-
zea fotografie a  MOM a  31. července na  promenádní koncert 
dechové hudby keramička v rámci ToP týdne 2016 na náměstí Mí-
ru od 18.00 hodin.

Ivana Bačáková

 �Letošní TOP týden v Jindřichově Hradci zahájí další pokus o rekord 
(pokračování ze str. 1)

Poslední červencový den, tedy neděle 31. čer-
vence, bude patřit dechové hudbě keramička, 
která v rámci promenádního koncertu vystoupí 
od 18.00 hodin na náměstí Míru.
1. srpna jsou všichni zájemci zváni do kaple sv. 
Mikuláše při kostele sv. Jana Křtitele, kde pro-
běhne vernisáž výstavy Petr novák 70. Ve stejný 
den od 20.00 hodin je v kapli sv. Maří Magda-
leny připraven koncert elektrického smyčcové-
ho tria inflagranti.
V úterý 2. srpna si na své přijdou filmoví fanouš-
ci. V kinosále kulturního domu Střelnice bu-
de od 12.30 a 17.30 hodin promítán animova-
ný snímek PaT a MaT ve filmu, od 15.00 a 20.00 
hodin pak česká komedie Teorie tygra. Jednotné 
zvýhodněné vstupné činí 40 kč a předprodej bu-
de probíhat týden před představeními.

Středa 3. srpna bude patřit vodním radován-
kám. den plný zábavy je připraven v jindřicho-
hradeckém aquaparku, a to v době od 11.00 
do 18.00 hodin.
Čtvrtek 4. a pátek 5. srpna jsou správným ter-
mínem pro návštěvu Domu gobelínů. Právě 

tam čekají na zájemce dílny pro děti i dospělé. 
V pátek se navíc jindřichohradeckému publiku 
představí při koncertu na náměstí Míru oblíbe-
né duo Těžkej Pokondr, a to od 19.00 hodin.
Od pátku 5. do neděle 7. srpna nebude v pro-
storách Muzea fotografie a moderních obra-
zových médií chybět oblíbené fotografování 
v historických kostýmech.
Kašpárek v  rohlíku – tak zní název hudebního 
programu pro rodiny s dětmi, jenž oživí náměstí 
Míru v sobotu 6. srpna od 15.00 hodin. navá-
že na něj letní koncert Jindřichohradeckého big 
bandu od 19.00 hodin rovněž na náměstí Míru.
Poslední den celého Top týdne 2016, neděle 7. 
srpna, se samozřejmě ponese v duchu tradiční 
poutě Porcinkule v centru města. V 9.00 hodin 
začne v klášterním kostele sv. Kateřiny Slav-
nost Porciunkule a  od  10.00 hodin vystoupí 
na  promenádním koncertu na  náměstí Míru 
skupina klaret – Strážský výběr.
Letošní ToP týden v  Jindřichově hradci pořá-
dá město Jindřichův hradec ve  spolupráci se 
Sborem dobrovolných hasičů Jindřichův hra-
dec. Mediálními partnery akce jsou hitrádio Fak-
tor, rádio Blaník, Týdeník Jindřichohradecka, 
měsíčník neon, měsíčník Žurnál, Jindřichohra-
decká televize.

Marcela Kozlová

 �Výstava v zámeckých prostorách vzdá hold výjimečnému umělci
Před několika týdny náhle zemřel malíř, scéno-
graf a vysokoškolský pedagog Jaroslav Malina.  
Jako scénograf se podílel na  více než čtyřech 
stovkách divadelních inscenací a  jeho práce si 
získaly celosvětovou pozornost, jejímž odra-
zem je vedle zastoupení v prestižních publika-
cích o světové scénografii také britský řád rytíř 
umění, který získal v roce 2003.  Stejný význam 
však ve své tvorbě přikládal i malířství.
V jeho dílech se již od šedesátých let vyhranily 
dva hlavní tematické okruhy- krajina a ženská 
figura či tvář.  Samotný námět ale neměl nikdy 
zásadní význam. důležitější byla vždy vlast-
ní malba, práce s  barevnou hmotou. V  obra-
zech krajin hrál rozhodující roli osobní proži-
tek a  zachycení atmosféry obrazu, podobně 
pak u  ženských tváří a  těl nejde o  konkrétní 

podobizny, ale o zachycení smyslnosti a eroti-
smu, obecné podstaty ženskosti. díla Jarosla-
va Maliny jsou součástí sbírek národní galerie 
v Praze, kunsthistorisches Museum Wien, San 
Francisco Performing arts Library and Muse-
um, Mcnay Museum of art San antonio nebo 
Sasakawa Peace Foundation. 
Jaroslav Malina zemřel uprostřed příprav 
na jindřichohradeckou výstavu s názvem ob-
razy, kresby, scénografie, jejíž instalaci tak do-
končují jeho pozůstalí a přátelé jako poctu to-
muto výjimečnému umělci.
Výstava začínající 23. července bude ve  Vý-
stavní síni Státního hradu a  zámku v  Jindři-
chově hradci otevřena každý den kromě pon-
dělí a potrvá do 30. září 2016.

Jan Mikeš

str. 15

červenec 2016

www.jh.cz



 � Inspirace z České inspirace 

HrADEC KráLOVÉ 
1. - 3. 7. 2016
150. výročí bitvy u Hradce Králové 1866
historické centrum města, areál bojiště chlum.

CHEb 
22. 7. A 29. 7. 2016
Hrnčířský swing
Statek nový drahov.

KuTNá HOrA 
10. – 12. 7. 2016
Creepy Teepee 
Festival alternativní hudby soustředěný 
na nejaktuálnější dění na hudební scéně, kte-
rý hudbu cíleně propojuje s  vizuálním umě-
ním.

LITOMyšL 
1. 7. - 26. 8. 2016
Toulovcovy prázdninové pátky 
18:00 a 19:30
každý pátek o prázdninách se koná na Toulov-
cově náměstí pohádka nejen pro děti a folko-
vý koncert nejen pro dospělé.

POLIČKA 
22. - 23. 7. 2016
Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v  jedineč-
ném prostředí poličského parku u  hradeb. 
hudba, dětská divadla, výstavy, dětský kou-
tek, domácí kuchyně, čajovna.

TELČ 
29. 7. - 14. 8. 2016
Prázdniny v Telči a Parní léto
koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, vý-
stavy. Jízdy parním vlakem. expozice historie 
železniční dopravy.

TřEbOŇ 
15. - 16. 7. 2016
Historické slavnosti Jakuba Krčína 
Připomínka renesanční slávy města Třeboně 
i díla slavného rybníkáře krčína. hudba, tanec, 
šermíři, historická řemesla, noční průvod i oh-
ňostroj.

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 ČERVENCOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
LEgENDA O TArZANOVI
(The Legend of Tarzan)
Dobrodružný / USA / Freeman

Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan (alexan-
der Skarsgård) zaměnil život v africké džungli za ži-
vot bohatého Johna claytona iii, Lorda Greystoka, 
po boku své milované manželky Jane (Margot rob-
bie). nyní je vyslán zpět do konga jako obchodní 
emisar parlamentu, aniž by tušil, že má sehrát ro-
li pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře chamtivosti 
a pomsty belgického kapitána Leona roma (chris-
toph Waltz). ale lidé stojící za vražedným spiknutím 
vůbec netuší, s kým mají tu čest.

Hrají: Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson, Mar-
got Robbie, Christoph Waltz, John Hurt, Ella Purnell
Režie: David Yates
Hrajeme: 9. a 10. 7.  od 17:30 a 20:00 ve 2D

HrA PENěZ
(Money Monster)
Drama, Thriller / USA / Falcon

V napínavém thrilleru hra peněz, jehož děj se od-
víjí v reálném čase, se herecké hvězdy George clo-
oney a Julia roberts objevují v rolích moderátora 
finančního televizního pořadu Leeho Gatese a je-
ho producentky Patty, kteří se ocitají ve velice vý-
bušné situaci poté, co kontrolu nad studiem ná-
silím převezme rozzlobený finančník, jenž přišel 
o veškerý svůj majetek (Jack o‘connell). V průbě-
hu napínavého střetu, vysílaného televizí v  pří-
mém přenosu milionům diváků, jsou Lee a Patty 
nuceni pustit se do  boje nejen s  útočníkem sa-
motným, ale také s  časem, aby rozpletli záhadu 
konspirace, ukrývající se na  pozadí současných 
frenetických a vysoce technizovaných globálních 
obchodních trhů.

Hrají: George Clooney, Julia Roberts, Jack O‘Connell, 
Dominic West, Caitriona Balfe, Christopher Denham 
Režie: Jodie Foster
Režie: Roland Emmerich
Hrajeme: 21. a 22. 7.  od 20:00 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; www.falcon.cz; www.freeman-ent.cz

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

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

2. - 3. 7.  20:00
SPráVNÍ CHLAPI
akční, krimi, komedie / USa / 2d

7. - 8. 7. 17:30
MAggIE Má PLáN
komedie / USa / 2d

7. - 8. 7.  20:00
VZKAZ V LáHVI
krimi, Thriller / dánsko / 2d

9. - 10. 7. 17:00, 20:00
LEgENDA O TArZANOVI
dobrodružný, akční / USa / 3d+2d

13. 7.  19:00
NOC OŽIVLÝCH MrTVOL
horor / USa / 2d

14. - 17. 7. 17:30
DObA LEDOVá: 
MAMuTÍ DrCNuTÍ
animovaný / USa / 3d+2d

14. - 15. 7.  20:00
SOuSEDI 2
komedie / USa / 2d

16. - 17. 7.  20:00
OSLNěNI SLuNCEM
krimi, drama / itálie / 2d

20. 7.   19:00
bOJ (arT kino)
drama / dánsko / 2d

21. - 22. 7. 17:30
JAK báSNÍCI ČEKAJÍ NA ZáZrAK
komedie / Čr / 2d

21. - 22. 7.  20:00
HrA PENěZ
drama, Thriller / USa / 2d

23. - 24. 7. 17:30
MIKE I DAVE SHáNěJ HOLKu
komedie / USa / 2d

23. - 24. 7.  20:00
ZHASNI A ZEMřEš
horor / USa / 2d

27. 7.  18:00
PřÍběH LESA
dokument / Francie / 2d

28. - 29. 7. 17:30
ZOOTrOPOLIS: MěSTO ZVÍřAT
animovaný / USa / 2d

28. - 29. 7.  20:00
PODFuKářI 2
akční, komedie, Thriller / USa / 2d

30. - 31. 7. 17:30, 20:00
JASON bOurNE
akční, Thriller / USa / 2d

FILMOVÉ ÚTErÝ - TOP TÝDEN

2. 8.  12:30, 17:30
PAT A MAT VE FILMu
animovaný / Čr / 2d

2. 8  15:00, 20:00
TEOrIE TygrA
Tragikomedie / Čr / 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
 � Letem sportovním světem

FLORBAL
Závěr července bude v Jindřichově hradci pa-
třit florbalu, neboť se zde bude konat V. ročník 
mezinárodního florbalového turnaje „SBHBC – 
South Bohemia HB Beton Cup 2016“. Uskuteční 
se 29. - 31. 7. v obou tělocvičnách jindřichohra-
decké městské sportovní haly. do  kvalifikač-
ních skupin ženám i  mužům pořádajícího Fk 
Slovan J. hradec připadly celky ze Slovenska, 
takže je už na úvod bude čekat konfrontace se 
zahraniční kvalitou. Losovací akt proběhl v jin-
dřichohradeckém Grandhotelu Černý orel.
Ženy – základní skupina A: 1 – FK Slovan J. 
Hradec, 2 – FBc Plzeň, 3 – FBc Mikuláš Prešov 
(Slovensko). Základní skupina b: 1 – FBc Štíři 
Č. Budějovice, 2 – 1. Fbk Tábor, 3 – FBc Spar-
tak Přerov.
Muži – základní skupina A: 1 – Spartak Pelhři-
mov, 2 – Fbc Strakonice, 3 – TJ centropen da-
čice, 4 – FBc Č. krumlov. Základní skupina b:  
1 – FBo Florko košice (Slovensko), 2 – FBc Pl-
zeň, 3 – FBc Spartak Přerov, 4 – FK Slovan  
J. Hradec. Základní skupina C: 1 – FBc Č. Lípa, 
2 – FBc Štíři Č. Budějovice, 3 – Fbc asper Šum-
perk, 4 – FBc Sokol Piráti chrudim.

FUTSAL
Tradiční turnaj ve futsalu na trávě „Kelta Cup – 
Sedelské vápno 2016“ se bude konat v  sobotu 
30. července v malebné vesničce Sedlo u no-
vé Bystřice. hřiště nad obcí bude hostit již XVi. 
ročník vyhledávaného klání. Přihlášky týmů při-
jímají pořadatelé Jan kandl (kandl49@seznam.
cz; 725 100 159) a Petr kodada (725 839 067).

HASIČSKÝ SPORT
desetidílná série „JHHL – Jindřichohradecká ha-
sičská liga 2016“, jejíž iii. ročník se letos usku-
tečňuje, pokračovala v  červnu dalšími třemi 
podniky. Páté kolo se bude konat v úterý 5. čer-
vence od 19.00 hodin v horním Meziříčku, kde 
čeká družstva Vii. ročník noční soutěže v požár-
ním útoku. Pořadatelem šestého kola je Sbor 
dobrovolných hasičů Mrákotín, který leží mimo 
okres J. hradec i Jihočeský kraj, ale JhhL zaví-
tá u tam, a sice v sobotu 16. července od 13.00 
hodin. k sedmému pokračování se liga přesu-
ne do kunžaku, kde se závod uskuteční v sobo-
tu 23. července taktéž od 13.00 hodin.

HASIČSKÝ SPORT
Soutěž v  týmovém požárním útoku „O  pohár 
starosty Horní Pěna“ se bude konat v  sobotu 
23. července od  13.00 hodin na  fotbalovém 
hřišti Fc Sokol h. Pěna u  rybníka dřevo. Zís-
kat informace o  závodu, či případně přihlásit 
družstvo lze prostřednictvím telefonních čísel 
725 571 072 a 721 212 446. Zajištěno je boha-
té občerstvení a také večerní zábava s tancem 
a poslechem tónů kapely Univerzál.

HÁZENÁ
Stále je možné přihlásit děti a mládež na sed-
midenní sportovní kemp „Handball Vajgar 

Camp“, který počtvrté pořádá házená J. hra-
dec. konat se bude od  10. do  16. července 
v  Jindřichově hradci a  blízkém okolí. „Cílem 
je poskytnutí plnohodnotného využití prázd-
ninového týdne pro děvčata a chlapce od os-
mi roků. Kemp je vhodný pro úplné začáteč-
níky i závodní sportovce. Ačkoliv je zaměřen 
na  házenou, tak si přijde na  své každý, kdo 
má rád míčové hry a kolektivní sporty,“ uved-
la hlavní organizátorka Jaroslava krupicová (jar.
krupicova@centrum.cz; 723 520 104), předsed-
kyně pořádajícího klubu. hosty týdenní akce 
budou házenkáři dukly Praha, přijede i mana-
žer Českého svazu házené karel nocar. „Celko-
vě je tábor zaměřen na obratnost a zdokona-
lení dovedností, ale uskuteční se kupříkladu 
i různé soutěže o hodnotné ceny, bude se re-
habilitovat a dovádět v bazénu, besedovat se 
zajímavými osobnostmi, každý dostane kem-
pové tričko. Bude to opět hlavně zábava,“ po-
znamenal šéftrenér házené Jh karel Petržala 
(607 761  086), jenž neprozradil jméno slavné 
házenkářky, která se kempu také zúčastní.

MALÁ KOPANÁ
na  sobotu 2. července naplánoval Sk Jatka 
Mutyněves již Viii. ročník každoročního turna-
je v malém fotbalu s názvem „Jatka Cup 2016“. 
Pořadatelé zvou k účasti až 8 týmů. „Rád bych 
pozval družstva na naší již tradiční akci. Zve-
me nejen pravidelné účastníky, ale uvítáme, 
když přijede i  někdo nový,“ vzkazuje Michal 
Bedrna (michal.bedrna@bedrna.cz), hlavní or-
ganizátor, jenž přijímá přihlášky prostřednic-
tvím svého e-mailu.

MALÁ KOPANÁ
Tři travnatá hřiště TJ dyje Staré hobzí hos-
tí v  sobotu 9. července tradiční turnaj „Kasalý 
Cup 2016“. „Je to již devatenáctý ročník, těší-
me se na účast co největšího počtu týmů. Ce-
ny jsou hodnotné, finalisté získají celkem sto 
šedesát piv,“ zve ke startu jeden z organizáto-
rů david Fiedler. Zároveň proběhne i iii. ročník 
turnaje pro hráče nad 35 let, jenž nese název 
„kasalý Veterán cup 2016“. „Zkušení borci už 
třetím rokem dokazují, že fotbal stále umě-
jí, předvádějí atraktivní hru a  je nepsaným 
pravidlem, že se představují nejen v  klání 
veteránů, ale souběžně si to rozdávají i proti 
mladým,“ těší se Fiedler, jehož zná každý pod 
přezdívkou Fík, přičemž už také letos druhým 
rokem patří do kategorie +35 let. Přihlášky přijí-
má prostřednictvím e-mailu d.fiedler@seznam.
cz nebo telefonu 607 589 289. další informace 
o  obou akcích, jejich začátek je v  9:00 hodin, 
nabízí též web http://kasaly-cup.webnode.cz/

MOTORISMUS
Tradiční třídenní akci s  bohatým programem 
bude od pátku 1. do neděle 3. července patřit 
jindřichohradecké letiště u Polívek. na pořadu 
tam totiž bude již Xi. ročník závodu „JH SPRINT 

& TUNING 2016“, který je mezi motoristickými 
příznivci hojně vyhledáván. Součástí programu 
bude v sobotu 2. 7. akce s názvem „Monte car-
lo roadshow“. Proběhne od 10.00 do 17.00 ho-
din a  nabídne mnoho zajímavého pro všech-
ny věkové kategorie. například testovací jízdy  
v 8 vozech Škoda Monte carlo, tipovačku, ko-
fola jízdu, BMX biketrial, Freestyle ropeskipping 
show se švihadly, instasprint, závodní okruho-
vou desku, pitstop, kolo štěstí, airbrush tattoo, 
grafický tunning, posuvné puzzle. V  zábav-
ných soutěžích lze vyhrát dva vozy Škoda MT 
do osobního vlastnictví nebo zapůjčení, zájezd 
do Monaka pro 2 osoby, vouchery, uzamykatel-
ný držák na kola na střechu apod.

MTBO
Šestý ročník orientačního závodu horských 
a  trekkingových kol „Napříč Českou Kanadou 
2016“ naplánoval pořádající Šrot tým kunžak 
na sobotu 16. července. centrum akce je jako 
obvykle v kempu u rybníku Zvůle, kde loni star-
tovalo rekordních 91 dvou a vícečlenných hlí-
dek. Také letos soutěž je z důvodu nebezpeč-
nosti zakázána jednotlivcům! Závodit se bude 
na dvou distancích, když delší trať je určena pro 
zkušenější vyznavače MTBo a bude hodnoce-
na bodovým systémem scorelauf, kdy hlíd-
ky dostávají body za  různě obtížně vyhleda-
né kontroly. na kratší trati  pro rekreační a míň 
zdatné cyklisty se hodnotí čas a počet naleze-
ných kontrolních bodů. obě trasy mají šestiho-
dinový limit. Povinným vybavením jsou helma 
a mobilní telefon. Závodit se bude v kategori-
ích mixů, žen, mužů, juniorů a  rodin (dospělí 
+ děti do 15 let). Program: 9.00 – 10.30 hodin 
prezence; 10.45 hodin výklad tratě; 11.00 hodin 
start; 17.00 hodin konec časového limitu – uza-
vření tratí; 17.30 – 5.00 hodin vyhlášení výsled-
ků, volná zábava s  kapelou Vrbovci z  n. Byst-
řice. informace: info@srottym.cz; 774  835  144 
(Miroslav anderl); 721  964  751 (dušan karpí-
šek); 602 680 157 (karel Winkler).

VOLEJBAL
otevřené mistrovství České republiky vete-
ránských smíšených deblů se uskuteční v úte-
rý 5. července na  antuce Tyršova stadiónu  
v  J. hradci. Podmínkou pro start v  národním 
šampionátu je věk volejbalistky 35 let a volejba-
listy 40 let dosažený letos. Zároveň s MČr se bu-
de konat i tradiční turnaj mixů pro hráče a hráčky 
veškerého věku, jenž nese název „Letní volejba-
lový Jindřicháč 2016“. „Dvojice se sice mohou 
přihlásit až v  den konání v  místě turnaje, ale 
vždy je lepší, pokud mám přihlášky předem,“ 
vyzývá zájemce o účast ředitel obou klání ota-
kar kinšt (skokjh@quick.cz; kinstota@seznam.
cz; 606 934 098). obě soutěže začínají prezencí 
v 8.30 hodin. Startovné za duo je 200 kč.

Roman Pišný

daLŠÍ PoZVÁnkY ke SPorTU a nÁBorŮM: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html
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 �ORIENTAČNÍ BĚH - Jindřichohradečtí gymnazisté čtvrtí v České republice
Zajímavé tratě, na nichž se nenudili orientační 
běžci, ani nebyly náročné pro takzvané ama-
téry, připravili organizátoři z  ooB kotlářka, 
kteří pořádali republikové finále škol. V kate-

gorii dorostu i staršího žactva se na vrcholné 
závody kvalifikovali studenti Gymnázia V. no-
váka J. hradec, jimž se soutěž povedla. V areá-
lu Psychiatrické léčebny v Praze – Bohnicích se 

celé družstvo žáků + žákyň umístilo na vyni-
kající 4. příčce, přičemž za národním bronzem 
zaostalo o pouhopouhé dva body. 

(pokračování na str. 19)

FLORBAL 
Tradiční „AFBL – Akademickou florbalovou ligu“, jíž po  celý 
školní rok pořádá USK FM J. Hradec v tělocvičně VI. ZŠ na síd-
lišti Hvězdárna, vyhrálo překvapivě mužstvo FBC Lunetic. 
Na fotografii po finále, jejž hostila jindřichohradecká městská 
sportovní hala, jsou zleva Martin Hunal, Tomáš Kupka, Jan 
Hanuš, Michael Koller a  Michal Chráska. Vepředu sedí bran-
kář Petr Loukota. 

Foto: Ondřej Popelka

HÁZENÁ
Na turnaji přípravek v Písku startovala dvě družstva Házené Jin-
dřichův Hradec. Mezi tuctem zúčastněných týmů obě překvapi-
la, když áčko (ve žlutém – ve světlém) obsadilo třetí místo, aniž 
by prohrálo jediné utkání a béčko bylo jedenácté, přestože sesta-
vu tvořili házenkářští benjamínci. Na snímku jsou oba jindřicho-
hradecké týmy, které trenérsky vedou Lada Špačková a Věra Ne-
idrová, pohromadě. V  zadní řadě jsou zleva Lukáš Loos, Tereza 
Martínková, Anna Dvořáková, Barbora Neidrová, Berenika Bra-
dová a  Kristýna Taliánová. Před nimi zleva Adéla Schmidtová, 
Bára Špačková, Emma Linhartová, Amálka Brožová a Tereza Nei-
drová. Dole leží Tereza Maxová (vlevo) a Viktorie Picková.

Foto: Tomáš Klíma

KARATE
Klub Okinawa Karate Do  Slovan J. Hradec startoval na  XXVII. 
mezinárodním turnaji „Karate Kid Cup + Liga talentů“ v Českých 
Budějovicích, kde posbíral osm medailových umístění. O  jedno 
stříbro se postaral Jonáš Eder v technické sestavě kata žáků 12 
až 15 let a 7. až 6. kyu. 

Foto: Vlastislav Běhoun

PLAVÁNÍ 
Osmatřicet medailí, z  toho tucet zlatých, získali jedenáctiletí 
a mladší závodníci Plaveckého klubu Jindřichův Hradec při Let-
ním poháru 2016 v Písku. V závodu, jenž je přeborem Jihočeské-
ho kraje se dařilo i osmileté Karolíně Kůrkové, jež vyhrála pade-
sátku i stovku znak, další prvenství přidala na 100 metrů kraul. 
Druhé příčky má z padesátky volný způsob a kraulařské štafety, 
bronzová byla s polohovou štafetou. 

Foto: Markéta Pavlíková

TRIATLON
Velmi úspěšní jsou triatleti oddílu Tri Club Vajgar Jindřichův Hradec, kteří se neúčastní pouze soutěží v triatlonu a jeho odnožích, nýbrž 
byli také ve startovním poli krosového závodu „Okolo Babek 2016“ v Kardašově Řečici. (Foto vlevo) V kategorii předškolaček tam trium-
fovala Izabela Bočková, jež byla nejrychlejší na distanci 150 metrů. (foto vpravo) Mnohem náročnější závod v olympijském triatlonu 
absolvoval v Bolevci František Linduška, který tam o druhé červnové sobotě získal zlato v mistrovství ČR, akademickém MČR a vyhrál 
i úvodní klání Českého poháru. Reprezentant ČR závodil na 1,5 km plavání – 38 km kolo – 10 km běh. 

Foto: Martina Bočková a Jan Vaněk 

ORIENTAČNÍ BĚH
Eliška Hojná výtečně absolvovala závod Přeboru ČR škol v Praze, 
kde triumfovala ve své kategorii mladších dorostenek D9. Letos 
má vynikající formu, proto není překvapením, že byla nomino-
vána do reprezentace České republiky. 

Foto: Jája Němečková
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DÁVKA VYB.
STÁTEM

CITOSL.
ODPORU

OZN. 
POTRAVIN

PRO DIABET.

MILIMETR

OSLOVENÍ
BOHA

ST. SPZ
STRAKONICE

ŠPÁDOVÁ
KARTA

LITR

TUHÁ OSA
PTAČ. PERA

CHEM. ZN.
DEUTERIA

MUŽI
(ANGL.)

CHEM. ZN.
SÍRY

OSTYCH

CHEM. ZN.
UHLÍKU

 

PODPŮRNÁ
KONSTRUK-

CE
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5. ČÁST 
TAJENKY

K HrADECKÉMu ZáMKu SE MIMO 
JINÉ VáŽE I POVěST O VAřENÍ 
A uDěLOVáNÍ „SLADKÉ KAšE“ 

PrO MÍSTNÍ CHuDINu. POVěST PrAVÍ, 
ŽE PODNěT K VAřENÍ KAšE DALA 
MANŽELKA JáCHyMA Z HrADCE, 
JINá VErZE HOVOřÍ O MANŽELCE 

ADAMA I. Z HrADCE. ZAJÍMAVÉ JE, ŽE...

NáPOVěDA: 
urETAN, áN, ÉL, MEN, uN, 
IKAT, LESOŇ, TI, ÉTÉ, EAN

„Zprvu nám to připadalo jako zklamání, 
ale pak jsme to začali brát jako úžasný vý-
sledek, když jsme si uvědomili, že v  každé 
kategorii běželo skoro sedmdesát závodní-
ků. Nikdo z  našich zástupců nebyl diskva-
lifikován, což se hned tak nepovedlo všem 
školám. Čtvrtou pozicí jsme vybojovali dvě 
účastnická místa pro Jihočeský kraj i  pro 
příští rok, to je také úspěch,“ pochválila re-
prezentanty J. hradce vedoucí výpravy Mar-
tina kubičková, profesorka GVn Jh. indivi-
duálně v  početném startovním poli uspěly 
vítězná eliška hojná, jež má velikou formu, 
jíž potvrdila naprosto perfektním výkonem 
a  Tereza kinštová, která obsadila druhou 

příčku. Výborní byli i  čtvrtý Vojtěch Veselý 
a osmý Tomáš koudelka.
„Závod si užili i  středoškoláci, i  když vý-
sledkově to nebylo tak vydařené. Ve vedru 
se na tratích s velkým počtem kontrol sna-
žili a  stejně jako ostatní je na  závěr čeka-
la zasloužená odměna v podobě velké sva-
činy a  pití a  také pamětní čelenky,“ uvedla 
kubičková, jež si velmi váží podpory ze stran 
sponzorů a  poděkovala též Sdružení orien-
tačních sportů J. hradec, které se na  cestě 
gymnazistů za úspěchem podílelo.
kategorie dS (57): 24. dominika hojná, 33. 
Julie dundáčková, 47. hana novotná. d9 
(62): 1. eliška hojná, 47. Tereza Štufková. d7 

(68): 2. Tereza kinštová, 23. nela kubáková, 
31. aneta Veselá, 32. kristýna kubičková, 38. 
alena Jechová. hS (65): 40.. Zdeněk didek, 
51. Jan Jelínek, 54. Pavel Přibyl. h9 (64): 4. 
Vojtěch Veselý, 8. Tomáš koudelka, 22. Jakub 
nosek. h7 (65): 11. Vojtěch Pobuda, 18. Jan 
kinšt, 23. Petr Ližan, 24. Filip Jirsa, 32. Ma-
těj řáda.
družstva dh79 (19): 1. ZŠ a MŠ Studenec (Li-
berecký kraj) 234, 4. GVn J. hradec (Jihočes-
ký kraj) 219. dhS (18): 1. Gymnázium Jana 
keplera (Praha) 123, 17. GVn J. hradec (Jiho-
český kraj) 42.

Roman Pišný
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Kulturní kalendář – ČeRVeNeC 2016 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1. července, 18:00 hod.
KONCErT VOKáLNÍHO 
SOubOru X-TET
Program: černošské spirituály
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

1. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCErT
Účinkuje skupina Plavci
náměstí Míru

1. července, 21:00 hod.
OPrAVDu STrAšIDLáCKÉ VEČErNÍ 
TOuLKy báJNÝM HrADCEM
hrané a kostýmované večerní zatoulání 
se s nadpřirozenými bytostmi. 
další toulky 4., 8., 10., 18., 21., 25., 25., 28. 7.
kaple sv. M. Magdaleny, 
Výstavní dům Stará radnice

2. červenec, 20:00 hod.
LENKA FILIPOVá
koncert. host Smyčcový oktet
Státní hrad a zámek, iii. nádvoří

3. července, 19:00 hod.
KONCErT ŽESŤOVÉHO SOubOru 
TruMPET TuNE
Program: zajímavosti pro žestě
kostel sv. Jana křtitele

4. července, 18:30 hod.
LOuTNOVá HuDbA 
V PrOMěNáCH STALETÍ
koncert
Fotocafé, kostelní 20/i

4. července, 20:30 hod.
NOC NA KArLšTEJNě
komediální muzikál
Státní hrad a zámek, ii. nádvoří

6. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCErT
Účinkuje eva henychová
Muzeum fotografie a MoM - atrium

22. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCErT
Účinkuje Tomáš kočko & orchestr
náměstí Míru

22. července, 22:00 hod.
KINEMATOgrAF brATřÍ ČADÍKŮ
Ganster ka afričan, Park pod gymnáziem

23. července, 13:00 hod.
FOLKLOrNÍ FESTIVAL 
JIHOČESKÝCH NárODOPISNÝCH 
SOubOrŮ - IX. rOČNÍK
Program: 13:00 hod. - průvod před kd 
Střelnice, 14:00 hod. - zahájení festivalu
Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice

23. července, 20:00 hod.
4. bENáTSKá NOC
15:00 hod. hravé dětské odpoledne
Plovárna J. hradec

23. července, 22:00 hod.
KINEMATOgrAF brATřÍ ČADÍKŮ
Sedmero krkavců, Park pod gymnáziem

24. července, 22:00 hod.
KINEMATOgrAF brATřÍ ČADÍKŮ
Život je život
Park pod gymnáziem

26. - 29. července, 9:00 - 13:00 hod.
šKOLIČKA KrESLENÍ 
O PráZDNINáCH
Pro děti od 7 let
Fotocafé, kostelní 20/i

27. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCErT
Účinkuje skupina Spolektiv
Muzeum fotografie a MoM - atrium

29. července, 19:00 hod.
JAZZOVáNÍ V JEZZuITSKÉ KOLEJI
Jazzový koncert
Muzeum fotografie a MoM - atrium

7. července, 19:00 hod.
KLArINET NAPřÍČ KONTINENTy
Závěrečný koncert, kaple sv. M. Magdaleny

8. - 9. července, 21:30 hod.
Ludwig Holberg „JEPPE Z VršKu“
divadelní komedie v podání 
Jindřichohradecké činohry
Státní hrad a zámek - iii. nádvoří

11. července, 19:00 hod.
AFrICA 2016 IyASA ZIMbAbWE
Představení plné písní, tanců, rytmů a scén  
inspirovaných africkou lidovou kulturou
Muzeum fotografie a MoM - atrium

11. července, 21:00 hod.
NOČNÍ KONCErT PřI SVÍČKáCH
koncert z cyklu Magická viola P. Přibyla
kostel sv. Jana křtitele

14. - 16. července
FOLKOVá rŮŽE 2016
Státní hrad a zámek 
kaple sv. M. Magdaleny 
Muzeum fotografie a MoM - atrium

16. července, 17:00 hod.
ObrAZy A grAFIKA 
- Jiří a Ondřej Vrbíkovi
Vernisáž výstavy
Galerie inspirace - Langrův dům

18. července, 21:00 hod.
KONCErT bLuE EFFECT ACOuSTIC
koncert k poctě Petru novákovi
kostel sv. Jana křtitele

19. - 22. července, 9:00 - 13:00 hod. 
šKOLIČKA KrESLENÍ 
O PráZDNINáCH
Pro děti od 7 let
Fotocafé, kostelní 20/i

21. července, 22:00 hod.
KINEMATOgrAF brATřÍ ČADÍKŮ
Ganster ka, Park pod gymnáziem

30. července 
TOP TÝDEN 2016
Pokus o rekord, náměstí Míru

30. července, 10:00 hod.
HrADOZáMECKÉ HISTOrICKÉ 
SLAVNOSTI
Státní hrad a zámek Jindřichův hradec

30. července, 21:00 hod.
18. JAZZOVá NOC
Vydří

31. července, 18:00 hod.
TOP TÝDEN 2016
Promenádní koncert dechové hudby 
keramička
náměstí Míru

Probíhající výstavy:

JOSEF MÜLLEr/ TAPISErIE 
- dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 25. června 2017

ZAOSTřENO NA JINDřICHŮV HrADEC 
- Galerie inspirace - Langrův dům 
- Výstava potrvá do 13. 7. 2016

ZDENěK burIAN 
- MaLÍř ZTracenÉho ČaSU 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 8. 2016

ZDEŇKA SKOřEPOVá A JEJÍ TVOrbA 
ZA POSLEDNÍCH DVACET LET 
- Muzeum Jindříchohradecka 
- Výstava potrvá do 14. 8. 2016

SAMI /SPOLu/ DOHrOMADy 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 18. 9. 2016

NEZrANITELNá ArMáDA ZNAČKy bAŤA 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2016

PrVNÍ SVěTOVá VáLKA 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2016

pozvánky na srpen

Městské akce: Ostatní akce:
•	    1. 8. – 7. 8.  TOP TÝDEN 2016
•	 10. 8.   „PŮLJAbLKOŇ“ – LETNÍ KONCErT
•	 19. 8.   „TAXMENI“ – LETNÍ KONCErT 
•	 20. 8.   bEDřICH SMETANA „LIbušE“  
   – OPErA NA ZáMKu
•	 24. 8.   „JArOSLAV HuTKA“ – LETNÍ KONCErT
•	 27. 8.   MěSTO DěTEM

•	  20. 8.  XXIII. SETKáNÍ ČS. VáLEČNÝCH  
  A POVáLEČNÍCH LETCŮ  
•	  21. 8.  OLD STEAMbOAT JAZZ bAND - KONCErT


