
ZPRAVODAJ
J I N D Ř I C H O H R A D E C K Ý

ZDARMAM Ě S Í Č N Í K

ČTĚTE DÁLE VE ZPRAVODAJI...

červenec 2017

4
OBYVATELÉ MĚSTA SE MOHOU ZAPOJIT 
DO ANKETY O VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉHO 
ZÁMECKÉHO PIVOVARU.

8
DO NAŠEHO MĚSTA SE SJEDOU FOLKLÓRNÍ SOUBORY 
Z CELÝCH JIŽNÍCH ČECH.

11 
V ČERVENCI ZAČÍNAJÍ OBLÍBENÉ VEČERNÍ TOULKY 
BÁJNÝM HRADCEM.

13
JIŽ PO ČTYŘIADVACÁTÉ SE V JINDŘICHOVĚ HRADCI 
KONÁ FESTIVAL FOLKOVÁ RŮŽE.

14 
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ NABÍZÍ ŘADU VÝHOD.

Goldoniho komedie „Lhář“ pobaví 
návštěvníky Jindřichohradecké činohry

Také letošní TOP týden, na který se mohou tě-
šit obyvatelé a  návštěvníci našeho města, je 
realizován v rámci projektu Putování po histo-
rických městech Čech, Moravy a Slezska. 
V pátek 28. července v 17.00 hodin proběh-
ne vernisáž výstavy Skleněné dialogy v Mu-
zeu fotografie a MOM a v 19.00 hodin pak 
koncert Jazzování v  jezuitské koleji v  pro-
storách atria Muzea fotografie a MOM. Na náb- 

TOP týden 2017 je za dveřmi! 
Nabídne kulturní, společenské i sportovní lahůdky

Jindřichohradecká činohra se v letošním roce ob-
jeví na nádvoří našeho zámku již po devatenác-
té a uvede 7. a 8. července 2017 ve 21.30 ho-
din komedii Carla Goldoniho „Lhář“. Od Carla 
Goldoniho, nejvýraznějšího autora vycházejícího 
z komedie dell´arte, jsme uvedli jeho nejznámější 
hru Sluha dvou pánů v roce 2010. Mezi jeho čas-

řeží u rybníka Vajgar bude připravena další, 
tentokrát sportovní akce Veslování s Vaškem 
Chalupou v době 16.00 – 21.00 hodin.
V  sobotu 29. července ve  20.30 hodin se 
na  náměstí Míru rozezvučí hudba Beatles 
v podání vynikajících Beatles Revival. Hudba 
Beatles je dodnes hraná a oblíbená po celém 
světě. Na  konci vystoupení této kapely čeká 
na všechny přítomné akrobatická show.

to hrané komedie patří ještě Poprask na laguně, 
Impresário ze Smyrny a právě Lhář, kterého jsme 
vybrali pro letošní rok. Lhář je příběh Lelia, který 
lže tak samozřejmě, jako dýchá: „Co pořád všichni 
mají proti lžím? Vždyť lhaní vlastně není lhaní. Je to 
jen snaha usnadnit věcem cestu“.

(pokračování na str.13)

Neděle 30. července bude patřit dechové 
hudbě Veselce Ladislava Kubeše, která vy-
stoupí od 19.00 hodin na náměstí Míru.
31. července jsou všichni zájemci zvá-
ni do  kaple sv. Maří Magdaleny, kde pro-
běhne koncert Jazz Kvarteta Jiřího Stivína 
od 19.00 hodin.

Foto: Josef Böhm, Martin Kozák
(pokračování na str. 2)



JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ

str. 2

www.jh.cz

 �TOP týden 2017 je za dveřmi! Nabídne kulturní, společenské i sportovní lahůdky
(pokračování ze str. 1)

V úterý 1. srpna si na své přijdou filmoví fa-
noušci. V  kinosále kulturního domu Střel-
nice bude od 12.30 a 17.30 hodin promítán 
animovaný snímek Šmoulové: Zapomenutá 
vesnice, od  15.00 a  20.00 hodin pak česká 
komedie Špunti na  vodě. Jednotné zvýhod-
něné vstupné činí 40 Kč a  předprodej bude 
probíhat týden před představeními.
Středa 2. 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. A  ve  večerních hodinách 
od 19.00 hodin jsou všichni zváni na letní kon-
cert do atria Muzea fotografie a MOM, kde vy-
stoupí uskupení JH Swing band. 
Čtvrtek 3. a pátek 4. srpna jsou správným ter-
mínem pro návštěvu Domu gobelínů. Právě 
tam čekají na zájemce TOP dílny pro děti i dospě-
lé, a to letní dílny dekorace tvoříme z polí a luk 
a zvířátková dílna, kde omalujete dřevěná zvířát-
ka. Po celé dva dny si návštěvníci mohou užít ko-
mentované prohlídky s  průvodcem v  10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hodin.
V  pátek 4. srpna se také v  Domě gobelínů 
bude konat koncert vokální skupiny X-TET 
od 16.00 hodin. A tentýž den se navíc jindři-
chohradeckému publiku představí při koncer-

tu na náměstí Míru oblíbené duo Piňakolá-
da, a to od 19.00 hodin.
Od  pátku 4. do  neděle 6. srpna nebude 
v prostorách Muzea fotografie a moderních 
obrazových médií chybět oblíbené fotogra-
fování v historických kostýmech. 
V sobotu 5. srpna se bude konat koncert Jin-
dřichohradeckého Big Bandu od 19.00 ho-
din na náměstí Míru.
Poslední den celého Top týdne 2017, neděle  
6. srpna, se samozřejmě ponese v duchu tradič-

 �Historie vaření v Jindřichově Hradci 
ČERVENEC – ČAS BORŮVEK 
Bývala z  nich ta nejznamenitější kaše zvaná 
žahour nebo také žahúr. Byla z borůvek, či jak 
se po hradecku říkalo „z borovek“ a Hradečáci 
ji milovali. Nejspíš proto jim sedláci z okolí da-
li přezdívku „žahúři“. Kaše vůbec byla po stale-
tí základem každodenní stravy, která se den co 
den kladla na  stoly bohatých i  chudých. Hra-
decké kuchařky uměly vařit kaši na  mnoho 
způsobů: krupičnou, prosnou, jáhlovou, jaho-
dovou, šípkovou, z  jarní mouky, ze žita a pše-
nice, z  pohanky i  z  konopného semena. Ti 
chudší jedli kaše z  jablek, kterých bylo všude 
dostatek nebo z  lesních plodů a z divoce ros-
toucích plodin – černého bezu, jeřabin, muty-
ně, hlohu nebo trnek. To panský kuchař vařil 
kaši z hlav srnek nebo telat, do kterých přidal 
pro chuť jablka a rozinky a okořenil zázvorem 
a skořicí. V jedné klášterní kuchyni se našel re-

cept na kaši z vína, do které se přidalo rozlič-
né koření, rozinky a  trochu mouky. Samozřej-
mě, že nejproslulejší byla sladká kaše hradecké 

Bílé paní. Ta byla tak populární, že v 16. století 
se na zdejším zámku tísnilo na Zelený čtvrtek 
přes pět tisíc strávníků a v dalším století jich by-
lo téměř deset tisíc, což hradního pána přišlo 
na dost velkou sumu peněz. 
JINDŘICHOHRADECKÝ ŽAHOUR
500 g borůvek, 80 g cukru, 1 lžíce másla, 0,25 l 

ní poutě Porcinkule v centru města. V 9.00 ho- 
din začne v  klášterním kostele sv. Kateřiny 
Slavnost Porciunkule a  od  10.00 hodin vy-
stoupí na promenádním koncertu na náměstí 
Míru skupina Klaret – Strážský výběr. Letošní 
TOP týden v Jindřichově Hradci pořádá město 
Jindřichův Hradec. Mediálními partnery akce 
jsou Hitrádio Faktor, Týdeník Jindřichohradec-
ka, měsíčník Neon, měsíčník Žurnál, Jindřicho-
hradecká televize.

Ivana Bačáková

smetany, špetka soli, skořice, 1 lžíce hladké mou-
ky nebo škrobu. Borůvky přebereme, přidáme cu-
kr, máslo, sůl, podlijeme sklenicí vody a necháme 
vařit. Aby lépe zhoustly, můžeme zahustit mou-
kou. Rozvařené borůvky potom zalijeme smeta-
nou, do které můžeme rozmíchat lžíci škrobu (po-
kud jsme nezahustili moukou) a ochutíme skořicí. 
Žahour se velmi dobře hodí na tvarohové knedlí-
ky, vdolky a palačinky. 
JINDŘICHOHRADECKÁ KAŠIŠVANDA
To je recept velmi podobný žahourovi. Narychlo 
se svaří borůvky, ke kterým se přidá cukr, maličko 
skořice a trochu vody. Vaří se 5 minut, pak se vlije 
závrtka sladké smetany. Závrtka je krásné staro-
bylé slovo a znamená, že v hrnečku smetany se 
rozkvedlají 2-3 lžíce hladké mouky a pak se ještě 
rychle povaří. Výborné na lívance a knedlíky.

Sabina Langerová

 �Ohlédnutí za městskými slavnostmi
První červnový víkend se na  Státním hradu 
a zámku v Jindřichově Hradci uskutečnily měst-
ské slavnosti „Dny města Jindřichův Hradec 
2017“.  V pátek 2. června vystoupilo na nádvo-
ří elektrické smyčcové trio INFLAGRANTI s do-
provodnou skupinou a  exkluzivním hostem, 
zpěvákem Josefem Vojtkem. V sobotu pak zá-
mek patřil především dětem. V opravdu boha-

tém programu pobavila děti i jejich rodiče sku-
pina Maxim Turbulenc, dále vystoupil Adam 
Mišík s kapelou, známá kapela Javory s Hanou 
a Petrem Ulrychovými. Ve večerních hodinách 
zazpívala Olga Lounová. Program celého dne 
završil koncert Petra Koláře s kapelou. V neděli  
4. června vystoupila Hudba Hradní stráže a po-
licie České republiky se svými hosty.

UDÁLOSTI Z RADNICE
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

již dlouhou dobu se mluví o tom, co bude v prosto-
rách objektu zámeckého pivovaru. V současné době 
probíhají práce na  jeho vyklizení a  bude provede-
no jeho provizorní zastřešení. Mnozí z vás si kladou 
otázku, co tam asi tak to město udělá? A právě v té-
to chvíli dáváme příležitost vám - občanům, rodá-
kům, návštěvníkům našeho města. Vyjádřete své 
názory, napište nám své nápady, co by se vám v ob-
jektu bývalého zámeckého pivovaru líbilo, co vám 
ve  městě chybí? Veškeré potřebné dokumenty na-
jdete na internetových stránkách města www.jh.cz. 

Podívejte se na nákresy budovy, půdorysy a napiš-
te nám, jak si představujete, že bychom měli tento 
objekt využít. Své návrhy a  podněty můžete zasí-
lat poštou na do 31. 8. 2017 adresu Městský úřad, 
odbor rozvoje, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův 
Hradec nebo elektronicky na  adresu  krampera@

jh.cz, případně je můžete do-
nést osobně na Městský úřad, 

odbor rozvoje, Janderova 
147/II, Jindřichův Hradec. 

Těšíme se na vaše návrhy.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 � Slavnostní přijetí laureátů 49. ročníku Jihočeského festivalu Concertino Praga
Ve středu 14. června 2017 se uskutečnilo slavnostní přijetí laureátů 49. ročníku Jihočeského fes-
tivalu Concertino Praga starostou města Stanislavem Mrvkou v obřadní síni na Staré radnici.

 �Ohlédnutí za jarním Pedálem
V  sobotu 20. května jsme zahájili turistickou 
sezónu již tradiční akcí Přes kopec na Hradec 
aneb Jindřichohradecký pedál. Na  cyklo tra-
su a pěší trasu se celkově vydalo 455 účastní-
ků. V půl druhé se na trasu měřící zhruba 28 ki-
lometrů a vedoucí kolem Jindřichova Hradce 
vydali účastníci na kolech a o půl hodiny poz-
ději se přidali zájemci, kteří zvolili pěší tříkilo-
metrovou trasu, která je zavedla do místních 
muzeí a galerií. Start i cíl byly na Tyršově sta-
dionu, kde byl pro všechny po návratu připra-
ven bohatý doprovodný program. Na  závěr 
byly slosovány účastnické diplomy a rozdáva-
ly se krásné ceny jak ve velké, tak malé tom-

bole. Hlavní cenou bylo jízdní kolo, to si od-
vezla  Lenka Chválová z  Jindřichova Hradce. 
Akci Přes kopec na  Hradec aneb Jindřicho-
hradecký pedál finančně podpořila Nadace 
Jihočeské cyklostezky částkou 7 500 Kč. Pořá-
dalo ji město Jindřichův Hradec ve spoluprá-
ci se Sborem dobrovolných hasičů Jindřichův 
Hradec. Partnerem akce byla Česká průmys-
lová zdravotní pojišťovna.  Mediální partneři: 
Radiohouse, KISS Radio, Rádio Česká Kanada, 
měsíčník Žurnál - krásné články, měsíčník Neon, 
Týdeník Jindřichohradecka, portál Hradec žije, 
Jindřichohradecká televize.

Foto výherkyně kola: František Fical

 � Jindřichohradecký městský úřad je druhý nejpřívětivější v kraji
Městský úřad v  Jindřichově Hradci se umístil 
na  druhém místě v  Jihočeském kraji v  soutě-
ži Přívětivý úřad 2017. Ocenění za město pře-
vzal ve středu 17. května 2017 starosta města 
Stanislav Mrvka. Soutěž je pořádána Minister-
stvem vnitra ČR a jeho odborem strategického 
rozvoje a  koordinace veřejné správy. Zástup-
ci tří nejlepších úřadů z každého kraje převza-
li ocenění ve  Vzdělávacím středisku Benešov 
Institutu pro veřejnou správu Praha. První se 
umístil Český Krumlov, třetí pak Tábor. V rámci 

soutěže obcí s  rozšířenou působností se hod-
notila kvalita úřadů, jejich práce a vstřícný pří-
stup ke klientům. Dále se například porovnáva-

la provozní doba 
pro veřejnost, bez-
drátové připojení, 
internetové a  mo-
bilní aplikace, roz-
klikávací rozpočet, 
aktivita na  sociál-
ních sítích a jiné.

 �Účastníci Do práce na kole vyšlapali chodítko pro Lucinku Vackovou
Město Jindřichův Hradec se již počtvrté zapojilo 
do soutěže nazvané Do práce na kole. Smyslem 
bylo v měsíci květnu vyměnit automobily za jízd-
ní kola, chůzi nebo běh. Každoročně v Jindřicho-
vě Hradi šlapeme za  handicapovanou osobu. 
Letos šla podpora Lucince Vackové z Okrouhlé 
Radouně.  Podpora bude využita na nové cho-
dítko, které stojí 42 000 Kč. Nadační fond převe-
de našlapané kilometry na koruny. Pro Lucinku 
šlapalo 69 týmů, které měly dohromady 271 čle-
nů. Týmy dohromady ujely a ušly téměř 46 tisíc 
kilometrů. Akce Do práce na kole probíhala od  
1. do 31. května. Vyhlášení výsledků, na kterém 

byl slavnostně předán šek starostou města Sta-
nislavem Mrvkou v hodnotě 42 500 Kč rodičům 
Lucinky, se uskutečnil na  nádvoří Muzea foto-

grafie a moderních obrazových médií 9. června 
2017 odpoledne. Proběhlo zde losování o ceny 
a hlavní výhrou bylo, jak jinak, než jízdní kolo. Mi-
nulý rok soutěžící v  Jindřichově Hradci ušlapa-
li 42 529 km. Pomohli tak společně s Nadačním 
fondem rozvoje města a  bankou Waldviertler 
Sparkasse Nikolce Hořejší z Horní Pěny, která se 
tak díky tomu mohla zúčastnit ozdravného po-
bytu v Klimkovicích. Za Městský úřad Jindřichův 
Hradec soutěžilo 56 zaměstnanců v 13 týmech. 
Děkujeme všem cyklistům, chodcům i běžcům 
za účast a vytrvalost.

Karolína Průšová
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 � Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE

9. června - V odpoledních hodinách odevzdala 
žena (35 let) z Jindřichova Hradce pánskou pe-
něženku (s občanským průkazem a 5 188 Kč), 
kterou nalezla v centru města. Strážníci vyrozu-

měli dvaadvacetiletého mladíka z okresu Jind-
řichův Hradec, který si pro věci obratem přijel. 
10. června - Krátce před osmou hodnou ve-
černí spatřil člen bezpečností agentury v Kau-

flandu  mladíka (21 let) z  Jindřichově Hrad-
ce,  jak do  svého batohu vkládá lahvová 
piva.  Následně si  mladík usadil batoh na  zá-
da a přistoupil k pokladně, aby uhradil jednu 

Vytvoření kopie sochy sv. Rozálie na sousoší Nejsvětější Trojice v Jindřichově Hradci
V  červnu 2016 byla z  výklenku sousoší Nej-
světější Trojice na  nám. Míru vyjmuta socha  
sv. Rozálie a následně převezena do restaurá-
torské dílny akademického sochaře Vladimíra 
Krninského, kde došlo k zrestaurování poniče-
ného originálu sochy. Projekt byl spolufinan-
cován částkou 29 000 Kč z Programu Jihočes-
kého kraje – Nemovité kulturní památky.
V letošním roce získalo město Jindřichův Hra-
dec dotaci ve výši 50 000 Kč z grantového pro-

gramu Jihočeského kraje - Kulturní dědic-
tví, opatření V. nemovité kulturní památky 
na spolufinancování projektu Vytvoření kopie 
sochy sv. Rozálie na sousoší Nejsvětější Trojice 
v Jindřichově Hradci. 
Originál zrestaurované sochy byl ošetřen sepa-
rační vrstvou, aby nedošlo k poškození sochy. 
Následně byla vytvořena kombinovaná luko-
prenová a sádrová forma. Došlo ke zhotovení 
výdusku na bázi cementu plněného vápenco-

vou drtí s vhodnou frakcí a barevností. Dále by-
la provedena úprava povrchu a potřebná retuš 
vzniklé kopie sochy. Dne 19. 5. 2017 byla kopie 
sochy převezena na nám. Míru, kde došlo k je-
jímu osazení na sousoší Nejsvětější Trojice, spá-
rování, začištění a hydrofobizaci. 
Originál sochy sv. Rozálie je od  1. 6. 2017 
umístěn ve dvoře Muzea Jindřichohradecka 
na Balbínově náměstí, kde je zpřístupněn ve-
řejnosti.

 �ODBOR ROZVOJE

Letní cíl, který nemůžete minout
Vnitřní bazény, venkovní aquapark – denně včetně víkendů 10.00 až 20.00 hodin. Více informací: www.bazen.jh.cz, Facebook „Bazén 
Jindřichův Hradec“.

Marcela Kůrková

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Anketa: Využití zámeckého pivovaru
Město Jindřichův Hradec žádá širokou veřej-
nost o  vyjádření názorů na  budoucí využití 
objektu bývalého zámeckého pivovaru.
Město Jindřichův Hradec je od  roku 2016 
vlastníkem objektu bývalého zámeckého 
pivovaru čp. 2/I. Velká část tohoto objek-
tu byla poškozena požárem v  roce 2011. 
Na  západním křídle byla zcela zničena kon-
strukce zastřešení a dřevěné konstrukce stro-
pů. Na  středním křídle byla konstrukce za-
střešení zničena částečně a  rovněž dřevěná 
konstrukce stropu je z velké části poškozena. 
Východní křídlo nebylo požárem zasaženo, 
ale je částečně zchátralé z důvodu dlouhodo-
bě zanedbané údržby. Suterén a přízemí ob-
jektu jsou zastropeny klenbami, které kromě 

zanedbané údržby nevykazují zásadní sta-
tické poruchy. Celý objekt je součástí areálu 
Státního hradu a zámku, který je nemovitou 
národní kulturní památkou. Tato památko-
vá ochrana bude limitovat budoucí využití 
objektu. V  zásadě bude nezbytné zachovat 
původní vnější vzhled a hmotu objektu, tzn. 
obnovit zastřešení jednotlivých křídel v  pů-
vodním tvaru. Dále bude nutné zachovat dis-
poziční řešení dochovaných částí a  v  maxi-
mální míře obnovit poškozené konstrukce. 
Objekt je v současné době přístupný pouze 
z jižní a východní strany, přístup do severního 
dvora je blokován vlastnictvím fyzické osoby.
Město Jindřichův Hradec tímto žádá širokou 
veřejnost o vyjádření názorů na budoucí vy-

užití objektu bývalého zámeckého pivovaru 
při respektování výše uvedeného rámce pa-
mátkové ochrany. Dispozice dochovaných 
částí objektu je zřejmá z výkresů původního 
stavu, uvedených v příloze.
Návrhy a  podněty je možné zasílat poštou 
na adresu Městský úřad, odbor rozvoje, Kláš-
terská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec nebo 
elektronicky na adresu krampera@jh.cz, pří-
padně osobně na  Městský úřad, odbor roz-
voje, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec. 
Návrhy a podněty budou přijímány do 31. 8. 
2017, poté bude provedena jejich sumariza-
ce a výsledky projednány radou a zastupitel-
stvem města.

Vladimír Krampera
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POLICIE ČR  

Na  střelnici v  Dolním Skrýchově se konal 
další ročník policejního dětského dne, který 
i  letos pořádala Jindřichohradecká Územ-
ní skupina mezinárodní policejní asocia-
ce IPA a  Nezávislý odborový svaz Policie 
ČR pro děti svých členů i ostatních policis-
tů, občanských zaměstnanců a  sponzorů. 
Přes veškeré obavy se prognóza deště na-
konec nevyplnila, a  tak si mohlo nejméně 
114 soutěžících dětí užít opravdu vydaře-
ného počasí. Zatímco prostor před střelni-
cí zcela opanovala těžká technika Vojenské-
ho útvaru a Hasičského záchranného sboru  
z  J. Hradce, v  prostoru střelnice si mohli 
účastníci prohlédnout vozidla v barvách Po-
licie ČR i Městské policie Třeboň. Již tradiční 
ukázky výcviku policejního služebního psa 
a  scénky jindřichohradeckého Klubu vo-
jenské historie v prvorepublikových unifor-

Dětský den pořádala opět IPA a NOS z J. Hradce

Při promenádním koncertu v rámci letoš-
ních Dnů města obdržel prap. David Hrá-
dek (inspektor obvodního oddělení policie 
Nová Bystřice) čestnou medaili krajského po-
licejního ředitele za záchranu lidského života, 
a to za významný přínos k budování a prosa-
zování dobrého jména policie a za příkladný 
čin. Dne 14. dubna 2017 byl svědkem závaž-
né dopravní nehody, kdy se motocyklista čel-
ně střetl s protijedoucím osobním vozidlem, 
obě vozidla začala po střetu hořet. Prap. Da-
vid Hrádek zachránil řidiče motocyklu, který 
v bezvědomí ležel vedle hořícího stroje a ma-
sivně krvácel z otevřené zlomeniny. Společně 
s dalším svědkem nehody jej odtáhl do bez-
pečí a poskytl zraněnému první pomoc, za-
stavil masivní tepenné krvácení a  zahájil 

Oceněný policista

O letních prázdninách bývají děti samy doma 
V případě, že děti zůstanou některé dny do-
ma samy, bez dozoru dospělých, měly by 
být poučeny o  základních pravidlech, jak se 
chovat v  různém prostředí  a  různých situa-
cích.  Měly by znát i  možnosti, jak trávit svůj 
volný čas bezpečně. Nemusí totiž  zůstat sa-
my jen doma, ale budou samy venku, na kou-
pališti, na silnici, na hřišti apod. Děti by měly 
znát různé způsoby a možnosti, jak dát rodi-

čům o  sobě zprávu o  tom, že jsou v  pořád-
ku, kde a s kým jsou a kdy se vrátí domů, jak 
a kdy použít telefon, mobilní telefon nebo in-
ternet. Děti by měly být připraveny a znát zá-
kladní varianty volání o pomoc. Doporučuje-
me, aby rodiče vedli své děti od raného věku 
k základním pravidlům ochrany života, zdraví 
a majetku. Platí zásada, že čím je dítě mladší, 
tím je více v ohrožení. Pokud by zůstalo dítě 
samo doma, mělo by znát pravidla, jak se cho-

Prevence: 
vat. Rodiče by měli být ti nejbližší, kterým dítě 
důvěřuje, měli by znát své dítě, a tudíž také vě-
dět, co mohou od svého „drobečka“ očekávat. 
V tom smyslu je pak vhodné zaměřit svá po-
naučení, a to ve smyslu ochrany života, zdraví 
a majetku a vhodného využití prázdnin. Rodi-
če by měli mít základní informace, jak předejít 
únosu či útěku dětí, měli by vědět, jak se za-
chovat, když se dítě ztratí.

Hana Millerová

mách doplnila ukázka práce maskérky Čes-
kého červeného kříže, jejíž umění vytvořit 
zdání nejrůznějších zranění na  kůži účast-
níků bylo dětmi s  radostí využíváno. Velký 
úspěch zaznamenala rovněž ukázka práce 

policistů, kteří jsou členy Krajské pořádko-
vé jednotky sekce J. Hradec. Ti předvedli, 
jak zneškodnit agresivní demonstranty či 

laickou resuscitaci. Dle vyjádření lékaře zá-
chranné služby by řidič motocyklu bez této 
pomoci nepřežil.

pachatele diváckého násilí. Značnému záj-
mu se těšil rovněž „kriminalistický technik“. 
Ten malé „pachatele“ obdaroval jejich vlast-
ní fotkou, tzv. „trojdílkou“, a ještě jim otiskl 
ukazováček na  papír i  vložil 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. Občerstvení pro účastníky 
mohlo být letos díky podpoře MVDr.  Kar-
la Volfa z Břilic rozšířeno třeba i o vepřové 
z  opékaného selete. Celé odpoledne pro-
běhlo ve velice příjemné atmosféře ke spo-
kojenosti všech zúčastněných, a především 
desítek obětavých osob, které se na přípra-
vě a realizaci dětského dne podílely.

Ukázky práce policejních psů v MŠ na sídl. Hvězdárna

lahvovou desítku zn. Gambrinus. Když byl 
ostrahou vyzván  k  vrácení zboží, postupně 
z  batohu vyndal 15 lahví s  odůvodněním, 
že si chtěl zpříjemnit sobotní večer, a  při-
tom nechtěl zbytečně utrácet peníze. Vzhle-
dem k tomu, že následným prověřením jeho 
osoby strážníci zjistili  majetkovou recidivu, 
byl mladík poučen, že věc bude postoupena 
ke správnímu řízení. 

11. června - Z přestupku proti veřejnému po-
řádku se bude zodpovídat žena (22 let), kte-
rá si zřejmě zapomněla klíče od vchodových 
a  domovních dveří jednoho z  panelových 
domů. Když se v neděli půl hodiny před půl-
nocí nedozvonila na svého partnera, snažila 
se ho nejdříve vzbudit křikem, později brala 
do rukou kameny a házela je do oken ve dru-
hém patře. Na svého přítele se sice nedovola-

la, zato se jí podařilo vzbudit ostatní nájem-
níky v  domě, kteří na  místo přivolali hlídku 
městské policie s tím, že za přítomnosti stráž-
níků byla provedena kontrola oken a fasády. 
Vzhledem k  tomu, že prostor před domem 
opustila ještě před příjezdem policistů, byla 
předvolána k podání vysvětlení a vyřešení ru-
šení nočního klidu.

Luboš Müller
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 � Přivítali jsme nové občánky
V pátek 2. června jsme přivítali nové občánky
V pátek 2. června 2017 se uskutečnilo vítání občánků místostarostkou města Petrou Blížilovou v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazo-
vých médií. V první skupině byli uvítáni Berenika Josefa Brabcová, Magdaléna Dobešová, Natálie Dupalová, Jakub Hroděj, Vendula Kopřivová, Sa-
muel Kováč, Viktorie Králová, Vít Krchák, Nina Majerčíková a Alžběta Mikudová. Ve druhé Rozárka Kubelková, Maxim Perevoščikov, Adam Pohanka, 
Mikuláš Pollák, Julie Anna Růžičková, František Svoboda, Tomáš Tesař, Vanesa Váchová a Vít Zavadil.

Foto: Jindřichohradecký deník

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 12. 5. 2017 do 13. 6. 2017 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Ludmila CHADIMOVÁ, Jindřichův Hradec 22. 2. 1943 12. 5. 2017
Anna MACHOVÁ, Hatín 23. 7. 1927 13. 5. 2017
Jarmila DOLEŽALOVÁ, Strmilov 23. 9. 1920 14. 5. 2017
Josef TESAŘ, Lutová 18. 9. 1946 15. 5. 2017
Petr KŘÍŽ, Česká Olešná 22. 12. 1970 16. 5. 2017
František PROKEŠ, Jindřichův Hradec 15. 10. 1938 18. 5. 2017
Vladimíra VOJTOVÁ, Otín 2. 12. 1963 18. 5. 2017
Marie MAXOVÁ, Chlum u Třeboně 19. 9. 1928 22. 5. 2017
Marcel MARŠÁK, Deštná 20. 4. 1973 22. 5. 2017
Karel SOUKUP, Radouňka 21. 11. 1935 25. 5. 2017
Vlastimil HRONÍČEK, Otín 23. 10. 1955 27. 5. 2017
Pavel GRANOV, Jindřichův Hradec 15. 9. 1943 30. 5. 2017
Bohunka ŠIMKOVÁ, Jarošov nad Nežárkou 26. 8. 1932 31. 5. 2017

Anna MOUDRÁ, Otín 8. 12. 1959 31. 5. 2017
Pavel PAVLOVSKÝ, Jindřichův Hradec 6. 12. 1929 31. 5. 2017
Stanislav PÁNEK, Nová Bystřice 24. 7. 1948 1. 6. 2017
Stanislav NOVÁK, Potočná 2. 11. 1956 5. 6. 2017
Marie PEROUTKOVÁ, Jindřichův Hradec 5. 10. 1960 5. 6. 2017
Marie MARKOVÁ, Žirovnice 2. 6. 1945 6. 6. 2017
Jiří TRNÍK, Kardašova Řečice 22. 2. 1943 7. 6. 2017
Karel ŠIMAN, Starý Bozděchov 26. 11. 1942 7. 6. 2017
Marie STANKOVSKÁ, Jindřichův Hradec 4. 4. 1933 10. 6. 2017
Marie LAHODNÁ, Roseč 25. 4. 1927 11. 6. 2017
Božena BARTŮŠKOVÁ, Kardašova Řečice 22. 10. 1926 12. 6. 2017
Růžena NOVOTNÁ, Řehořinky 13. 2. 1931 13. 6. 2017
Miroslava KULHÁNKOVÁ, Jindřichův Hradec 23. 7. 1925 13. 6. 2017

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

V pátek 16. června jsme přivítali nové občánky
V pátek 16. června 2017 se uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových 
médií. Přivítány byly tyto děti: Michaela Doležalová, Marie Hájková, Lucie Hrazdilová, Adam Václav Jiruš, Vojtěch Kasper, Jan Malát, Mikuláš Matuš-
čin, Štěpán Med, Tadeáš Peška, Kristián Mikuláštík, Barbora Ouporová, Maxmilián Talkner, Mikuláš Těšínský, Kateřina Vejsadová a Adam Závacký.

Karolína Průšová
Foto: Jindřichohradecký deník
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hal a skutečně za krátkou chvíli přistihl 
dva hochy J. K. a A. J., když jetel trhali 
a do pytlů ukládali. Poškozený jim je-
den pytel vzal a druhý jim ponechal.
----------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky, 8. června 1917
Kuchyně v době válečné
Podává Anuše Kejřová, majitelka ku-
chařsko-hospodyňské školy, býv. odb. 
učitelka na  Lyceu, měšť. škole, spisova-
telka všude rozšířených knih kuchař-
ských… v Hradci Králové. 
Různé polévky a masa upravené s pór-
kem. V této době je cibule velmi drahá, 
v Hradci Králové 1 kg 3 koruny. Hospo-
dyňka je nucena hledati za tuto levněj-
ší náhrady. Pórek až dosud byl málo 
v  kuchařství používán. Je to zelenina 
chutná, zdravá a proti cibuli poměrně 
levná, 1 kg za 60-80 h a svojí peprnou 
chutí nahradí částečně drahou cibuli. 
45. Hovězí fillé minutové upravené 
na pórku
Z  očištěné hovězí svíčkové nakrájíme 
tenčí řízky (fillé), po  obou stranách 
osolíme a naklepeme (maso vždy nej-
dříve osolíme, pak naklepeme, čímž se 
stává křehčím a  chutnějším). Nepatr-
ně maso opepříme neb opaprikujeme 
a  v  mouce zlehka obalíme. Na  pánev 
dáme na dvě filé 2-3 očištěné, na nud-
ličky rozkrájené pórky na  lžíci sádla 
zaškvírnouti. Pak tam vložíme připra-
vené maso a prudce za stálého pohy-
bování pečeme do  růžova po  obou 
stranách asi 5-6 minut. Pak podlijeme, 
maso vyndáme, omáčku necháme po-
vařiti, zahoustnouti a je-li málo hustá, 
přidáme špetku mouky a zesílíme ně-
kolika kapkami polévkového koření 
Alo. Poznámka: Tato minutová úprava 
masa hodí se výborně pro dnešní do-
bu, kdy hospodyně musí s uhlím a ča-
sem mnoho počítati.  

V  uveřejňování dalších receptů bude 
v  každém z  příštích čísel pokračováno. 
Celkem podáme našim hospodyňkám 
100 návodů.
------------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální titu-
ly můžete studovat v knihovně jindřicho-
hradeckého muzea, která sídlí v  budově 
minoritského kláštera vedle kostela sv. Ja-
na Křtitele a je veřejnosti přístupna každé 
pondělí a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

zdech nejstaršího českého básníka, 
zbylého trosečníka z  okruhu Májo-
vého, nadšeného pěvce naší krásné 
Slovače, mistra Adolfa Heyduka z Pís-
ku. Již dvanáct let tomu, co dlel slavík 
pootavský v našem městě nad Nežár-
kou. A proč zavítal opět letos k nám? 
By shlédl své přátele a  stiskl jim ru-
ku, hlavně pak by poznal rodinu pa-
na hrab. sládka Slavíka a jeho roztomi-
lé dcerušky, které již dlouho znal mistr 
Heyduk z podobenky, a jehož touhou 
bylo „pohladiti je po  vláskách“, jak to 
dělával své Lili. Kdo zná Heydukův bol-
ný stesk po  jeho zemřelých dceruš-
kách, který vyplakal ve svých sbírkách 
Zaváté listy, Cestou, Rosa a jiných, ten 
nikterak není udiven, že Heyduk vážil 
tak dalekou cestu k nám. 
21. července 1917
Šetřte stromů
Zpozorovali jsme, že při trhání lipo-
vého květu jsou lámány celé větve, 
čímž jest krásný strom barbarsky po-
škozován. Zhusta vidíme na povozech 
a trakačích celé větve, jež se sem do-
vážejí. Vlídná napomenutí ve škole nic 
nepomáhají, a  proto jest na  každém, 
by stromy vzal o  ochranu a  zbojníka 
k potrestání odevzdal. 
Buďme na stráži
Stojíme před vykopávkou nových 
bramborů – potraviny to nad jiné kaž- 
dému velepotřebné. Jest jisto, že zná-
mí dobrodinci podniknou lovy do naší 
krajiny, by odtud nám potřebné bram-
bory odvezli bez ohledu na naši tíseň, 
v  níž žijeme. Nepřipusťme tomu, by 
brambory byly od  nás vyváženy, jak 
stává se s masem a jinými poživatina-
mi, které my koupiti za  drahé peníze 
nemůžeme, kdežto sem dojíždějící ob-
drží – nepochybně ještě za vyšší cenu. 
Nemáme chleba, másla, vajec, nemá-

me mouky, postrádáme ovoce a  růz-
ných jiných potřeb, a proto nenechme 
si i ten brambor vzíti.  
27. července 2017
Vypustili rybník
Menší rybníček velkostatku náležející 
při cestě do  Buku padl do  oka zjiště-
ným již hochům, kteří ve své rozpusti-
losti vodu z něho vypustili. Zbujní mla-
díci budou na policii předvedeni. 
Nájemci probošt. dvora p. J. Blahovi
chodili nezvaní návštěvníci delší do-
bu na jetel. Minulé dny si majitel počí-

6. července 1917
Úmrtí
V sobotu zemřel zde pan Jan Žák v po-
žehnaném věku 95 let. Pohřeb ko-
nal se za hojné účasti obecenstva, jež 
dostavilo se, by na poslední cestě od-
provodilo jednoho z  nejstarších ob-
čanů našeho města. Stařeček, požíva-
jící dobrodiní od  ústavu sv. Jana, byl 
do poslední doby čilým. 

Oheň
V sobotu odpoledne po panujících ved- 
rech rozpoutala se nad naším městem 
prudká bouře spojená s  vydatným li-
javcem, při níž po 6. hodině blesk za-
pálil stodolu statkáře p.  J. Nebázni-
vého za  Jungmanovou třídou v  řadě 
jiných stodol stojící. V  okamžiku byla 
právě sváženým senem a jetelem hoj-
ně naplněná stodola v  jednom pla-
meni. Oheň zpozorovalo nejprve voj-
sko ubytované v budově hospodářské 
školy, které ihned četně k  požáru se 
dostavilo. V  městě oznámen oheň 
údery na  zvon a  signály sborů hasič-
ského, který s největší rychlostí na mís-
to se dostavil se dvěma stříkačkami čís. 
1 a 4, z nichž jen jedna v činnost uve-
dena. Parní stříkačka byla též k odjez-
du připravena, ale pro trvající bouři 
zůstala ve svém stanovišti pro případ 
potřeby v městě. Sbor hasičský za vy-
datné podpory mužstva místních po-
sádek a ochotného obecenstva zapo-
čal ihned svou činnost. Po  horečném 

napnutí všech sil podařilo se všem při 
hasení zúčastněným rozšíření ohně 
po  dvou hodinách zameziti. Stodo-
la pana Nebáznivého, krytá taškami 
a  důkladně stavěná, vyhořela do  zá-
kladů a majiteli způsobena velká ško-
da. Těžce postižený majitel jest sice 
u pojišťovny Dunaj na 6900 K pojištěn, 
ale škoda způsobená obnáší daleko ví-
ce než 20 000 korun. 

Co nám píší z pole
Ohlas od Nežárky, který mi rodina moje 
předplatila, dostávám pravidelně. Ně-
kolikráte ho vždy přečtu, neboť zprávy 
z milého kraje mě zajímají. Po přečtení 
dávám ho kamarádům z  Jindř. Hrad-
ce a  okolí. Dosud se nám vede dob-
ře. Jídla a pití (víno) máme dosti. Kou-
piti zde možno různé věci, ale za ceny 
hrozně vysoké. Kupř. půl litru piva 1 K  
60 hal a 1 K 80 h, 1 litr mléka za 1 K, vej-
ce za 40 h. Maso zde není drahé, 1 kg 
telecího nebo skopového za 6 K. Maso 
dosti často si koupíme a upravíme dle 
naší chuti. Kouření máme ale málo. Su-
šíme listí ořechové, březové a různé by-
liny. Chutná nám to výtečně. Veselo je 
zde dosti. Jen veliká vedra a  mouchy 
nás souží. Srdečný pozdrav Vám všem 
a  známým zasílá Fr. Svobodný, býv. 
správce školy ve Vel. Bednárci. 
13. července 1917
Mistr Heyduk v Jindř. Hradci
Minulý týden, od 5. – 7. července, hos-
tilo naše město ve  svých útulných 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Červenec roku 1917 se nesl na stránkách Ohlasu v poklidném duchu bez velkých rušivých momentů, a to i přesto, že ve dnech  
1. a 2. července proběhla bitva u Zborova, která byla již o dva roky později na stránkách téhož týdeníku pravidelně připomínána 
především pro první výrazné vystoupení československých legií na východní frontě. V Jindřichově Hradci zatím shořela stodola, 
odmaturovalo na gymnáziu 8 abiturientů a podle počtu zpráv na stránkách týdeníku se zdálo, že kromě válečné starosti o jíd-

lo a úrodu byla nejvzrušivějším momentem třídenní návštěva básníka Adolfa Heyduka ve městě. V rámci programu byla též návštěva proslulé pěvkyně Emy Destinnové 
na zámku ve Stráži nad Nežárkou. Ohlas otiskl obšírnou reportáž a ve dvou číslech také několik oslavných básní zdejších autorů věnovaných osobnosti ctěného poety.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

sedé a tetičky z jindřichohradecké Obce ba-
ráčníků Kunifer a tanečníci souboru Radost.
Vystoupení jednotlivých souborů zahájí ve 
14.00 hodin Jarošovská krojová družina. Jiho-
český soubor písní a tanců ÚSVIT z Českých Bu-
dějovic zavítá na festival do Jindřichova Hradce 
poprvé. Již několik desítek let patří mezi špičko-
vé soubory regionu. Soubor Radost s  muzikou 
Bedrník na Folklorním festivalu jihočeských sou-
borů již vystupoval a Folklorní soubor Javor je 
blízkým souborem z našeho regionu. Je potěše-
ním vidět každé jejich vystoupení. Všichni příz-
nivci lidových písní a tradic jste srdečně zváni.

Marie Šlechtová

 � Jindřichův Hradec roztančí jubilejní ročník folklorního festivalu
22. července se ve městě nad Vajgarem koná 
další, v pořadí již desátý ročník Folklorního fes-
tivalu jihočeských souborů. Soubory, které le-
tos přijedou, budou tentokrát opravdu všechny 
z jižních Čech. 
Poprvé uvidíme a  uslyšíme soubor BUDUS - 
Budějické dudácké sdružení. Dudáci zahrají 
ve 12.30 hodin, tedy ještě před oficiálním zahá-
jením u Kulturního domu Střelnice. Po zaháje-
ní festivalu ve 13.00 hodin zavede krojovaný 
průvod všechny účinkující i  diváky na  náměstí 
Míru, kde se soubory představí jednou ze svých 
písní. Po  pěti letech chceme připomenout ta-
nec České besedy ve  více kolonách. Kolona je 
taneční uskupení po osmi tanečnících. Jednou 

z  tanečních kolon budou děti z  Jarošovské 
krojové družiny, přičemž nejmladším je 7 let. 
Začátek plánujeme na  13.45 hodin. Přidají se 
také baráčníci z třeboňské SOB Vitoraz, sou-

 �Před sto lety padl v bitvě u Zborova jindřichohradecký rodák Jiří Procházka
Již 100 let nás dělí od  zborovské bitvy, která 
se výrazně zapsala do našich novodobých dě-
jin. Dne 2. července 1917 Čs. střelecká brigáda 
zaútočila na pozice rakousko-uherské armády 
a prolomila je. Ač měla pouze 3 500 vojáků, za-
jala více než 3 200 nepřátel. Jedním z těch, co 
padli v této bitvě v řadách Čs. brigády, byl i ro-
dák z Jindřichova Hradce Jiří Procházka.
Narodil se 3. června 1891. Po  skončení obec-
né školy začal studovat gymnázium a  v  ro-
ce 1909 maturoval. Téhož roku se dal zapsat 
na  filozofickou fakultu pražské univerzity. Tu 
však již nedokončil, neboť v létě 1914 vypukla 
I. světová válka. Třebaže byl Jiří Procházka sil-
ně krátkozraký a neměl pro vojenskou službu 
vlohy, byl v  březnu 1915 odveden k  75. pěší-
mu pluku. Již 28. června odešel na ruskou fron-
tu, kde byl v září raněn a dostal se do ruského 
zajetí. O  Vánocích byl přidělen do  zajatecké-
ho tábora v Nolinsku, kde se dozvěděl o exis-
tenci československého vojska. Touto zprá-
vou byl Procházka tak nadšen, že již v březnu 

1916 do něho vstoupil. V září 1916 byl společně 
s ostatními dobrovolci přemístěn do Borispolu 
a odtud do ukrajinské vesnice Treskyně, kde byl 

na jaře 1917 vřazen do 3. čs. střeleckého pluku. 
Počátkem léta 1917 se konaly přípravy k  rus-
ké ofenzívě, do které mohla poprvé zasáhnout 
i Československá brigáda. Na 3 500 dobrovol-
ců obsadilo zákopy jižně od Zborova a čekalo 
na  rozkaz k  útoku. Shodou okolností Čs. bri-
gáda z velké části stanula proti dvěma českým 
plukům – 35. plzeňskému a  75. jindřichohra-
deckému. 
Dne 2. července 1917 v 9.00 hodin začal útok 
proti rakouským pozicím, kterého se zúčastnil 
i důstojnický zástupce Jiří Procházka. Dostal se 
až do  nepřátelských zákopů, kde byl během 
boje zabit. Pohřben byl ve  společné mohyle 
v Cecové.
První úřední zpráva o  smrti Jiřího Procház-
ky dorazila do  Jindřichova Hradce až v  dub-
nu 1919. Dne 10. června 1934 mu byla na jeho 
rodném domě č. 87/I na náměstí Míru (tehdy 
Wilsonově) odhalena pamětní deska, která se 
zde dochovala dodnes.

Miloslav Sviták

 � Jindřichohradecké infocentrum se zapojí do soutěže televizní stanice Déčko
Diváci televizní stanice Déčko si od 15. 6. všimli, 
že barevné znělky, na které jsou z vysílání zvyk-
lí, se podivně zasekávají (často vtipným způso-
bem). Do vysílání proto vstupují špunti – údrž-
báři Déčka – a snaží se znělku roztlačit. Déčko je 
totiž „mechanický strojek na klíček“, který je tře-
ba pravidelně natahovat Pětibarevným klíčem. 
Protože se to včas neudělalo, Déčko nyní dočer-
pává poslední energii a zpomaluje. Hlídač klíče, 
inženýr Vrtulka, se kaje, že zapomněl, kde klíč je. 
Špunti po klíči začínají intenzivně pátrat. S po-
čátkem prázdnin žádáme o pomoc děti, proto-
že špuntů je zoufale málo. 
Podle mapy na webu si hráč najde místo v ČR, 
kde se nachází vstup (portál) do duhové země 
Déčka. Přijde na toto místo a dotkne se rukou 
portálu („portál“ je samolepka na  dveřích či 

pultu infocentra). Tím se hráč s portálem trvale 
„propojí“ a může díky tomu později přivolat no-
vého špunta na pomoc. Hráč si vyžádá od ob-
sluhy infocentra letáček, na němž je heslo (pro 
zavolání špunta) - unikátní kód.
Toto heslo zadá na webu a vidí, že nový špunt 
se díky němu pustil do společného hledání Pě-
tibarevného klíče. Když takto hráč získá tři hesla 
(a tím povolá tři špunty), splní podmínky soutě-
že a může vyhrát cenu. Hesla se získávají nejen 
v infocentrech, ale například i na hradech a zám- 
cích a v keškách v přírodě. 
Leták, který si hráč vyzvedne v TIC obsahuje:
1. heslo
2. základní informace o soutěži i pro lidi, co 

soutěž dosud neznají
3. loga partnerů

4. návod, jak použít získané heslo mj. k tomu, 
aby s ním hráč vyrobil virtuální pohlednici 
s vlastní fotografií, která dorazí fyzicky ad-
resátovi.

5. informace o cenách v soutěži  
Také na jindřichohradeckém informačním stře-
disku se objeví portál do duhové země Déčka! 
Navštivte nás a pomozte tak špuntům v hledání 
Pětibarevného klíče! 

Harmonogram soutěže:
Letní soutěž České televize „Probuď Déčko“ bu-
de probíhat od 1. 7. – 31. 8. 2017 na 160 mís-
tech po celé České republice. 
Vice informací o soutěži se dozvíte 
na www.probuddecko.cz

Zuzana Bedrnová
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 �Městská knihovna informuje
Setkání dětí se spisovatelem Markem Srazilem
25. 5. jsme do městské knihovny i pobočky Vaj- 
gar pozvali letošní prvňáčky z 6. a 4. ZŠ. Mezi 
děti zavítal Marek Šolmes Srazil - spisovatel, 
ilustrátor, písničkář a autor milých knížek pro 

děti „Pohádky do postýlky“. Veselé vyprávě-
ní, představování postaviček a  čtení příběhů 
z jeho knih bylo plné smíchu a legrace. Spiso-
vatel s dětmi kreslil, zpíval, děti tančily, cvičily 
a zpívaly z plných plic. Po skončení besed od-
cházely z knihovny rozesmáté a rozdováděné 
děti i nadšené paní učitelky.
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
SKIP ČR vyhlásil pro školní rok 2016/2017 de-
vátý ročník celostátního projektu na  podpo-
ru dětského čtení „Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka“. Knihovny, spolupracující se zá-
kladními školami, každoročně do projektu při-
hlašují žáky prvních tříd. Pro tyto prvňáčky jsou 

pak v  knihovně připravovány programy pod-
porující zájem o knihy a čtení. Děti jsou v závě-
ru projektu odměněny speciální knížkou, kte-
rá byla napsána výhradně pro tuto příležitost 
a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně 
tři roky koupit. V letošním roce je to knížka „La-
pálie v  Lampálii“ (napsal Martin Šinkovský, 
ilustroval Ticho 762). Městská knihovna přihlá-

sila žáky 1. A a 1. B z 6. ZŠ pod vedením učitelek 
Ivy Schneedorferové a  Vladimíry Kovandové. 
38 prvňáčků v průběhu školního roku navště-
vovalo dětské oddělení knihovny, kde pro ně 
knihovnice Michaela Kloučková připravovala 
zajímavý program. Děti se setkaly také s oblí-
beným spisovatelem dětských knih Markem 
Šolmesem Srazilem. 15. června 2016 proběhlo 
v městské knihovně slavnostní ukončení celé-
ho projektu a prvňáčci byli pohádkovým rytí-
řem pasováni na čtenáře. 

Škola naruby
Další projekt na podporu dětského čtenář-
ství „Škola naruby“ probíhal pod vedením 
knihovnice Dagmar Wolfové během tohoto 
školního roku na  pobočce Vajgar. Cílem bylo 
opět naplnit motto související akce Celé Čes-
ko čte dětem „Čtěme dětem 20 minut denně“. 
Děti si v průběhu školního roku zapisují knížky, 
které doma nebo ve škole četly a společně si 
o tom v knihovně povídají. Projekt je zaměřen 
na podporu čtení v rodině, nejedná se o čte-

nářskou kampaň v  pravém slova smyslu, ale 
o každodenní kontakt s knihou a vším, co k to-
mu patří. 25. 5. proběhlo v dětském oddělení 
pobočky Vajgar oficiální ukončení projektu pro 
tento školní rok formou zábavné besedy zú-
častněných prvňáčků ze 4. ZŠ se spisovatelem  
Markem Srazilem.

Michaela Kloučková, Dagmar Wolfová

vou přezdívku „první dáma cembala“. V prosinci 
1952 se vdala za hudebního skladatele Viktora 
Kalabise, s nímž žila v Jindřichově Hradci. V roce 
2003 od  prezidenta České republiky obdržela 
státní vyznamenání za zásluhy o stát, čerstvě je 
čestnou občankou hlavního města Prahy. V le-
tošním roce paní profesorka také oslavila vý-
znamné životní jubileum. Koncert se uskuteč-
ní ve  spolupráci s  Muzeem Jindřichohradecka 
a  s  Jihočeským komorním festivalem. Podpo-
ru koncertu věnovala Hudební nadace Zuzany 
Růžičkové a Viktora Kalabise, Státní fond kultu-
ry MKČR, Český hudební fond a Jihočeský kraj.

Kristina Nouzovská Fialová

 �Odkaz a dílo Viktora Kalabise připomene koncert významných českých hudebníků
Dne 14. 7. 2017 od  17.00 hodin proběh-
ne v  kostele sv. Jana Křtitele v  Jindřichově 
Hradci koncert k poctě Viktora Kalabise (1923 – 
2006), hudebního skladatele, muzikologa a za-
kladatele mezinárodní rozhlasové soutěže Con-
certino Praga. Koncert, na  němž se představí 
vrcholní čeští interpreti houslista Radim Kres-
ta, violistka Kristina Fialová a violoncellista Pe-
tr Nouzovský, bude oslavou děl Viktora Kalabise 
a Bohuslava Martinů. Spojení dvou autorů není 
náhodné. Viktor Kalabis byl dlouholetým před-
sedou Správní rady Nadace Bohuslava Martinů. 
Úvodního slova se ujme prof. Zuzana Růžičko-
vá, cembalistka, jež je známá především jakož-
to výborná interpretka hudebního díla Johan-

na Sebastina Bacha. Na svém kontě má více jak 
35 dlouhohrajících desek. Její dlouholetá celo-
světová koncertní aktivita jí přinesla i  lichoti-

praktický lékař nebo ve většině případů odborný 
lékař, nejčastěji neurolog, rehabilitační lékař ne-
bo ortoped. Pomůcka se předepisuje na „Poukaz 
na léčebnou a ortopedickou pomůcku“ (viz obr.). 
Ve většině případů je nutný souhlas revizního lé-
kaře dané zdravotní pojišťovny. 
Veškeré podrobné informace o  předepsání či 
zakoupení vlastní kompenzační či rehabilitač-
ní pomůcky vám poskytne pracovnice JCZPS, 
o.p.s., pracoviště Jindřichův Hradec, či váš prak-
tický nebo odborný lékař. Nebojte se zeptat.

Michaela Spálenková

 � Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory rozšiřuje své služby 
Od března 2017 je možné na všech pracovištích 
JCZPS, o.p.s. zakoupit pomůcky pro nedoslýcha-
vé od  firmy Panter značky Sennheiser. Jsou to 
různé druhy bezdrátových zesilovačů zvuku k te-
levizorům, které umožňují uživateli poslouchat 
televizor či hudbu v domácím prostředí, aniž by 
rušil hlasitým poslechem své okolí. Na  tyto po-
můcky je možné získat příspěvek od úřadu práce.
Od dubna 2017 začalo JCZPS, o.p.s. a Jihočeské 
centrum rovných příležitostí, z.ú. spolupracovat 
s firmou DMA Praha, která dováží a prodává kom-
penzační, rehabilitační a  ortopedické pomůcky 
pro seniory a tělesně postižené. 

Na všech pracovištích JCZSP, o.p.s a  JCRP, z.ú. si 
nově mohou lidé vyzvednout pomůcku, kterou 
jim lékař předepsal na  pou-
kaz. Předem si danou pomůc-
ku mohou u  nás v  půjčovně 
vyzkoušet, poté požádají lé-
kaře o vypsání poukazu, který 
předají na pracovišti JCZPS či 
JCRP a zde si pomůcku po ob-
jednání vyzvednou.
Většina pomůcek je hrazena zdravotní pojišťov-
nou, a to v plné výši nebo jen částečně. Konkrét-
ní pomůcku vám tedy může dle typu předepsat 
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 � Transport místních Židů do Terezína připomíná památník na Zakosteleckém náměstí
V neděli 21. května 2017 se na Zakosteleckém 
náměstí uskutečnilo slavnostní odhalení pa-
mátníku šoa obětem rasové perzekuce z  let 
1939–1945. Autor památníku, akademický so-
chař Vladimír Krninský, své dílo vytvořil k pří-
ležitosti 75. výročí transportu jindřichohradec-
kých Židů do Terezína.
Na  malém prostranství náměstí se sešla asi 
stovka lidí – členové spolku Zikaron jako pořa-
datel akce, zástupci města Jindřichův Hradec 
coby hlavního sponzora projektu, široká veřej-

 � Jmenuji se Jhom
Jeho domovem je Thajské království, zkráceně 
Thajsko, stát v jihovýchodní Asii s téměř sedm-
desáti milióny obyvatel a zároveň oblíbená tu-
ristická destinace. Z hlavního města Bangkoku 
přicestoval na podzim loňského roku do Jind-
řichova Hradce student Rachatta Rattanatha-

da a stal se v rámci mezinárodního kulturního 
programu AFS v  uplynulém školním roce žá-
kem třídy 6. A jindřichohradeckého Gymnázia 
V. Nováka. Deset měsíců prožil ve své hostitel-
ské rodině v Růžové ulici. Co na sebe v krátkém 
rozhovoru Jhom (touto přezdívkou se nejčas-
těji představuje) prozradil?
Je mu sedmnáct let. Pochází z pětičlenné ro-
diny, jeho otec je inženýr a maminka přednáší 
na univerzitě. Má dva mladší sourozence a rád 
hraje na  kytaru. V  Thajsku studuje na  jed-
né z  nejznámějších škol „Samsen  Wittayalai 
School“ zaměřené na  přírodní vědy a  mate-
matiku. Česká škola podle něj dává studen-
tům více možností zapojit se aktivně do  vý-
uky, spolupracovat mezi sebou i  s  učiteli, 
vyměňovat si názory. Thajský systém výuky je 

více zaměřen na teoretickou stránku jednotli-
vých předmětů a žáci se učí spíše pasivně to, 
co jim učitel předkládá. Na gymnáziu v Jindři-
chově Hradci absolvoval Jhom výuku v plném 
rozsahu 6. ročníku osmiletého gymnázia, což 
je obdivuhodné zvláště proto, že po svém pří-

jezdu češtinu vůbec neovládal, jediným mož-
ným komunikačním jazykem byla angličtina. 
Jeho docházka do školy byla vzorná a počtem 
zmeškaných hodin by mohl být některým na-
šim studentů příkladem.
Po příjezdu do České republiky ho překvapi-
la celá řada věcí, ale největším překvapením 
pro něj byli, jak sám napsal, lidé v Jindřicho-
vě Hradci, jejich přátelské přijetí. Kromě toho 
zde Jhom poprvé v  životě zažil teploty pod 
nulou a sníh. V Krkonoších si v zimě dokonce 
vyzkoušel lyžování. 
Na otázku, jak si zvykl na život v Čechách, Jhom 
odpověděl, že se stále setkává s něčím novým. 
Stále se seznamuje s novými lidmi, s českým ja-
zykem a kulturou, každý den zažije něco nové-
ho a zajímavého. Svůj volný čas věnuje pozná-

vání města, díky svým přátelům se snaží naučit 
základy češtiny, rád se věnuje sportu. 
Během svého pobytu v Evropě stihl navštívit ce-
lou řadu zemí, pobýval ve Vídni, Barceloně, Bu-
dapešti, Krakově a  na dalších zajímavých mís-
tech. Zúčastnil se exkurze do Salzburgu a také 
výměnného pobytu na  našem partnerském 
gymnáziu v německém Neckargemündu. Kaž-
dé místo, které viděl, má podle něj svůj styl a at-
mosféru a všude se mu líbilo. Místem, které se 
mu líbilo nejvíce, je nejvyšší česká hora Sněžka, 
kam nebylo jednoduché se pěšky dostat. 
Celý svůj pobyt v České republice hodnotí ja-
ko velký přínos pro svůj rozvoj, zejména co se 
týká soužití s lidmi s odlišnou kulturou a růz-
nými charaktery. Jeho plánem a snem je stát 
se veterinářem. Zároveň by se rád v budouc-
nu zúčastnil dalšího výměnného pobytu, po-
kud to bude možné.
A co napsali o Jhomovi jeho spolužáci? „Jhom 
je fajn kluk, i když mě někdy dokáže naštvat … 
ale povedlo se mi s ním skamarádit, našli jsme 
společné aktivity a zájmy. Takže teď si říkám, že 
tady v  září bude asi chybět“ (Jan Jelínek, 6. A). 
„Jhom je milý, přátelský a hodný kluk. Čas s ním 
je vždy suprově užitý a  je nám líto, že za  chví-
li bude muset odjet. Doufáme, že se nám brzy 
vrátí, protože tu po něm zůstane prázdné místo“ 
(Ondřej Šimek, 6. A).
Pobyt Jhoma na jindřichohradeckém gymná-
ziu byl nesporným přínosem nejen pro něj sa-
motného, ale určitě i pro naše žáky. Měli mož-
nost prakticky si procvičit svoji komunikaci 
v angličtině, seznámit se s kulturou, nábožen-
stvím a jazykem země, která již pro ně není tak 
cizí a vzdálená. 

Jana Burianová
Foto: Jan Oliva

 � V období letních prázdnin poskytuje knihovna své služby v omezeném provozu
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

nost a  v  neposlední řadě zástupci rodin, kte-
ří vyjádřili vděčnost a dojetí nad tím, že jmé-
na jejich blízkých nebudou zapomenuta. Mezi 
hosty nechyběl ani jednadevadesátiletý přímý 
účastník transportů Ing. František Fantl, jehož 
s naším městem spojují rodinné vazby.
Věříme, že datum 22. 5. 1942 si najde své místo 
mezi těmi radostnějšími květnovými výročími 
a že památník bude sloužit jako místo vzájem-
ného setkávání.

Marta Leblová

str. 10 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz



HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V ČERVENCI 2017

Planety Merkur a Mars zůstávají nepozorovatelné, Venuši můžeme vidět i nadále ráno nad východním obzorem. Jupiter uvidíme ještě večer nad jihozápa-
dem a Saturn po většinu noci, kromě jitra. Uran je již nad obzorem ve druhé polovině noci a Neptun většinu noci, kromě jitra. 
Pozorovat Měsíc, hlavně kolem první čtvrti, je skutečně velmi pěkné. Slunce osvětluje Měsíc z pravé strany, proto krátery, moře a další povrchové, výškově roz-
dílné útvary vrhají do měsíční krajiny stíny. Dalekohledy je tak vidět krásný prostorový a velmi působivý obraz. V době měsíčního úplňku stíny a prostorovost 
zcela chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní objekty, jindy dobře viditelné, se v měsíčním světle téměř ztrácí nebo se dokonce stávají nepozorovatel-
nými. Měsíc projde 1. července první čtvrtí, 9. července úplňkem a 16. července poslední čtvrtí, 23. července novem. 30. července nastane opět první 
čtvrť. 6. července bude Měsíc v odzemí (405 955 km) a 21. července přízemí (361 222 km). 
Za bezoblačného počasí je velmi působivý i obraz Slunce v dalekohledu. Nabízí pohled na mnoho zajímavostí, jako např. místa s rozdílnou teplotou - chladnější 
sluneční skvrny a nebo teplejší fakulová pole. Slunečním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme kromě skvrn také sluneční protuberance a další za-
jímavé děje. Obloha na přelomu jara a léta, stejně jako kdykoli jindy, nabízí spoustu zajímavostí k pozorování: například mlhoviny a hvězdokupy, planetární 
mlhoviny, galaxie, dvojhvězdy atd. Dne 22. července v 16.15 hodin SEČ Slunce vstupuje do znamení Lva. 
3. července ve 21.00 hodin SEČ je Země nejdále od Slunce (152,1 miliónu km).

• 1. 7. v 9.00 hodin –  Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 2,1° severně; seskupení Měsíce, Jupiteru a Spiky na večerní obloze)
• 2. 7. ve 14.00 hodin – planetka (3) Juno v opozici se Sluncem
• 6. 7. v 0.00 hodin – Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 8,8° jižně; konjunkce v rektascenzi půl hodiny po západu hvězdy pod obzor)
• 7. 7. v 6.00 hodin -  Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,6° severně)
• 10. 7. v 6.00 hodin – trpasličí planeta (134 340) Pluto v opozici se Sluncem
• 14. 7. ve 3.00 hodiny - Venuše v konjunkci s α Tau (Aldebaran 2,4° jižně)
• 20. 7. v 0.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,5° severně; konjunkce v rektascenzi nastává přibližně hodinu 

před východem těles nad obzor)

• 21. 7. v 18.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 3,3° jižně)
• 27. 7. ve 2.00 hodiny - Mars v konjunkci se Sluncem
• 29. 7. v 0.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 2,1° se-

verně; seskupení Měsíce, Jupiteru a Spiky večer nad jihozápadním 
obzorem)

• 30. 7. maximum meteorického roje Jižních δ Akvarid (ZHR 25)
• 30. 7. v 5.00 hodin - Merkur v největší východní elongaci (27° 

od Slunce)

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 pro-
gram nabízíme prohlídku dalekohledů a optiky, projekci pořadů s astronomickou tématikou s ústním komentá-
řem. Členové ČAS mají po předložení platného členského průkazu ČAS vstup volný. Hromadné a školní exkurze 
lze objednat na níže uvedených kontaktech s minimálně třídenním předstihem!!!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; info@hvezdarnajh.cz; 725 763 207, 384 322 564.
Další podrobnosti a informace o plánovaných akcích naleznete také na www.ddmjh.cz Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v červenci 2017:

úterý a pátek odpoledne: 
15.00 – 18.00 hodin 

úterý a pátek večer: 21.00 – 23.00 hodin

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

Návštěvní hodiny pro veřejnost v červenci 2017:

 � Večerní toulky bájným Hradcem poodhalí hradecké hříchy
Již podeváté se letos v létě v Jindřichově Hrad-
ci otevírá brána do méně známé historie města, 
historie tvořené legendami, zajímavými lidmi 
a  událostmi. Začínají oblíbené Večerní toulky 
bájným Hradcem, tentokrát zaměřené na hříš-
né a nepřístojné chování našich předků.
Jako vždy je připraven zcela nový program, le-
tos navíc konaný i  v  nových prostorách. Ná-

vštěvníci zhlédnou, jak to mohlo být se zdaňo-
váním prostituce na začátku 16. století, budou 
svědky několika hádek, dokonce jedné meziná-
rodní, a v táboře třicetileté války uvidí mj. sou-

boj na kordy s nečekaným začátkem i koncem. 
Z hříšného a nepřístojného chování půjde např. 
o opilost, chtíč, klevety, nadávky a urážky (ty na-
štěstí ve  staročeštině). Návštěvníci uvidí také 
jednu netradiční a několik tradičních nevěstek.

Červencová série Večerních toulek začíná 
v neděli 2. července a končí ve čtvrtek 27. čer-
vence. Konkrétní dny jsou uvedeny na plakátech, 
v regionálních médiích, aktuálním kulturním ka-
lendáři a samozřejmě na internetových stránkách 

i facebooku Večerních toulek. Druhá série před-
stavení poté proběhne na přelomu srpna a září.
Večerní toulky začínají vždy v  21.00 hodin, 
před Muzeem Jindřichohradecka na  Balbí-
nově náměstí. Vstupenky je nutné rezervovat 
předem v  informačním středisku města, platí 
se však až přímo na místě na začátku předsta-
vení. Toulání bájným Hradcem trvá přibližně 80 
minut a stojí 100 Kč pro děti do 15 let, seniory 
a hendikepované, a 130 Kč pro všechny ostatní. 
Pozor, letošní Toulky nejsou vhodné pro menší 
děti a nejsou také bezbariérové!
Bližší informace najdete vždy na  internetových 
stránkách <http://vecernitoulky.novadomus.cz> 
a dozvíte se je také v informačním středisku.
Přijměte tedy pozvání na  letošní hříšné toulky 
večerním Hradcem. Nabídnou vám netradiční, 
zajímavý, poučný i humorný pohled do historie 
města, kterou jste dosud možná neznali. Těšíme 
se na vás!
Informace: http:// vecernitoulky.novadomus.cz/
Rezervace míst: Informační středisko, tel.: 
384 363 546, e-mail: info@jh.cz

Martin Musil
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CHCETE NÁS?
Lada
kříženka bílého švýcarského ovčáka, fena, 7 let, 
kastrovaná
Lada je již klidnější fena. K lidem je hodná, na vodítku 
chodí obstojně. Je zvyklá na venkovní pobyt. Se psy 
vychází zpravidla dobře, feny si vybírá, ale zvykla by si.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Arka
kříženka zlatého retrívra, fena, 8-9 let, kastrovaná
Arka je klidná hodná fenka, která je ale stále fit a má 
ráda procházky i blbnutí na zahradě :-) Je to veliký 
mazel, svoje lidi si zamiluje a je ráda v jejich společ-
nosti, bohužel až moc, takže jakmile se ocitne zav- 
řená někde, kde má pocit, že být nechce, nemá problém začít okuso-
vat dveře, aby se dostala pryč. Miluje procházky i válení na zahradě. Vadí 
jí manipulace u veterináře, česání a třeba i vyndání klíštěte, ale s náhub-
kem (ten si nechá nasadit bez problémů) všechny tyto procedury strpí. 
Byla zvyklá žít na zahradě s přístupem do domu. U nás má režim spíše 
opačný, bydlí doma a venčit se chodí ven na procházky. I na to si již zvykla 
a doma je čistotná. Na vodítku chodí hezky, netahá a bez problémů cho-
dí i na volno, drží se u člověka a na přivolání se krásně vrací. S ostatními 
pejsky venku vychází dobře, ale doma chce šéfovat, a tak je vhodná spíše 
jako jedináček. Je zvyklá na kočičky.  
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Bělka
kříženka NO (30 kg), fena, 7 let, kastrovaná
Bělka je hodná, stále aktivní fenka. Doposud žila 
v přemnožené smečce psů. K lidem je hodná, maz-
livá. S  jinými pejsky vychází dobře, fenky si vybírá. 
Byla zvyklá žít venku s  přístupem dovnitř, do  tep-
la. Chůzi na vodítku zvládá dobře, na volno se drží člověka. Miluje vodu 
a plavání. Doma je čistotná. Vhodná do klidnějšího prostředí bez větších 
přesunů a změn. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Hasan
kříženec, pes, 6 let, kastrovaný
Hasan je aktivní pejsek střední velikosti (cca 
20 kg), který miluje procházky. S  ostatními 
pejsky vychází většinou dobře. Z původního 
domova si nese špatné zkušenosti. Byl fyzic-
ky trestán a cizím lidem nevěří. Potřebuje čas, 
aby nového člověka přijal, poté z něj ale bude skvělý parťák a velký ma-
zel. Vzhledem k jeho špatné minulosti ho nemůžeme doporučit do rodi-
ny s dětmi. Byl by ideální do domku se zahrádkou, dobře hlídá.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 10 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktivní. Má rád 
společnost lidí. S  fenkami i  pejsky vychází na  pro-
cházce  dobře (musí se s  nimi nejprve seznámit), 
ale v novém domově by měl být jedináčkem. Doma 
si hlídá místo, hračky, jídlo a dokáže se ohradit i pro-
ti feně. Byl zvyklý 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, které loví.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Kokeš
kříženec, pes, cca 1 rok
Kokeš se mladý, aktivní pes.  Nyní je zvyklý žít ven-
ku. Bohužel dokáže přelézt jakýkoli plot, a proto ho 
doporučujeme pouze na bydlení uvnitř, ze zahrady 
by při ponechání o  samotě mohl utéci. Samozřej-
mě po navyknutí a přijetí nového domova může být 
i venku. K lidem je hodný, ale zprvu si drží trochu odstup. S fenkami vy-
chází dobře, pejsky si vybírá.
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

 � Jaro bylo v Otevřených OKNECH  
ve znamení cestování
Modrající se obloha a zvyšující se teplota lákají ven z dílen. A uživate-
lé našich sociálních služeb mohli lákání vyslyšet i díky finanční podpo-
ře z Nadace České spořitelny v rámci projektu Poznávejme spolu Čes-
ko, který umožňuje zprostředkovat nevšední zážitky i těm, kteří by si je 
ve své situaci jinak nemohli dovolit.
V polovině května jsme se vypravili na sever Čech, 
konkrétně do Jablonce nad Nisou a Liberce. V Jab-
lonci jsme absolvovali exkurzi ve výrobně korálků 
ve  firmě GB Beads. Bylo nesmírně zajímavé vidět, 
jak vznikají korálky, ze kterých v sociálně terapeu-
tických dílnách vyrábíme různé dekorace. V Liberci nás pak čekala pro-
cházka po  Zoologické zahradě a  návštěva IQLandie, kde jsme měli 
možnost vyzkoušet si řadu pokusů v praxi.
Dalším místem, kam vedly naše kroky, byla útulně opravená fara 
ve Volfířově u Dačic. Odsud jsme v průběhu čtyř dnů vyráželi na výlety 
po blízkém i vzdálenějším okolí. Po večerech jsme si vychutnávali pří-
jemného prostředí a užívali si aktivního odpočinku.
Ve čtvrtek 1. 6. 2017 jsme na pozvání Rotary klubu Jindřichův Hradec vy-
razili do Valtínova, konkrétně do areálu rozhledny a lesoparku U Jakuba. 
V krásně upraveném prostředí jsme se prošli přírodním bludištěm, taj-
nou podzemní chodbou, vyzkoušeli různé atrakce a ti nejodvážnější se 
vydali na vrchol rozhledny. Na závěr jsme si upekli buřty a zazpívali oblí-
bené písničky s kytarou. Celkem se nás z Jindřichova Hradce i Dačic sešlo 
více než 50 a den jsme si báječně užili. Za pozvání Rotary klubu srdečně 
děkujeme.
Krásné počasí zdaleka nekončí a my se tak těšíme, kam nás naše kroky 
zavedou dále.

Zdeněk Malý
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KULTURNÍ SERVIS

 �Goldoniho komedie „Lhář“ pobaví návštěvníky Jindřichohradecké činohry
(pokračování ze str. 1)

Lelio, který se vrací ze studií z Neapole do Be-
nátek v doprovodu svého nemotorného sluhy 
Arlechina, zjišťuje, že láskou vyprahlé studnice 
dívčích srdcí toužící po vláze mužského šarmu, 
obývají i Benátky. Setkává se se dvěma sestra-
mi zámožného doktora Balanzoniho, Rosaurou 
a Beatricií. Nestoudnost, se kterou se Lelio pod 
maskou vemlouvá do přízně lepých děv a jímá 
se oloupit je o poctivost pečlivě střeženou sta-
rostlivým otcem, cloumá branou pekelnou. Po-
díváme do Benátek v čase karnevalu, kdy se ví-
ce než jindy stírají rozdíly mezi hrou a realitou, 

snem a skutečností, maskou a tváří… Do titul-
ní role lháře Lelia jsme s režisérem Josefem Ne-
chutným obsadili člena Divadla J. K. Tyla v Plzni 

 � Letní koncerty pokračují i v prvním prázdninovém měsíci
Na  oblíbené letní koncerty se mohou po-
sluchači těšit také v  červenci, a  to v  pátek  
21. července od 19.00 hodin na náměstí Mí-
ru na  koncert skupiny Ponožky pana Sem-
tamťuka, na  kterém můžete slyšet jazz, folk, 
hospodskej šraml, ozvěny world-music, wes-
ternu, skáčka i rocku, to vše dodáno v jednom 
originálním balení.
Ve  středu 26. července od  19.00 hodin 
v atriu Muzea fotografie a MOM zazní zná-
mé písničky folkové skupiny Poutníci. 
V  rámci TOP Týdne město Jindřichův Hradec 
pořádá další letní koncerty, v  pátek 28. čer-

vence od  19.00 hodin bude probíhat Jazzo-
vání v jezuitské koleji, tedy již tradiční jazzový 
večer, na kterém zahrají Jiří Růžička – kláveso-
vé nástroje, Dušan Hanzlík – kontrabas, Jaro-
mír Helešic – bicí, Jakub Doležal – tenor saxo-
fon, Ladislav Kopecký – trombon a  zazpívají 
Eva Emingerová a Jiří „Šlupka“ Svěrák, v sobo-
tu 29. července se chystá velký koncert skupiny 
BEATLES REVIVAL na náměstí Míru od 20.30 
hodin a v neděli 30. července od 19.00 hodin 
zahraje dechová hudba Veselka Ladislava Ku-
beše na náměstí Míru.

Ivana Bačáková

 � Folková růže rozkvete po čtyřiadvacáté
24. ročník festivalu Folková růže proběhne 
ve  dnech 13. – 15. července 2017 v  pro-
storách prvního a  druhého nádvoří Stát-
ního hradu a  zámku v  Jindřichově Hradci 
a v kapli sv. Maří Magdaleny.
K  poslechu jsou připraveny zmíněné scény, 
na kterých se budou hudebníci střídat v urči-
tém rytmu. Začínáme ve čtvrtek 13. červen-
ce v 19.00 hodin. Tehdy se na zámku předsta-
ví formace Arnošt Frauenberg & Trio (známe 
z  televize), skvělá formace Jananas a  legen-
dární Miki Ryvola (např. píseň Bedna od whis-
ky) v doprovodu Pavla Zajíce a Jima Drengu-
báka z kapely Nezmaři. Na pozdní večer je pak 
do  kaple sv. Maří Magdaleny plánován kon-
cert skupiny Zhasni.

V pátek 14. července ve 14.00 hodin se mů-
žete na druhém hradním nádvoří těšit na vy-
stoupení těchto skupin: Z  hecu, Strunovrat, 
Pětník, Faux Pase Fonet, Stráníci a  tro-
chu tvrdší Mrakoplaš. Na  hlavním nádvoří 
od  19.00 hodin se postupně vystřídají míst-
ní kapela Jen tak tak, dvojice Půljablkoň a pl-
zeňská country bluegrassová lahůdka Míši 
Leichta s názvem Cop. A samozřejmě závěreč-
ný koncert (tzv. nočníček) opět v kapli sv. Maří 
Magdaleny. Zahraje brněnská vokální skupina 
Mošny.
V sobotu ve 14.00 hodin na druhém nádvoří 
si poslechneme tyto skupiny: Passage, Acous-
tic, Sekvoj, duo Drc, Ajeto, Issara. V  19.00 
hodin pak pod arkádami uslyšíme Devítku, 

Asonanci (historizující folk) a  nakonec folk- 
rockový Jarret. Festival uzavře v kapli sv. Maří 
Magdaleny vynikající písničkář a objev posled-
ních folkových let Martin Rous.
Kdo i  po  tomto maratonu bude ještě tou-
žit po  dobré muzice, bude vítán na  v  neděli  
16. července v 18.00 hodin na zámku v Ži-
rovnici. Hostem skupiny Jen tak tak zde bude 
českobudělovická kapela Spolektiv.
Vstupenky jsou již v  předprodeji na  serveru 
Ticketstream, na místě budou nepatrně dražší, 
omezený počet vstupenek nabídneme k  pří-
mému předprodeji Informačnímu centru v Jin-
dřichově Hradci.

Pavel Jarčevský 

 �Zajímavý výstavní program čeká na návštěvníky Muzea fotografie a moderních obrazových médií
Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií v  červenci otevře hned dvě výstavy. 
V sobotu 8. července v 17.00 hodin proběh-
ne vernisáž výstavy Steve Mc Curry/fotogra-
fie, která jistě přiláká mnoho příznivců toho-
to světoznámého autora. Většinu této výstavy 
tvoří snímky z  válečného Afghánistánu včet-
ně proslulé fotografie afghánské dívky. Výsta-

va potrvá od 1. do 30. 7. 2017 a naše město 
bude posledním místem v  Evropě, kde ji bu-
de možno zhlédnout, protože po  jejím skon-
čení se přesune do USA. Další vernisáž se ode-
hraje v  pátek 28. července v  17.00 hodin 
ve spojení s následným letním koncertem Jaz-
zování v  jezzuitské koleji od  19.00 hodin 
pořádaným městem Jindřichův Hradec. Ver-

nisáž otevře výstavu Skleněné dialogy, ko-
lekci fotografií prof.  Miroslava Vojtěchovské-
ho, významného českého vysokoškolského 
pedagoga a  fotografa skla. Výstava bude do-
plněna o skutečné skleněné exponáty pochá-
zející z bývalých jihočeských skláren a k vidění 
bude do 30. 9. 2017.

Hana Miglová

Miloslava Krejsu, půvabné sestry ztvární Andrea 
Černá z Divadla Na Vinohradech a Adéla Ratajo-
vá a v dalších rolích uvidíte členy Divadelní spo-
lečnosti Jablonský Hanu Proxovou, Ladislavu 
Ratajovou, Martinu Valáškovou, Emanuela Krej-
cara, Jiřího Langera, Michala Palaugariho, Pavla 
Prudila, Aleše Růžičku, Adama Tomka, taneční 
skupinu Ballare a další.
Další podrobnosti včetně obsazení najdete 
na webových stránkách www.akaska.cz nebo 
www.jh.cz.

Antonín Kaška
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 � Již nyní si můžete zajistit divadelní předplatné na podzimní sezónu
Kulturní dům Střelnice Jindřichův Hradec již 
řadu let uvádí divadelní představení a  nabízí 
možnosti předplatného na  divadelní sezónu 
PODZIM 2017. 

Pro předplatné skupiny A  jsme pro vás při-
pravili 4 představení (září – prosinec 2017)
Neil Simon „Bosé nohy v parku“ 
– Divadelní agentura Harlekýn 
V  režii Kateřiny Ivákové hrají: Anna Linharto-
vá, Radúz Mácha, Veronika Freimanová, Rudolf 
Hrušínský
Francis Veber „S barvou ven!“ 
– Divadlo v Rytířské
V  režii Jiřího Seydlera hrají: Jaromír Nosek, Jan 
Vlasák, Máša Málková, Petr Motloch, Martin 
Kraus, Bronislav Kotiš  
Francis Veber „Chlap na zabití“ 
– Agentura Pantheon
V režii Jakuba Nvoty hrají: Filip Blažek, Miroslav 

Vladyka, Jaroslav Šmíd, Betka Stanková, Michal 
Slaný, Milan Šimáček
Liz Lochheadová „Perfect days“ 
– Agentura Pantheon
V režii Petra Kracíka hrají: Lenka Vlasáková, Jan 
Dolanský, Petra Jungmanová, Dana Syslová, Vi-
lém Udatný, Jan Hofman
Pro předplatné skupiny B jsme pro vás při-
pravili 2 představení (září – prosinec 2017)
Jaroslav Gillar „Blázinec“ – Agentura Zeman
V režii Jaroslava Gillara hraje Miroslav Táborský
Israel Horovitz „Drahá Mathilda“ 
– Agentura Harlekýn
V  režii Otakara Koseky hrají: Daniela Kolářová, 
Ilona Svobodová, Luboš Veselý
Změna programu vyhrazena.
Výhody předplatného: 
Předplatným si zajišťujete své stálé místo 
v hledišti divadelního sálu Kulturního domu 
Střelnice v Jindřichově Hradci na danou se-

zónu. Předplatným vám poskytujeme slevu 
až 30 % dle typu představení a druhu před-
platitelské skupiny. Předplatní lístek je pře-
nosný (můžete ho darovat nebo zapůjčit). 
Datum každého představení s  označením 
předplatitelské skupiny oznamujeme mě-
síčně plakátem „Přehled kulturních pořa-
dů“ a na vaši adresu (nebude-li na přihlášce 
uvedena přesně, neručíme za  jeho dodání) 
ho budeme zasílat včetně programu kina 
Střelnice. Případnou změnu adresy ohlaste 
v  kanceláři Kulturního domu Střelnice (tel. 
384 497 473, strelnice@jh.cz). Na stejnou ad-
resu se obraťte i v případě, že by vám mate-
riály nebyly doručeny.
Prodej předplatenek v pokladně KD Střelnice 
- tel.: 384 497 474 potrvá do 20. 8. 2017. Bliž-
ší informace v  kanceláři KD Střelnice – tel.: 
384 497 473.

Radim Staněk 

 � Léto v Domě gobelínů proběhne ve znamení TOP akcí
Dům gobelínů – moderní interaktivní muze-
um vás v  létě zve k návštěvě zajímavých ex-
pozic. Uvidíte u  nás restaurátorky při práci, 
můžete si vyzkoušet tkaní na různých typech 
stavů, seznámíte se s osobností Marie Hoppe 
Teinitzerové – zakladatelky ojedinělých tex-
tilních uměleckých dílen. Uvidíte tkalcovské 
stavy a  stroje, děti se jistě zabaví v  dětském 
koutku nebo v kinosále muzea. Ve výstavních 
sálech probíhají výstavy věnované osobnos-
tem, jež jsou svázány s historií textilních umě-
leckých dílen v  Jindřichově Hradci: výstava 
„Vladimír Holub/Tapiserie“ a  výstava „Josef 
Müller/Tapiserie. 
Také v letošním roce se Dům gobelínů svými 
TOP akcemi připojí k TOP týdnu, který pořá-
dá město Jindřichův Hradec. Po celé dva dny 
ve čtvrtek i v pátek 3. – 4. 8. 2017 si kromě 
komentovaných prohlídek s  průvodcem 

mohou malí i  velcí příchozí vyzkoušet svo-
ji zručnost a zapojit se do kreativních dílen. 
Bude to LETNÍ dílna – z polí a  luk si vytvoříte 
dekorace a  ZVÍŘÁTKOVÁ dílna – omalujete si 

dřevěná zvířátka. TOP týden v Domě gobelínů 
zakončíme v pátek v 16.00 hodin vystoupe-
ním vokální skupiny X-tet. 

V rámci TOP Týdne nabídne Dům gobelínů 
dílny pro děti i dospělé:
čtvrtek 3. 8. 2017
10.00 - 17.00 TOP dílny pro děti i dospělé 
pátek 4. 8. 2017
10.00 - 17.00 TOP dílny pro děti i dospělé
4. 8. v 16.00 hodin koncert vokální skupiny X-tet 
LETNÍ dílna – z polí a luk tvoříme dekorace
ZVÍŘÁTKOVÁ dílna – omalujeme dřevěná zvířátka
čtvrtek, pátek 3. – 4. 8. 2017:
Komentované prohlídky v  10.00, 11.00, 
13.00, 14.00,15.00, 16.00 hodin.

Budeme se těšit na všechny příchozí, kteří se 
rozhodnou pro náš zajímavý prázdninový pro-
gram. Otevřeno denně mimo pondělí, 10.00 – 
12.00, 13.00 – 17.00 hodin. Další informace naj- 
dete na: www.dumgobelinu.cz.

Rita Škodová

 � Letošní sezónou ve Výstavním domě Stará radnice vás provede skřítek Hajaja
Nejen během letního období vás zveme 
do nádherných prostor Výstavního domu Sta-
rá radnice. Budova, která zdobí náměstí Mí-
ru a kde se mimo jiné dříve nacházelo i sídlo 
Městské policie, prošla ná-
ročnou rekonstrukcí dokon-
čenou v  roce 2015. Od  té 
doby otevírá své brány širo-
ké veřejnosti a  nabízí nád-
herné výstavy pro všechny 
věkové kategorie.
Pro nejmenší návštěvníky je každoročně při-
pravena výstava ze světa pohádek. Letošní se-
zónou nás provází legendární skřítek Hajaja, 
neboli rozhlasová postavička, se kterou usína-
li a usínají snad všechny české děti. Návštěv-
níci se mimo jiné seznámí i s prací Olgy Hejné, 
která inspirovala vznik pořadu Hajaja pro Čes-
ký rozhlas. Připraveny jsou navíc různé hry, 
malování, modelování a poslech pohádek.

Další krásnou výstavou je expozice Jindřicho-
hradeckých místních drah – železnice hrou, 
kde se vyřádí nejen děti, ale i dospělí. Připra-
veny jsou modely vláčků, stavebnice, trenažer 
řízení lokomotivy i modelové kolejiště.
V  dalším patře je umístěna expozice Z  dějin 
městské samosprávy, kde se dozvíte o histo-
rii Jindřichova Hradce i samotné radnice. Sou-
částí Staré radnice je i obřadní síň Jana Kotěry, 
významného českého architekta, který právě 
v obřadní síni zanechal svůj otisk.
Úplnou novinkou v letošním roce je i zpřístup-
nění prostor městské galerie, která má samo-
statný vchod v  přízemí budovy. Ve  spoluprá-
ci s  Muzeem Jindřichohradecka jsme pro vás 
přichystali do  těchto prostor výstavu Náměs-
tí v  proměnách času. Uvidíte zde fotografie 
a  historické předměty zachycující významné 
okamžiky a proměny jindřichohradecké radni-
ce či náměstí Míru od konce 19. století do po-

loviny 20. století. Hradečáci ale i  návštěvní-
ci města tak mohou na  fotografiích sledovat, 
jak se naše náměstí v průběhu času měnilo až 
do dnešní podoby a jaké významné okamžiky 
mohli naši předkové na tomto místě zažít.

Zapomeňte chvíli na každodenní shon a přijď-
te k  nám strávit příjemné chvíle pohromadě 
se svými dětmi. Otevřeno máme každý den 
kromě pondělí.

Vendula Talknerová

str. 14 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz



 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
4. – 6. 7. 2017
Rock for people 
Festivalpark Hradec Králové. Jeden z  největ-
ších a nejstarších letních hudebních open-air 
festivalů, kde vystupují známé hvězdy i  ob-
jevy mezinárodní a  tuzemské hudební scény 
z  rockových hudebních vod. Bohatý dopro-
vodný program s workshopy, diskusemi či di-
vadelními představeními. Tři dny skvělé zába-
vy a výjimečných zážitků!

CHEB
21. - 22. 7. 2017
Letní bláznění – cirkus v Krajince

KUTNÁ HORA
červenec a srpen 2017
Kutnohorské léto
Celoprázdninový kulturně zábavní festival 
plný zážitků.

LITOMYŠL
7. 7. 2017 - 28. 8. 2017 
Toulovcovy prázdninové pátky 2017
Každý pátek od  18.00 a  19.30 hodin se koná 
na Toulovcově náměstí pohádka nejen pro děti 
a folkový koncert nejen pro dospělé.

POLIČKA
14. - 15. 7. 2017
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
28. 7. - 13. 8. 2017
Prázdniny v Telči a Parní léto
Koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, vý-
stavy. Jízdy parním vlakem. Expozice historie 
železniční dopravy.

TŘEBOŇ
10. - 15. 7. 2017
Třeboňská nocturna 
Letní festival klasické hudby na  atraktivních 
místech města Třeboně.

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
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
(Valerian and the City of a Thousand Planets)
Akční, Sci-Fi / Francie, USA / Bioscop

Rok 2740. Valerian a  Laureline jsou zvláštní agen-
ti, které vláda pověřila úkolem udržovat ve vesmíru 
pořádek. Jejich nadřízený jim nařídí, aby se společ-
ně vydali na misi do dechberoucího intergalaktické-
ho města Alfa, což je stále se rozšiřující metropole slo-
žená z tisíců různých národů ze všech koutů galaxie. 
Na toto skvostné historické město útočí neznámý ne-
přítel. Valerian a Laureline svádí boj s časem, aby našli 
zdroj zla a zastavili ho dříve, než zničí úhelný kámen 
našeho vesmíru. Dobrodružství plné fantazie a akční 
podívané nás zavede do toho nejpodivuhodnějšího 
vesmíru, který byl dosud stvořen.  Příběh je založený 
na průkopnickém komiksu, který inspiroval celé ge-
nerace umělců, spisovatelů a tvůrců.  Pod taktovkou 
vizuálního mága Luca Bessona excelují Dane DeHa-
an, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Kris Wu, 
Ruther Hauer, John Goodman a Ethan Hawke.
Hrají: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Ethan 
Hawke, Rihanna, John Goodman, Rutger Hauer 
Režie: Luc Besson
Hrajeme: 20. až 23. 7.  od 20:00 

ve 3D s českým dabingem 
a 2D s dabingem i s titulky

OKLAMANÝ (The Beguiled)
Drama / USA / CinemArt

Za zdmi izolované dívčí školy zuří americká občan-
ská válka, ale její studentky a  učitelky probíhající 
konflikt neberou na vědomí. Dokud nezaklepe na je-
jich dveře. Těžce zraněného nepřátelského důstojní-
ka Johna McBurneyho (Colin Farrell) se ujmou v aktu 
křesťanského milosrdenství, aby ho, hned jak se tro-
chu postaví na nohy, vydaly „svým“ vojákům jako vá-
lečného zajatce. Jenže John si postupně omotá ko-
lem prstu nejen mladičké studentky v čele s krásnou 
Alicií (Elle Fanning), ale i  jejich staropanenskou uči-
telku Edwinu (Kirsten Dunst) a především ředitelku 
školy (Nicole Kidman). Ve všech se díky němu pro-
bouzejí emoce, které ještě nebo už dlouho nezaži-
ly. O to jsou ničivější a nebezpečnější, protože John 
si neuvědomuje, že se ocitl uprostřed bitvy, která je 
strašlivější než všechny boje probíhající války.
Oscarová režisérka Sofia Coppola natočila film plný 
zničujících emocí, které roznítily chtíč, vášeň a  lás-
ka. Ve snímku, za který získala cenu za nejlepší režii 
na  festivalu v  Cannes, excelují Colin Farrell, Nicole 
Kidman, Kirsten Dunst a Elle Fanning
Hrají: Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle 
Fanning, Angourie Rice, Oona Laurence
Režie: Sofia Coppola
Hrajeme: 22. a 23. 7.  od 17:30 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; www.cinemart.cz; www.bioscop.cz

29. 6. - 2. 7. 17:30, 20:00
JÁ, PADOUCH 3
Animovaný / USA / 3D+2D

1. - 2. 7.  20:00
CUKY LUKY FILM
Komedie / Slovensko / 2D

5.7.  17:00, 20:00
SPIDER-MAN: HOMECOMING
(předpremiéra)
Akční, Dobrodružný / USA / 3D

6. - 7. 7. 17:30, 20:00
VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO
Drama, Romantický / USA / 2D

6. - 9. 7.  20:00
SPIDER-MAN: HOMECOMING
Akční, Dobrodružný / USA / 3D+2D

8. - 9. 7. 17:30, 20:00
V UTAJENÍ
Akční, Dobrodružný / USA / 2D

12. 7.   19:00
BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OSBOURNE 
(ROCK FILM FESTIVAL)
Dokument, Hudební / USA / 2D

13. - 14. 7. 17:30, 20:00
MILOVNÍK PO PŘECHODU
Komedie / USA / 2D

13. - 14. 7.  20:00
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
Akční, Dobrodružný / USA / 2D

15. - 16. 7. 17:30, 20:00
AUTA 3
Animovaný, Komedie / USA / 2D

15. - 16. 7.  20:00
VÁLKA O PLANETU OPIC
Akční, Sci-Fi / USA / 3D+2D

19. 7.   19:00
KRÁL BELGIČANŮ (Art kino)
Komedie, Drama / Belgie, Bulharsko / 2D

20. - 21. 7. 17:30, 20:00
DUNKERK
Drama, Historický / V.Británie, USA / 2D

20. - 23. 7.  20:00
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
Akční, Sci-Fi / Francie, USA / 3D+2D

22. - 23. 7. 17:30, 20:00
OKLAMANÝ
Drama / USA / 2D

27. - 28. 7. 17:30, 20:00
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Komedie / Francie, Belgie / 2D

27. - 28. 7.  20:00
PIRÁTI Z KARIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA
Dobrodružný / USA / 2D

29. - 30. 7. 17:30, 20:00
LETÍME!
Animovaný / Německo, Belgie / 2D

29. - 30. 7.  20:00
BABY DRIVER
Akční, Thriller / V.Británie, USA / 2D

TOP TÝDEN – FILMOVÉ ÚTERÝ

1. 8.  12:30 17:30
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Animovaný / USA / 2D

1. 8.  15:00 20:00
ŠPUNTI NA VODĚ
Komedie / ČR / 2D

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI SE OD ČERVNA 
DO KONCE SRPNA NEKONAJÍ.   

Předprodej vstupenek na www.kino.jh.cz, 
prostřednictvím mobilní aplikace BudíCheck 

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.
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SPORT

 � Letem sportovním světem
FUTSAL
Tradiční turnaj ve  futsalu na  trávě „Kelta Cup – 
Sedelské vápno 2017“ se bude konat v  sobotu  
22. července v  malebné vesničce Sedlo u  Nové 
Bystřice. Hřiště nad obcí bude hostit již XVII. ročník 
vyhledávaného klání, jejž patří pravidelně každým 
rokem k  programu místního pouťového veselí.  
Přihlášky týmů přijímají pořadatelé Petr Kodada 
(725 839  067) a  Jan Kandl (kandl49@seznam.cz; 
725 100 159).

HASIČSKÝ SPORT – ČERVENEC
Také v  letošním roce soutěžní družstva Sborů 
dobrovolných hasičů nezahálejí a  zpříjemňují si 
činnost účastmi na závodech v požárním útoku, 
které jsou zařazené do  různých seriálů. Na  Jin-
dřichohradecku probíhají především tyto sé-
rie: JHHL – Jindřichohradecká hasičská liga 2017  
(IV. ročník – 11 kol); VCT – Velká cena Třeboňska 

2017 (VII. ročník – 14 kol); PLPÚ – Pelhřimovská 
liga v  požárním útoku 2017 (V. ročník – 13 kol) 
a THL – Táborská hasičská liga 2017 (X. ročník – 
14 kol). Ojediněle se v okrese uskutečňují i závody 
dalších ligových soutěží, případně akce nezařaze-
né do žádné z nich.

HÁZENÁ
K  účasti v  letním sportovním táboře s  názvem 
„Vajgar Camp 2017“ zve pořádající Házená Jind-
řichův Hradec. Akce se uskuteční již popáté, a si-
ce v termínu 9. - 15. července. Opět kemp bude 
zaměřen na zdokonalení všeobecné pohyblivos-
ti, techniky, rychlosti nejen v házené, ale celkově 
v kolektivních míčových sportech. Tábor je veden 

atraktivní zábavnou formou, přičemž je určen pro 
holky i  kluky všeho věku, kteří budou rozděleni 
do skupin podle let a obtížnosti programu. Zpest-
řením i tentokrát bude účast slavných sportovních 
osobností. Stravování je zajištěno čtyřikrát denně 
v  centru J. Hradce, samozřejmostí je dodržování 
pitného režimu. Sedmidenní kemp začíná v nedě-
li 9. 7. v 15.00 hodin srazem před jindřichohradec-
kou městskou sportovní halou. Přihlášky přijímají 
a bližší informace podají: Jaroslava Krupicová (jar.
krupicova@centrum.cz; 723 520 104) a Karel Petr-
žala (kpetrzala@centrum.cz; 607 761 086).

MALÁ KOPANÁ
Na sobotu 1. července je na louce pod Martínko-
vými v Mutyněvsi nachystán již IX. ročník každo-
ročního turnaje v malém fotbalu s názvem „Jatka 
Cup 2017“. Pořadatelé ze SK Jatka Mutyněves zvou 
k účasti až 8 týmů, přičemž startovné je zdarma! 

Přihlášky přijímá hlavní organizátor Michal Bedrna 
(michal.bedrna@bedrna.cz) prostřednictvím elek-
tronické pošty.

MOTORISMUS
Jindřichohradecké letiště u  Polívek se stane již 
podvanácté dějištěm sportovně-společenské ak-
ce „JH Sprint & Tuning“. Nejen soutěže super rych-
lých automobilů budou k vidění od pátku 28. čer-
vence v 18.00 hodin do pozdního večera v sobotu 
29. 7. Během dvoudenního programu se účastníci 
mohou těšit na sprinty na ¼ míle (= 402,3 m), noč-
ní tuning, erotickou myčku, tuning párty, ankety 
o nejlepší výfuk a hifi a další pestrý, hodně nabitý 
atraktivní program.

MTBO
Sedmý ročník orientačního závodu dvou a  ví-
cečlenných hlídek na  horských a  trekkingových 
kolech „Napříč Českou Kanadou 2017“ naplánoval 
pořádající Šrot tým Kunžak na sobotu 15. červen-
ce. Centrum akce je jako obvykle v kempu u ryb-
níku Zvůle. Také letos je soutěž z důvodu bezpečí 
zakázána jednotlivcům! Závodit se bude na dvou 
distancích, když delší trať je určena pro zkušeněj-
ší vyznavače MTBO a bude hodnocena bodovým 
systémem scorelauf, kdy hlídky dostávají body 
za různě obtížně vyhledané kontroly. Na kratší tra-
ti pro rekreační a míň zdatné cyklisty se hodno-
tí čas a počet nalezených kontrolních bodů. Obě 
trasy mají šestihodinový limit. Povinným vybave-
ním jsou helma a mobilní telefon. Závodit se bude 
v kategoriích mixů, žen, mužů, juniorů a rodin. No-
vě je také vypsána soutěž vozíčkářů a elektrokol. 
Program: 9.00 – 10.30 hodin prezence; 10.45 hodin 
výklad tratě; 11.00 hodin start; 17.00 hodin konec 
časového limitu – uzavření tratí; 17.30 – 5.00 ho- 
din vyhlášení výsledků, na  vodě jízdy ponorek 
a  dračích lodí, závody na  pumptrackové dráze 
a volná zábava s kapelou Vrbovci z N. Bystřice.

TRIATLON
Osmnáctý ročník amatérského triatlonu s názvem 
„Plavecký Železný muž 2017“, který se každoročně 
těší velké oblibě, se bude konat v sobotu 22. červen-
ce. Znovu bude mít start v pískovně ve Stráži nad 
Nežárkou v 9.00 hodin, když nejpozději v 8.30 ho- 
din je sraz účastníků buďto v  Plavsku na  křižo-
vatce u  zrcadla směrem na  Stráž, nebo přímo 
na parkovišti pískárny. Na triatlety čeká 0,5 kilo- 
metru plavání, 28 km na  kole a  sedmikilomet-
rový závěrečný běh. Plavecká část vede od star-
tovní pláže k protějšímu břehu a zpět, na bicyklu 
závodníci vyrazí směrem na  Třeboň, ale zabočí 
doleva k Mláce, projedou Novosedly nad Nežár-
kou, Jemčinu, Hatín, odbočí doprava do  Buku, 
pak doprava vystoupají do  Políkna a  v  Plavsku 
je čeká depo, po němž následuje běh do Hatína, 
kde se na křižovatce pokračuje rovně okolo Staj-
ky do cíle před hospodu U Jitky v Roseči. Závod 
pořádá Sbor dobrovolných hasičů Plavsko. Infor-
mace: zm@plavskonet.cz, Václav Peroutka (udo-
peroutka@seznam.cz), Jiří Budín (jirkabudin@se-
znam.cz). Startovné je 100 Kč.

Roman Pišný

Místo Datum Start Liga Kolo Název
Staňkov sobota 1. července 13:00 VCT 5. Memoriál Františka Bracha
Dolní Skrýchov sobota 1. července 13:00 Pohár starosty JH a SDH JH 
Tučapy sobota 1. července 17:00 THL 5. O pohár SDH Heřmaneč
Horní Meziříčko sobota 1. července 20:00 JHHL 5.
Lásenice sobota 8. července 13:00 VCT 6. O pohár SDH Lásenice
Kamenice n./L. sobota 15. července 13:00 PLPÚ 10.
Mrákotín sobota 15. července 13:00 JHHL 6. O pohár SDH Novosedly
Mníšek sobota 15. července 13:00 VCT 7. Memoriál Jiřího Černého
Strmilov sobota 22. července 13:00 THL 7.
Kunžak sobota 22. července 13:00 JHHL 7. O pohár SDH Kunžak
Stříbřec sobota 22. července 13:00 VCT 8. O pohár SDH Stříbřec
Telč sobota 29. července 13:00 JHHL 8.

Při Buštově memoriálu uspěla I. ZŠ Jindřichův Hradec
Pěkné závody v  silniční cyklistice pro školní 
mládež II. stupně se konaly v Tušti. Na okruhu 
dlouhém 1600 metrů je uspořádala TJ Blesk Kli-
kov v rámci programu Sportuj s námi, projektu 
ČUS. Mezi 89 dětmi z 6.-9. tříd se výborným způ-
sobem prezentovali žáci a žákyně I. ZŠ J. Hradec 
– Štítného, kteří v celkovém součtu vybojovali 
3. místo. Vůbec nejlepší výsledek jindřichohra-

decké školní instituci zajistila Vendula Často-
vá v kategorii žákyň 6.-7. tříd, jež na trati o dél-
ce 4,7 km triumfovala. Výrazným způsobem tak 
přispěla k  umístění školy na  bronzové příčce, 
a tudíž i zisku pětitisícové finanční prémie. Do-
hromady II. ročník „Memoriálu JUDr. Ferdinanda 
Bušty“ absolvovalo 163 dětí ve věku 2 až 15 let. 
Čtyřiasedmdesát předškoláků zápolilo v doplň-

kovém programu přímo v areálu tušťského au-
tokempu U Pískovny, závodilo na dětských ko-
lech, koloběžkách, mini kolech a odrážedlech. 
Celkově soutěž pořádanou na památku F. Bušty 
(1915 – 1995), propagátora cyklistiky a zdravé-
ho životního stylu, vyhrála ZŠ Suchdol nad Luž-
nicí. Obhájila prvenství z roku 2016, druhé mís-
to patří ZŠ Lomnice n./L.

 � CYKLISTIKA

DALŠÍ POZVÁNKY KE SPORTU TAKÉ NA: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html
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Jindřichohradečtí gymnazisté na přeboru škol nezklamali
Hanácké Čechy pod Kosířem hostily ce-
lostátní finále přeboru škol v  orientačním 
běhu. Jihočeský kraj tam v  obou hodno-
cených kategoriích reprezentovali studen-
ti jindřichohradeckého gymnázia. Tento-
krát se jim nevedlo tolik jako v předešlých 
letech, ale předvedli bojovné výkony, takže 
rozhodně nezklamali.

Gymnázium V. Nováka zastupovalo celkem 
22 závodníků, z  toho půltucet v  kategorii 
DH7 (žactvo 6.-7. tříd), devítka statečných 
v DH9 a septeto ve středoškolské DHS. Sou-
těže proběhly na tratích v zámeckém parku 
a vrchu Velký Kosíř. „Myslíme si, že se s ná-
strahami všichni naši zástupci zdárně po-
prali. Do cíle se dostali v pořádku,“ pochvá-

lily své svěřence Michaela Míková a Martina 
Kubičková, doprovázející profesorky.
Celkově se nejlépe dařilo v D7 Nele Kubá-
kové, jež obsadila třetí místo, díky čemuž si 
užila jízdu v koňmi taženém kočáru s livre-
jovanými vozataji. Takto slavnostně bylo 
dopravováno k vyhlášení výsledků šest nej-
lepších v každé kategorii. Jenom těsně ten-
to zážitek unikl Tereze Kinštové, jež v  D9 
na 7. místě ztratila na první šestku 12 vte-
řin. V konečném součtu žáci GVN J. Hradec 
obsadili 9. příčku a středoškolské družstvo 
skončilo poslední.

Foto: Martina Kubičková

 �ORIENTAČNÍ BĚH

 � JINDŘICHOHRADECKÝ SPORT PRVNÍ POLOVINY ROKU 2017 OBRAZOVĚ
FLORBAL
Mistry jižních Čech ve florbalu starších žáků se letos stali hráči FK Slovan Jindřichův Hradec. Smůlovatě pak nepostoupili do finále MČR, když jim šampionát v semifinálovém dvojzápasu s Okříška-
mi (4:4. 3:4) unikl o jediný gól. Regionální triumf je ovšem velkým úspěchem, z něhož se na snímku radují zleva nahoře Jan Dítě, Aleš Mőhwald, David Camrda, Michal Beránek, Jakub Píša, David 
Líbal, Jakub Jindra, David Vettermann, Zdeněk Hromádka, Vojtěch Kún a Jan Tobiáš Všechovský. Dole jsou Jakub Spurný, Josef Čada, Jakub Rytíř, Štěpán Jasanský a Jan Marko. Poprvé v desetileté 
historii jindřichohradeckého klubu se některé z jeho družstev dokázalo probojovat až do republikového play-off. Premianty jsou v tomto ohledu dorostenci, kteří se dostali až do osmifinále. Přestože 
v něm v Ostravě neuspěli, obsadili vynikající 9. místo. Takto vysoko tým dovedli nahoře zleva Tomáš Janda, Tomáš Brožek, Filip Kopřiva, Dominik Lovětínský, Jan Pech, Martin Novák, Jan Procházka, 
Vít Nosek a Luděk Babický, klečící Patrik Holý a zleva ležící brankáři Filip Keníž a Jakub Rytíř.                                                                                                                                                        Foto: Jiří Holický a René Vettermann

SPORT ZTP
Již pojedenácté se v plaveckém bazénu v J. Hradci konal závod plavců s tělesným i zdravotním handicapem „Vajgarský kapr 2017“. Uspořádal ho klub handicapovaných sportovců SK Kapři J. Hradec. 
Na startu byl letos rekordní počet 53 závodníků z Kutné Hory, Jihlavy, Prahy, Karlových Varů a pořádajícího oddílu. Kaprů ve 32 rozplavbách plavalo pětadvacet, přičemž dosáhli na 11 prvenství. 
Z domácích plavců se mj. představili i Pavel Kubíček (vlevo), Natálie Velátová a Jiří Šlechta.                                                                                                                                                                                        Foto: Michal Žoudlík
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BASKETBAL
Tým juniorů BK Lions Jindřichův Hradec U19 uhájil prvoligovou pří-
slušnost i pro příští sezónu, když skončil ve skupině B play-out o udr-
žení na 6. místě. Nechal za sebou celky Brandýsa nad Labem a Be-
nešova. Na  snímku je jindřichohradecká sestava, nahoře zleva stojí 
trenérka Belinda Pragerová, Alexander Rangl, Filip Madlé, Ondřej No-
votný, Ondřej Skládal, Štěpán Fical, Štěpán Kostka a Filip Štoidl. Před 
nimi z levé strany klečí Tomáš Havel, Jakub Procházka, Daniel Chvála, 
Vojtěch Šourek, Jakub Škarda a Jan Boukal.                    Foto: Tomáš Vybíral

SPORT PRO VŠECHNY
V tělocvičně jindřichohradecké TJ Slovan proběhl letošní sraz instrukto-
rů odborů Sportu pro všechny, které patří pod Regionální centrum Jin-
dřichohradecko. V jeho rámci došlo i na odměnění jednotlivců za jejich 
dlouholetou dobrovolnou činnost. Odznakem „Vzorný cvičitel – stříbro“ 
byly dekorovány Jitka Kuršová (vlevo) z TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí 
a Naďa Hradilová z TJ Slovan Jindřichův Hradec.       Foto: Marie Jedličková

HÁZENÁ
Závěrečnými čtyřmi zápasy byla završena Žákovská liga MČR starších 
žákyň 2016/2017. V pětadvacetičlenné soutěži se prezentovaly i hráč-
ky Házené Jindřichův Hradec, jež v domácím prostředí pořádaly jedno 
z půltuctu posledních kol. V městské sportovní hale se střetly s těžký-
mi protivnicemi. Nejprve prohrály 10:22 se Slavií Praha, která celkově 
skončila na 3. místě. Poté podlehly novopečeným českým mistryním 
ze Zlína 14:25 a nato se jim nevydařilo malé derby s osmým Slavo-
jem Žirovnice (12:26). Jediné vítězství se zrodilo v duelu s brněnským 
Tatranem Bohunice, nad patnáctým týmem soutěže Jihočešky vyhrá-
ly 20:15 a také díky tomuto výsledku se umístily na solidní konečné  
13. příčce. Na snímku je jindřichohradecká brankářka Šárka Spurná, 
jež je velikou oporou úspěšného družstva.                           Foto: Petr Nystrom

TRIATLON
Mistrovství České republiky v aquatlonu se uskutečnilo v Praze. V ka-
tegorii mladších žáků startoval Josef Valda, člen Tri Clubu Vajgar Jind-
řichův Hradec. Na tratích 200 metrů plavání ve sportovním areálu Je-
denáctka VS a 2,2 kilometru běhu v Parku u Chodovské tvrze obsadil 
22. místo v devětadvacetičlenném závodním poli. V konečném pořadí 
čtyřdílného seriálu „Český pohár – AQUATLON CZECHTRISERIES 2017“ 
skončil mezi 41 závodníky na celkové velmi pěkné 10. příčce.

Foto: Tomáš Vaněk

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Jednadvacátého ročníku „Trhovosvinenského poháru“ ve  čtyřboji se 
s  velkým úspěchem zúčastnily závodnice gymnastického oddílu TJ 
Slovan Jindřichův Hradec. V konkurenci 106 startujících z 10 českých 
a moravských klubů získaly v T. Svinech půltucet medailových umístě-
ní (2 – 1 – 3). Na snímku jsou některé z jindřichohradeckých účastnic 
se svými cvičitelkami. Dole leží Karolína Maryšková (3. místo) a klečí 
Nela Krajňaková (neumístila se). Nahoře stojí zleva trenérka Iva Du-
bová, Kateřina Vybíralová (3.), trenérka Michaela Vybíralová, Barbora 
Dvořáková (1.), Eliška Krajňaková (2.), Viktorie Šímová (7.) a trenérka 
Miroslava Belšánová.                                                                        Foto: Martin Krajňak

LETNÍ BIATLON
V biatlonovém areálu u vodní nádrže Landštejn se uskutečnil II. ročník 
přeboru Vojenského útvaru 6069 J. Hradec – 44. lehkého motorizo-
vaného praporu generála Josefa Ereta. Na programu byl sprint, kte-
rý absolvovalo dvanáctičlenné závodní pole mužů. Na vojáky čekaly 
dvě střelecké položky, první vleže, druhá vestoje. Nejlépe se s nástra-
hami trati a střelnice, jež na účastníky přichystal pořádající Klub bi-
atlonu Staré Město pod Landštejnem, vypořádal praporčík Petr Alt-
man (uprostřed). Na druhém místě skončil desátník Libor Paul (vlevo) 
a třetí pozici obsadil též desátník Martin Novák.     Foto: František Schorný

LEDNÍ HOKEJ
Velmi úspěšnou sezónu 2016/2017 za  sebou mají hokejisté Spolku 
ledního hokeje HC Střelci Jindřichův Hradec ročníku narození 2010. 
Šesti a sedmiletí hráči a hráčky v ní nastoupili k pěti turnajům, v nichž 
čtyřikrát skončili první a jednou druzí. Na její závěr se představili na do-
movském ZS Jana Marka, kde klání opanovali díky vítězstvími nad 
Medvědy Č. Krumlov 11:2, Pumami Pelhřimov 17:2, Lvy Č. Budějovice 
11:5 a Lokomotivou Veselí n./L. 7:6 a 5:4 (finále). Ze zisku zlatých me-
dailí se posléze radoval s pohárem ležící brankář Matyáš Mündl Dále 
zleva klečící Jan Krbec, Šimon Hembera, Antonín David, Daniel Tetour, 
Jakub Čurda, Vilém David, Jan Kloc, Tereza Marešová a Vojtěch Bla-
žek. Nahoře z levé strany stojí Vojtěch Prágr, Radovan Lukš, trenér Vla-
dimír Reisner, Kristián Outlý, Viktorie Urbanová, Rozálie Bártů, asis- 
tentka trenéra Marie Kopřivová, Viktorie Kopřivová, Tereza Marešová, 
Matyáš Petrák a vedoucí družstva Pavel David.                     Foto: Pavel Lukš

CYKLISTIKA                                                    Foto: Vendula Zběhlíková

HÁZENÁ
Jindřichohradecká městská sportovní hala byla dějištěm IX. mistrov-
ství České republiky v házenkářském desetiboji mladších žákyň. Jako 
pořadatel se třídenního turnaje zúčastnilo i družstvo Házené J. Hra-
dec. Mezi šesti týmy nečekaně uspělo, když coby outsider obsadilo vel-
mi pěkné 4. místo. Nechalo za sebou pátý Slavoj Žirovnice a poslední 
HK Ivančice. Šampiónkami se staly házenkářky Sokola Poruba, dru-
há skončila Slavia Praha a bronz získaly hráčky DHC Plzeň. Na sním-
ku je Házená JH po slavnostním vyhlášení, nahoře zleva stojí Monika 
Mischniková, Anna Viktorinová, Michaela Vokušová, Adéla Mazánko-
vá, Anna Dobešová, Barbora Kubínová, Kateřina Prantlová, Valentý-
na Hauserová, Eliška Dvořáková a Amálie Dvorská. Dole klečí dopro-
vázející mini žák Jiří Mazánek, Anna Dvořáková, Tereza Camrdová, 
s diplomem Nikola Kvasničková, Leona Mátlová a nejlepší brankářka 
MČR Julie Smejkalová. V čele je s cedulí malá hosteska Bára Špačková.

Foto: Radka Camrdová
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SOUZVUK
VÍCE
TÓNŮ

HESLO POSLEDNÍ
ROŽMBERK

RUSKÁ
ŘEKA

OZNAČ.
TUNY

STRÁŽ
(ZAST,)

PRACÍ
PRÁŠEK

POLÉHAVÁ
ORASNÁ
KVĚTINA

BÝT
MODERNÍ
(HOVOR.)

LITR
OHRAZENÝ

LESNÍ
POZEMEK

2. ČÁST 
TAJENKY

CHEM. ZN.
AMERICIA

1. ČÁST 
TAJENKY

ŘADA DOP.
PROSTŘED.

OTEC
(KNIŽ.)

100 m2

ZÁMOT. LAREV 
HMYZU

OBDĚLÁVANÝ
POZEMEK

KONEC
MODLITBY
PROUDÍCÍ

VODA

BEDÍNSKÝ
PLÁŠŤ
VČELÍ

OBYDLÍ

6. ČÁST 
TAJENKY

KVASNIČNÍ
KRMIVO VÝTRUS

MENŠÍ
VODNÍ
TOK

PÁCHNOUCÍ
ŠELMA

FALZIFIKÁT

VÝNOS Z 
ULOŽ. PENĚZ

ST. SPZ
LITOMĚŘICE

VĚDECKO
TECHN.

SPOLEČ-
NOST

HORSTVO
(GEOLOG.)

LIPNICE
(BOTANICKY)

HROB

NEMOCNÝ
(ANGL.)

CIZÍ MUŽ.
JMÉNO

OZN. 
RADIOAKT.

(RUTHERFORD)

CIZÍ OZN. ČÍSLA

TENISOVÝ
ÚDER

ŘÍM. ČÍSL.
450

INIC. DIRIG.
CHALABALY

NEPOJÍZDNÉ
AUTO

SLEPICE
(ANGL.)

STŘEDOVĚKÁ
KLATBA

ORGÁNY
SLUCHU

KŘÍŽENEC
VELBLOUDA

RUSKY
SOUHLAS

VYMÍLÁNÍ
ZEMSKÉHO
POVRCHU

ANGL. 
ZBOJNÍK

GRAF. ZNAČ.
PRO TÓN

LITEV. ŘEKA
OZN. MEZINÁ.

KAMION.
DOPRAVY.

ŠPÁDOVÁ
KARTA

POČÍTAČOVÁ
PAMĚŤ

CHEM. ZN.
URANU
DŮLNÍ

PRACOVIŠTĚ

KOSTEL
(ANGL.)

3. ČÁST 
TAJENKY

KDE JE ČLO- 
VĚK DOMA

HEYERDAH-
LŮV VOR

SVISLÝ

OLYMPIJSKÉ
HRY

CHEM. ZN.
POLONIA

NA
ZPŮSOB
(KNIŽ.)

ŠPANĚLSKÝ
ŠLECHT. 

TITUL
MINULÝ ROK

ČESKY
NAKLADATEL

ŘÍM. ČÍSL.
52

UZLOVÉ
PÍSMO

TYP MALÉHO
FORDA

BEZVĚTŘÍ

ÚDAJNĚ
V HUDBĚ
SLABĚ

(PIANO)

CITOSLOV.
ZASMÁNÍ

STARÁ
VÁHOVÁ

JEDNOTKA
SHON

ŽLUTOHNĚDÁ
BARVA (SLOV.)

ÚSTROJÍ
ČICHU

ZAVAŘENÉ
OVOCE

ZANIKLÁ
ŠACH. FIGUR.

PŘITAKÁNÍ

SNÍLEK
INIC. 

KLAVÍR.
ROKLA

OZN. ZAPAL.
SVÍČEK

OZN. PÁNA
(ANGL.)

MUŽSKÉ
JMÉNO

OSVĚDČENÍ
O TECHN.
PRŮKAZU

NEJML. JUR- 
SKÝ ÚTVAR
CHEM. ZN.
DRASLÍKU

5. ČÁST 
TAJENKY

4. ČÁST 
TAJENKY

EVŽEN KAREL Z RODU ČERNÍNŮ 
PATŘIL MEZI PŘÍVRŽENCE ČESKÉHO

NÁRODNÍHO OBROZENÍ. 
BYL ČLENEM MATICE ČESKÉ A NA SVÉM

JINDŘICHOHRADECKÉM ZÁMKU
SLOUČIL ARCHIVY PÁNŮ Z HRADCE,
SLAVATŮ A ČERNÍNŮ A PO ARCHIVU

V TŘEBONI SPRAVOVANÉM
SCHWARZENBERKY...

NÁPOVĚDA: 
ILL, ULA, CHURCH, 

MALM, HEN, KIPU, YN,
MR, PAO, KALM

BASKETBAL
Až do finálového turnaje mistrovství České republiky se probojovalo druž-
stvo starších žáků BK Lions Jindřichův Hradec. V Pardubicích, kde se šam-
pionát uskutečnil, vyhráli jen jeden zápas z  pěti, ale vůbec se nevrace-
li zklamaní, neboť obsadili konečné 8. místo, což je považováno za velký 
úspěch. Na snímku je rozradostněná sestava Lvů, zleva stojí asistent tre-
néra Marek Chvála, asistent trenéra Tomáš Vybíral, Jan Neuwirth, Jan 
Hanslbauer, Jakub Láš, Jan Bártů, Matěj Dáňa, Rudolf Mank, Lubomír 
David a Martin Štrobl. Dole je zleva v podřepu trenér Lubomír David st., 
Matouš Fuxa, Daniel Kölbl, Filip Štěpán, fanoušek Jan Vybíral, Petr Ližan 
a Ondřej Chvála.

Foto: Šárka Štěrbová
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Kulturní kalendář – ČERVENEC 2017 Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1.  - 31. července, 10.00 - 19.00 hodin
LÉTO V KUKUŘICI
Celodenní akce pro děti
Veverčí dvůr v Roseči

2. července, 21.00 hodin
HŘÍŠNÉ VEČERNÍ TOULKY 
BÁJNÝM HRADCEM
Hraná kostýmovaná představení o méně 
známé historii Jindřichova Hradce. Další 
prohlídky 4., 6., 9., 17., 19., 20., 24., 27.
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

3. - 31. července, 9.30 hodin
S PÁROU ZA FÁBULOU
Zážitková jízda pohádkovým parním 
vlakem každé prázdninové pondělí
JHMD

3. července, 19.30 hodin
MAGICKÁ VIOLA PETRA PŘIBYLA
koncert
kostel sv. Jan Křtitele

4. července, 20.00 hodin
SVÁTEČNÍ KONCERT 
TRUMPET TUNE BRASS
Na programu renesanční a barokní 
hudba pro žestě
Kostel sv. Jana Křtitele

7. července, 18.00 hodin
KONCERT VOKÁLNÍHO 
SOUBORU X-TET
Na programu černošské spirituály 
a skladby pro více hlasů
Rajský dvůr minoritského kláštera

7. a 8. července, 21.30 hodin
Carlo Goldoni „LHÁŘ“
Divadelní komedie v podání 
Jindřichohradecké činohry.   
Státní hrad a zámek - III. nádvoří

Netradiční noční prohlídky běžně 
nepřístupných středověkých 
gotických interiérů.
Státní hrad a zámek

22. července, 13.00 hodin
FOLKLORNÍ FESTIVAL 
JIHOČESKÝCH NÁRODOPISNÝCH 
SOUBORŮ - X. ročník
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

22. července 
DIVADLO CHŮDADLO
Celodenní akce pro děti
Veverčí dvůr v Roseči

26. července, 19.00 hodin
LETNÍ KONCERT
Účinkují Poutníci
Muzeum fotografie a MOM - atrium

28. července
TOP TÝDEN 2017
17.00 hodin 
- vernisáž výstavy Skleněné dialogy
- Muzeum fotografie a MOM 
19.00 hodin 
- koncert Jazzování v jezuitské koleji 
- Muzeum fotografie a MOM

28. července, 20.00 hodin
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Kostel sv. Jana Křtitele

29. července
TOP TÝDEN 2017
20.30 hodin 
- koncert BEATLES REVIVAL 
a akrobatická show
náměstí Míru

30. července
TOP TÝDEN 2017
19.00 hodin 

8. července, 17.00 hodin
STEVE MCCURRY / FOTOGRAFIE
Vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MOM

10. července, 21.00 hodin
NOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH 
– PETR PŘIBYL
kostel sv. Jana Křtitele

13. - 15. července
FOLKOVÁ RŮŽE 2017
Účinkují Arnošt Frauenberg Trio, 
Miki Ryvola, Pavel Zajíc, Petr Drengubák, 
Stráníci, Mrakoplaš, Jen tak tak, 
Mošny a další.
Státní hrad a zámek, 
kaple sv. M. Magdaleny

13. července, 16.00 hodin
KAREL HUNĚK 
- OBJEKTY a JIŘÍ VŠETEČKA 
+ MILOSLAV ČEJKA - FOTOGRAFIE
Vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ul.

14. července od 17.00 hodin
POCTA VIKTORU KALABISOVI
koncert, kostel sv. Jana Křtitele

14. července, 20.00 hodin
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Kostel sv. Jana Křtitele

21. července, 19.00 hodin
LETNÍ KONCERT
Účinkují Ponožky pana Semtamťuka
náměstí Míru

21. - 22. července
HRADOZÁMECKÉ SLAVNOSTI 
S NOČNÍMI PROHLÍDKAMI

- koncert dechovky Veselka 
Ladislava Kubeše
náměstí Míru

31. července
TOP TÝDEN 2017
19.00 hodin 
- koncert Jazz kvartet Jiřího Stivína
kaple sv. M. Magdaleny

Probíhající výstavy:

TIBET 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 8. 2017

POLŠTÍ LAUREÁTI NOBELOVY CENY 
ZA LITERATURU
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 8. 2017

JINŘICHOHRADECKÉ FÉERIE 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 8. 2017

JINDŘICHŮV HRADEC 
V CELÉ JEHO KRÁSE 
- Městská knihovna, pobočka Vajgar 
- Výstava potrvá do 31. 8. 2017

ORBIS PICTUS EUROPA 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 9. 7. 2017

MOMENTKY Z VÁLKY 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2017

INTER ARMA SILENT MUSAE? 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 23. 7. 2017

AFRIKA HRAVÁ 
- Muzeum Jindřichohradecka 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2017

VLADIMÍR HOLUB/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 10. 12. 2017

JOSEF MÜLLER/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 10. 12. 2017

POZVÁNKY NA SRPEN
Městské akce: Ostatní akce:
•   2. 8. TOP TÝDEN  – STŘEDA U VODY – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V AQUAPARKU  
   JH SWING BAND – LETNÍ KONCERT
•   3. 8. TOP TÝDEN  – TOP DÍLNY PRO DĚTI V DOMĚ GOBELÍNŮ 
   NEBEKLÍČE OD LANDFRASŮ – VERNISÁŽ VÝSTAVY
•   4. 8. TOP TÝDEN  – TOP DÍLNY PRO DĚTI V DOMĚ GOBELÍNŮ 
   FOTOGRAFOVÁNÍ V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH V MF A MOM 
   VOKÁLNÍ SKUPINA X-TET – KONCERT 
   PIŇAKOLÁDA – KONCERT
•   5. 8. TOP TÝDEN  – FOTOGRAFOVÁNÍ V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH V MF A MOM 
   JINDŘICHOHRADECKÝ BIG BAND – KONCERT
•   6. 8. TOP TÝDEN  – KLARET – STRÁŽSKÝ VÝBĚR – KONCERT 
   FOTOGRAFOVÁNÍ V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH V MF A MOM
• 11. 8.   LETNÍ KONCERT – BRONTOSAUŘI REVIVAL
• 23. 8.   LETNÍ KONCERT – BONSAI Č. 3
• 26. 8.   MĚSTO DĚTEM
• 26. 8.   OPERA NA ZÁMKU – AIDA
• 30. 8.   LETNÍ KONCERT – JEN TAK TAK

•                 9. 8.  NOC NA KARLŠTEJNĚ – MUZIKÁL  
  NA STÁTNÍM HRADU A ZÁMKU
•              12. 8.  BENÁTSKÁ NOC
• 14. – 19. 8.  DO KLOBOUKU
•              20. 8.  XXIV. SETKÁNÍ ČS. VÁLEČNÝCH  
  A POVÁLEČNÝCH LETCŮ V J. HRADCI
•              24. 8.  VÁNOCE V AQUAPARKU


