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Druhá etapa výstavby kolumbária 
na městském hřbitově byla Dokončena.

5 
bezpříspěvkoví Dárci krve převzali ocenění 
za 40 a 160 oDběrů.

9
městská knihovna má o prázDninách
změněnu provozní Dobu.

10 
hraDozámecká noc oDtajní 
návštěvníkům jinDy nepřístupné prostory 
jinDřichohraDeckého zámku.

11
Do probíhajícího top týDne se zapojí svým 
programem řaDa institucí.

Třetí zámecké nádvoří opanuje kněžna Libuše
V letošním roce se rozhodla agentura croce 
a  město Jindřichův hradec nabídnout divá-
kům slavnostní operu Bedřicha Smetany „Li-
buše“. V  hlavní roli se představí eva Urbano-
vá jako Libuše a Vratislav kříž v roli Přemysla. 
Urbanová a kříž tyto role ztvárnili v minulos-
ti v národním divadle a v  loňském roce také 
v inscenaci divadla J. k. Tyla v Plzni u příleži-
tosti „Plzeň - evropské hlavní město kultury 

Také loučení dětí s prázdninami 
se ponese v olympijském duchu

2015“. Libuše zazněla v premiéře v roce 1881 
při otevření národního divadla. Smetana v ní 
mistrovsky zpracoval mýtický příběh o bájné 
české kněžně a sporu dvou bratří, který skon-
čí smířením a vládou knížete Přemysla. Libu-
še není jen vrcholnou slavnostní operou, ný-
brž představuje také významný symbol české 
národní kultury.

(pokračování na str. 2)

konec prázdnin je pro většinu dětí smutné ob-
dobí, a proto chce město Jindřichův hradec ty-
to chvíle dětem co nejvíce zpříjemnit a připra-
vuje pro ně již řadu let velmi oblíbené veselé 
rozloučení s prázdninami, které se letos usku-
teční v sobotu 27. srpna. Letošní rok se pone-
se v duchu největšího sportovního svátku svě-
ta, kterým budou XXXi. Letní olympijské hry 
v brazilském městě rio de Janeiro. Proto i naše 
veselé rozloučení s prázdninami bude zaměře-

no hlavně na různé sportovní aktivity a pone-
se název „Město dětem aneb olympijský park“. 
na organizaci této akce se spolu s městem Jin-
dřichův hradec opět podílejí dětské, zájmo-
vé či sportovní organizace a  různá občanská 
sdružení, která v  Jindřichově hradci působí 
a pracují s dětmi. Pro děti připravují různé sou-
těže, disciplíny, hry, sportovní aktivity a ukázky 
své činnosti.

(pokračování na str. 10)
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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: EMANUEL MIŘIOVSKÝ, *24. prosince 1846 (J. Hradec) – †11. ledna 1911 (Praha)
Výherkyní se stává: Hana Medová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  

Redakční rada JH zpravodaje

 �Třetí zámecké nádvoří opanuje kněžna Libuše 
(pokračování ze str. 1)

Pojmenovávání ulic po významných osobnos-
tech se v  Jindřichově hradci odehrávalo pře-
devším ve druhé polovině 19. a v první polo-
vině 20. století, ale tato praxe je živá i ve století 
současném. Příkladem toho může být poměr-
ně krátká ulice pod jindřichohradeckým gym-
náziem, jež byla donedávna součástí ulice 
Gymnazijní a která svůj samostatný název zís-
kala až v květnu 2002. od té doby nese jméno 
po jednom ze starostů města.
Syn jindřichohradeckého lékárníka, který 
do  města přišel z  Plzně a  v  novém působiš-
ti zřídil lékárnu U anděla strážce, sídlící od ro-
ku 1904 na  náměstí vedle budovy radnice, 
vystudoval gymnázium a  po  maturitě mu-
sel v  srpnu 1916 nastoupit vojenskou služ-
bu u  10. dragounského pluku. Za  své české 
smýšlení byl krátce žalářován a  zbytek války 
prožil na  frontě. Po demobilizaci začal studo-
vat farmacii v Praze, v červenci 1922 byl pro-
mován magistrem, dále pokračoval ve studiu 
chemie, v prosinci 1924 získal titul doktora pří-
rodních věd. V  lednu 1928 převzal otcovu lé-

kárnu a v červenci následujícího roku se oženil. 
V té době se věnoval především svému povo-
lání a rodině, měl rád přírodu, hodně času vě-
noval své lovecké vášni. koncem 30. let se za-
pojil do veřejného a politického života města, 
jako reprezentant místních živnostníků a  ob-
chodníků byl dosazen na  uprázdněné místo 
v  městském zastupitelstvu a  v  polovině led-
na 1939 byl zvolen starostou města. Po  oku-
paci 15. března 1939 vydal proslulé prohlášení 
„Já český starosta českého města…“ Při jed-
nání s německou okupační mocí jako starosta 
a místní vedoucí národního souručenství neo-
hroženě hájil zájmy města a jeho občanů. 1. zá-
ří 1939 byl zatčen a uvězněn v koncentračním 
táboře Buchenwald, kde vznikly jeho literární 
lovecké obrázky z České kanady, které později 
vyšly pod titulem Zvěř a lidé. Při spojeneckém 
bombardování německých továren u Výmaru 
utrpěl v srpnu 1944 těžké zranění, jemuž pod-
lehl. Znáte jméno a příjmení osobnosti, na kte-
rou se ptáme?

František Fürbach

Bedřich Smetana zkomponoval Libuši na mo-
tivy českých bájí jako slavnostní operu s důra-
zem na slavné a silné okamžiky v dějinách čes-
kého národa. Věštba kněžny Libuše, která patří 
k vrcholným momentům opery, a silně emoci-
onální závěr „Český národ neskoná“ byly mno-
hokrát vzpruhou v těžkých okamžicích Čechů. 
Monumentální hudba opery Libuše bude jistě 
silným zážitkem pro diváky. Již nyní je mimo-
řádný zájem o  vstupenky na  představení, což 
potvrzuje, že letošní volba byla správná a divá-
ci si nechtějí nechat ujít příležitost zhlédnout 
operu Libuši pod širým nebem. Jsme velmi rá-
di, že máme možnost nabídnout divákům ten-

to letní zážitek v Jindřichově hradci 20. srpna 
na III. nádvoří Státního hradu a zámku Jin-
dřichův Hradec od 20.00 hodin a děkujeme 
všem za přízeň. režisérem inscenace je Tomáš 
Pilař, šéf opery divadla J. k. Tyla v Plzni, v dal-
ších rolích se představí sólisté národního diva-
dla a opery J. k. Tyla v Plzni. 

Předprodej vstupenek probíhá v informačním 
středisku města Jindřichův hradec a  na  po-
kladně Státního hradu a  zámku Jindřichův 
hradec. 
Více informací na www.operaczechrepublic.cz 
a www. jh.cz.

Agentura Croce
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

na  začátku července jsme zveřejnili druhou výzvu 
dotačního programu na  podporu kultury a  zájmo-
vé činnosti v roce 2016, a to v Opatření č. 2, které je 
zaměřené na  podporu mimořádných jednotlivých či 
dlouhodobě se opakujících kulturních akcí, které svým 
významem zvyšují prestiž města Jindřichův Hradec. 
Předpokládaný objem finančních prostředků pro rok 
2016 této druhé výzvy je 90 000 Kč. Maximální výše 
dotace na  Mimořádné jednorázové kulturní a  spole-
čenské akce je 50 000 Kč a lhůta pro podávání žádostí 
je od 1. srpna 2016 do 21. srpna 2016. Novým admi-
nistrátorem tohoto dotačního programu je Karel Holý 
z oddělení právního odboru kanceláře starosty. Více in-
formací o vypsané výzvě najdete jako vždy na www.
jh.cz v sekci Dotace města nebo kontaktujte přímo ad-
ministrátora. 

A  právě kultura a  společenské akce budou i  v  měsíci  
srpnu pokračovat širokou nabídkou. Pravidelné páteční  
koncerty na náměstí, opera Libuše v hlavní roli se só-
listkou ND Urbanovou, Město dětem na závěr prázdnin 

a mnoho dalších krásných akcí, na které vás 
srdečně zvu.

Přeji vám všem hezký zbytek dovolené 
a prázdnin.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

Události z radnice
 �Novým členem rady města je Jiří Pravda

 � Připomněli jsme si 99. výročí bitvy u Zborova
Ve čtvrtek 30. června 2016 jsme si položením kvě-
tin k památníku v Mertových sadech v Jindřicho-
vě hradci připomněli 99. výročí bitvy u Zborova, 
která se uskutečnila 2. července 1917. 
akci pořádal 44. lehký motorizovaný prapor 
v Jindřichově hradci a Československá obec le-
gionářská Jednota bratra Stanislava Berana Jind-
řichův hradec. Vzpomínkového aktu se za město 
Jindřichův hradec zúčastnil starosta města Stani-
slav Mrvka.

ke dni 29. června 2016 rezignoval na funkci 
člena rady města Jindřichův hradec Jakub 
rytíř z  volební strany ano 2011 s  tím, že 
nadále zůstane členem zastupitelstva. no-
vým členem rady města byl za Jakuba rytí-
ře zvolený veřejnou volbou na  20. zasedá-
ní Zastupitelstva města Jindřichův hradec  
Jiří Pravda (ČSSd).

 �Vojáci mají od července nového velitele
U  příležitosti ukončení funkce velitele předal 
ve  středu 29. června 2016 pplk.  Jan Štěpánek 
prapor pplk.  igoru Jaškovi, který od 1. červen-
ce převzal velení 44. lehkého motorizovaného 
praporu v  Jindřichově hradci.  Starosta měs-
ta Stanislav Mrvka poděkoval pplk. Štěpánkovi 
za spolupráci a předal mu dar za město Jindři-
chův hradec. V rámci slavnostní akce došlo také 
na vyznamenání některých vojáků, na předání 
čestných uznání a na udělení vyšších hodností.

 � Starosta ocenil šikovné žáky
Ve  středu 22. června dopoledne se v  refektáři 
Muzea fotografie a MoM uskutečnilo slavnostní 
přijetí žáků základních škol u příležitosti oceně-
ní jejich vynikajících výsledků ve vzdělávání a re-
prezentaci města v rámci mimoškolní činnosti – 

školní rok 2015/2016. ocenění byli tito žáci:
Základní škola Jindřichův hradec i, Štítného 121 
- Marek houser, radek Winkler, Pavel novák, an-
na Urbánková, kateřina koudelková
Základní škola Jindřichův hradec ii, Janderova 

160 -  Filip Štoidl, kristýna koutná, dagmar cha-
lupová, Michaela nováková, Jan Boukal
Základní škola Jindřichův hradec ii, Jaro-
šovská 746 - adam Zeman, Vojtěch Zimmer-
mann, natálie kudrnová, Šimon kudrna, Ven-
dula Vaňásková
Základní škola Jindřichův hradec iii, Vajgar 592 
- eliška Paulíková, karolína Pánová, klára Skůpo-
vá, kryštof Peleška
Základní škola Jindřichův hradec iii, Vajgar 692 
- Jakub Švihálek, kateřina Bočková, Tomáš dej-
mek, Filip kopřiva, Martin Michal
Základní škola Jindřichův hradec V, Větrná 54 
- karolína Jasovská, Zuzana Linhartová, Ve-
ronika kulhánková, Patrik demeter, Veronika 
Schusterová

 � Starosta podepsal partnerskou smlouvu se slovenskou Dunajskou Stredou
Starosta města Stanislav Mrvka podepsal spo-
lečně s  primátorem z  dunajské Stredy Zoltá-
nem hájosem v úterý 12. července partnerskou 
smlouvu. Jejím obsahem je především podpo-
ra přátelské spolupráce v oblasti kultury, sportu, 
školství a cestovního ruchu. Pětičlenná delegace 
z Jindřichova hradce (Stanislav Mrvka, starosta 
města, Bohumil komínek, místostarosta města, 
Zuzana Bedrnová, vedoucí oddělení marketin-
gu a cestovního ruchu, karolína Průšová, vedou-
cí organizačního oddělení a  tisková mluvčí 
a  alena randlová, asistentka starosty) navští-

vila od pondělí 11. do úterý 12. července 2016 
slovenské město dunajská Streda za  účelem 
podpisu partnerské smlouvy. V  rámci progra-

mu se uskutečnilo dopolední přivítání na radni-
ci ve velkém zasedacím sále primátorem města 
Zoltánem hájosem, procházka městem s  prů-
vodcem ivanem Peterem. dále zástupci města 
navštívili vodní mlýn v dunajsko klátove, míst-
ní galerii, muzeum a také Thermalpark. V úterý 
se v 11.00 hodin uskutečnil na radnici slavnost-
ní akt podpisu smlouvy za přítomnosti J. e. Lívie 
klausové, velvyslankyně České republiky na Slo-
vensku, poté všichni společně poobědvali v re-
stauraci Villa rosa.  

Karolína Průšová
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městský úřad informUje

 �ODBOR ROZVOJE

 � Výpis z událostí
městská policie

3. 7. 2016 v 13.15 hodin vyjížděla na zákla-
dě oznámení hlídka do ulice 9. května, kde se 
po silnici procházely dvě kozy. Po kratším pře-
mlouvání se zvířata odebrala na louku k řece, 
odkud za občasného zamečení odkráčela do-
mů. Strážníci věc prohovořili s majitelem, kte-
rý uvedl, že si své kozy příště lépe zabezpečí. 
7. 7. 2016 v  4.40 hodin předvedl naprosto 
příkladnou demonstraci své hlouposti řidič 
(22 let), který přijel svým Peugeotem k herně 
Gladiátor v Jáchymově ulici, kde vozidlo za-

parkoval, vystoupil a jakousi železnou tyčí za-
čal mlátit do odpadkového koše. Poté v klidu 
vešel do Gladiátora. díky hluku, který způso-
bil, byly na místo přivolány jak hlídka měst-
ské policie, tak hlídka Policie Čr. dechovou 
zkouškou byla naměřena hodnota 1,78 pro-
mile. Pro podezření z  trestného činu „ohro-
žení pod vlivem návykové látky“ si věc ihned 
převzala hlídka Policie Čr. 
8. 7. 2016 nařízení obce, tzv. Tržní řád, poruši-
la v dopoledních hodinách žena (38 let), která 

pod záminkou průzkumu energetických štít-
ků obcházela obyvatele domů na sídlišti Vaj-
gar a nabízela jim přestup k nejmenované dis-
tributorské síti energií. občané, které její vlezlé 
chování obtěžovalo, na místo přivolali hlídku 
městské policie, která ženu legitimovala a po-
učila o zákazu podomního prodeje.
Přestupkovým jednáním se dále bude zabývat 
právní oddělení Městského úřadu J. hradec.

Rudolf Gabriel

policie Čr  

Letní sezóna je v plném proudu a tudíž i mno-
zí motoristé vyměnili svá vozidla za jízdní ko-
la. do jižních Čech míří rovněž mnoho turistů, 
kteří se pohybují právě na svých jízdních ko-
lech. aby se nehodám předcházelo, je zapotře-
bí cyklistům připomenout některé povinnosti. 
každý, kdo používá tento dopravní prostředek, 
ať už k jízdě do zaměstnání či k tréninku nebo 
jen na vyjížďku, by měl jezdit bezpečně, dodr-
žovat zákon a před jízdou si zkontrolovat po-
vinnou výbavu kola. neosvětlený cyklista se 
v silničním provozu stává méně viditelným a je 
tak větší předpoklad, že ho někdo přehlédne. 
Je proto nutné používat všechny předepsané 
odrazky a světla – vpředu bílé, vzadu červené 
světlo, odrazky v  paprscích kol, na  pedálech 
oranžové barvy, vpředu bílé a  vzadu červe-
né. Použitím svítilen s přerušovaným světlem 
je cyklista více zvýrazněn a kolemjedoucí řidi-
či tak blikající světlo mnohem dříve registrují 
a mohou včas reagovat. Pro bezpečnost za sní-
žené viditelnosti je také důležité používat svět-

lé a pestré oblečení, případně reflexní doplňky.
Policisté se v  těchto dnech více zaměřu-
jí právě na cyklisty. S jízdním kolem vyba-
veným všemi potřebnými komponenty se 
cyklista vyhne komplikacím s  policií, ale 
především bude jezdit bezpečněji! Také ne-
zapomínejte, že cyklista mladší 18 let je po-
vinen mít na hlavě nasazenou a řádně při-
pevněnou cyklistickou přilbu. 
Jindřichohradečtí policisté opět připomínají, že 
alkohol nepatří ani za řídítka! opilí cyklisté mo-
hou ohrozit dopravu natolik, že může dojít k zá-
važné dopravní nehodě s tragickými následky. 
i cyklisté jsou řidiči a v silničním provozu jsou 
povinni dodržovat předepsaná pravidla. Mezi 
to nejzákladnější platí, že nemají usedat na ko-
lo pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky!
Jízdní kola musí být ze zákona vybavena:
•	 dvěma na  sobě nezávislými brzdami; jízd-

ní kola pro děti předškolního věku vybave-
ná volnoběžkovým nábojem s  protišlapací 
brzdou nemusí být vybavena přední brzdou

•	 přední odrazkou bílé barvy
•	 zadní odrazkou červené barvy nebo touto 

odrazkou v  kombinaci se zadní červenou 
svítilnou

•	 odrazkami oranžové barvy na  obou stra-
nách pedálu

•	 nejméně jednou boční odrazkou oranžové 
barvy na paprscích předního nebo zadního 
kola

Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnos-
ti (šero, tma, mlha ...) musí být navíc vyba-
vena:
•	 světlometem svítícím dopředu bílým svět-

lem
•	 zadní svítilnou červené barvy nebo kombi-

nací této svítilny se zadní odrazkou červené 
barvy

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

Hana Millerová

Prevence: Cyklisté, předejděte dopravní nehodě a jezděte bezpečně!

na  základě výrazné poptávky občanů města 
a  nedostačující kapacity současného kolumbá-
ria v areálu městského hřbitova ve Vídeňské ulici 
v Jindřichově hradci byla realizována akce na vý-
stavbu druhé etapy kolumbária. Začátkem červ-
na byla tato výstavba dokončena. celkové nákla-
dy na tento projekt činily 1 331 006,80 kč. Projekt 

byl spolufinancován částkou 50 000 kč z progra-
mu Jihočeského kraje – Úcta k předkům. V rámci 
uvedeného projektu došlo k osazení 8 ks sestav, 
přičemž každá sestava obsahuje 24 prefabrikova-
ných prvků pro uložení uren. nové kolumbárium 
tak celkově nabízí 192 typizovaných schránek pro 
uložení uren. kolumbárium je obklopeno zadláž-

děnou plochou, která je osazena dvěma kamen-
nými stojany na květiny a svíčky. Toto pietní mís-
to je vkomponováno do stávající zeleně a je volně 
přístupné od  hlavního vstupu hřbitova. realiza-
cí tohoto projektu došlo ke zlepšení obslužnosti 
a funkčnosti tohoto pietního místa. 

Vladimír Krampera

Výstavba kolumbária – II. etapa

V budově Staré radnice v Jindřichově hrad-
ci předal ředitel krajského ředitelství policie 
Jihočeského kraje plk.  Mgr.  Bc.  Luděk Pro-
cházka spolu se starostou města Jindřichův 
hradce ing.  Stanislavem Mrvkou a  vedou-
cím Úo Jindřichův hradec plk. ing. Josefem 
hešem následující ocenění:
•	 medaili policejního prezidenta za  věr-

nost iii. stupně (po 10 letech trvání služ-

by převzalo 15 policistů a policistek)
•	 medaili policejního prezidenta za věr-

nost ii. stupně (po 20 letech trvání služ-
by převzalo 5 policistů a policistek Úo 
J. hradec)

Medaile byly předány za  dlouhodobé pří-
kladné plnění služebních povinností, obě-
tavost, iniciativní přístup k práci a za trvalé 
dosahování velmi dobrých výsledků.

Policisté převzali medaile z rukou krajského policejního ředitele i jindřichohradeckého starosty 
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 15. 6. 2016 do 12. 7. 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

František DOČEKAL, Strmilov 8. 11. 1925 15. 6. 2016
Věra OUHELOVÁ, Jindřichův Hradec 24. 4. 1926 22. 6. 2016
Marie RŮŽIČKOVÁ, Horní Pěna 21. 5. 1944 23. 6. 2016
Anna KOCAROVÁ, Dobrá Voda 7. 7. 1921 25. 6. 2016
František KORANDA, Políkno 19. 9. 1926 25. 6. 2016
František PALAS, Otín 25. 2. 1928 26. 6. 2016
Marie TALIÁNOVÁ, Deštná 2. 10. 1943 27. 6. 2016

Miloslav ZOUL, Jindřichův Hradec 1. 5. 1956 29. 6. 2016
Růžena TROJANOVÁ, Vlčice 12. 2. 1935 29. 6. 2016
Blanka OMELANOVÁ, Jindřichův Hradec 14. 5. 1924 2. 7. 2016
Karel BROSCH, Kunžak 11. 11. 1928 3. 7. 2016
Ludmila FRANTOVÁ, Jindřichův Hradec 12. 9. 1947 5. 7. 2016
Jiřina MERVARDOVÁ, Hamr 17. 1. 1953 12. 7. 2016
Stanislav SKOŘEPA, Nový Vojířov 22. 10. 1929 12. 7. 2016

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

spoleČenská kronika

 �Dárci krve převzali zlaté plakety a kříže
ocenění za to, že již nejméně čtyřicetkrát darovali tu nejcennější tekutinu, si v historickém refektáři Muzea fotografie a moderních obrazo-
vých médií v Jindřichově hradci převzali bezpříspěvkoví dárci krve. Zlaté plakety Jana Janského obdrželi kateřina Bicková, Jana Buřičová, 
Jana hájíčková, Milan havlík, Vlastislav kašpárek, hana hummlová, Michala Medková, radka Pataiová, Jana Prokýšková, hana Šafránková, 
danuše Šamanová, Petr Švarc, Stanislav Uher a Jindřich Zamazal.

Úctyhodných a pro mnohé také těžko představitelných 160 odběrů krve mají za sebou karel Šimek a Miroslav Trachta, kteří si převzali 
v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově hradci Zlaté kříže 1. třídy za bezpříspěvkové dárcovství. Společ-
ně s nimi byli oceněni i ti, kteří životně důležitou tekutinu darovali nejméně stodvacetkrát. Zlaté kříže 2. třídy za to obdrželi Jiří Bušta a Ja-
roslav nohava. Při slavnostním oceňování bezpříspěvkových dárců krve se dostalo pocty i těm, kteří svou krev přišli darovat osmdesátkrát. 
Zlaté kříže 3. třídy za to převzali karel Fabeš, Petr Janda, Jana kamasová, raimund krninský, Jan kopáček, Josef kopáček, František kovář, 
karel kudláček, Jaromír Míhal, Václav Mikuda, Jan nesporý, kamila nováková, Jan opelka, Jana Pavlátová, david rytíř, Zdeněk Šustr, Josef 
Tvrz, Pavel Vaňásek, Jana Vondráková a Petr řežábek.

Jindřichohradecký deník
Foto: Jindřichohradecký deník
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4. srpna 1916
Jak se nakládá s  našimi zajatci 
v Rusku
Jest známa skutečnost, že se na-
šim válečným zajatcům daří v rusku 
velmi špatně. Zprávy, jež docházejí 
různými oklikami z carské říše o po-
měrech v  koncentračních táborech 
a v zajateckých ubikacích, ve většině 
případů vzbuzují nevoli. až se veške-
rá evropská veřejnost jedno doví, jak 
se v rusku s  lidmi nakládalo, již byli 
tak nešťastni, že upadli do zajetí, za-
zní ve všech kulturních zemích výkřik 
zděšení, a  pak teprve bude možno 
utvořiti si spravedlivý úsudek o ruské 
kultuře a ruském jednání. 
Úmrtí
ne a nelze tomu ani uvěřit, že by set-
níka Mařánka již nebylo mezi živý-
mi, že bychom již nikdy neměli se 
sejít s tím skromným, inteligentním, 
milým, dobrým člověkem, že již ni-
kdy by neměl zasednout ke klavíru, 
ani vzít do  rukou své drahé housle. 
nelze uvěřit, že již nikdy nebudeme 
ho vidět, kterak spěchá do  kostela 
sv. Jana, by tam vedl dozor nad jeho 
opravami…V posledních dnech své 
nemoci těšil se, že rekonvalescen-
ce mu dovolí delší dovolenou strá-
viti v našem městě, které měl tak rád 
a kde všichni měli rádi jeho...

Kradla o porcinkulích
Pěkná pohoda přispěla k  tomu, že 
sváteční trh dne 2. t. m. byl četně 
obeslán. Jak obyčejně, umístily ob-
chodnice porcelánovým nádobím 
stánky své nedaleko městské váhy 
na  náměstí novoměstském. 30 le-
té a. B. zalíbily se 4 hrnečky a 2 talí-
ře, kteréž si vybrala, avšak nezapla-
tila. Při pokusu odejíti byla zatčena 
a na městskou strážnici předvedena, 
kdež po zaplacení ukradeného zboží 
s výstrahou propuštěna. 
Nařízení proti vyhánění cen do výše
- jak se nám sděluje – má býti ny-
ní přísně dodržováno a  přestupky 

proti němu bezohledně stíhány. Za-
držování nezbytných potřeb, ob-
mezování obchodu s nimi podléha-
jí zvláště přísným trestům. Zejména 
při nákupu masa nechť obecenstvo 
dle vyhlášky žádá dodržování ma-
ximálních cen dle druhů a nechť se 
přesvědčí také o  váze koupeného 
zboží. obchodníci jsou vesměs po-
vinni na snadno přístupném míst vy-
věsiti ceníky potravin a denní výživy 
a jsou povinni každému bez výjimky 
ze svých zásob žádané zboží dle ce-
níku prodati.

11. srpna 1916
Pohřeb
dne 8. t. m. dopoledne o  půl jede-
nácté hodině přibyla na zdejší stanici 
rakev s mrtvolou našeho vroucně že-
leného pana c. a k. setníka karla Ma-
řánka provázená na  poslední cestě 
jeho věrným sluhou p. aloisem roz-
točilem. Po  předsevzatém prohléd-
nutí c. k. okr. lékařem panem drem 
Potulkou byla rakev pohřebním vo-
zem převezena do  kostela svatého 
Jana, kdež přejata byla panem c. a k. 
setníkem rud. Stichou a  mužstvem 
pracujícím při opravách kostela sv. 
Jana a  množstvím obecenstva, jež 
se slzami v očích vítalo tu vracející se 
mrtvolu p. setníka Mařánka do měs-
ta, jež vždy rád měl a  jehož obyva-
telstvem byl tak vážen a ctěn… Pří-
tomnost právě v městě na dovolené 
meškajícího veled. P. Jar. V. Vacka, jenž 
přišel se rozloučit s milým svým příte-
lem, k němuž pro vzácné jeho vlast-
nosti tak přilnul, těšila nás tak a četné 

slzy v dobrých očích našeho krajana 
p. P. Vacka, hudeb. skladatele svědčily 
nám o tom, že on, co přítel a hudeb-
ník na slovo vzatý, utrpěl též velikou 
ztrátu smrtí Mařánkovou. 

Z redakce
Za  příčinou nejvyšších narozenin, 
připadajících na  příští den vydání 
našeho listu, vydáme číslo budoucí 
místo v pátek odpoledne již dopole-
dne. Ježto s tiskem započíti se musí již 
ve čtvrtek odpoledne, prosíme, by ct. 
příspěvky byly nám nejdéle ve středu 
odpoledne dodány. Za příčinou pre-
ventivní censury, v době válečné na-
řízené, jeví se naše žádost nezbytnou. 
Později došlé zprávy musíme odložiti 
k čs. následujícímu. Jen nutné a struč-
né zprávy můžeme přijati ve čtvrtek 
dopoledne do 10 hod. Pro inserty jest 
pro příští číslo závěrka ve středu večer. 
Kavárna
stala se už denní potřebou. Zvláš-
tě teď, kdy lačnost posledních zpráv 
nabyla vrchu, spěchají mnozí ke ka-
várenskému stolu, aby co možná nej-
více novin přečetli. k tomu je ale také 
třeba kavárny moderně a  pohodlně 
zařízené. Byli jsme překvapeni zaří-
zením nové kavárny p.  kadlece. Vel-
ká vzdušná místnost s  ventilátorem, 
hojností světla denního i  elektrické-
ho, přepychovým zařízením stolním 
a čalounickým, nejlepšími kamny, ob-
razy, hernami, kulečníkem – toť no-
vá kavárna, důstojná velkého měs-
ta, vzácnost na venkovských malých 
městech. Jistě bylo třeba velkého ná-

pohledy do historie

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Srpnová čísla Ohlasu od Nežárky v roce 1916 nepřinesla žádné omračující novinky. Jubilejní číslo k narozeninám císaře 
Františka Josefa I. vyšlo právě v tento významný den v pátek 18. srpna. Již týden předtím týdeník avizoval dřívější uzávěr-
ku čísla a apeloval na přispěvatele i inserenty, aby dodali včas příspěvky. Jako hlavní důvod tohoto opatření uváděl váleč-
nou cenzuru, která zasáhla právě ve vydání z 11. srpna 1916, kde vypustila několik odstavců z fejetonu V. Velinského Tar-

novír-Grodek s detailním popisem válečných událostí. Řada srpnových zpráv v Ohlase informuje o zákazech tiskovin, zákazech vydávání regionálních periodik 
a dalších represivních a cenzurních opatřeních včetně zákazu rozšiřování tisku přednášky profesora Masaryka o Janu Husovi. Hned v několika číslech se týdeník 
obsáhle věnoval úmrtí setníka Karla Mařánka, který působil v Jindřichově Hradci a byl zde též pochován.

kladu na tak nádherné zařízení. dou-
fejme, že to obecenstvo v dnešní vá-
lečné době plně uzná a ocení, a že si 
bude tak příjemného útulku vážit a že 
hojnou vždy návštěvou restauratéra  
p kadlece, který nešetřil žádných ná-
kladů, odmění. otevření těchto mo-
derních prostor stane se již zítra. 
V neděli pak koncertovati bude odpo-
ledne od 5 do 9 hodin úplná hudba pěš.  
pl. č. 101! Viz inserát dnešního čísla. 
18. srpna 1916
K  narozeninám Jeho Veličenstva 
císaře a  krále Františka Josefa I. 
1830-1916
Vzácné v pravdě narozeniny slaví le-
tos dne 18. srpna stařičký, ale při tom 
stále svěží a čilý mocnář naší rozsáh-
lé říše rakousko-Uherské, Jeho Veli-
čenstvo apoštol. císař a král František 
Josef i., narozeniny památné a spolu 
s významným jubileum, jakého nad 
míru zřídka Prozřetelnost dopřává 
hlavám korunovaným. Jest to 86. rok  
narození a málem již 68. rok požeh-
nané vlády, kterou náš velemoud-
rý panovník hned při vstupu na dě-
dičný trůn Svých slavných předků 
byl zasvětil pokojné práci kulturní 
a  všestrannému rozvoji Svých čet-
ných národů, spjatých v pevný celek 
veliké říše rakousko-Uherské.
Zabavena řeč prof. Dra. T. G. Masa-
ryka
krajský soud v  Táboře zakázal rozši-
řování v  Táboře tištěného tiskopisu  
M. Jan hus a česká reformace, otisk řeči, 
kterou dne 17. července 1910 proslovil 
na kozím hrádku prof. dr. T. G. Masaryk. 
---------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální ti-
tuly můžete studovat v  knihovně jin-
dřichohradeckého muzea, která sídlí 
v  budově minoritského kláštera vedle 
kostela sv. Jana Křtitele a  je veřejnos-
ti přístupna každé pondělí a  středu 
od 12.30 do 15.30 hodin. Až do kon-
ce letošního roku je v  konferenč-
ním sále Muzea Jindřichohradecka 
ve  Štítného ulici instalována vý-
stava PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA - Ži-
vot v  Jindřichově Hradci na  strán-
kách týdeníku Ohlas od  Nežárky. 
Otevírací 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

 � Jindřichohradecká Obchodní akademie T. G. M. prověřila dovednosti studentů  
v psaní na klávesnici
obchodní akademie T. G. M. a Jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky Jindřichův hradec hostila 16. června 2016 již 30. ročník krajské 
soutěže v psaní na klávesnici. Ta byla určena pro žáky prvních ročníků 
středních škol. Své síly si změřilo 19 žáků z osmi středních škol, kde se 
vyučuje psaní na klávesnici hmatovou metodou všemi deseti prsty. klá-
ní to bylo velmi náročné, protože výkony soutěžících byly nadstandard-
ní a vyrovnané. Zvítězil Ladislav hořejší ze SoŠ Blatná (výkon 367,6 čis-
tých úhozů za minutu). další medailové místo obsadila soutěžící z oa 

České Budějovice kateřina kolářová (340,3 čistých úhozů za  minutu) 
a třetí v pořadí byl Tomáš Pudivítr z oa a VoŠe Tábor (311,1 čistých úho-
zů za minutu). Pokud svou dovednost budou nadále rozvíjet, je velká 
naděje, že v příštích letech budou své školy reprezentovat i v celostát-
ních soutěžích. kromě hodnotných cen si soutěžící odvezli i propagační 
materiály, které věnovalo město Jindřichův hradec.

Dana Pouzarová, Miroslava Petráková

HVěZDáRNA F. NUšLA A ASTROKLUb PŘI DDM V J. HRADcI
ÚKAZy NA ObLOZE V SRPNU 2016

Planety Merkur, Venuše a Jupiter jsou nepozorovatelné, Mars a Saturn lze pozorovat ještě večer nad jihozápadem. Uran je nad obzorem většinu 
noci kromě večera, Neptun po celou noc.
Pozorování Měsíce velmi hezké a poutavé, zejména je-li Měsíc ve fázi před první čtvrtí nebo krátce po ní, kdy jej Slunce osvětluje z boku a díky po-
vrchovým, výškově rozdílným místům na Měsíčním povrchu, vrhajícím stíny do okolní krajiny, je obraz velice působivý.  
Měsíc projde 2. 8. novem, 10. 8. první čtvrtí, 18. 8. úplňkem a 25. 8. poslední čtvrtí. Dne 10. 8 Měsíc projde odzemím (404 301 km), 22. 8. 
přízemím (367 023 km). 
i Slunce je zajímavé, za jasného počasí na Slunečním disku uvidíme místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneční skvrny. Speciálním 
slunečním dalekohledem pak lze vidět erupce a další jevy a děje a jejich vývoj „v přímém přenosu“.
Obloha v létě, stejně jako kdykoli jindy během roku, je velmi zajímavá a láká k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd a dalších zajíma-
vých objektů, zvláště za bezměsíčných nocí. nabízí pohled na objekty, které jsou – až na výjimky nepozorovatelné pouhým okem, ale téměř vždy 
k jejich pozorování potřebujeme dalekohled. 

•	12.	8.	ve 3.00	hodiny	-	Měsíc	v konjunkci	s Marsem	(Měsíc	7,4°	severně)
•	12.	8.	v 13.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	se	Saturnem	(Měsíc	3,1°	severně)
•	12.	8.	v 14.00	hodin	-	maximum	meteorického	roje	Perseid	(ZHR	150)
•	16.	8.	ve 22.00	hodin	-	Merkur	v největší	východní	elongaci	(27°	od Slunce)
•	20.	8.	v 13.00	hodin	-	planetka	(2)	Pallas	v opozici	se	Sluncem
•	22.	8.	v 17.38	hodin	-	Slunce	vstupuje	do znamení	Panny

•	24.	8.	v 12.00	hodin	-	Mars	v konjunkci	se	Saturnem	(Mars	4,4˚	jižně)
•	24.	8.	v 18.00	hodin	-	Mars	v konjunkci	s α	Sco	(Antares	1,8°	jižně;	večer	na jihozápadě	se-
skupení	Marsu	a Saturnu	s Antarem	pozorovatelné	do konce	září)

•	29.	8.	ve 24.00	hodin	-	Měsíc	v konjunkci	s β	Gem	(Pollux	11,5˚	severně)
•	29.	8.	ve 21.00	hodin	-	Saturn	v konjunkci	s α	Sco	(Antares	6,1°	jižně)

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 projekci filmů a pořadů 
s astronomickou tématikou s ústním komentářem.

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

nimálně třídenním předstihem!!!

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

další zajímavosti oblohy v srpnu 2016:

Návštěvní hodiny pro veřejnost 
v srpnu 2016:

odpoledne (pouze za jasného počasí): úterý a pátek: 15.00 - 18.00 hodin

večer: úterý a pátek: 21.00 – 23.00 hodin
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ChCete náS?
Toby, kříženec, pes, cca 3-5 let,  
kastrovaný
Toby je kříženec menší velikosti (5,5 
kg), který byl dne 19. 6. 2016 nale-
zen v obci kunžak. k lidem je velmi 
kontaktní, s  ostatními pejsky větši-
nou vychází, ale je dominantnější 
a byl by vhodnější jako jedináček. Je 
ostříhaný. doma je čistotný.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk, kříženec jezevčíka, pes,  
9 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk vel-
mi aktivní. Má rád společnost lidí. 
S  fenkami vychází dobře, ale vhod-
nější bude jako jedináček. Byl zvyk-
lý žít celoročně venku, nyní je však 
v bytě a zvládá to skvěle - je čistotný 
a neštěká. na vodítku trochu tahá. není vhodný ke slepicím či kočkám.
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 dominantnější pova-
hy a jako jedináček by byla nejspo-
kojenější. k  lidem, co zná, je velice 
kontaktní a chodí za nimi jako ocásek, je mazlivá a hravá. nyní je zvyk-
lá žít v bytě, což jí velmi svědčí, je to klasický „gaučák“. V bytě je na-
prosto čistotná. ideální by pro ni byl domeček se zahrádkou. ovládá 
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)

Meginka, kříženka Shar-Pei,  
fena, 10 a více let, kastrovaná
Meginka je fenečka střední velikosti 
(váží 13,5 kg). Zprvu je bázlivější, ale 
rychle si zvyká, a jakmile si svoje lidi 
zamiluje, je z ní mazlíček. S ostatní-
mi pejsky vychází dobře, ale je to již 
starší dáma a má ráda svůj klid. ne-
má ráda náhubek a česání. doma je čistotná, neštěká. na vodítku cho-
dí dobře. Má ráda procházky. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Lara, kříženka, fena, 4-5 let,  
kastrovaná
Lara je fenka vážící cca 30 kg. 
ke  svým lidem je velice hodná, 
od cizích si však drží odstup. Je os-
třejší povahy, na  nové lidi si nejpr-
ve musí zvyknout, než je přijme. Je 
zvyklá žít venku a perfektně hlídá. ostatní psy nemusí, ale zvykla by 
si. Vhodná jen pro zkušené chovatele.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Punťa, kříženec, pes, cca 2 roky, 
kastrovaný
Punťa je mladý a aktivní pes. Je hod-
ný, vhodný k  fenečce nebo kastro-
vanému pejskovi, nekastrované si 
vybírá, ale pod dobrým vedením 
a usměrněním je možné cokoli. hos-
podářská zvířata nevadí, kočičky 
venku prožene, ale doma si jich nevšímá. Vhodný k aktivním lidem, kte-
ří pro něj najdou spoustu aktivit pro zabavení. na vodítku chodí obstoj-
ně. není vhodný do panelákového bytu, jelikož na ruch v domě reagu-
je štěkáním. ideální domov pro něj by byl v domě ve společnosti fenky.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

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

Klára Černá

 �V městské knihovně proběhlo pasování 
prvňáčků na čtenáře a „Škola naruby“

SkiP Čr vyhlásil pro školní rok 2015/2016 již 8. ročník celostátního pro-
jektu na  podporu dětského čtení „Už jsem čtenář – knížka pro prv-
ňáčka“. knihovny, spolupracující se základními školami, každoročně 
do projektu přihlašují žáky prvních tříd. Prvňáčci navštěvují dětská od-
dělení knihoven, kde jsou pro ně připravovány programy motivující 
k četbě a podporující zájem o knihy. Začínající čtenáři, kteří se projektu 
zúčastnili, jsou v závěru projektu odměněni speciální knížkou, která by-
la napsána výhradně pro tuto příležitost a nelze ji v běžné knihkupecké 
síti minimálně tři roky koupit. Letos se jednalo o veselou knížku „kniho-
žrouti“ spisovatelky kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové.
Městská knihovna přihlásila žáky 1. a. a 1. B. z iii. ZŠ pod vedením uči-
telek Marie Sekyrové a andrey Janíčkové. 56 prvňáčků v průběhu škol-
ního roku navštěvovalo dětské oddělení knihovny a  také se setkali 
s  opravdovým spisovatelem Jiřím kahounem (autor „Příběhů včelích 
medvídků“ a dalších knížek).
24. června 2016 se v  městské knihovně děti zúčastnily slavnostního 
ukončení celého projektu společně s pasováním pohádkovým rytířem 
na  čtenáře. Jako odměnu obdrželi prvňáčci z  rukou ředitele městské 
knihovny Tomáše dosbaby a knihovnice dětského oddělení Michaely 
kloučkové zmiňovanou dětskou knížku a čtenářské poukazy opravňu-
jící k roční registraci zdarma.

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

(pokračování na str. 9)
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dagmar Wolfová, knihovnice dětského oddělení 
pobočky Vajgar, organizovala také další projekt 
na podporu dětského čtenářství, „ŠkoLU narU-
BY“, který probíhal během školního roku. cílem 
bylo naplnit motto související akce celé Česko čte 
dětem „Čtěme dětem 20 minut denně“. Malí po-
sluchači si v průběhu školního roku zapisují kníž-
ky, které jim byly předčítány rodiči, prarodiči, paní 
učitelkou atd., společně si o tom pak v knihovně 
povídají. dne 8. června 2016 proběhlo v dětském 
oddělení pobočky Vajgar závěrečné setkání, prv-
ňáčci z V. ZŠ obdrželi drobné dárky a projekt byl 
pro školní rok 2015/2016 oficiálně ukončen. 

Tomáš Dosbaba, Michaela Kloučková, Dagmar Wolfová

Škola naruby

Městská knihovna zve čtenáře a návštěvníky ke zhlédnutí výstavy reprodukcí ilustrací tohoto velkolepého malíře, které nebudou divákům jistě neznámé. 
S jeho ilustracemi a obálkami knih a časopisů se setkal snad každý. Zdeněk Burian ilustroval česká vydání ke knihám Jaroslava Foglara, eduarda Štorcha, 
Jacka Londona a třeba i Julese Verna či paleontologa Josefa augusty. Také proto je příhodné vychutnat si jeho tvorbu právě v prostorách knihovny. díky 
této putovní výstavě si mohou diváci připomenout napínavé příběhy, které autor zhmotnil ve své tvorbě. Výstava je realizována ve spolupráci s panem 
Josefem Ptáčkem a Památníkem národního písemnictví a je možno ji navštívit v období červen – srpen 2016 (i. patro Měk). 

Výstava „Zdeněk Burian – Malíř ztraceného času“

centrální pracoviště Dospělé oddělení Dětské oddělení Internet-čítárna Hudební oddělení

Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

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

Středa zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

Čtvrtek 9.00 - 18.00 zavřeno 9.00 - 18.00 zavřeno

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

Pobočka Vajgar Dospělé oddělení Dětské oddělení 

Pondělí 9.30 - 11.00 / 12.00 - 17.00 zavřeno

Úterý zavřeno zavřeno

Středa zavřeno 9.30 - 11.00 / 12.00 - 17.00

Čtvrtek zavřeno zavřeno

Pátek 9.30 - 11.00 / 12.00 - 17.00 zavřeno
Simona Pavlišová, Tomáš Dosbaba

Provozní doba městské knihovny v srpnu 2016

 � Jindřichohradečáci se opět mohou těšit na slavnosti piva
2. - 3. září se na Tyršově stadionu v Jindřicho-
vě Hradci uskuteční již 11. ročník Pivních slav-
ností. dvoudenní festival přinese přehlídku více 
než 16 pivovarů a představí více jak 60 pivních 
značek. Součástí pivní přehlídky je vystoupe-
ní kapel Buty, Mňága a Žďorp, Brutus a mnoha 
dalších. návštěvníky vedle degustace piv čeká 
po oba dva dny občerstvení v místě, ale napří-
klad i pivní soutěže. oba dva dny po 20. hodi-
ně je též připravena oldies diskotéka s Lukášem 
Pohůnkem a  v  sobotu odpoledne dechovka 
stage na  malé scéně. Sobotní odpoledne my-
slí organizátoři i  na  rodiče s  dětmi a  připravi-
li pro ně dětský koutek s  agenturou haFFo, 

kde se vám animátoři postarají o vaše ratolesti. 
Brány areálu Tyršova stadionu se  v  pátek ote-
vírají v 16.30 hodin a v sobotu ve 14.00 hodin. 
Večer končí akce vždy úderem půlnoci. Vstup 
na oba dva dny slavností je v předprodeji 250 kč 
nebo 200 kč jednodenní na  místě. Předprodej 
probíhá přes prodejní portál Ticket art. V Jindři-
chově hradci mají zájemci možnost zakoupit si 
vstupenky v kanceláři Čedok v Panské ulici ne-
bo v prodejně zájezdů invia. do 15. srpna navíc 
platí akce k 5 vstupenkám zakoupených v před-
prodeji 6. vstupenka zdarma.

Petr Kadlec

str. 9

srpen 2016

www.jh.cz



 �Také loučení dětí s prázdninami se ponese v olympijském duchu 
(pokračování ze str. 1)

Tento den se děti i  jejich rodiče mohou těšit na  bubeníky a  setkají se 
se sportovci na chůdách a s mažoretkami, které budou, jak jinak, než také 
na chůdách. na programu se totiž opět budou podílet chůdadlo a vynika-
jící bubeníci Tam tam batucada. celodenní program bude zahájen již v ran-
ních hodinách dětským rybářským závodem na řece nežárce, která protéká 
městským parkem. Po ukončení rybaření, které je určeno pro děti do pat-

nácti let, začne vlastní program, a to ve 13.00 hodin slavnostním zaháje-
ním. Pak již budou děti sportovat, soutěžit, malovat, zpívat, zhlédnou různá 
představení, a to nejen v parku, ale také v kině, kde se celé odpoledne bude 
promítat pásmo filmů a pohádek Za kamarády z televize.
  

Yvetta Papežová   

 � Jindřichohradecký zámek zpřístupní gotická sklepení a další prostory
Státní hrad a zámek Jindřichův hradec se v letošním roce připojí k his-
torickým sídlům, která se k  příležitosti hradozámecké noci představí 
veřejnosti neobvyklým způsobem a v netradičním čase. dne 27. srp-
na se mohou návštěvníci od  20.00 do  23.00 hodin účastnit mimo-
řádných prohlídek jindy veřejnosti nepřístupných gotických sklepení 

a záhadných prostor Španělského křídla, a očekávat zajímavá překva-
pení. Podrobnější informace budou v brzké době zveřejněny na našich 
webových stránkách www.zamek-jindrichuvhradec.eu

Tomáš Krajník

kUltUrní servis
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 �V srpnu se odehrají poslední Letní koncerty
V měsíci srpnu se posluchačům představí v rám-
ci ToP týdne kapela Jindřichohradecký Big 
Band na náměstí Míru 6. srpna od 19.00 ho-
din, hned následující den, tedy v neděli 7. srp-
na, to bude promenádní koncert skupiny kLa-

reT – Strážský výběr na náměstí Míru od 10.00 
hodin. V atriu Muzea fotografie se představí fol-
ková skupina PŮLJaBLkoŇ 10. srpna od 19.00 
hodin. Skupina TaXMeni bude hrát 19. srpna 
od 19.00 hodin na náměstí Míru a posledním 

koncertem v rámci Letních koncertů bude reci-
tál Jaroslava hutky 24. srpna od 19.00 hodin 
v atriu Muzea fotografie a MoM.
 

Ivana Bačáková

 �V rámci TOP týdne nabídne Dům gobelínů dílny pro děti i dospělé
Po celé léto vás srdečně zveme k návštěvě mo-
derního interaktivního muzea - domu gobelínů. 
návštěvníci u  nás uvidí restaurátorky při práci, 
sami si mohou vyzkoušet tkaní na  různých ty-
pech stavů, seznámí se s osobností Marie hop-
pe Teinitzerové – zakladatelky ojedinělých tex-
tilních uměleckých dílen. Uvidí tkalcovské stavy 
a stroje, děti se jistě zabaví v dětském koutku ne-
bo v kinosále muzea. Ve třech výstavních sálech 
probíhá výstava „Josef Müller/ Tapiserie. Výstava 
se koná u  příležitosti nedožitých 85. narozenin 
Josefa Müllera, dlouholetého uměleckého ve-
doucího jindřichohradeckých dílen.
Také v letošním roce se dům gobelínů svými ToP 
akcemi připojí k ToP týdnu, který pořádá měs-
to Jindřichův hradec. Po celé dva dny ve čtvr-
tek i v pátek 4. – 5. 8. 2016 si kromě komen-
tovaných prohlídek s  průvodcem mohou malí 
i velcí příchozí vyzkoušet svoji zručnost a zapo-
jit se do  kreativních dílen (čtvrtek 4. 8. 2016,  
10.00 - 17.00 hodin: TOP dílny pro děti i dospělé, 
pátek 5. 8. 2016, 10.00 - 17.00 hodin: TOP dílny 
pro děti i dospělé).

V  dílně TVořenÍČko heleny Vyhlídkové si zá-
jemci zhotoví drobný výrobek z pedigu a dozví 
se základní informace o této technice. Bude zde 
také Pavla Petrnoušková s kreativní dílnou kra-

SohLed. dílna kraSohLed nabízí pestrou, při-
tažlivou činnost s mnoha překvapeními, zrovna 
jako nabízí tajemný pohled do krasohledu. Čin-
nost je nasměrována k rozvoji tvůrčích potenciá-
lů v každém člověku. Mottem této dílny jsou po-
čáteční písmena slova krasohled.
k = kreativita
r = radost z práce
a = aktivita
S = spontánnost
o = otevřenost všem
h = hravost (tvořivá práce je především hravá    
                            a hravost by se z ní neměla nikdy ztrácet)
L = lidskost
e = empatie
d = dovednosti (získávání dovedností)
Budeme se těšit na všechny příchozí, kteří se roz-
hodnou pro náš zajímavý prázdninový program.
otevřeno denně mimo pondělí, 10.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00 hodin. 
Více informací najdete na: www.dumgobelinu.cz. 

Rita Škodová

 �Muzeum fotografie a MOM připravilo soutěž „Olympiáda ve fotografii“
Pro ty, kdo se těší na Loh 2016 v rio de Janeiru 
(5.–21. 8. 2016), plánují návštěvu olympijského 
parku na Lipně či obdobných s olympiádou spo-
jených míst a  přitom rádi fotografují, připravi-
lo Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií soutěž „olympiáda ve fotografii“. 
Jejím tématem je rozmanité olympijské dění, a to 
jak v  olympijském parku rio–Lipno a  na  ostat-
ních podobných místech, tak i na Loh 2016 v rio 
de Janeiru. Soutěžící mohou fotograficky zachytit 
olympioniky, sporty, přenosy z olympijských her 
v  riu, sportující veřejnost, ale třeba i  jindřicho-
hradecký pokus o český rekord, spočívající ve vy-
tvoření živých olympijských kruhů (30. 7. 2016).  

Snímky mohou mít reportážní charakter, za-
chycovat atmosféru či zajímavé detaily. Soutěž 
probíhá ve dvou věkových kategoriích, jež tvoří 
účastníci do 15 let (včetně) a od 15 let výše. Foto-
grafie zaslané do soutěže budou výběrově zve-
řejněny na webu Muzea fotografie a moderních 
obrazových médií a posléze využity pro jeho vý-
stavní a  sbírkotvornou činnost. kolekce nejlep-
ších a  nejzajímavějších snímků vytvoří výstavu, 
která bude k vidění v září tohoto roku v prosto-
rách pořádajícího muzea. 
Soutěžní fotografie, jejichž podmínkou je dodá-
ní bez velkých grafických úprav a ve formátu JPG 
(min. 3 000 x 3 000 pixelů), zasílejte prosím (nejlé-

pe přes server www.uschovna.cz) na e-mailovou 
adresu mfmom@mfmom.cz a  současně na  ad-
resu strojek@mfmom.cz v době od 5. do 29. 8. 
2016. každý soutěžící může předložit až 15 fo-
tografií. Spolu se snímky je nutné zaslat jméno, 
příjmení a rok narození autora, kontaktní telefon, 
e-mailovou adresu, bydliště, názvy snímků, data 
a místa jejich pořízení. Lze přidat bližší popis da-
ných záběrů. Vyhlášení vítězů, pro které budou 
připraveny ceny, proběhne při vernisáži výstavy. 
Více informací o soutěži je k nalezení na www.
mfmom.cz.  

Eva Florová
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEc KRáLOVÉ 
18. – 20. 8. 2016
Hip Hop Kemp 
Festivalpark hradec králové

cHEb
20. - 21. 8. 2016
Hradní slavnosti pro malé i velké s gladiáto-
ry a římskými legionáři
chebský hrad

KUTNá HORA
18. – 21. 8. 2016
Letní multikulturní festival 
Přehlídka autorských divadel malých forem, 
hudební vystoupení, výstavy. Letos navíc 
v  rámci ozvěn festivalů bude program obo-
hacen o  vystoupení hudebního a  tanečního 
souboru Podjavořičan z festivalu Folklór v má-
ji z Telče.

LITOMyšL
12.  - 14. 8. 2016
Vzpomínková jízda na Elišku a Čeňka Junkovy
Státní zámek Litomyšl, výstava historických vo-
zidel na zámeckých nádvořích. Bohatý dopro-
vodný program.

POLIČKA
19. - 21. 8. 2016
Festival Polička 555
oblíbený letní multižánrový festival, jehož 
hlavní scénou je poličské náměstí – klasická 
hudba, jazz, rock, divadlo, věžní hudba. 

TELČ
19. - 20. 8. 2016
Karel IV. v Telči
historické slavnosti Zachariáše z hradce a ka-
teřiny z Valdštejna, divadlo T.e.J.P., průvod, slav-
nostní ceremonie, pohádka, historický šerm, 
kulinářská show s  czechTourismem, dobový 
jarmark.

TŘEbOŇ
6. 8. 2016
Lázeňská Třeboň 
celodenní program pro děti i dospělé, Maxim 
Turbulenc, Šlapeto, Šlágr band a  další, ochut-
návka lázeňských procedur. 

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 SRPNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
UČITELKA
Drama / Slovensko, ČR / A-Company

Zdánlivě empatická a  laskavě vyhlížející učitelka 
manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodi-
či za účelem osobního obohacení, ať už v podobě 
materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného 
poměru. nejen z obavy o prospěch svých milova-
ných dětí většina rodičů třídní učitelce základní 
školy podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dár-
ky a jiné pozornosti. najdou se však tři rodiny, které 
se rozhodnou učitelce vzepřít a stávající situaci se 
společně s  ředitelkou školy pokusí zvrátit na kon-
spirativní třídní schůzce. děj strhujícího a  velmi 
aktuálního snímku o  síle lidského charakteru, in-
spirovaného skutečnou událostí, se sice odehrává 
na počátku 80. let, ale jde o příběh univerzální, kte-
rý by se mohl odehrát kdekoliv a v  jakékoli době, 
neboť zkorumpovanost, stejně jako malost a vypo-
čítavost, vládnou světem bez ustání.
Hrají: Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, Csongor Kassai, 
Martin Havelka, Zuzana Konečná, Ondřej Malý, Atti-
la Mokos
Režie: Jan Hřebejk
Hrajeme: 20. a 21. 8.                 ve 2D, vždy od 20:00 

STAR TREK: DO NEZNáMA
(Star Trek Beyond)
Sci-Fi, Dobrodružný, Akční / USA / CinemArt

Za hranice známého vesmíru. Právě tam se vydává 
posádka lodi enterprise v  pokračování legendár-
ního Star Treku. Spolu s nimi se tam vydal i „otec“ 
reinkarnované série J. J. abrams, který dobrovol-
ně předal režijní kormidlo kolegovi Justinu Linovi 
a spokojil se s rolí producenta. kromě Lina, jenž je 
podepsaný pod nejúspěšnějšími díly série rychle 
a  zběsile, možná překvapí i  jméno autora scéná-
ře, jímž je skvělý britský komik Simon Pegg, jenž 
v  sérii zároveň hraje Scottyho, hlavního inženýra 
enterprise. odvážné zkoumání neznámých světů 
není jen hlavním tématem příběhu nového Star 
Treku, ale provázelo i  jeho natáčení. „když jsme 
se poprvé sešli se scenáristy, rychle jsme se shodli 
na tom, že se odmítáme vydat bezpečnou cestou, 
tedy pokračovat v  tom, co úspěšně zafungovalo 
minule. Základem příběhu je sice startrekovská 
dna, ale od  ní se skutečně odrážíme do  nezná-
ma,“ slibuje režisér Justin Lin.
Hrají: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Ur-
ban, Simon Pegg, John Cho, Anton Yelchin, Idris Elba 
Režie: Justin Lin
Hrajeme: 25. a 26. 8.                 ve 3D   

27. a 28. 8.                 ve 2D, vždy od 20:00

Zdroj: www.csfd.cz; www.cinemart.cz; www.a-company.cz

2. 8.  12:30, 17:30
PAT A MAT VE FILMU
(FiLMoVÉ ÚTerý - ToP Týden)
animovaný / Čr / 2d

2. 8  15:00, 20:00
TEORIE TyGRA
(FiLMoVÉ ÚTerý - ToP Týden)
Tragikomedie / Čr / 2d

3. 8.   19:00
Lucie: Příběh jedný kapely
dokument / Čr / 2d

4. - 5. 8.  17:30
KNIHA DŽUNGLÍ
dobrodružný / USa / 2d

4. - 5. 8.  20:00
JULIETA
drama / Španělsko / 2d

6. - 7. 8.  17:00
KROTITELÉ DUcHŮ
akční, komedie, Sci-Fi / USa / 3d+2d

6. - 7. 8.  20:00
OČISTA: VOLEbNÍ ROK
Thriller / USa, Francie / 2d

10. 8.   19:00
TERMINáTOR
akční, Sci-Fi, Thriller / USa / 2d

11. - 12. 8. 17:30
HLEDá SE DORy
animovaný / USa / 2d

11. - 14. 8.  20:00
SEbEVRAŽEDNÝ ODDÍL
akční, dobrodružný / USa / 3d+2d

13. - 14. 8. 17:30
NEŽ JSEM Tě POZNALA
drama / USa / 2d

17. 8.   19:00
STARcI NA cHMELU
Muzikál / ČSr / 2d

18. - 21. 8. 17:30
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
animovaný, komedie / USa / 3d+2d

18. - 19. 8.  20:00
V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
horor / USa / 2d

20. - 21. 8.  20:00
UČITELKA
drama / Slovensko, Čr / 2d

25. - 28. 8. 17:30
STRAšIDLA
Pohádková komedie / Čr / 2d

25. - 28. 8.  20:00
STAR TREK: DO NEZNáMA
Sci-Fi, dobrodružný, akční / USa / 2d

27. 8. 13:00, 14:30, 16:00
ZA KAMARáDy Z TELEVIZE 
(MĚSTo dĚTeM)
Pásmo pohádek / Čr / 2d

1. - 2. 9. 17:30
bOŽSKá FLORENcE
Životopisný, komedie / V. Británie / 2d

1. - 2. 9.  20:00
TÝPcI A ZbRANě
komedie, drama / USa / 2d

Představení pro děti se 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

HASIČSKÝ SPORT
Srpnový program je termínově nabitý hasič-
skými soutěžemi, které se uskutečňují v  rám-
ci čtyř různých střednědobých sérií, a  to VcT 
– Velká cena Třeboňska, PLPÚ – Pelhřimovská 
liga, JhhL – Jindřichohradecká hasičská liga 
a ThL – Táborská hasičská liga. Vesměs se jedná 
o týmová klání v požárním útoku.
Program – sobota 6. 8.: Frahelž (VcT – začátek 
13.00 hodin), Studená (JhhL – 13.00 hodin). So-
bota 13. 8.: chotěmice (ThL – 13.00 hodin). Sobo-
ta 20. 8.: nová Bystřice (mimo ligy – 13.00 hodin), 
Lužnice (VcT – 19.00 hodin). Sobota 27. 8.: 
hamr (VcT – 13.00 hodin), Zahrádky (JhhL – 
13.00 hodin), Žirovnice (PLPÚ – 20.00 hodin).

HÁZENÁ
Již iX. ročník mezinárodního turnaje žen „SWie-
TeLSkY cup 2016“ pořádá o víkendu 27. a 28. srpna 
házená J. hradec. akce, jež je přípravou na no-
vou sezónu 2016/2017 a v minulosti se jí účast-
nila družstva například z Francie, Polska, němec-
ka, Slovenska a pravidelně z rakouska, se po oba 
dny ude konat v  jindřichohradecké městské 
sportovní hale.

HORSKÁ KOLA
Staré Město pod Landštejnem se po 2 letech mů-
že těšit na Vi. ročník „cyklocamp MTB maratónu 
2016“, který se bude konat v  sobotu 27. srpna. 
Závod začne v 8.00 hodin prezencí a přihláškami 
účastníků a výdejem startovních čísel. na hlavní 
trasu a, jež měří 55 kilometrů, se závodníci vydají 
v 10.30 hodin, o 10 minut později uslyší startov-
ní povel jezdci na trase B (25 km). V 10.50 hodin 
vyrazí na vyjížďkovou trať (25 km), která není zce-
la soutěžní a lze ji pojmout jako příjemný rodin-
ný výlet. klasifikováni na ní budou děti do 10 let, 
do 12 roků, do 15 let, elektrokola, dvojkola, ko-
la s  přívěsným vozíkem, kola s  dětskou sedač-
kou a muži a ženy od 16 roků. Ukončení závodu 
je naplánováno na 14.30 hodin, následovat bu-
de vyhlášení výsledků, tradičně bohatá tombola 
a od 19.00 hodin večerní zábava s reprodukova-
nou muzikou. Po celý den je možné využít lano-
vý park, aquazorbing. nocleh a  kultovní tričko 
jsou pro startující zdarma. informace: Jiří kohout 
(603 527 615) a Filip klíma (777 870 914).

JACHTING
celkem 15 rozjížděk je naplánovaných při mist-
rovství České republiky, které v lodní třídě Pirát 
12mr pořádá Český svaz jachtingu ve spoluprá-
ci s TJ Jiskra Třeboň na  rybníku Svět. Šampio-
nát, při němž je očekávána i účast zahraničních 
jachtařů, se uskuteční od středy 24. do neděle 
28. srpna. První den je na programu registrace, 
závodit se začne až ve čtvrtek 25. 8. v 13.00 ho-
din, přičemž slavnostní zahájení MČr proběh-
ne o  půldruhé hodiny dříve. V  pátek a  sobo-
tu zazní vyzývací znamení vždy v 10.00 hodin 
a v závěrečném dni v 9.30 hodin. o čtvrté hodi-
ně odpolední dojde k slavnostnímu ukončení 
mistrovství a vyhlášení výsledků.

JEZDECTVÍ
oficiální drezurní závody pořádá Jezdecká stáj 
robin ve svém areálu u Políkna nedaleko Jin-
dřichova hradce. Zajímavá disciplína, která se 
odehrává v  kolbišti obdélníkového tvaru, je 
ukázkou symbiózy koně a jezdce. Závod se ko-
ná v sobotu 6. srpna od 8.30 hodin.

JEZDECTVÍ
drezurní závody, které jsou součástí ii. ročníku 
„Poháru ČJF Vysočina“, se v neděli 14. srpna ko-
nají v Mc – Military centru ve dvorečku u Bla-
žejova. k  vidění tam od  10.00 hodin budou 
drezury stupňů Z  (úloha Z4/16), Z  (dÚ-a(16),  
L a S. Prezence proběhne v country klubu v do-
bě od 7.00 do 9.00 hodin. celkově na nejlepší 
čekají ocenění ve výši 6000 kč.

LEDNÍ HOKEJ
celkem šest přípravných zápasů před začát-
kem mistrovské sezóny 2016/2017 sehrají dru-
holigoví hokejisté kLh Vajgar J. hradec. V srpnu 
je čekají čtyři utkání, z nichž pouze jedno ode-
hrají na domácím ledě Zimního stadiónu Jana 
Marka, a sice ve čtvrtek 25. 8. od 18.00 hodin 
proti hc Lední Medvědi Pelhřimov.

MOTORISMUS
další ročník tradičního volného motokrosové-
ho závodu s názvem „hamerky 2016“ se usku-
teční v kamenici nad Lipou v sobotu 20. srpna. 
Bližší informace jezdcům i  fanouškům o  tom, 
jaké kubatury a třídy budou letos závodit, po-
skytne Michaela Brdlíková (Michaela.Brdliko-
va@seznam.cz) prostřednictvím e-mailu.

ORIENTAČNÍ BĚH
Pětidenní mezinárodní etapový závod s  ná-
zvem „Česká kanada 2016“ se uskuteční 
od  středy 10. do  neděle 14. srpna. centrum 
bude mít v  kempu u  rybníku Zvůle kousek 
od kunžaku a na začátku července už se po-
řadatelům z pražského Sk Praga přihlásilo té-
měř šestnáct stovek startujících z  215 klubů 
rakouska, Belgie, Běloruska, německa, Fran-
cie, V. Británie, Maďarska, Švýcarska, itálie, Ja-
ponska, Litvy, Lotyšska, Polska, rumunska, 
ruska, Slovinska, Švédska, norska, Slovenska 
a  Čr. na  start se chystá i  šest desítek závod-
níků Sdružení orientačních sportů J. hradec. 
akce se koná pod záštitou hejtmana Jihočes-
kého kraje Jiřího Zimoly. do celkového pořadí 
sice budou zařazeni jen ti, kteří absolvují kom-
pletní program, ale hodnocené budou i  jed-
notlivé etapy zvlášť, takže je možné absolvo-
vat pouze jediný závod z pěti. Startovat může 
každý, neboť denně jsou vypsány i kategorie 
hdr – děti s doprovodem, P – příchozí, T1, T2 
– tréninkové. Tyto tratě  jsou orientačně velmi 
zjednodušené, aby si je veřejnost mohla vy-
zkoušet a  bez problémů je zvládla. Prezence 
účastníků v etapách je vždy 90 minut před je-
jich startem na shromaždištích.

etapy – program – středa 10. 8.: e1 – krátká trať, 
12.00 hodin, cyklocamp Staré Město pod Lan-
dštejnem. Čtvrtek 11. 8.: e2 – klasická trať, 10.00 
hodin, cyklocamp S. Město p./L. Pátek 12. 8.: e3 
– krátká trať, 10.00 hodin, louka Stoječín. Sobo-
ta 13. 8.: e4 – klasická trať, 10.00 hodin, louka 
Stoječín. neděle 14. 8.: e5 – zkrácená trať han-
dicapově, 9.30 hodin, kemp Zvůle.

PÉTANQUE
V  rámci Vi. ročníku „kulichových her 2016“ se 
na  prosívkovém hřišti na  jindřichohradeckém 
sídlišti hvězdárna (u  domu kosmonautů čp. 
24/V.) bude v neděli 28. srpna od 13.15 hodin 
konat V. ročník „hvězdárenského koulení“, které 
pořádá pro každého, avšak především pro děti, 
Sk Union Jindřichohradecka. Více informací lze 
získat prostřednictvím e-mailu: romanPisny@
seznam.cz.

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Tradiční letní turnaj v  beach volejbalu se 
na koupališti v dačicích bude konat v sobotu 
13. srpna od 8.00 hodin ráno.

STOLNÍ TENIS
každoroční tabletenisový turnaj s  názvem 
„kovča cup 2016“ se uskuteční v malebné ves-
ničce Sedlo u nové Bystřice v sobotu 13. srpna. 
informace o akci je možné nalézt na sedelském 
(www.sedlo.eu) obecním webu.

Roman Pišný

daLŠÍ PoZVÁnkY ke SPorTU a nÁBorŮM: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

 � Kdy za sportem?
Kopaná – TJ Sokol JH – ženy divize D – Čechy

kolo 1. Protivín – JH ne 28. 8. 16:30

Kopaná – FK JH 1910 – muži krajský přebor Ondrášovka

kolo 1. JH – Planá n./L. so 13. 8. 10:30

kolo 2. Čimelice – JH so 20. 8. 17:00

kolo 3. JH – Katovice so 27. 8. 10:30

Kopaná – FK JH 1910 – starší dorostenci krajský přebor ČEZ

kolo 2. Dříteň – JH ne 21. 8. 10:00

kolo 3. JH – SKP ČB ne 28. 8. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – mladší dorostenci krajský přebor ČEZ

kolo 2. Vodňany – JH ne 21. 8. 12:15

kolo 3. JH – SKP ČB ne 28. 8. 12:15

Kopaná – FK JH 1910 – starší žáci krajský přebor ČEZ

kolo 2. Lokomotiva ČB – JH so 20. 8. 10:00

kolo 1. JH – Meteor Tábor st 24. 8. 10:00

kolo 3. JH – Prachatice so 27. 8. 10:00

Kopaná – FK JH 1910 – mladší žáci krajský přebor ČEZ

kolo 2. Lokomotiva ČB – JH so 20. 8. 11:45

kolo 1. JH – Větrovy st 24. 8. 11:45

kolo 3. JH – Prachatice so 27. 8. 11:45

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

kolo 1. JH B – Větřní so 13. 8. 17:00

kolo 2. Dobrá Voda – JH B so 20. 8. 17:00

kolo 3. JH B – Hrdějovice so 27. 8. 17:00
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 �Okolo jižních Čech budou cyklisté závodit již popáté
Největší etapový závod u  nás s  názvem Okolo 
jižních Čech opět se bude konat od  31. srpna 
do 4. září a letos je opět součástí UCI Europe 
Tour. Na  start se postaví dvacet pět týmů, což 
představuje 150 závodníků. Z  národních týmů 
potvrdily svou účast například reprezentace 
Německa a Ruska. Z kontinentálních týmových 
stájí Katuscha, Lotto Soudal či Astana. 
První etapa startuje 31. 8. 2016 ve  13.00 
hodin v  Českých budějovicích na  náměs-
tí Přemysla Otakara II. Trasa měří 165 km 
a cyklisty na ní čekají tři sprinterské (Ševětín, 
Veselí nad Lužnicí, Bechyně) a  dvě vrchařské 
(kostelec, Třitim) prémie. do cíle na Masaryko-
vo náměstí v Protivíně by měl peloton dojíž-

dět cca v 17.00 hodin. centrem Protivína ob-
krouží závodníci ještě dva cílové okruhy. 
Druhá etapa, která se pojede 1. září, spoju-
je města České Velenice a Tábor. Závodníci 
na ní urazí 180 km. V Českých Velenicích bude 
startem Sídliště na  Sadech. odtud sportovci 
vyrazí hodinu po poledni. na trati je čekají cel-
kem tři sprinterské (nové hrady, kaplice, Trho-
vé Sviny) a tři vrchařské (hojná Voda, Svatý Jan 
nad Malší, Borovany) prémie a do cíle v areálu 
komora v Táboře dorazí cca v 17.30 hodin. 
Třetí etapa začíná 2. září v  16.00 hodin 
na  dvanáctikilometrovém okruhu v  Nové 
bystřici a  okolí a  pojede se jako časovka 
týmů. Start i cíl bude umístěn na Mírovém ná-

městí v nové Bystřici. Závodníci budou vyjíž-
dět ve  dvouminutových intervalech a  závod 
skončí hodinu a čtvrt od prvního startu. 
Čtvrtá etapa je kvůli svému náročnému 
profilu označována za  etapu královskou. 
Startuje na Masarykově náměstí lázeňské-
ho města Třeboň 3. září v  pravé poledne. 
cyklisté urazí 156 km. Během etapy jsou na-
chystány opět tři sprinterské (hluboká nad Vl-
tavou, Vodňany, kvilda) a  dvě vrchařské (Ja-
vorník, Zadov) prémie. cíl bude v  horském 
středisku churáňov na Šumavě, kam by pelo-
ton měl dorazit cca v 16.30 hodin. 
Poslední, pátá etapa startuje na Havlíčko-
vě náměstí v  Dačicích 4. září v  11.00 ho-

HOKEJBAL
Jednoho z největších úspěchů ve své skoro dvaadvacetileté historii dosáhli hokejbalisté TJ HBC Olymp 
J. Hradec, kteří vybojovali bronzové medaile v Českém poháru 2016. V Českých Budějovicích prvoli-
gový celek porazil Pardubice B 8:0, Kovo Praha 3:2 SS, Svítkov 10:1, Heřmanův Městec 7:1 a v sou-
boji o 3. místo Hradec Králové 6:3. Prohrál pouze v semifinále 4:5 SS s Pardubicemi A, což je úřadující 
mistr ČR. Na fotografii je radující se mužstvo v horní řadě zleva zastupující trenér Jaroslav Matějka, 
Jiří Plášil, Tomáš Kohút, Martin Čapek, Patrik Zayml, Milan Majerik, kustod Josef Kouba, nejlepší 
obránce ČP Martin Hunal a Ondřej Houdek. Uprostřed zleva jsou Vít Štěch, Adam Popelka, Tomáš 
Tržil, Marek Miláček a nejlepší brankář ČP Jan Janák ml. Dole zleva je David Mátl, Petr Krčmár, Ivan 
Škarda, kapitán Martin Landkammer, Lukáš Zayml, Michal Přibyl, masér Jan Janák st. a Filip Janák.

Foto: Lucie Hunalová

ORIENTAČNÍ BĚH
Znamenitým způsobem se na  dorosteneckém 
mistrovství Evropy v  Polsku prezentovala Eliš-
ka Hojná z  jindřichohradeckého Sdružení orien-
tačních sportů. Na klasické trati skončila na 17. 
místě, ve  sprintu, který se konal přímo v  pořa-
datelském městě Jarosław, obsadila 26. příčku. 
Hlavního úspěchu dosáhla v  závodě tříčlenných 
štafet W16, kde absolvovala prostřední úsek. Šla 
do něho z desáté pozice, kterou přebírala od Ja-
ny Peterové. Vůbec nejlepším časem v neskuteč-
ném vedru ovšem tým vytáhla až ke stříbru, jejž 
finišmanka Šárka Rückerová už udržela. Před ČR 
skončily jen Maďarky, bronz získalo Švýcarsko. 

Foto: Anna Auermüllerová

ATLETIKA
Velmi zajímavý průběh měl premiérový ročník 
„Jindřichohradeckého půlmaratónu 2016“, který 
v hlavním závodu, štafetě, Rodinném běhu a dět-
ských soutěžích absolvovalo necelých šest stovek 
běžců a  běžkyň všeho věku. Účastníci si užili roz-
marů sv. Petra, jenž je počastoval zprvu pětatři-
cetistupňovým vedrem a  dusnem, na  trati na  ně 
spustil průtrž mračen s vodou nad kotníky, bouřku 
se štiplavými kroupami, větrnou smršť s padající-
mi větvemi. Atleti ovšem všem těmto nástrahám 
odolali, vzdali pouze tři! Absolutním vítězem se stal 
osmnáctiletý Michal Šimeček z  J. Hradce, triatlo-
nista českobudějovického TriSK. Na snímku se ra-
duje ve chvíli, kdy protnul cílovou pásku vzhledem 
k podmínkám ve výtečném času 1:21:45 hod. 
Foto: archiv Jindřichohradeckého půlmaratónu

ATLETIKA
Vícenásobná „Nejlepší sportovkyně Jindřicho-
hradecka“ Pavla Schorná, jež závodí v barvách 
Klubu biatlonu Staré Město pod Landštejnem 
a Czech Salomon Suunto Team, reprezentova-
la Českou republiku na  XV. mistrovství Evropy 
v běhu do vrchu. Šampionát se uskutečnil v ji-
hotyrolském městě Arco, jen kousíček od jezera 
Lago di Garda. Na náročné trati, jíž ještě těžší 
učinil stálý vydatný déšť, předvedla vynikající 
výkon, který jí mezi 52 běžkyněmi z  22 zemí 
vynesl 4. místo. K individuálnímu bronzu měla 
blízko, chybělo k němu jen 7 vteřin. Byla to daň 
zaškobrtnutí ve finiši. Smutnit ovšem nemuse-
la, jelikož bronzovou medaili získala v  závodu 
družstev, kde běžela spolu s Taťánou Metelko-
vou, Lucií Maršánovou a Adélou Stránskou. 

Foto: František Schorný

TRIATLON
Teprve sedmnáctiletý starší dorostenec Jan Trut-
na (vpravo) z Tri Clubu Vajgar J. Hradec se v Trho-
vých Svinech stal absolutním mistrem jižních Čech 
ve sprint-triatlonu (plavání 0,5 km – kolo 25 km – 
běh 6 km). Zdolal všech 47 soupeřů a nečekaně si se 
sedmapadesátivteřinovým náskokem na krk pově-
sil zlatou medaili a na sebe oblékl triko šampióna. 
Zároveň zvítězil i mezi juniory, kde skončil na dru-
hém místě jeho oddílový kolega Petr Jirků (vlevo), 
jemuž v souhrnném pořadí patřila 8. pozice.

Foto: Jan Vaněk

ORIENTAČNÍ BIATLON
Mistrovství světa v orientačním biatlonu se po pě-
ti letech zase uskutečnilo v  České republice. Šam-
pionát se uskutečnil v areálu Eduard v Jáchymově, 
kde ČR reprezentovala v hlavní kategorii žen W21 
Jana Benešová. Členka SOS J. Hradec a KB S. Měs-
to p./L. obsadila v obou disciplínách, jež absolvova-
la, příčky v nejlepší světové desítce. Nejprve skončila 
na 10. místě ve sprintu a poté byla ve dvoučlenné 
štafetě s Adélou Burdovou (Nový Bor) pátá. 

Foto: Asmö Timoskainen
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FILIPÍNSKÁ
SOPKA

NĚMECKÝ
SOUHLAS

TENKÁ
PRŮSVITNÁ

LÁTKA
PLAZ CHEM. ZN.

KYSLÍKU
LEDOVCOVÝ

JAZYK
BOHYNĚ

ČERVÁNKŮ SEVER
ČESKÝ

DIRIGENT
(VÁCLAV)

PRAŽSKÉ
ŽELEZÁŘ-

STVÍ

RUSKÁ
ŘEKA

ČÍSLOVKA
DRUHOVÁ

1. ČÁST 
TAJENKY

3. ČÁST 
TAJENKY

V HUDBĚ
PIANISSIMO

NÁSTROJ
ŽNEČKY

ČÁST
CHODIDLA

NESPLACENÝ
ZÁVAZEK

CHEM. ZN.
POLONIA STAROŘEK

100 m2

MYLNÉ
PŘEDSTAVY

2. ČÁST 
TAJENKY

MÍSTO
VE STODOLE

NAD
MLATEM

VOLT-
AMPÉR

ŠPÁDOVÁ
KARTA

OZN.
AMPÉRU

ANNO
DOMINI

VELMI
HORKÁ

OZN. PEČETI
(LOCO SIGILI)

CITOSL.
BOLESTI

ST. SPZ
LITOMĚŘICE

SPOJOVACÍ 
SOUČÁSTKA
KOV. ČÁSTÍ

POPULÁRNÍ
HUDEBNÍ
SKUPINA
70. LET

STROPNÍ
TRÁM

ŘÍM. ČÍSL.
995

OZN. SÍLY
(POND)

SPISOVÁ
ZNAČKA

STUPEŇ INT.
ZVUKU (BEL)

ŠICÍ
VLÁKNO

BLÍZKO
(ANGL.)

ZPŮSOB
HONU

BYLINA
(?) ZEDNÍ

EDUARD
(DOM.)

5. ČÁST 
TAJENKY

STAVEBNÍ
ODPAD

PŮVAB

SICE

TOHOTO
ROKU

INIC. HERCE
HRUŠÍN. ST.

TRÁVA
LIPNICE

NÁZEV
HLÁSKY (N)

ŘÍM. BOHYNĚ
ÚRODY

SCHOPNOST
ROZHOD-
NOUT SE

JE MOŽNO

LATIN (A)

KÓD AM. 
STÁTU NEW 
HAMPSHIRE

OSTR. STÁT
V POLYNÉSII

MPZ
KANADY

OZN.
POLOMĚRU

ST. SPZ
PARDUBICE

PÁS KOLEM
ROVNÍKU

ST. SPZ.
OLOMOUC

OVČÍ SÝR

ZDÁNLIVĚ

EMOCE

ZÁPORNÝ
ION

LITR

INICIÁLY
SABINY

V TU
CHVÍLI

6. ČÁST 
TAJENKY

PSEUDONYM 
GOGOLA

JAKÝ
(KNIŽ.)

CHEM. ZN.
URANU

HODINA
(ITAL.)

SNAD

STĚNY

AVŠAK

SMŮLA
HROB

PODPIS
ANONYMA

NEDOBRÁ

SLOVAN

V BOXU
KNOCK-OUT

OZN. PRO
POLSK. MĚNU

INIC. REŽ.
LIPSKÉHO

AMERICKÝ
SPISOVATEL

SVĚT. ROK
(ANGL OZN.)

CIZOPASNÉ
HOUBY

HAD Z KNIHY
DŽUNGLÍ

SOLMIZ
SLABIKA

ČÁST
KOŠILE

CHEM. ZN.
BORU

OBR

OZN. VOLTU

 

4. ČÁST 
TAJENKY

PETR VOK Z ROŽMbERKA SE NARODIL 
ROKU 1539 V KRUMLOVě 

JAKO NEJMLADšÍ DÍTě JOšTA III. 
Z ROŽMbERKA A ANNy Z REGENDORFU. 

NARODIL SE ČTRNácT DNÍ PŘEDTÍM, 
NEŽ JOšT III. ZEMŘEL. MATKA PO SPO-
REcH S VLADAŘEM PETREM V. ODEšLA 
DO RAKOUSKA KE SVÝM PŘÍbUZNÝM 

SAMA bEZ DěTÍ. A TO byL DŮVOD...

NáPOVěDA: 
KTO, SAMOA, ORA, POE,
APO, OPS, SPLAZ, NEAR,

šATER

din. Měří 156 km a  cílem je již tradičně cen-
trum Jindřichova hradce, ulice klášterská. 
Prémie budou tentokrát tři sprinterské (Čes-
ký rudolec, kamenice nad Lipou, Lodhéřov) 
a  tři vrchařské (heřmaneč, Černovice, horní 
radouň). V  Jindřichově Hradci cyklisté ob-
krouží tři okruhy centrem města a v cíli etapy 
i celého závodu by měli být cca v 15.30 hodin.
Na startu i v cíli bude probíhat vždy 2 hodiny 
před začátkem, resp. koncem etapy kulturní 
program. Cílové časy jsou orientační, proto 
doporučujeme přijít zhruba s patnáctiminu-
tovým předstihem.
okolo jižních Čech je mezinárodní etapový zá-
vod v  silniční cyklistice. Pořádá jej cyklistický 

klub rBB invest Jindřichův hradec. Vzhledem 
k počtu etap jde o největší etapový závod, kte-

rý se v České republice jede. na rozdíl od ostat-
ních podobných závodů se v  klasických eta-

pách, kterých se jede letos pět, ve čtyřech jede 
od města k městu. a po vzoru Tour de France 
se rozdělují čtyři dresy: 
Žlutý dres – pro celkově prvního v  průběž-
ném pořadí, Zelený dnes – pro vedoucího zá-
vodníka bodovací soutěže (sprinterské pré-
mie), Puntíkatý dres – pro vedoucího muže 
vrchařské soutěže, bílý dres – pro vedoucího 
závodníka do 23 let.
Více informací na webu: http://www.okolojiz-
nichcech.cz/ či našem facebookovém profilu: 
https://www.facebook.com/okolojc 

Petra Vacková
Foto: Josef Vaishar

str. 15

srpen 2016

www.jh.cz



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

1. srpna, 16:00 hod.
PETR NOVáK - ZPěVáK ROMANTIK
Vernisáž výstavy
kostel sv. Jana křtitele

1. srpna, 20:00 hod.
INFLAGRANTI
koncert elektrického smyčcového tria
kaple sv. M. Magdaleny

3. srpna, 11:00 - 18:00 hod.
HRAVÝ DEN V AQUAPARKU

4. - 5.srpna, 10:00 - 17:00 hod.
DÍLNy PRO DěTI I DOSPěLÉ
dům gobelínů

5. srpna, 13:00 - 17:00 hod.
bESEDA A AUTOGRAMIáDA 
KATEŘINy MILER
Výstavní dům Stará radnice

5. - 7. srpna
FOTOGRAFOVáNÍ V HISTORIcKÝcH 
KOSTÝMEcH
Muzeum fotografie a MoM

5. srpna, 19:00 hod.
RIcARDO RIVERA
koncert spojený s povídáním 
o pěstování oliv
kavárna káva  

5. srpna, 19:00 hod.
TěŽKEJ POKONDR
koncert, náměstí Míru

5. srpna, 20:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANá PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
kostelem provede Mgr. Vladislav Burian
kostel sv. Jana křtitele

5. srpna, 20:00, 21:00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADU A ZáMKU 
S bÍLOU PANÍ
Státní hrad a zámek

6. srpna, 15:00 hod.
KAšPáREK V ROHLÍKU
divadelně hudební představení pro děti 
náměstí Míru

19. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONcERT
Účinkuje. Taxmeni, náměstí Míru

20. srpna, 20:00 hod.
bEDŘIcH SMETANA „LIbUšE“
opera na Státním hradu a zámku, 
v hlavní roli eva Urbanová. 
Státní hrad a zámek

21. srpna, 19:00 hod.
JAZZOVÝ VEČER
Účinkuje. old Steamboat jazz band
Muzeum fotografie a MoM

24. srpna, 11:00 – 17:00 hod.
VáNOcE V AQUAPARKU
Zábavné odpoledne.
aquapark na sídl. Vajgar

24. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONcERT
Účinkuje: Jaroslav hutka
Muzeum fotografie a MoM - atrium

25. srpna, 21:00 hod.
OPRAVDU STRAšIDLácKÉ 
VEČERNÍ TOULKy 
báJNÝM HRADcEM
hrané a kostýmované večerní zatoulání 
se s nadpřirozenými bytostmi.
kaple sv. M. Magdaleny

26. srpna, 20:00, 21:00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKy 
HRADU A ZáMKU S bÍLOU PANÍ
Státní hrad a zámek

27. srpna, 10:00 hod.
XXIII. SETKáNÍ 
ČS. VáLEČNÝcH  A POVáLEČNÝcH 
LETcŮ V J. HRADcI
Slavnostní zahájení v kostele sv. Jana 
křtitele, prohlídka expozic v Muzeu 
Jindřichohradecka, Pietní akt 
u Památníku letců, společenské setkání 
na vojenském cvičišti

27. srpna, 13:00 hod.
MěSTO DěTEM 
ANEb OLyMPIJSKÝ PARK
Městský park

6. srpna, 17:00 hod.
KONFRONTAcE KLASIcKÉ 
FOTOGRAFIE A DIGITáLNÍ
FOTOKOLáŽE
Vernisář výstavy.
Muzeum fotografie a MoM

6. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONcERT
Účinkuje. Jindřichohradecký Big Band
náměstí Míru

6. srpna, 20:00, 21:00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKy 
HRADU A ZáMKU S bÍLOU PANÍ
Státní hrad a zámek

7. srpna, 10:00 hod.
LETNÍ KONcERT
Účinkuje: klaret - Strážský výběr
náměstí Míru

10. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONcERT
Účinkuje: Půljablkoň
Muzeum fotografie a MoM - atrium

12. srpna, 20:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANá PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
kostelem provede Bc. Petr Pokovba 
kostel sv. Jana křtitele

12. srpna, 20:00, 21:00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKy 
HRADU A ZáMKU S bÍLOU PANÍ
Státní hrad a zámek

13. srpna, 20:00, 21:00 hod. 
NOČNÍ PROHLÍDKy HRADU A ZáMKU 
S bÍLOU PANÍ
Státní hrad a zámek

18. srpna, 16:00 hod.
2 + 1 JUbILANT
J. V. Dušek (1891-1966), 
J. Nušl (1901-1986), 
F. M. J. Strnad (1865-1916). 
Vernisáž výstavy.
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

27. srpna, 20:00 hod.
HRADOZáMEcKá NOc
Státní hrad a zámek

27. srpna, 21:00 hod.
OPRAVDU STRAšIDLácKÉ 
VEČERNÍ TOULKy 
báJNÝM HRADcEM
hrané a kostýmované večerní zatoulání se 
s nadpřirozenými bytostmi.
kaple sv. M. Magdaleny

29. srpna, 21:00 hod.
OPRAVDU STRAšIDLácKÉ 
VEČERNÍ TOULKy 
báJNÝM HRADcEM
hrané a kostýmované večerní zatoulání se 
s nadpřirozenými bytostmi.
kaple sv. M. Magdaleny

Probíhající výstavy:

JOSEF MÜLLER /TAPISERIE/  
- dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 26. 6. 2017 

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

ObRAZy A GRAFIKA 
JIŘÍ A ONDŘEJ VRbÍKOVI
- Galerie Langrův dům 

pozvánky na září

Městské akce: Ostatní akce:
•	    7. 9. bERNARD SLADE „DALšÍ ROKy VE STEJNOU  
  DObU“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINy b
•	 12. 9.  DAN GORDON „cENA ZA NěŽNOST“  
  – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINy A
•	 13. 9.  DEcHOVÉ KVINTETO – KONcERT KPH 
•	 18. 9.  SENIOR KLUb
•	 23. – 25. 9. XXII. SLAVNOSTI ADAMA MIcHNy  
  Z OTRADOVIc
•	 24. 9.  SVATOVácLAVSKÉ SLAVNOSTI
•	 25. 9.  „O KOcOURU MIKEšOVI“  
  – DIVADELNÍ POHáDKA

•	    2. – 3. 9.   PIVNÍ SLAVNOSTI
•	    3. 9.   ZPÍVáNÍ NAD NEŽáRKOU
•	 10. 9.   DADAMINIFEST   
•	 17. 9.   ODPOLEDNE S HELIGONKAMI 
•	 18. 9.   SUKOT – SVáTEK STANŮ
•	 22. 9.   ANTHROPOID – VERNISáŽ VÝSTAVy
•	 30. 9. – 2. 10.  XV. DADAINSPIRAČNÍ DNy


