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Letos se děti rozloučí s prázdninami 
v duchu cirkusových radovánek

Milovníky opery v  letošním roce potěší 
uvedení operního představení Giuseppe 
Verdiho Aida, které pořádá město Jind-
řichův Hradec ve spolupráci s Agenturou 
Croce a Státním hradem a zámkem Jind- 
řichův Hradec. Představení se uskuteč-
ní v  sobotu 26. srpna od  20.00 hodin 
na třetím nádvoří jindřichohradeckého 
hradu a zámku.
Opera Aida je hudebními znalci pova-
žována za  vyvrcholení operního díla 
italského skladatele Giuseppe Verdiho. 
Operu zkomponoval na  objednáv-
ku pro nově otevírané divadlo v  Káhi-
ře, premiéra se konala v  prosinci roku 
1871. Zajímavostí je, že první předsta-
vitelkou princezny Aidy měla být slavná 
česká sopranistka Tereza Stolzová. Kvůli 
probíhající prusko-francouzské válce se 
však nemohla ani ona, ani Verdi premiéry 
v káhirském divadle zúčastnit.

(pokračování na str. 2)

Na jindřichohradeckém hradu a zámku 
letos zazní tóny Verdiho Aidy

Město Jindřichův Hradec připravuje ve spolu-
práci s místními organizacemi, které se zamě-
řují na práci s dětmi, tradiční veselé rozlouče-
ní s  prázdninami, tentokrát nazvané „Město 
dětem aneb cirkus v parku“. Letos se usku-
teční v jindřichohradeckém městském par-
ku v sobotu 26. srpna. Nosný program letoš-

ního loučení s prázdninami vytvoří divadelní 
společnost Chůdadlo, která se představí ná-
vštěvníkům v průběhu celého odpoledne. 
Program pro děti začne již v ranních hodinách 
dětskými rybářskými závody na řece Nežárce 
u bývalé vojenské správy.

(pokračování na str.14)
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 �Na jindřichohradeckém hradu a zámku letos zazní tóny Verdiho Aidy 
(pokračování ze str. 1)

Aida je opera o čtyřech dějstvích. Děj se odehrá-
vá ve starém Egyptě. Hlavním motivem je láska 
zajaté etiopské princezny Aidy k egyptskému vo-
jevůdci Radamesovi, která je v rozporu s věrnos-
tí ke své vlasti a také láska dvou žen k jednomu 
muži. V roli Amneris, dcery egyptského faraona, 
se představí sopranistka Eva Urbanová, etiop-
skou princeznu Aidu ztvární sólistka opery pl-

zeňského divadla J. K. Tyla Ivana Veberová a v roli 
egyptského vojevůdce Radamese vystoupí Pao-
lo Lardizzone. V představení také účinkuje sbor 
a balet Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, hu-
dební doprovod zajistí orchestr plzeňského di-
vadla pod vedením dirigenta Františka Drse. Re-
žisérem inscenace je šéf opery Divadla J. K. Tyla 
v Plzni Tomáš Pilař.

 �Historie vaření v Jindřichově Hradci 
SRPEN – LÉTO V PLNÉM ROZPUKU 
Všude hojnost ovoce a  zeleniny (pokud moc 
nepršelo nebo zase nebylo příliš sucho), lesy 
plné borůvek a ostružin; u polních cest, na lou-
kách a  v  zahrádkách rostou byliny pro zdraví 
a  proti neduhům. Bylinám nejlépe rozuměly 
babky kořenářky, které bývaly kdysi nezbytnou 
složkou venkovské i  městské společnosti. Ta-
ková „bába jalovcová“ se nejvíce ochomejtala 
v měšťanských i panských kuchyních, které zá-
sobovala jalovcem používaným na tolik oblíbe-
nou a  hojně konzumovanou zvěřinu. Její vel-
kou konkurentkou byla „bába kvasňová“, která 
sbírala pro pivovarské sládky „krvavé“ koření 
zvané bedrník, přidávané do  piva, aby mělo 
větší říz. Bedrník obecný (Pimpinella saxifraga) 
je léčivé koření, sice s nepříjemným „kozlím“ zá-
pachem, zato se dostalo až do lidové písničky: 
„Pijme pivo s  bobkem, jezme bedrník, nebude-
me stonat, nebudeme mřít! Stará bába povída-
la, když do lesa chodívala na ten bedrník, na ten 
bedrník.“ Velmi oblíbeným kořením bylo také 

„babské ucho“, bylinka silně kořeněná a  hlav-
ně všeléčivá – šalvěj. Její pěstování v zahradách 
nařídil již r. 802 císař Karel Veliký a věděl proč. 

OCHLAZUJÍCÍ POLÉVKA Z JAHOD
Takhle kdysi připravovaly hradecké hospodyň-
ky v letních vedrech chladivou polévku.
Vyper ve studené vodě 2 litry pěkných lesních ja-
hod a čtvrtinu těch nejpěknějších dej do porcelá-
nové mísy a postav jí na led, ostatní jahody pro-
tlač do hliněné mísy přes sítko, přidej k nim čtvrt 
kila tlučeného cukru, dobře to utři, nalej na to dvě 
malé butelky rýnského vína, vytlač šťávu z jedno-
ho citronu, dobře promíchej a proceď do porcelá-

Předprodej vstupenek na  představení zajišťu-
je Informační středisko v Jindřichově Hradci, Pan-
ská 136/I., telefon 384 363 546. Dvě hodiny před 
představením budou zbylé vstupenky k dispozi-
ci v pokladně Státního hradu a zámku Jindřichův 
Hradec. Představení se koná za každého počasí.

Jiří Kubát

nové mísy na ty chlazené jahody. Pak přiklop mí-
su víkem a postav ji do rozklepaného ledu, kde ji 
dvě neb tři hodiny necháš státi, pak nes na stůl. 
TŘEŠNĚ V OBÁLCE OD PANÍ KAROLÍNY
Dej do malé mísy 14 deka bílé mouky, lžíci tluče-
ného cukru, 4 celá vejce, kávový kotlík bílého ví-
na a dobře to rozmíchej. Pak omej pěkné třešně, 
stopky malounko přistřihni, svaž 3 až 4 stopkami 
k sobě, omoč v připraveném těstě. To musí být tak 
husté, aby z nich nesteklo a pak usmaž do zlato-
va, posyp cukrem a dej teplé na stůl. 
KOSMATICE, JAK SE PŘIPRAVUJÍ 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Nejprve je potřeba natrhat vrcholky květů be-
zu černého, suché stopky odříznout a květy dob-
ře prohlédnout, pak rychle opláchnout, otřepat, 
máčet v těstíčku a smažit do zlatova. 
Na těsto čtvrt litru mléka, 2 vejce, 10-12 dkg mou-
ky, 2 lžíce oleje, sůl. Rozkvedlat v  mléce žloutky, 
přidat mouku a sůl, po lžičce olej a nakonec sníh 
z bílků. 

Sabina Langerová

 �Uctili jsme památku padlých
Dne 30. června 2017 jsme si připomněli Den 
ozbrojených sil a  sté výročí bitvy Českoslo-
venských legií u  Zborova. Vzpomínkový akt 
byl zahájen po desáté hodině u pamětní des-
ky legionáře Jiřího Procházky na náměstí Míru 
v  Jindřichově Hradci. Zde pronesl proslov zá-
stupce 44. lehkého motorizovaného praporu 
ke Dni ozbrojených sil a zástupce ČsOL k připo-
mínce stého výročí bitvy u Zborova a životního 
osudu legionáře Jiřího Procházky, příslušníka  

3. střeleckého pluku Jana Žižky z  Trocnova. 
Po  jedenácté hodině se uskutečnil pietní akt 
u památníku I. odboje v Mertových sadech. Zde 
přednesl projev starosta města Stanislav Mrvka. 
Akci pořádala Jednota Československé obce le-
gionářské br. Stanislava Berana Jindřichův Hra-
dec, město Jindřichův Hradec, 44. lehký motori-
zovaný prapor Jindřichův Hradec ve spolupráci 
s Muzeem Jindřichohradecka. 

Foto: Adam Hudec

UDÁLOSTI Z RADNICE
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Úvodník
Vážení spoluobčané,

léto je v plném proudu a nezahálíme ani my. Zveřej-
nili jsme pro vás druhé výzvy Dotačních programů 
na podporu kultury a zájmové činnosti, sportu, ale 
také volnočasových aktivit dětí a  mládeže. Více se 
dozvíte v tomto čísle zpravodaje nebo na interneto-
vých stránkách města v sekci Dotace města. V srpnu 
se trochu zkomplikuje život obyvatelům na Radouň-
ce, jelikož zde již v tuto chvíli probíhá rekonstrukce 
ulic Perleťová, Šeříková a v polovině srpna k  tomu 
přibude také celková rekonstrukce páteřní komuni-
kace - silnice III/12833a. Zakázka páteřní je rozdě-
lena do 2 etap. Realizace 1. etapy bude 15. srpna až 
15. listopadu 2017, realizace 2. etapy bude březen 
až květen 2018. To s  sebou ponese určitá doprav-
ní omezení, ale věřím, že ve finále budou obyvate-
lé spokojeni. V polovině srpna se taktéž v Radouňce 
začne pracovat na pěším propojení lokality Na Ko-
pečku se starou částí. Dojde zde k vybudování přírod-
ní pěšiny s naučnou stezkou podél soustavy rybníků  
mezi lokalitou Na Kopečku a starou částí Radouňky. 
Na stezku budou přidány informační tabule, cyklis-
tické odpočívky a podél stezky bude vysázeno stro-

mořadí. A nezahálíme ani ve měs-
tě. Od  poloviny srpna se bude 

intenzivně pracovat na opra-
vě krytiny střechy obou částí 
sportovní haly. 

Přeji vám všem pohodový  
srpen a pokud možno,  

co nejvíce volna.

Stanislav Mrvka, 
starosta města

 �Ocenili jsme šikovné žáky
V úterý 20. června 2017 dopoledne se v refek-
táři Muzea fotografie a moderních obrazových 
médií uskutečnilo slavnostní přijetí žáků zá-
kladních škol u  příležitosti ocenění jejich vyni-
kajících výsledků ve  vzdělávání a  reprezentaci 
města v rámci mimoškolní činnosti – školní rok 
2016/2017. Oceněni byli tito žáci:
Základní škola Jindřichův Hradec I, 
Štítného 121 - Matyáš Dvořák, Barbora Nosálo-
vá, Tereza Nosálová, Tomáš Drobil, Jakub Krejčí
Základní škola Jindřichův Hradec II, 
Janderova 160 - Lucie Petrů, Martin Hrádek, 
Magdaléna Kolářová, Anna Heřmánková
Základní škola Jindřichův Hradec II, 
Jarošovská 746 - Jan Dítě, Natálie Houdková, 
Martin Pavlík, Kateřina Heřmánková, Antonín Kinšt
Základní škola Jindřichův Hradec III, 
Vajgar 592 - Karolína Běhounková, Ema Svědí-
ková, Karolína Pánová, Klára Skůpová
Základní škola Jindřichův Hradec III, 
Vajgar 692 - Vojtěch Slovák, Bořek Dvořák, Petr 
Vitoň, Tomáš Misař, Vítězslav Šádek, Hana Kutna-
rová, Lukáš Pevezka, Adéla Lepičová, Jonáš Keš-
nar, Barbora Kešnarová
Základní škola Jindřichův Hradec V, 
Větrná 54 - Kristýna Nejedlá, Terezie Valentová, Do-

minik Jasovský, Pavel Mareš, Karolína Hauserová
XVIII. ročník Mezinárodní soutěže výtvarné 
tvořivosti dětí předškolního věku – „Žitnoost- 
rovské pastelky 2017“ – Dunajská Streda - So-
fie Wagnerová – 2. mateřská škola Jindřichův 
Hradec III, Jáchymova 209

MOJE MĚSTO - výtvarná soutěž pro děti do 6 let  
věku – Dunajská Streda - Karolína Emrová -  
3. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 594
SOŠ a SOU Jindřichův Hradec - Dita Klesalová, 
Anna Dufková, Dominika Vozárová

 �Uctění památky Mistra Jana Husa
V  příjemném přátelském duchu se neslo 
vzpomínkové zastavení v  Husových sadech 
ve  čtvrtek 6. července 2017. Zástupci jindři-

chohradeckých církví si společně se starostou 
města Stanislavem Mrvkou a veřejností připo-
mněli církevního reformátora Jana Husa u je-
ho pomníku v sadech.

Foto: Adam Hudec
Karolína Průšová

 � Slavnostní otevření 1. etapy Husových sadů po revitalizaci
Město Jindřichův Hradec slavnostně otevře-
lo v pondělí 3. července dopoledne 1. etapu 
Husových sadů po revitalizaci. Předmětem ře-
šení 1. etapy byla revitalizace Husových sadů 
od Masarykova náměstí k ulici Kostelní. Před-
mětem veřejné zakázky byla celková obnova 

zeleně, stávajícího vodního prvku, veřejného 
osvětlení, mobiliáře parku a  částečně cest-
ní sítě. V  této etapě bylo odstraněno celkem 
7  ks listnatých stromů z  provozně-bezpeč-
nostních a zdravotních důvodů a dále celkem 
12 ks stromů z koncepčních důvodů. Násled-
ně došlo k výsadbě celkem 19 ks jírovců ple-
ťových odolnějších proti chorobám a 2 ks lip. 
Cestní síť byla na několika místech upravena 
nebo doplněna, betonové části byly nahraze-
ny kamennými prvky, bylo doplněno stávají-
cí parkové osvětlení. Obnoveny byly travnaté 

plochy a byla provedena výsadba keřů a kvě-
tinových ploch. Součástí zakázky byla i dodáv-
ka nového mobiliáře. Vodní prvek byl tvořen 
plochou z  kamenných desek a  řadou drob-
ných vodotrysků. Součástí revitalizace bylo 
také vybudování přípojek vodovodu, kana-

lizace, veřejného osvětlení, elektroinstalace 
a technologie vodního prvku. Součástí zakáz-
ky je též dokončovací a rozvojová péče, která 
bude probíhat po 3 roky od ukončení etapy, tj. 
do r. 6/2020. Termín realizace byl 3. říjen 2016 
až 30. červen 2017. Zakázku realizovala firma 
ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. za ce-
nu 6 573 793,81 Kč bez DPH.
Projekt vychází  ze zpracované projektové do-
kumentace projekční kanceláře AND, spol. 
s r.o., Praha.

Foto: Pavel Hryzák
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Naše město recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 1 696 televi-
zí, 437 monitorů a 20 830,33 kg drobného elek-
tra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a ne-
používané elektrospotřebiče se již několik let 
vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypoví-
dající nejen o přínosech třídění televizí a počí-
tačových monitorů, ale také o velkém významu 
sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobil-
ní telefony. Díky environmentálnímu vyúčto-
vání společnosti ASEKOL můžeme nyní přes-
ně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci 
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství jsme snížili produk-
ci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí ze studií nezisko-
vé společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodo-
bě spolupracuje na recyklaci vytříděných elek-

trozařízení. Z  Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že 
občané našeho města v loňském roce vytřídili 
1 696 televizí, 437 monitorů a 20 830,33 kg drob-
ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 788,26 MWh 
elektřiny, 42 315,32 litrů ropy, 3 561,37 m3 vo-
dy a 31,48 tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů o  166,86 tun 
CO2 ekv. a  produkci nebezpečných odpadů 
o 740,61 tun. Výsledek studie jednoznačně pro-
kázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nej-
menších, má nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že re-
cyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu 
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, 
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných 
až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to im-
pozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele 

počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých 
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou 
pro chod notebooku po  dobu necelých 5 let. 
Všichni, kteří tříděním takto zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrov-
ský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného 
odběru CRT televizorů, počítačových monitorů 
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, 
dopravu a zpracování až do okamžiku finální re-
cyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebi-
čů do nového produktu. Pro každou frakci byly 
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky 
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, 
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce od-
padu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný od-
běr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to 
ve všech aspektech.

Blanka Slavíková

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Uzavírka – Radouňka
Upozorňujeme na úplnou uzavírku v Radouňce na místní komunikaci č. 246c - ul. Perleťová a na místní komunikaci č. 253c - ul. Šeříková 
(v úseku od křižovatky se silnicí III/12833 až po čp. 193). Uzavírka trvá od 19. července 2017 do 17.00 hodin 16. listopadu 2017. Důvo-
dem uzavírky je rekonstrukce místní komunikace. Objížďka není stanovena.

Zbyněk Heřman

 �ODBOR DOPRAVY

Druhé výzvy Dotačních programů
Město Jindřichův Hradec vypsalo druhé výzvy 
Dotačních programů na podporu sportu, vol-
nočasových aktivit mládeže a na podporu kul-
tury a zájmové činnosti v roce 2017. 
2. Výzva Dotačního programu na podporu 
sportu v roce 2017
Město Jindřichův Hradec zveřejnilo 2. výzvu 
Dotačního programu na podporu sportu v ro-
ce 2017 v Opatření č. 3 a Opatření č. 4.
Program je zaměřený na podporu:
• sportovních akcí mimořádného významu, 

pořádaných v Jindřichově Hradci, reprezen-
tace města  - podmínkou je účast jednot-
livců nebo sportovních družstev se sídlem 
v Jindřichově Hradci na sportovních akcích 
mimořádného významu

• seniorských týmů v  kolektivních sportech 
podle přínosu pro reprezentaci města Jind-
řichův Hradec - podmínkou je účast v dlou-
hodobé pravidelné postupové soutěži, 
vypisované příslušným svazem v  daném 
sportovním odvětví s celostátní působnos-
tí, nejníže však do 3. nejvyšší soutěže včet-
ně, v případě kopané do 5. nejvyšší soutě-
že včetně, tj. krajského přeboru (s ohledem 
na  počet postupových soutěží v  kopané - 
za podmínky, že v předchozí sezóně obsa-
dilo družstvo nejhůře 5. místo)

Předpokládaný objem finančních prostředků 
pro výzvu 2:

Opatření č. 3 - 110 000 Kč
Opatření č. 4 - 500 000 Kč
Lhůta pro podávání žádostí v rámci 2. Výzvy 
v OP 2 je od 1. 7. 2017 do 15. 8. 2017.
2. Výzva Dotačního programu na podporu 
volnočasových aktivit dětí a mládeže v ro-
ce 2017
Město Jindřichův Hradec zveřejnilo 2. výzvu 
Dotačního programu na podporu volnočaso-
vých aktivit dětí a mládeže v roce 2017 v Opat-
ření č. 2 a Opatření č. 3.
Program je zaměřený na podporu:
• mimořádných akcí pro děti a mládež, kte-

ré se uskuteční na území města Jindřichův 
Hradec pro širší veřejnost a  na  podporu 
účasti dětí a mládeže na akcích a soutěžích 
mimo město, na kterých reprezentují město 
Jindřichův Hradec

• nového pořízení majetku (samostatné mo-
vité věci a soubory movitých věcí s dobou 
použitelnosti delší než jeden rok a pořizo-
vací cenou vyšší než 40 000 Kč) nebo tech-
nické obnovy/zhodnocení dlouhodobého 
hmotného majetku organizací (převyšující 
částku 40 tis. Kč) zabývajících se volnočaso-
vými aktivitami dětí a mládeže 

Předpokládaný objem finančních prostředků 
pro výzvu 2:
Opatření č. 2 - 33 000 Kč
Opatření č. 3 - 51 000 Kč

Lhůta pro podávání žádostí v rámci 2. Výzvy 
v OP 2 je od 1. 7. 2017 do 15. 8. 2017.
2. Výzva Dotačního programu na  podpo-
ru kultury a zájmové činnosti v roce 2017 
v Opatření č. 2.
Město Jindřichův Hradec zveřejnilo 2. výzvu Do-
tačního programu na podporu kultury a zájmo-
vé činnosti v roce 2017 v Opatření č. 2 (OP 2).
Program je zaměřený na:
• mimořádné jednorázové kulturní a  spole-

čenské akce, tradiční kulturní a  společen-
ské akce a akce zvláštního významu: v rám-
ci tohoto opatření jsou vhodnými zejména 
tradiční i nové významné místní, regionál-
ní a celostátní kulturní akce nebo cykly ak-
cí, které vedou k rozvoji v oblasti živé kultu-
ry, hudby, tance, divadla, folklóru na území 
města Jindřichův Hradec, publikační čin-
nosti směřující ke  zviditelnění města Jind-
řichův Hradec. Pro toto opatření dotační-
ho programu platí, že nebudou podpořeny 
projekty, akce a  programy s  převahou ko-
merčního charakteru.

Předpokládaný objem finančních prostředků 
pro 2. výzvu v OP 2 v roce 2017 je 80 000 Kč.
Lhůta pro podávání žádostí v rámci 2. Výzvy 
v OP 2 je od 1. 8. 2017 do 25. 8. 2017.
Více o vypsaných výzvách na www.jh.cz v sekci 
Dotace města.

Jitka Čechová, Jana Říhová

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
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 � Výpis z událostí

MĚSTSKÁ POLICIE

Ve čtvrtek 15. června před 22. hodinou za-
stavili strážníci v  ulici Třebického  mladíka 
z  Jindřichova Hradce (23 let), u  kterého zjis-
tili, že přes vyslovený zákaz opakovaně řídil 
motorové vozidlo.  Pro důvodné podezření ze 
spáchání trestného činu maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí předali strážníci zadrženého 
muže orgánům činným v trestním řízení. 
V úterý 20. června kolem osmé hodiny ve-
černí uložili strážníci mladíkovi z okresu Jind-
řichův Hradec (23 let) blokovou pokutu ve vý-
ši 500 Kč za to, že přes předchozí upozornění 
konzumoval alkoholické nápoje v Husových 
sadech na tzv. „vyhlídce“, tedy v místě, kde je 
to městskou vyhláškou zakázáno.  
V pátek 23. června před 21. hodinou večerní 
vyjížděli strážníci do ulice Na Točně na sídlišti 

Hvězdárna, kde se měl na lavičce u zastávky 
MHD povalovat nějaký muž. Vzhledem k to-
mu, že nebyl schopen hodnověrným způso-
bem prokázat svoji totožnost (osobní údaje, 
které poskytl, se neshodovaly s  údaji ze zá-
kladního registru), byl eskortován na policej-
ní stanici za účelem zjištění totožnosti a vyře-
šení přestupku. 
V  neděli 25. června přijali strážníci ozná-
mení, že u  zdi knihovny se nachází skupin-
ka dětí, které černým fixem něco píší nebo 
malují na novou fasádu. Strážníci pak chlap-
ce a dívky (12 – 14 let) vyzvali, aby si z domo-
va přinesli čistící prostředky a pod dohledem 
strážníků omyvatelnou fasádu provedených 
kreseb zbavili. Následně kontaktovali rodi-
če všech pěti dětí, které poučili, že o věci bu-

de  vyrozuměno oddělení sociálně právní 
ochrany dítěte. 
V pondělí 26. června v odpoledních hodi-
nách vyjížděli strážníci do  Kauflandu, kde 
pracovník ochranky přistihl muže z okresu 
Jindřichův Hradec (35 let) při krádeži zbo-
ží. Na místě samém pak zjistili, že v odděle-
ní elektro vyjmul z krabic s horkovzdušný-
mi pistolemi nástavce, které později ukryl 
do  kapes od  kalhot.  Následně prošel po-
kladnou, aniž by zboží uhradil. Po prověře-
ní, že v  minulých měsících a  letech  nebyl 
za  podobný skutek potrestán ani odsou-
zen,  vyřešili strážníci přestupek blokovou 
pokutou ve výši 1000 Kč.

Luboš Müller

POLICIE ČR  

V závěru června proběhlo v jindřichohradecké kapli sv. Maří Mag-
daleny slavnostní předávání ocenění členům místních organizací 
Nezávislého odborového svazu Policie České republiky a Interna-
tional Police Association. Tyto jindřichohradecké policejní orga-
nizace patří dlouhodobě mezi nejaktivnější v celé republice a mi-
mo své vlastní činnosti uspořádaly od roku 2010 přes dvě desítky 
akcí nejen pro své členy, ale také pro ostatní kolegy a jejich rodi-
ny. Představitelé obou organizací Vladimír Hanousek (IPA) a Milan 
Synek (NOS PČR) předávali ocenění za účasti starosty Jindřichova 
Hradce Stanislava Mrvky, viceprezidenta IPA sekce České repub-
liky Petra Dvořáka, místopředsedy NOS PČR Tomáše Machoviče 
a předsedy krajské rady NOS PČR Vítězslava Láda, kteří přijali po-
zvání a přispěli tak ke slavnostnímu rázu této události. Zvláštním 
oceněním bylo udělení medaile in memoriam Jaroslavu Širhalovi, 
kterému se ve funkci prezidenta IPA sekce ČR podařilo v roce 1999 
uzavřít první rámcovou smlouvu o spolupráci a vzájemných vzta-
zích mezi IPA a policií. Z rukou starosty města převzala ocenění je-
ho manželka Jitka Širhalová.

Slavnostní předávání ocenění IPA, NOS
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Cyklisté, předejděte dopravní nehodě 
a jezděte bezpečně! 
Letní sezóna je v  plném proudu, a  tu-
díž i  mnozí motoristé vyměnili svá vozi-
dla za  jízdní kola. Do jižních Čech míří rov-
něž mnoho turistů, kteří se pohybují právě 
na svých jízdních kolech. Aby se nehodám 
předcházelo, je zapotřebí cyklistům připo-
menout některé povinnosti. Každý, kdo po-
užívá tento dopravní prostředek, ať už k jíz-
dě do  zaměstnání či k  tréninku nebo jen 
na vyjížďku, by měl jezdit bezpečně, dodr-
žovat zákon a  před jízdou si zkontrolovat 
povinnou výbavu kola. Neosvětlený cyklis- 
ta se v silničním provozu stává méně viditel-
ným a je tak větší předpoklad, že ho někdo 
přehlédne. Je proto nutné používat všechny 
předepsané odrazky a světla – vpředu bílé, 
vzadu červené světlo, odrazky v  paprscích 
kol, na pedálech oranžové barvy, vpředu bí-
lé a vzadu červené. Použitím svítilen s pře-
rušovaným světlem je cyklista více zvýraz-
něn a kolemjedoucí řidiči tak blikající světlo 
mnohem dříve registrují a mohou včas rea- 

govat. Pro bezpečnost za  snížené viditel-
nosti je také důležité používat světlé a pest-
ré oblečení, případně reflexní doplňky.
Policisté se v  těchto dnech více zaměří 
na cyklisty. S jízdním kolem vybaveným 
všemi potřebnými komponenty se cykli-
sta vyhne komplikacím s policií, ale pře-
devším bude jezdit bezpečněji! Také ne-
zapomínejte, že cyklista mladší 18 let je 
povinen mít na hlavě nasazenou a řádně 
připevněnou cyklistickou přilbu. 
Jindřichohradečtí policisté opět připomí-
nají, že alkohol nepatří ani za  řídítka! Opi-
lí cyklisté mohou ohrozit dopravu natolik, 
že může dojít k  závažné dopravní nehodě 
s  tragickými následky. I  cyklisté jsou řidiči 
a v silničním provozu jsou povinni dodržo-
vat předepsaná pravidla. Mezi to nejzáklad-
nější platí, že nemají usedat na kolo pod vli-
vem alkoholu či jiné návykové látky!
Jízdní kola musí být ze zákona vybavena:
• dvěma na  sobě nezávislými brzdami; 

jízdní kola pro děti předškolního věku vy-
bavená volnoběžkovým nábojem s  pro-

Prevence: 
tišlapací brzdou nemusí být vybavena 
přední brzdou

• přední odrazkou bílé barvy
• zadní odrazkou červené barvy nebo tou-

to odrazkou v kombinaci se zadní červe-
nou svítilnou

• odrazkami oranžové barvy na obou stra-
nách pedálů

• nejméně jednou boční odrazkou oran-
žové barvy na  paprscích předního nebo 
zadního kola

Jízdní kola pro jízdu za  snížené viditel-
nosti (šero, tma, mlha) musí být navíc vy-
bavena:
• světlometem svítícím dopředu bílým 

světlem
• zadní svítilnou červené barvy nebo kom-

binací této svítilny se zadní odrazkou čer-
vené barvy

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

Hana Millerová

 � Vzpomínka na jindřichohradeckého rodáka Roberta Štipku
Před třemi lety představilo Muzeum Jindři-
chohradecka na výstavě Pozdrav z cirku výz- 
namný rod Štipků, jehož členové vynikli jako  

cirkusoví umělci doma i  ve  světě. Jeho za-
kladatelem byl Jan Štipka, který se narodil 
v Jindřichově Hradci v roce 1806, z jeho po-

tomků pak vynikli zejména syn Hynek a vnuk 
Rudolf. Posledním jindřichohradeckým rodá-
kem z  rozvětvené cirkusové rodiny byl Ro-
bert Štipka. Narodil se 19. ledna 1928 v Jaro-
šovské ulici č. 53, kde měla jeho matka Irena, 
dcera Rudolfa Štipky, ve  světě cirkusu zná-
má jako artistka Irma, domovské právo. Své 
první artistické představení absolvoval Ro-
bert již v roce 1933 v Karlíně a od té doby se 
mu přezdívalo Robík. V mládí pak působil ja-
ko artista spolu se svým otčímem Františkem 
Štaubertem, úspěšná byla zejména jejich ná-
ročná čísla na perských tyčích. V roce 1940 se 
u cirkusu Henry poprvé setkal s koňmi a za-
čal se věnovat hlavně gymnastice na cválají-
cím koni, v níž dosáhl mistrovské úrovně. V té 
době se rovněž seznámil se svou nastávající 
ženou Terezií Werthaimovou, dcerou ředitele 
cirkusu Henry. Po  roce 1948 byl cirkus zná-
rodněn, Robert Štipka se krátce vrátil k artis- 
tice na  perských tyčích, ale pak definitivně 
zůstal u  koní, nejdříve jako žonglér, později 
jako jezdec vysoké školy, vrcholné disciplíny 
výcviku koní. V drezúře koní dosáhl světové 
proslulosti, 6. května 1989 mu byl jako první-
mu cirkusovému umělci „za  významnou ce-
loživotní artistickou činnost a  výrazný podíl 
na zvyšování umělecké úrovně českoslovens- 
kého cirkusového, artistického a  varietního 
umění“ udělen titul Zasloužilý umělec. Bo-
hatý a plodný život Roberta Štipky se završil  
6. července 2017.

František FürbachRobert Štipka v roce 1973 a na vernisáži výstavy Pozdrav z cirku v jindřichohradeckém muzeu v květnu 2014.
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 �Dárci krve v Hradci převzali plakety i kříže

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 13. 6. 2017 do 11. 7. 2017 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Růžena NOVOTNÁ, Řehořinky 13. 2. 1931 13. 6. 2017
Štěpán GROCHÁL, Jindřichův Hradec 28. 5. 1941 16. 6. 2017
Otmar KANDUS, Nová Včelnice 31. 1. 1947 19. 6. 2017
František HRON, Kunžak 18. 1. 1929 20. 6. 2017
Jaroslav ŠÍMA, Jarošov nad Nežárkou 18. 7. 1957 21. 6. 2017
Vlastimila BĚHOUNOVÁ, Kunžak 13. 4. 1940 22. 6. 2017
Petr JANÍČEK, Strmilov 10. 9. 1959 23. 6. 2017
Zdeňka KOMÁRKOVÁ, Studnice 10. 6. 1922 25. 6. 2017

Vlastimil LEJTNAR, Jarošov nad Nežárkou 11. 1. 1951 2. 7. 2017
Anna KOHOUTOVÁ, Jižná 18. 2. 1947 2. 7. 2017
Karel JANKŮ, Jindřichův Hradec 12. 12. 1935 3. 7. 2017
Petr DVOŘÁK, Domašín 30. 9. 1952 7. 7. 2017
Stanislav SIGAL, Jindřichův Hradec 18. 8. 1937 7. 7. 2017
Pavel KALINA, Jindřichův Hradec 27. 2. 1935 7. 7. 2017
Jan DUŠEK, Jindřichův Hradec 7. 3. 1922 10. 7. 2017
Růžena DOLEŽALOVÁ, Jindřichův Hradec 29. 4. 1936 11. 7. 2017

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

Bronzové, stříbrné a zlaté plakety Jana Janského převzali 23. června 2017 v Jindřichově Hradci bezpříspěvkoví dárci krve. Nejprve se v kapli sv. Ma-
ří Magdaleny v Jindřichově Hradci sešli dárci krve z celého Jindřichohradecka, kteří nejcennější tekutinu darovali nejméně desetkrát či dvacetkrát, 
aby převzali bronzové a stříbrné plakety Jana Janského.

Za deset odběrů bronzovou plaketu převzali Zuzana Ambrožová, Jana 
Bělíková, Jan Čižmadia, Jiří Dvořák, Michal Doležal, Vladimír Hartman, 
Laura Heřmánková, Marcela Hamerníková, Libor Kalla, Michal Karkoš-
ka, Tomáš Klůs, Reneta Kopečková, Pavel Kasalý, Zdeněk Melichar, Jana 
Pychinerová, Helena Rusevová, Josef Svoboda, Petr Staník, Klára Skalní-
ková, Petr Satrapa, Roman Švarc, Karel Šindelář, Martin Vávrů, Jan Zava-
dil a Leona Kučerová.

Za dvacet odběrů se stříbrného ocenění dočkali Lukáš Dvořák, Milena 
Dvořáková, Petr Dolejš, Mária Fehérpatakyová, Pavel Grossman, Milan 
Havlík, Vladimír Hautman, Pavlína Hamrová, Jan Hrbek, Ivana Janeč-
ková, Jana Křížová, Petr Kulík, Radka Kubíčková, Radim Lojka, Ondřej 
Mrkva, Lukáš Míchal, Milan Mikeš, Slavoj Melichar, Vladimír Novotný, Li-
bor Navara, Lukáš Podroušek, Zbyněk Pavezka, Jan Přibyl, Martin Průša, 
František Princ, Lukáš Plánko, Radka Pányová, Zdeněk Starý, Jiří Skácel, 
Jiří Skalský, Alena Šimková, Richard Trsek, Jana Vaňková a Lukáš Vejslík.

Za čtyřicet bezplatných odběrů krve zlatou plaketu získali Josef Cimr-
hakel, Rostislav Dvořák, Miroslav Hrůza, Jana Kleinová, Jana Michlo-
vá, Ludmila Mikšová, František Novotný, Ivana Svatková, Michal Szék- 
volgyi, Marcela Špalová, Martin Trsek, Miroslav Vopravil, Radek Vítek, 
František Vodička, Filip Vereš, Miroslav Michálek a David Hrádek.

Zlaté kříže 1., 2. a 3. třídy převzali 29. června 2017 odpoledne v refektá-
ři muzea fotografie bezpříspěvkoví dárci krve z Jindřichohradecka. Zla-
té kříže 1. třídy (160 odběrů) získali Josef Nejedlý a Jiří Novák. Zlatý kříž 
2. třídy (120 odběrů) si odnesl Jiří Bušta. Poděkování v podobě zlatého 
kříže 3. třídy (80 odběrů) si odnášeli Adolf Bezděk, Jan Bruner, Petr Do-
manický, Oldřich Filip, Roman Fittl, Ladislav Hryzák, Jan Kněžínek, Re-
nata Kněžínková, Luboš Kulík, Edvard Krumlík, Ladislava Ledecká, Zu-
zana Mikulová, František Sirotek, Stanislav Suk, Jiří Sýkora, Jiří Správka, 
Jaroslav Šlechta a Petr Řezábek.

Text a foto: Adam Hudec
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ti Vám ve svatém zápase za práva 
národa, za  práva dětí na  českou 
školu v  každé obci, kde bydlíte 
a prosíme jenom ve chvílích osud-
ných: „Neklesejte, vytrvejte! Dít-
ky do škol českých dejte!“ V Praze, 
v srpnu 1917.
Manifestační schůze starostů 
zdejšího okresu
dne 22. srpna t. r. za příčinou pro-
jevu o  budoucích rekvisicích by-
la velice četně navštívena starosty 
obou národností. I  říšští a  zemští 
poslanci pánové Frant. Fencl, Karel 
Mert, Martin Soukup a  Jan Vacek 
byli přítomni, aby vyslechli předne-
šené stížnosti a zájmy svých voličů 
na kompetentních místech hájili.
------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky, 8. června 1917
Kuchyně v době válečné
Podává Anuše Kejřová, majitel-
ka kuchařsko-hospodyňské školy, 
býv. odb. učitelka na  Lyceu, měšť. 
škole, spisovatelka všude rozšíře-
ných knih kuchařských… v Hradci 
Králové. 
52. Dušená roštěná s pórkem
Roštěnou osolíme, opepříme, na-
klepeme a blány dvakráte nakrájí-
me, aby se roštěná při dušení ne-
kroutila. Na rendlík dáme 2-3 pórky 
drobně krájené, lžíci sádla neb más-
le a necháme zažloutnout. Pak tam 
vložíme 2 roštěnky a za občasného 
obrácení masa dusíme a dle potře-
by podléváme nepatrně vodou. 
Dusíme asi tak 1 hodinu do  měk-
ka. Měkké pak vyndáme, dle potře-
by do omáčky přidáme ještě vody, 
špetku mouky a necháme povařiti, 
zahoustnouti. Pak sesíláme polév-
kovým kořením „Alo“.
V uveřejňování dalších receptů bude 
v každém z příštích čísel pokračová-
no. Celkem podáme našim hospo-
dyňkám 100 návodů.
------------------------------------------------
Ohlas od Nežárky a další regionální 
tituly můžete studovat v  knihovně 
jindřichohradeckého muzea, která 
sídlí v  budově minoritského klášte-
ra vedle kostela sv. Jana Křtitele a je 
veřejnosti přístupna každé pondělí 
a středu od 12.30 do 15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

le než tři léta, tak svízelná a strast-
ná, spočívá všecka tíha povinností 
rodinných bez mála jen na Vašich 
bedrech. Vaše netušená síla, kte-
rou v  žalu a  slzách překonáváte 
všecky překážky, vynucuje si úctu, 

podiv a  vděčné uznání veškeré-
ho našeho národa,… Matky čes-
ké! Mužové Vaši, opouštějíce do-
mov, svěřili Vám poklad nejdražší 
– budoucnost a  naději národa – 
svěřili Vám dítky své, abyste z nich 
vychovaly dobré, statné a sebevě-
domé Čechy, kteří se budou ho-
nositi jménem svých otců. My, ná-
rodní výbor i Český svaz, budeme 
vytrvale a  nepoddajně pomáha-

3. srpna 1917
Včerejší porcinkule
byly zbožím všeho druhu hoj-
ně obeslány, kupců dostavilo se 
za pěkné letní pohody četně a ce-
lý trh vyznamenával se nebývalou 
úžasnou drahotou, kteráž v někte-
rých případech byla trestuhod-
ně do  závratné výše vyšroubová-
na! Vykořistili mnozí i včerejší den 
v  panující bídě o  potraviny způ-
sobem nejkrajnějším k  obohacení 
svých kapes. Jak se prodávalo laci-
ně nejlépe viděti z toho, že za kus 
perníku, jenž dříve stával nejvýš 10-
12 hal. požadováno bylo 1 K 20 hl, 
a tak to šlo dále nejen u mlsek, ale 
i při jiném zboží. Smutné je to, že 
našlo se kupců dosti!

Školní rada Gustav Heš - mrtev
Bolestná zpráva stihla dne 1. srpna 
do J. Hradce ohlašujíc, že na Král. Vi-
nohradech tiše zesnul v Pánu pan 
c. k. školní rada Gustav Heš, býva-
lý velezasloužilý profesor zdejšího 
gymnasia, který léta svého odpo-
činku trávil střídavě v Jindř. Hradci 
a v Solnohradě a před nedávnem 
trvale přesídlil na  Král. Vinohrady, 
aby blízek byl své milované sto-
věžaté Praze... Zvěčnělý byl výbor-
ným společníkem, nadšeným turis-
tou, obratným pořadatelem zábav, 
společenských dýchánků, divadel, 
přednášek, koncertů, honů a  vů-
bec milým a  přívětivým mužem. 
Svým nevyčerpatelným humorem, 
bystrým vtipem, svými pěknými 
popěvky, jichž znal zpaměti veli-
ké množství, dovedl vždy a všude 
poutati a baviti každou společnost. 
10. srpna 1917
Náhrada za  illuminaci v  den 
oslav Nejvyšších narozenin Jeho 
Veličenstva císaře a krále
Dne 17. srpna slavíme Nejvyšší na-
rozeniny našeho nejmilostivějšího 

císaře a  krále. Všude projevuje se 
ve vlasteneckém obyvatelstvu vře-
lá potřeba dáti radosti nad tímto 
dnem, tak neobyčejně významným 
pro dějiny naší vlasti, také zevní 
projev. Současně však tlumoče-
no bylo přání, aby zevní výraz slav-
nostní nálady obmezil se na  vše-
obecné vyvěšení praporů a  aby 
obvyklá jinak illuminace v předve-
čer 17. srpna nahražena byla skutky 
vlastenecké dobročinnosti. 

Oběsila se
Dne 1. t. m. oběsila se na  půdě 
svého domu v Horní Pěné 68 letá 
majitelka pozemků K. Haslauero-
vá. Čin svůj spáchala v době, když 
domácí dleli na poli a mrtvola její 
byla po návratu jich nalezena. Ne-
šťastnice pokoušela se vícekráte 
o  sebevraždu, ale bylo jí pokaždé 
uskutečnění znemožněno. Na mís-
to činu byl povolán obvodní lékař 
p.  Dr.  Ot. Poláček, který mohl jen 
konstatovati smrt oběšením. 
Pozor na zlodějku
Ženština M. Macková byla zatče-
na a  má se zodpovídati z  kráde-
ží poslední dobou spáchaných:  
M. Práškové v č. 256/II odcizila blů-
zu v ceně 30 K, v níž veřejně chodila. 
V měsíci červnu byla M. zaměstna-
ná v prádelně pí. Ant. Haslauerové 
a za dobu třínedělního tam pobytu 
ukradla: různé živůtky, dvě zástěry, 
dětskou zástěrku, košile a  batisto-
vou blůzu. Tyto věci byly u M. v bytě 
nalezeny. Mimo to pohřešuje maji-
telka prádelny následující věci: bavl-
něný oblek, hed. blůzu, bat. blůzu 
a 1 důstojnické kalhoty a má se vše-
obecně za to, že i tyto M. odcizila. 
31. srpna 1917
Matky české!
Již po čtvrté za doby válečné bude 
se konati zápis žactva do škol. Dé-

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Druhý srpen, spojený již od počátku 15. století se slavnou poutí do Jindřichova Hradce pro porciunkulové odpustky, pro-
běhl ve válečném roce 1917 opět v duchu této tradice. Více než původní smysl tohoto svátku se však již po řadu let spíše 
připomínal čilý obchod a v roce 1917 se v této souvislosti i Ohlas od Nežárky pozastavoval nad „nebývalou úžasnou dra-
hotou“. Narozeniny císaře Karla byly dle jeho přání rozeslaného po celém mocnářství a dvakrát otištěného i v místním tý-

deníku připomenuty „skutky vlastenecké dobročinnosti“. Poslední srpnové číslo přineslo obsáhlý zápis z manifestační schůze starostů zdejšího okresu k chysta-
ným rekvizicím, který neunikl pozornosti cenzury a přímo ze sazby bylo na poslední chvíli vyjmuto několik odstavců na různých místech textu.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

kytara, housle, violoncello i harmonika. Ani vítr 
nezahálel, opíraje se s vervou do not, přidal kon-
certu na hravosti. Děti se rozloučily vlastní škol-
ní hymnou, v níž pěly: „… ve škole jsem vlastně 
rád, můžu se tam hodně smát…“ . A o ten úsměv 
a radost se přišly podělit. Každý z diváků dostal 
od dětí vyrobený keramický dáreček, který bude 
připomínat věnovaný okamžik.

Soňa Matoušková

 �Děti seniorům
V  druhé polovině června do  MESADY, sociálně 
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravot-
ním postižením, zavítaly děti z 2. ZŠ Jindřichův 
Hradec s  připraveným tanečním programem 
pod vlídným vedením paní učitelky Jany Kaňko-
vé a hudebním programem pod vedením ener-
gického pana učitele Vladimíra Bartoše. Spole-
čenská místnost, která posloužila jako prostor 
pro přípravu, se rozezněla tóny ladění hudeb-

ních nástrojů. Následně se dvorek pečovatelské-
ho domu proměnil v otevřenou kulturní scénu. 
Malí tanečníci a hudebníci předstoupili s odva-
hou a chutí předvést to, co trpělivě natrénovali. 
Tanečnice rozvlnily  různobarevné tylové sukně 
v  rytmu moderních tanců a  houslisté, flétnisté, 
kytaristé za doprovodu bubínku, trianglu a xylo-
fonu předvedli repertoár, do něhož zařadili váž-
né skladby i lidové písně. Speciální sólo zahrála 

parní vlak. Z  jindřichohradeckého nádraží vy-
jede ještě za světla, krátce po půl deváté ve-
čer. S přicházející tmou dorazí do cílové stanice 
Hůrky, kde jsou díky řídkému osídlení vhodné 
podmínky k pozorování noční oblohy. Pro ces-
tující zde budou připraveny hvězdářské dale-
kohledy a  odborný výklad pracovníků jindři-
chohradecké Hvězdárny prof.  Františka Nušla. 
V případě zatažené oblohy nebo dokonce deš-

 � Za pozorováním perseid můžete vyrazit parním vlakem
Vydejte se zvláštním nočním vlakem do  lesů 
České Kanady pozorovat padající hvězdy, per-
seidy! Spojíte jízdu historickým parním vlakem 
romantickou krajinou s pozorováním zajímavé-
ho přírodního úkazu.
V  pátek 11. srpna, den předtím, než létavice 
dosáhnou svého maxima, vypraví jindřichohra-
decké úzkokolejky kvůli tomuto pozoruhodné-
mu astronomickému jevu zcela unikátní noční 

tivého počasí najdou účastníci útočiště ve vel-
kém párty stanu s projekčním zařízením simu-
lujícím planetárium. Program doplní beseda 
k problematice světelného znečištění a během 
jízdy zábavný astronomický kvíz. Na zpáteční 
cestu potemnělou noční krajinou se vlak vydá 
přesně o půlnoci a zpět do Jindřichova Hrad-
ce dorazí v 1.18 hodin.

Pavel Matlas

str. 9

SRPEN 2017

www.jh.cz



Jedni z posledních čs. válečných letců žijících v Čes-
ké republice. Plk. Alois Dubec (vpravo) a gen. Emil 
Boček během XXII. setkání.

Setkání letců v Jindřichově Hradci v kapli sv. Maří Magdaleny. Jedni z posledních čs. válečných letců  
žijících v České republice, gen. Emil Boček (druhý zprava) a plk. Alois Dubec (třetí zprava).

 �Nad Nežárkou se bude zpívat i letos
Vokální skupina X-tet bude v letošním roce po-
řádat již 9. ročník svého podzimně laděného 
festiválku, který se zaměřuje na  folkovou mu-
ziku a jí příbuzné žánry. Po dvou letech se Zpí-
vání vrací na venkovní pódium ZUŠ Vítězslava 
Nováka v Jindřichově Hradci.

Letošní ročník by mohl klidně nést podtitul 
„To nejlepší z  Porty a  jižních Čech“, neboť vý-
běr kapel se orientoval právě tímto směrem. 
Kromě pořádajícího X-tetu, který se letos pro-
bojoval do celonárodního finále autorské Por-
ty, se můžete těšit na skupinu McBerds. Jedná 
se o multižánrové trio vycházející z českých li-
dovek, cikánských, irských a  balkánských pís-
ní s prvky jazzu. Ve finále Porty získali zvláštní 
cenu ČRo a jindřichohradeckému publiku jistě 
nebude nutné představovat Báru, která vyuču-

je na místní ZUŠ. Nováčkem na folkové scéně 
je trio Flow track. Představí se písněmi z vlast-
ní autorské dílny a jediné, co o nich zatím mů-
žeme prozradit je, že jedním z  členů je Pavel 
Jarčevský. Ve čtvrtek v pět je originální název 
kapely, který vznikl podle času pravidelných 

zkoušek. Muzikanti nejsou žádní začátečníci, 
i když tato partička vznikla až v roce 2015. Je-
jich tvorba má šťávu a určitě vás chytne nejen 
za srdíčko. Jde to prostě z nich. Svou účast také 

přislíbila Gaia. Pětičlenné dívčí seskupení z již-
ních Čech, jehož písně skutečně žijí. Jde o ne-
obvyklé spojení zpěvu, kytar, fléten, houslí, bi-
cích nástrojů, violoncella a keltské harfy. 
Udělejte si tedy čas poslední prázdninový ví-
kend a přijďte nás podpořit v sobotu 2. 9. 2017 

od 17.00 hodin, kdy můžeme společně v pros- 
torách ZUŠ V. Nováka oslavit konec prázdnin 
a přivítat babí léto. Těšíme se na vás!

Štěpán Štrupl

 �Město nad Vajgarem hostí XXIV. setkání čs. válečných a poválečných letců 
Od roku 1994 se již dvacet čtyři let v Jindřicho-
vě Hradci schází příznivci historie letectví, kteří 
do města přijíždějí z celé České republiky i ze 
zahraničí. Letošní „XXIV. setkání“ se uskuteční 
v sobotu 26. srpna 2017 pod záštitou staros-
ty města Jindřichův Hradec Stanislava Mrvky. 
Akci jako každoročně pořádá Klub historie le-
tectví Jindřichův Hradec za  výrazné pomoci 
města Jindřichův Hradec, 44. lehkého motori-
zovaného praporu Jindřichův Hradec, Muzea 
Jindřichohradecka a Domu gobelínů, za pod-

pory jindřichohradeckého Klubu výsadkových 
veteránů a Aeroklubu Jindřichův Hradec. Svo-
ji účast přislíbili poslední čs. váleční letci žijící 
v České republice, včetně řady jejich pováleč-
ných pokračovatelů a  rodinných příslušníků. 
Akce bude zahájena v  10.00 hodin v kapli 
sv. Maří Magdaleny, kde budou naši vzácní 
hosté přivítáni starostou města Stanislavem 
Mrvkou. Od 10.45 hodin si účastníci Setkání 
prohlédnou nejen muzejní expozice v Muzeu 
Jindřichohradecka, ale také expozici v  Do-

mě gobelínů. Od  12.00 hodin budou u  Pa-
mátníku letců položeny květiny za  všechny 
spojenecké válečné letce. Akce bude pokračo-
vat od  13.00 hodin na  letišti v  Jindřichově 
Hradci, kde bude probíhat Mistrovství České 
republiky v  bezmotorové akrobacii. Zde také 
během neformálního posezení zazní hudební 
skladby z časů dávno minulých, které si zpívali 
naši letci během 2. světové války.

Text a foto: Vladislav Burian
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 � Letecké muzeum v Deštné můžete navštívit i v nočních hodinách 
Klub historie letectví Jindřichův Hradec ve spo-
lupráci s městem Deštná pořádají a srdečně vás 
zvou na  „Noční komentovanou prohlídku 
Leteckého muzea Deštná“, která se uskuteční 
v pátek 4. srpna 2017 od 20.00 hodin. Muze-

em vás provede letecký historik Vladislav Buri-
an, jeden z autorů expozice. Ta v několika sálech 
představuje průřez historií čs. aviatiky od před-
válečného období po současnost. Hlavní po-
zornost bude zaměřena na osudy našich letců 

v období 2. světové války, včetně bezmála pat-
nácti osobností z Jindřichohradecka. Prohlídka 
je plánována v rozsahu dvou hodin dle zájmu 
návštěvníků. Vstup volný!

Vladislav Burian

 � 15 let v MESADĚ aneb sociální služby zk(o)ušené
Je 15 let v  životě malé neziskovky velký zá-
zrak? Nebo je to úplně jinak? Správná je dru-
há možnost. Jedna z mých oblíbených knížek 
se jmenuje „Lidský vztah jako součást profe-
se“. V pomáhajících povoláních si každý vyba-
ví vztah ke klientům, uživatelům, žákům…  Ale 
snad ještě důležitější je „lidské klima“ v pracov-
ním týmu. Podívám-li se dozadu, vidím nadše-
ní, loajalitu, respekt, úctu, spolupráci, toleran-
ci, naslouchání. A i když se říká, že „peníze jsou 
až na prvním místě“, v MESADĚ stejnou roli hra-
jí její pracovníci. Přežít „hubená“ léta (a že jich 
nebylo málo) nám pomohla kolegialita a pocit 
sounáležitosti a přesvědčení, že společně dělá-
me něco, co má smysl. 
A co jsme to těch 15 let dělali a v čem chceme 
pokračovat? Osobní asistence je služba pro li-
di, kteří kvůli zdravotním potížím nemohou být 

zcela sami, ale nechtějí odejít do žádného za-
řízení. Přejí si být doma, blízko svým rodinám, 
sousedům, mít stále svůj byt či domek, použí-
vat známé věci, žít ve své ulici, svém městě. 

Sociální rehabilitace je pro ty, kteří kvůli svým 
zdravotním potížím hůře zvládají různé oblas-
ti svého života. Obracejí se na  nás lidé, kteří 
chtějí pracovat a práci si udržet, umět hospo-
dařit s penězi, zvládat úklid ve své domácnos-
ti, umět jednat na úřadech, kterým bude ně-
kdo naslouchat, nebude je nutit do věcí, které 
nechtějí… 

Mnoho seniorů už nemůže z různých důvodů 
využívat běžně dostupné aktivity, jsou osamělí 
či mají zdravotní obtíže. Těm nabízíme sociál-
ně aktivizační služby. Mohou se seznámit s no-
vými lidmi, věnovat se třeba ručním pracím, 
trénovat paměť, poradit se o  tom, co je trápí, 
ale hlavně se zasmát, prožít blízkost jiných lidí 
a mít radost ze života.
Ráda bych poděkovala všem, kteří nás pod-
porovali finančně i  jinak, klientům, kolegům 
z  jiných sociálních služeb, dobrovolníkům, za-
městnancům jindřichohradeckých úřadů, za-
městnavatelům našich klientů a  všem ostat-
ním. Doufám, že pokud budete mít nějaké 
potíže spadající do  našeho „pole působnosti“, 
budete se na nás s důvěrou obracet i v dalších 
letech.

Tamara Křivánková

 �Členové Klubu historie letectví mají za sebou další expedici 
Ve dnech 8. až 18. června 2017 putovala další ze 
zahraničních expedic Klubu historie letectví Jin-
dřichův Hradec po stopách čs. válečných letců 
z období 2. světové války. Tentokrát se s odstu-
pem deseti let vydala opět na území Velké Bri-
tánie. 
Z Jindřichova Hradce odjel náš osmičlenný tým 
ve složení: Miroslav Homola, Vladimír Vondrka, 
Pavel Salaba, Radek Novák, Karel Maršík, Pavel 
Tutter, Karel Vlk a Vladislav Burian přes Německo 
a Benelux do Francie. Zde jsme se nalodili v pří-
stavu Dunkerque na trajekt a po dvou hodinách 
plavby jsme dorazili do anglického Doveru. Poté 
jsme devět dnů mapovali od jihu po střed Ang-

lie známé i méně známé lokality spojené s účas-
tí Čechoslováků letců v bojích během 2. světové 
války. Navštívili jsme úžasná letecká muzea RAF 
Hawking a Duxford, uskutečnili jsme pietní ak-
ty u monumentu Bitvy o Británii ve Folkestone, 
na  čs. oddělení hřbitova v  Brokwoodu a  v  Pa-
mátníku nezvěstných spojeneckých letců v Ru-
nymede. K nezapomenutelným patřila návštěva 
leteckého dne v Cosfordu.      
Největší událostí pro nás však bylo setkání s po-
sledními čs. válečnými letci a leteckým pozem-
ním personálem, žijícími ve Velké Británii. Nej-
staršími z  nich je bývalá řidička u  leteckých 
pomocných sil WAAF Anděla Haida, které je ne-

uvěřitelných 104 let! Dále jsme se potkali s bri-
gádním generálem Ivanem O. Schwarzem, let-
cem slavné 311. čs. bombardovací perutě, 
kterému je 95 let. Po řadě let jsme měli tu čest 
pozdravit se také se sedmadevadesátiletým čs. 
válečným stíhačem Miroslavem Liškutínem, kte-
rého krátce před naším setkáním povýšil prezi-
dent České republiky Miloš Zeman do hodnosti 
brigádního generála. 
Setkání s  našimi válečnými letci na  České rezi-
denci v Londýně bylo bezesporu vrcholem celé 
expedice. Domů jsme se vrátili v neděli 18. červ-
na po ujetí 4 650 km.

Text a foto: Vladislav Burian

Neformální posezení krátce před udělením čs. vyznamenání z rukou preziden-
ta České republiky Miloše Zemana. Zleva: Anděla Haida a Ivan Schwarz.

Legenda válečného nebe v bojích na západní frontě, brigádní generál Miro-
slav Liškutín se svojí pravnučkou.

str. 11

SRPEN 2017

www.jh.cz



 � Základem všeho je dobrý tým
Motto: „Drž se těch, kdo se nebojí vlastní zra-
nitelnosti. Ti sami sobě důvěřují, vědí, že všich-
ni někdy klopýtnou, a  nevidí v  tom známku 
slabosti, nýbrž lidskosti“                (Paolo Coelho)

Blíží se doba, ve  které budou OKNA přemýš-
let o  tom, jak nejlépe oslavit patnáct let své-
ho snažení. Budeme vymýšlet nové produkty 
v  chráněných dílnách, no-
vé programy pro pěstou-
ny, nová setkání a  aktivity. 
Za  tím vším je neskutečné 
množství práce, přemýšle-
ní a energie. S tím, jak se or-
ganizace rozrůstá, musíme hlouběji přemýšlet 
o  procesech v  organizaci, motivaci zaměst-
nanců, práci s konflikty, prevenci vyhoření.
Jsme jenom lidé, máme dobrou vůli, ale také 
své hranice. I proto jsme podstoupili „proces-
ní audit“ a  následně po  něm Jarka Sedláko-
vá napsala grant s názvem „Procesní mana-
gement do  Otevřených Oken“. Grant byl 
úspěšný a  získal podporu z  ESF. K  naší velké 
radosti se týmu Oken otevřela celá řada mož-
ností, jak zkvalitnit své profesionální, komu-

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

Planety Merkur a Mars jsou nepozorovatelné, Venuši uvidíme ráno vysoko nad jihovýchodem. Jupiter můžeme vídat ještě večer nízko nad západním ob-
zorem, Saturn v první polovině noci. Uran bude pozorovatelný většinu noci, kromě večera a Neptun po celou noc. 
Prohlídka Měsíce, zejména kolem první čtvrti, je velice pěkná. Slunce totiž v tuto dobu osvětluje Měsíc z pravé strany, proto krátery, moře a jiné povrcho-
vé, výškově rozdílné oblasti vrhají do měsíční krajiny stíny. Obraz v dalekohledu si tak lépe představíme prostorově a je velmi působivý. V době měsíční-
ho úplňku stíny a prostorovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Také ostatní obloha s objekty, jindy dobře pozorovatelnými, v měsíčním světle mizí.  
Měsíc projde 7. srpna úplňkem, kdy budeme moci za jasného počasí pozorovat částečné zatmění Měsíce viditelné při východu Měsíce nad náš obzor.  
15. srpna nastane poslední čtvrť. 21. srpna nov a  29. srpna první čtvrť. 2. srpna bude Měsíc v  odzemí (405 058 km), 18. srpna v  přízemí  
(366 097 km) a 30. srpna odzemí (404 347 km). 
Za jasného počasí můžeme vidět i na Slunci mnoho zajímavostí, např. barevně odlišná místa, mající rozdílnou teplotu - chladnější sluneční skvrny a na-
opak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční protuberance a další zajímavé děje.
Letní obloha, stejně jako kdykoli jindy během roku, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí: například množství mlhovin a hvězdokup, planetárních mlho-
vin, galaxií, dvojhvězd atd. Dne 22. 8. v 23.19 hodin Slunce vstupuje do znamení Panny.

• 3. 8. v 9.00 hodin - Mars v konjunkci se Saturnem (Měsíc 3,0° severně)
• 7. 8. v 19.00 hodin  – Měsíc v úplňku (19.10 hodin), částečné zatmění Měsíce pozorovatelné při východu Měsíce nad 

náš obzor 3. 8. v 7.00 hodin – Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 0,5° severně)
• 12. 8. ve 22.00 hodin - maximum meteorického roje Perseid (ZHR 150)
• 16. 8. v 9.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 0,1° severně; zákryt nad naším obzorem ve dne)
• 19. 8. ve 4.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 2,9° jižně)
• 20. 8. v 17.00 hodin – Venuše v konjunkci s β Gem (Pollux 7,2° severně)

• 25. 8. v 16.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 2,5° severně; 
seskupení Měsíce, Jupiteru a Spiky večer nízko nad západním obzorem), 
19. 8. v 9.00 hodin Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 1,7° severně)

• 25. 8. v 19.00 hodin -  Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,1° jižně)
• 26. 8. ve 22.00 hodin - Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
• 30. 8. ve 14.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 2,9° severně)

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 srpnu 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 srpnu 2017:

nikační, týmové a  další dovednosti. Velkým 
přínosem pro nás bylo vzdělávání s  Martou 
Vrbovou – Bartošovou a  Irenou Stejskalovou 
na FM VŠE s názvem „Rozumím sobě“.
Kurz o  devíti setkáních absolvovalo celkem  
16 pracovníků. Tým vedoucích pracovníků do-
stal darem dvoudenní setkání s  experty Ja-
nem Šestákem, Jitkou Crhovou a  Václavem 
Řepou v Bohuslavicích. Tématy bylo strategic-

ké plánování, prevence syndromu vyhoření 
a procesní management. Tým Oken tak dostá-
vá velké množství inspirace pro svůj profesní 
i  osobní rozvoj. Jsem přesvědčená, že si tým 
tuto péči zaslouží. Mzdy ani legislativa nám 
často ke  zlepšení nálady moc nepřispívají. 
Hledáme tedy nové příležitosti, jak proměnit 
slabosti v silné stránky.

Drahomíra Blažková
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CHCETE NÁS?
Lada
kříženka bílého švýcarského ovčáka, fena, 7 let, kastro-
vaná, č. mikročipu 981020000161885
Lada je již klidnější fena. K lidem je hodná, kontakt-
ní. Na vodítku chodí pěkně, netahá, přiběhne na za-
volání. Ráda se mazlí, miluje procházky a hrozně ráda 
plave. Je zvyklá na venkovní pobyt. S pejsky vychází dobře, fenky si vybírá.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Arka
kříženka zlatého retrívra, fena, 8-9 let, kastrovaná, 
č. mikročipu 981020000161879
Arka je klidná a hodná fenka, která je ale stále fit a má 
ráda procházky i  dovádění na  zahradě. Je to veliký 
mazel, svoje lidi si zamiluje a je ráda v jejich společ-
nosti, bohužel až moc, takže jakmile se ocitne zavřená někde, kde má po-
cit, že být nechce, nemá problém začít okusovat dveře, aby se dostala pryč. 
Miluje procházky i válení na zahradě. Vadí jí manipulace u veterináře, česání 
a třeba i vyndání klíštěte, ale s náhubkem (ten si nechá nasadit bez problé-
mů) 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 chodí i na volno, drží se u člověka a na přivolání se 
krásně vrací. S ostatními pejsky venku vychází dobře, ale doma chce šéfo-
vat, 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, 
č. mikročipu 981020000161903
Bělka je hodná, stále aktivní fenka. Doposud žila 
v  přemnožené smečce psů. K  lidem je hodná, na-
opak se na páníčka dost fixuje. S jinými pejsky vy-
chází dobře, fenky si vybírá. Byla zvyklá žít venku s přístupem dovnitř, 
do tepla. 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, 
č. mikročipu 981020000161907
Hasan je aktivní pejsek střední velikosti (cca 20 kg), 
který miluje procházky. S ostatními pejsky vychází 
většinou dobře. Z původního domova si nese špat-
né zkušenosti. Byl fyzicky trestán a cizím lidem nevěří. Potřebuje čas, aby 
nového člověka přijal, poté je z něj ale skvělý parťák a velký mazel. Vzhle-
dem k jeho špatné minulosti ho nemůžeme doporučit do rodiny s dět-
mi. Byl by ideální do domku se zahrádkou, dobře hlídá.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 10 let, kastrovaný, 
č. mikročipu 981020011362423
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 proti 
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)

Percy
kříženec NO, pes, 6 měsíců (nar. 6. 12. 2016), 
č. mikročipu 981020000161908
Podmínkou adopce je kastrace v dospělosti. Persy 
je hodný, poměrně poslušný mladý pes. K lidem je 
kontaktní. Na ostatní pejsky je zvyklý. Je zvyklý žít 
v bytě, ale určitě by uvítal domek se zahrádkou.
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

 � Kostel sv. Jana Křtitele nabízí  
tajemné noční toulky
Od června letošního roku se do kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově 
Hradci opět vrátily komentované „Toulky nočním tajemným kos-
telem“ pořádané Muzeem Jindřichohradecka. Jako každoročně se 
prohlídek střídavě ujali archeolog Vladislav Burian a  renomovaný 
průvodce Petr Pokovba. Prohlídky kostela, přilehlého minoritského 
kláštera a výstup do půdních kostelních prostor se uskutečnily také 
během července a budou následovat i v měsíci srpnu.  
Proč tedy navštívit kostel sv. Jana Křtitele a je skutečně tento církevní 
objekt tajemným? Ne zcela zodpovězenou otázkou i nadále zůstává, 
proč je kostel „křivý“? Bezesporu zajímavé jsou postavy apoštolů bez 
hlav, tajemné jsou nestvůrky a příšerky namalované v ostění gotic-
kých oken, včetně ležící postavy muže v triumfálním oblouku koste-
la. Těchto „tajemství“ je zde mnohem více. Také proto vás všechny sr-
dečně zveme k prohlídce tohoto překrásného gotického církevního 
objektu, jehož nejstarší historie spadá až do hlubokého středověku.      
Termíny srpnových (pátečních) „Toulek“ jsou: 4. srpna /provádí P. Po-
kovba/ a 25. srpna /provádí V. Burian/, vždy od 20.00 hodin! Další 
informace o  jednotlivých „Toulkách“ naleznete na webu Muzea Jin-
dřichohradecka, v  Informačním středisku města Jindřichův Hradec 
a v pokladně Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici, kde si také 
můžete vstupenky v předprodeji zakoupit.

Text a foto: Vladislav Burian

Jedna z příšerek v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci.
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KULTURNÍ SERVIS

 �Letos se děti rozloučí s prázdninami v duchu cirkusových radovánek 
(pokračování ze str. 1)

Vlastní zábavný program zahájí herci společnosti Chůdadlo ve 13.00 ho-
din v horní části parku, ve 13.30 hodin předvedou akrobatickou kome-
diální show „Fangle“, ve  14.30 hodin vzdušnou akrobacii „Návraty“, 
v 15.30 hodin „Kejklířskou romanci“ a od 16.30 hodin netradiční pro-
vedení Shakespearovy hry Romeo a Julie. Zájemci se budou moci zúčast-
nit školy žonglování, a to ve 14.00, 15.00 a v 16.00 hodin. 
Kromě „cirkusových kousků“ budou dětem tradičně k dispozici členové 
sportovních oddílů, organizací pracujících s dětmi a mládeží a dalších 
společenských a kulturních organizací. Tyto organizace představí svoji 
činnost a nabídku volnočasových aktivit, pro dětské návštěvníky i jejich 
rodiče připraví různé soutěže, disciplíny a hry. Děti si také budou moci 
nechat vytvořit malbu na obličej nebo efektní „tetování“.
V rámci připraveného programu bude v kinosále Kulturního domu Střel-
nice promítáno pásmo filmů pro nejmenší s  názvem Kropáček má 
angínu (13.00, 14.30 a 16.00 hodin).

Jiří Kubát

 �V srpnu finišuje série letních koncertů
Letní koncerty v měsíci srpnu budou ve stře-
du 2. srpna od  19.00 hodin v  atriu Muzea 
fotografie a  MOM, kde zahraje uskupení JH 
swing band, v pátek 4. srpna od 19.00 ho-
din vás pobaví duo Piňakoláda na  náměstí 
Míru, v sobotu 5. srpna od 19.00 hodin bu-
de koncertovat uskupení Jindřichohradecký 

Big Band opět na  náměstí Míru a  v  neděli  
6. srpna od 10.00 hodin na náměstí Míru za-
hraje skupina KLARET – Strážský výběr. 
V  pátek 11. srpna od  19.00 hodin se usku-
teční koncert skupiny Brontosauři Revival, 
ve středu 23. srpna od 19.00 hodin zahraje 
folková skupina Bonsai č. 3 v atriu Muzea fo-

tografie a MOM a posledním koncertem v le-
tošní sérii letních koncertů bude koncert zná-
mé jindřichohradecké skupiny Jen tak tak 
ve středu 30. srpna od 19.00 hodin v atriu 
Muzea fotografie a MOM.

Ivana Bačáková

str. 14 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz



 �Muzeum fotografie a MOM zve na Skleněné rozhovory, Afriku, kurzy pro děti,  
fotografování v kostýmech, koncert a dvě soutěže
Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií nabídne v  srpnu návštěvníkům vícero 
svých aktivit – nové výstavy Skleněné rozhovo-
ry a Afrika, kurzy pro děti, fotografování v histo-
rických kostýmech v rozšířené podobě, koncert 
kapely Old Steamboat a dvě soutěže.   
„Skleněnými rozhovory“ ukáže veřejnosti dí-
lem fotografie skla od předního vysokoškolské-
ho pedagoga a  fotografa skla Miroslava Vojtě-
chovského, dílem však i cenné sklářské výrobky 
ze skláren Včelnička, Chlum u  Třeboně, Leno-
ra a Janštejn anebo stejně obdivuhodné práce 
ve světě uznávaných českých sklářských výtvar-
níků, jako Blanka Adensamová, Alena Matějka, 
Jan Gabrhel, Pavel Hlava, Václav Machač či Jaro-
mír a Kryštof Rybákovi. Trojrozměrné předměty, 
připomínající dnes téměř zaniklou slávu jihočes-
kého sklářství, zapůjčilo pro výstavu Jihočeské 
muzeum v Českých Budějovicích, Městské mu-
zeum v Kamenici nad Lipou a soukromí majite-
lé, další autorská díla pak jmenovaní výtvarníci. 
Výstava „Afrika – památky, zvířata, lidé“ před-

staví působivé snímky třech odlišných témat, jež 
naznačuje podtitul. Zainteresovaná veřejnost je 
srdečně zvána v pátek 11. srpna v 17.00 hodin 
na vernisáž, zahrnující jako překvapení tematic-
ký doprovodný program v rajském dvoře muzea. 
Samotná výstava sestává z prací autorů Jaromíra 
Krejčího, Milana Fialy a Vlastimila Sítaře.  

Také o  prázdninách poskytuje muzeum výuku 
v oblíbených skupinových čtyřhodinových foto-
grafických kurzech pro děti a mládež, jejichž 

výhodou je zápůjčka fotoaparátů či cenově pří-
znivý účastnický poplatek. V rámci již tradičního 
TOP týdne v J. Hradci se mohou nechat zájemci 
vyfotografovat 4.–6. srpna v muzejním ateliéru 
v  zapůjčených historických kostýmech. Vyu-
žít lze též novinku – akci „Fotografické úterky 
a čtvrtky v MF MOM“ (15., 17., 22., 24., 29., 31. 
srpna, vždy 10.00–12.00 a  13.00–16.00 ho-
din), kdy není nutné objednání předem a lze si 
s sebou přivést i zvířecí kamarády, s nimiž se foto-
grafuje v kostýmech v exteriéru muzea.
Jako každoročně dále zahraje v srpnu na nádvo-
ří bývalé jezuitské koleje pro své příznivce ka-
pela Old Steamboat, tentokrát 19. od  19.00 
hodin. Srpnovou nabídku Muzea fotografie 
a  moderních obrazových médií uzavírají dvě 
soutěže – vědomostní k výstavnímu programu 
a letní fotografická „Léto a dovolená v krásných 
jižních Čechách“. Podrobnosti naleznou zájemci  
na webových stránkách instituce www.mfmom.cz.

Eva Florová
Foto: Milan Fiala

 �Oblíbené noční prohlídky jindřichohradeckého zámku čeká několik novinek
Noční prohlídky jindřichohradeckého zámku 
patří neodmyslitelně k hlavním lákadlům hra-
deckého kulturního léta. V letošním roce při-
pravuje prohlídky nově přímo správa zámku. 
Vůbec poprvé tak budete moci v rámci prohlí-
dek nahlédnout do interiérů Adamova stavení 
a užít si procházku po osvětlených zámeckých 
arkádách.  Novinkou je také, že v prohlídkách 
bude omezen počet návštěvníků, aby všich-
ni mohli zažít a  vidět atmosféru divadelního 
představení v  nádherných kulisách nočního 
zámku. Prohlídky se konají v termínu od stře-
dy 2. do soboty 5. srpna a vzhledem k ome-
zenému počtu míst doporučujeme si je co 
nejdříve rezervovat prostřednictvím rezervač-
ního formuláře na našich internetových strán-
kách nebo při osobní návštěvě na  pokladně 
státního zámku.  
A o čem, že nové prohlídky budou? Děj se bu-
de s  nadhledem a  humorem zabývat hledá-
ním té „pravé“ Bílé paní. Prochází se chodbami 
jindřichohradeckého zámku Perchta z Rožm- 
berka, nešťastně provdaná za krutého Ja-
na z  Liechtensteina? Nebo je skutečnou Bí-
lou paní - ochránkyní a dobrou duší hradec-
kého zámku Markéta z  Hardeggu, manželka 
zlostného a  svárlivého Jindřicha II. z  Hradce, 
která sem v  bílém řeholním rouchu zajíždě-
la z krumlovského kláštera, do nějž vstoupila 
po manželově smrti? V nových Nočních pro-
hlídkách můžete s  námi společně objevovat 
„pravdu“ nebo alespoň „skoropravdu“ o  Bílé 
paní, a přitom cestovat staletími.
Termín konání: 
2-5. 8. 2017
Vstupné: 
dospělí 200 Kč, děti a studenti 140 Kč, 
děti do 6 let 50 Kč

Jan Mikeš
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
26. 8. 2017
15. Mezinárodní nábřeží paromilů 
Nám. 5. května, Smetanovo nábřeží, Eliščino ná-
břeží od 10.00 do 16.00 hodin. Ojedinělá letní 
evropská akce, určená vlastníkům parních stro-
jů či jejich replik jako vystavovatelům, i  široké 
veřejnosti, kterou historie páry zajímá. Připrave-
na i flotila parníčků i dětská železnice.

CHEB
25. - 26. 8. 2017
Valdštejnské slavnosti

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

LITOMYŠL
do 28. 8. 2017 
Smetanova výtvarná Litomyšl 2017 
Různá místa ve městě. 13. ročník výstav zahr-
nuje celkem 19 projektů a výtvarných počinů. 

POLIČKA
18. - 20. 8. 2017
Festival Polička 555
Oblíbený letní multižánrový festival, jehož 
hlavní scénou je poličské náměstí. Klasická 
hudba, jazz, rock, divadlo, věžní hudba. 

TELČ
18. - 19. 8. 2017
Historické slavnosti Zachariáše z  Hradce 
a Kateřiny z Valdštejna
Zrození nového věku Telče. Oslavy 25. výro-
čí zápisu Telče na Seznam UNESCO a 490 let 
od narození Zachariáše z Hradce
Divadlo T.E.J.P., Letní divadelní dílna, slavnost-
ní ceremonie, divadlo, historický šerm, dobo-
vá hudba, tance, sokolníci, dobový jarmark.

TŘEBOŇ
8. - 9. 8. 2017
Mezinárodní jazzová setkání  
Jazz na Masarykově náměstí. Soul Sisters, Fu-
sion Classic Goes Jazz a další jazzové lahůdky 
z domova i ciziny.

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet 
naleznete na našich webových stránkách 

www.ceskainspirace.cz
Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE
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 � VYBRANÉ SRPNOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
PO STRNIŠTI BOS
Komedie, Drama / ČR / Bioscop

Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z fil-
mu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy 
je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se 
z Prahy na venkov k příbuzným. 
Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, 
se nyní stává jeho domovem. Mladá městská rodina 
se musí přizpůsobit novému prostředí a také soužití 
pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což 
zahrnuje i velmi přísného dědečka. 
Eda má před sebou nelehký úkol: najít a obhájit své 
místo v místní klukovské partě, jejíž svět je naprosto 
odlišný od jeho městského. Čeká ho cesta k hledání 
odvahy, ale také k nečekaným rodinným tajemstvím, 
která vyplouvají na  povrch. Svět dětí a  dospělých 
se sbíhá v hledání odvahy a hrdinství. I v nelehkých 
dnech války může být totiž nejtěžší prokázat odvahu 
vůči vlastní rodině.
Film vznikl podle stejnojmenné knihy vzpomínek 
Zdeňka Svěráka a tematicky zapadá do tetralogie fil-
mů Kolja, Obecná škola a Vratné lahve, které vyprávě-
jí příběh jednoho muže na pozadí dějinných událostí 
20. století.
Hrají: Jan Tříska, Oldřich Kaiser, Tereza Voříšková, Ondřej 
Vetchý, Alois Grec, Petra Špalková, Hynek Čermák, Zde-
něk Svěrák, Zuzana Stivínová, Miroslav Táborský a další
Režie: Jan Svěrák
Hrajeme: 17. - 20. 8. a 24. - 25. 8. vždy od 17:30 ve 2D

TEMNÁ VĚŽ (The Dark Tower)
Akční, Dobrodružný / USA / Falcon

Existují i jiné světy než tyto. Temná věž Stephena Kin-
ga, ambiciozní a rozsáhlý příběh od jednoho z neju-
znávanějších světových autorů, se konečně dostává 
na filmová plátna. Roland Deschain (Idris Elba), po-
slední z řádu rytířů, vede odvěkou bitvu s Walterem 
O‘Dimem, známým též jako Muž v černém (Matthew 
McConaughey) a je odhodlaný zabránit mu ve zniče-
ní Temné věže, která svou existencí drží pohromadě 
celý vesmír. Dobro a zlo se tak ocitají v souboji, kte-
rý rozhodne o osudu všech světů, protože Roland je 
jediným, kdo je schopen Temnou věž před Mužem 
v černém ochránit.
Hrají: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, 
Claudia Kim, Fran Kranz, Abbey Lee
Režie: Nikolaj Arcel
Hrajeme: 24. – 27. 8.  od 20:00 ve 2D

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

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

3. - 4. 8. 17:30
PĚKNĚ BLBĚ
Komedie, Romantický / USA / 2D

3. - 4. 8.  20:00
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI
Akční, Thriller / USA / 2D

5. - 6. 8. 17:30
JÁ, PADOUCH 3
Animovaný / USA / 2D

5. - 6. 8.  20:00
ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA
Komedie, Drama / Španělsko / 2D

9. 8.  19:00
SUPER DUPER ALICE COOPER 
(ROCK FILM FESTIVAL)
Dokument, Hudební / USA / 2D

10. - 13. 8. 17:30
EMOJI VE FILMU
Animovaný / USA / 3D+2D

10. - 11. 8.  20:00
DVOJITÝ MILENEC
Drama, Thriller / Francie / 2D

12. - 13. 8.  20:00
KŘIŽÁČEK
Drama / ČR, Itálie / 2D

16. 8.   19:00
SVĚT PODLE DALIBORKA
Dokument / ČR / 2D

17. - 20. 8. 17:30
PO STRNIŠTI BOS
Komedie, Drama / ČR / 2D

17. - 18. 8.  20:00
ČÁRA
Krimi, Thriller/ Slovensko, UA, ČR / 2D

19. - 20. 8.  20:00
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
Horor / USA / 2D

24. - 25. 8. 17:30
PO STRNIŠTI BOS
Komedie, Drama / ČR / 2D

24. - 27. 8.  20:00
TEMNÁ VĚŽ
Akční, Dobrodružný / USA / 2D

26. 8. 13:00, 14:30, 16:00
KROPÁČEK MÁ ANGÍNU
(v rámci akce Město dětem)
Pásmo pohádek / ČSR / 2D

26. - 27. 8. 17:30
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
Animovaný / Kanada, USA, J.Korea / 2D

31. 8. - 3. 9. 17:30 (pá, so + 15:00)
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Animovaný / ČR / 3D+2D

31. 8. - 1. 9.  20:00
ZABIJÁK & BODYGUARD
Akční, Komedie / USA / 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
FREESTYLE
Skvělou podívanou nabídne v  sobotu 12. srpna 
ve Strmilově už od pravého poledne Dvora BMX, 
jež je organizátorem závodu „Dirt Jam“. V jeho rám-
ci se představí rideři v  kategoriích a  disciplínách 
profi 18+, amater, best trick a  long jump. Čtvrtý 
ročník v Dirt Parku U.KOULE slibuje parádní zába-
vu a  sportovní zážitky. Start závodních jízd je ve   
14.00 hodin. Občerstvení a muzika zajištěny!

HASIČSKÝ SPORT – ČERVENEC
Také v letošním roce soutěžní družstva Sborů dob-
rovolných hasičů nezahálejí a zpříjemňují si činnost 
účastmi na závodech v požárním útoku, které jsou 
zařazené do různých seriálů. Na Jindřichohradecku 
probíhají především tyto série: JHHL – Jindřicho-
hradecká 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, pří-
padně akce nezařazené do žádné z nich.

HÁZENÁ
Jindřichův Hradec bude od 2. srpna hostit pětiden-
ní soustředění reprezentačního týmu dorostenek. 
V  jeho rámci sehraje také dvě přípravná střetnutí 
s národním výběrem Rakouska. Zápasy se budou 
hrát v sobotu 5. 8. a následně další v neděli. Spor-
tovní fanoušci se mohou těšit rovněž na předsta-
vení hráček Házené J. Hradec, neboť v  nominaci 
hlavního reprezentačního kouče týmu W16 Micha-
la Červenky jsou i Aneta Rytířová a Michala Hause-
rová. Na poslední srpnový víkend je v J. Hradci na-
chystán jubilejní mezinárodní turnaj žen, který se 
uskuteční již podesáté, ale poprvé pod novým ná-
zvem „Nova Domus 2017“. Spolu s pořádající Háze-
nou J. Hradec se při něm v městské sportovní ha-
le prezentuje až osm družstev. Program – sobota  
26. 8.: 8.45 hodin slavnostní zahájení; 9.00 - 21.00 ho- 
din zápasy. Neděle 27. 8.: 9.00 - 15.00 hodin zápasy; 
15.10 hodin slavnostní vyhlášení výsledků.

HORSKÁ KOLA
V sobotu 12. srpna pořádá klub Smiling Bikers Ma-
líkov poosmnácté tradiční MTB maratón „Malíkov 
Open 2017“. Závod je určen pro vyznavače hor-
ských kol všech věkových vrstev, jelikož jsou připra-
vené tři různě dlouhé varianty tras. Startovní místo 
je v Malíkově nad Nežárkou, v kopci za zatáčkou, od-
kud ve 12.00 hodin vyrazí bikeři na nejdelší distanci  
(43 km), za hodinu po nich méně zdatní na kratší trať 
(25 km) a ve 13.05 hodin začnou závodit děti. Pre-

zence účastníků proběhne v době 10.00 - 11.30 ho- 
din. Organizátoři přichystali vše potřebné, tj. dvě 
občerstvovací stanice, WC, sprchy, v  cíli teplé jíd-
lo, pečené steaky, limonádu, točené pivo, tombo-
lu a živou rockovou a country muziku. Další infor-
mace podá Václav Čekal (malikovopen@seznam.cz; 
602 476 314) a web http://www.malikovopen.cz/.
Program: 10.00 - 11.30 hodin prezence; 12.00 ho-
din start dlouhá trať; 13.00 hodin start krátká trať; 
13.05 hodin start děti; 15.45 hodin konec závodu; 
16.00 hodin vyhlášení výsledků; 17.00 hodin loso-
vání tomboly, volná zábava.

JEZDECTVÍ
U  zámeckého parku v  České Olešné se v  sobotu  
19. srpna od 9.30 hodin uskuteční pátý ročník ak-
ce „Den s koňmi na zámku 2017“. Opět půjde o po-

hodové závodění nejen na parkúrech, ale v progra-
mu je kupříkladu i  jízda zručnosti. Pořadatelem je 
Zámecká stáj Č. Olešná – Parta ze zámku. Program: 
I. – ukázka her (jízda zručnost); II. – hobby soutěž 
do 60 cm (Cena JK Dvůr Dvořák Žirovnice); III. – hob-
by do 80 cm (Cena Města Strmilov); IV. – hobby sou-
těž stupně ZM 90 cm (Cena Družiny Dačice, s.r.o.);  
V. – hobby soutěž stupně Z 100 cm s jedním rozeska-
kováním (Cena Preminu); VI. – hobby soutěž Zámec-
ké derby 90 cm (Cena Velkostatku Č. Olešná, s.r.o.).

KOPANÁ
Tradiční fotbalový turnaj se v sobotu 5. srpna bude 
konat v  Kunžaku. Začátek úvodního zápasu „Me-
moriálu M. Řeháka“ je ve 13.00 hodin. 

NOHEJBAL
Dva antukové kurty v areálu TJ Lokomotiva ve Ve-
selí nad Lužnicí budou v permanenci při jubilejním 
XX. ročníku turnaje „O pohár Veselska“. Konat se bu-
de v neděli 27. srpna od 8.30 hodin a hlavní pořada-
tel Vít Rada (nohejbal@vitrada.cz) upozorňuje, že je 
do soutěže možno přijmout pouze prvních dvacet 
přihlášených trojic. Hrát se bude na 3 dopady o tro-
feje v podobě pohárů a další věcné ceny. Občerst-
vení je zajištěno.

PLAVÁNÍ
Vlkovská pískovna u Veselí nad Lužnicí bude v nedě-
li 13. srpna dějištěm již XVII. ročníku závodu v dálko-
vém plavání „Veselská hodinovka“. Program nabízí 
několik různě dlouhých tratí pro každého, popla-
ve na dvou okruzích, a sice pětisetmetrovém a dva 
a půlkilometrovém. Hlavní závod měří 5 km. Závo-
dit od 10.00 hodin budou žákovské, kadetské, do-
rostenecké, dospělé a veteránské kategorie. Samo-
zřejmostí je rovněž kilometrové klání pro veřejnost. 

Program: 9.00 - 9.45 hodin prezence; 9.45 - 9.55 ho- 
din kontrola startovních čísel, rozprava; 10.00 ho-
din hlavní závod 5 km; 10.00 hodin závod 10 km 
(dorost, dospělí, masters); 10.30 hodin závod 1 km; 
11.30 hodin závod 3 km; 13.30 hodin zakončení.

RYBÁŘSKÝ SPORT
Tradiční dvoudenní závod dvojic „Třeboňský kapr 
2017“ se na rybníku Rožmberk bude konat o víken-
du 26. - 27. srpna. Start již XXII. ročníku je nachys-
tán na sobotních 5.30 hodin až 7.00 hodin, kdy je 
na  programu prezence a  losování míst úvodních 
dvou kol. Největší soutěž na chovné vodě v ČR vy-
vrcholí nedělním slavnostním vyhlášením výsled-
ků v 16.00 hodin. Program – pátek 25. 8.: 18.00 ho- 
din občerstvení a zábava u rybníka. Sobota 26. 8.: 
5.30 - 7.00 hodin prezence a losování míst 1. a 2. kola; 
7.00 - 10.00 hodin I. kolo závodu; 13.00 - 14.00 ho-
din přestávka a výměna stanovišť; 14.00 - 19.00 ho-
din II. kolo závodu; 19.00 hodin občerstvení a zá-
bava u rybníka s folkovou kapelou. Neděle 27. 8.:  
5.30 - 7.00 hodin prezence a losování míst 3. a 4. kola; 
7.00 - 10.00 hodin III. kolo závodu; 10.00 - 11.00 ho- 
din přestávka a výměna stanovišť; 11.00 - 14.00 ho-
din IV. kolo závodu; 16.00 hodin slavnostní vyhláše-
ní výsledků.

SOFTBAL
Představovací náborové odpoledne chystá soft-
balový klub Pharaon J. Hradec. Uskuteční se v so-
botu 26. srpna od 13.00 hodin v rámci akce „Měs-
to dětem 2017“ v  jindřichohradeckých Husových 
sadech. Softballisté svůj stánek rozloží na palouku 
před vchodem do Domu dětí a mládeže.

SPORT PRO VŠECHNY
Velmi oblíbenou soutěží se v létě stalo týmové klá-
ní, které se uskutečňuje pod názvem „Chlapi sobě 
2017“.  Letos se v Polšti bude konat už patnáctý roč-
ník, a to v sobotu 12. srpna od 13.30 hodin. Za vel-
kého diváckého zájmu proběhnou boje v podivně 
pojmenovaných netradičních disciplínách, napří-
klad v minulosti nazvané Zlá tchýně, Pivní jump či 
Sloní klus. Po skončení závodu začne ve 20.00 ho-
din rocková zábava s kapelou Zaživa z Lásenice.

TAEKWON-DO ITF
Celkem třikrát se v Třeboni sejde reprezentační se-
niorský výběr České republiky, který je v přípravě 
na XX. mistrovství světa. První dvě soustředění se 
budou konat v srpnu (18. 8. - 23. 8.) a na přelomu 
září (30. 8. - 3. 9.). Světový šampionát seniorů se pak 
v osmi dnech uskuteční v severokorejském Pchjon-
gjangu od čtvrtka 14. září.

TENIS
Turnaj mladších žáků kategorie C přichystal Tenis 
klub Jindřichův Hradec. Uskuteční se od  soboty  
19. do pondělí 21. srpna na třech antukových dvor-
cích v tenisovém areálu v Röschově ulici. „Příznivci 
dobrého sportu jsou srdečně zváni,“ uvedl David 
Matoušek, kapitán TK J. Hradec, jenž při turnaji bu-
de působit v roli vrchního rozhodčího.

TURISTIKA
Sdružení Volba pro Slavonicko pořádá v  pondě-
lí 7. srpna již poosmé „Úplňkový pochod za  jese-
teřím úplňkem“. Je určen pro každého, přičemž je 
účastníkům doporučeno, aby své ošacení opatřili 

Místo Datum Start Liga Kolo Název
Frahelž sobota 5. srpna 13:00 VCT 9. O pohár SDH Frahelž
Chotěmice sobota 12. srpna 11:00 THL 10.
Studená sobota 12. srpna 13:00 JHHL 9.
Příbraz sobota 12. srpna 13:00 VCT 10. O pohár obce Příbraz
Nová Bystřice sobota 19. srpna 13:00 O pohár SDH N. Bystřice
Rapšach sobota 19. srpna 13:00 VCT 11.
Lužnice sobota 19. srpna 19:30 O pohár kempu Lužnice 2017
Počátky neděle 20. srpna 9:00 TFA – Počátecký železný hasič
Hamr sobota 26. srpna 13:00 VCT 12. Memoriál Františka Outlého
Zahrádky sobota 26. srpna 13:00 JHHL 10.
Žirovnice sobota 26. srpna 20:00 PLPÚ 13. O perleťovou plaketu
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PLAVÁNÍ
Vynikajícími výsledky a výkony se při Letním poháru – Čechy 
desetiletých plavců prezentovala Karolína Kůrková. V  Mladé 
Boleslavi, kde se závod konal, získala dvě zlaté a  tři bronzo-
vé medaile. Přebornicí Čech se stala na  kraulové dvoustovce 
a  čtyřstovce. Na  delší distanci zvítězila impozantně s  násko-
kem rovných 36 sekund! Bronzy vybojovala na znakařské pa-
desátce a stovce a také na 100 metrů volný způsob.

Foto: Marcela Kůrková

 � Kdy za sportem?
Kopaná – TJ Sokol JH – ženy divize D – Čechy
kolo 1. VS Plzeň – JH ne 27. 8. 16:30
Kopaná – FK JH 1910 – muži krajský přebor Ondrášovka
kolo 1. JH – Dražice so 12. 8. 10:30
kolo 2. Olešník – JH so 19. 8. 17:00
kolo 3. JH – Katovice so 26. 8. 10:30
Kopaná – FK 1910 JH – starší žáci, krajský přebor ČEZ
kolo 1. JH – Zliv so 26. 8. 10:00
Kopaná – FK 1910 JH – mladší žáci, krajský přebor ČEZ
kolo 1. JH – Čtyři Dvory so 26. 8. 11:45
Kopaná – FK 1910 JH B – muži, I. A třída – skupina B
kolo 2. Lom – JH B ne 20. 8. 17:00
kolo 3. JH B – Planá n./L. so 26. 8. 14:30
Kopaná – FK 1910 JH – dorost, I. A třída ČEZ – skupina C
kolo 1. JH – Týn n./V. ne 27. 8. 10:00
Florbal – FK Slovan JH – muži, Pohár České pojišťovny – skupina B
kolo 1. JH – Soběslav so 26. 8. 17:00
kolo 1. Strakonice – JH so 26. 8. 17:00
kolo 1. JH – Texas Praha ne 27. 8. 17:00
kolo 1. Vosy Praha – JH ne 27. 8.

Etapový závod Okolo jižních Čech začne i končí v J. Hradci
Pět etap obsahuje V. ročník mezinárodního zá-
vodu v  silniční cyklistice „Okolo jižních Čech 
2017“. Celkově mě-
ří 606 kilometrů, 
uskuteční se v  ter-
mínu 30. 8. až 3. 9., 
je určen pro čtyř až 
šestičlenné profesi-
onální kontinentál-
ní stáje, národní, regionální, klubová družstva 
a kontinentální UCI týmy.
Lze se těšit na start kupříkladu celků z Nizoze-
mí, Dánska, Maďarska, čtyř týmů z  Rakouska, 
Itálie, Belgie (Lotto Soudal), Švýcarska, ČR a dal-
ších zemí. Nejlepší závodník celkové klasifikace 
získá žlutý trikot, pro vítěze vrchařské soutěže je 
určen puntíkatý dres, zelené triko vyhraje sprin-
terský král a bílý trikot bude brát nejvýše posta-
vený jezdec kategorie U23. Jindřichův Hradec 
bude dějištěm celé úvodní a tradičně cílovým 
městem závěrečné etapy.
I. etapa: J. Hradec – časovka družstev (2 km)
Technicky náročným prologem jindřichohradec-
kými ulicemi, uličkami a zákoutími etapový zá-
vod odstartuje ve středu 30. srpna v 17.00 hodin 
z I. nádvoří Státního hradu a zámku. Bude tam 
mít o kousek výš také cíl, a sice na III. nádvoří. Tra-
sa vede kolem Domu gobelínů, dále Dobrovské-
ho ulicí k Balbínovu náměstí a Nežárecké bráně. 

Hned za ní družstva prudce zabočí vpravo na cy-
klostezku a vydají se do Mertových sadů, u školky 
v Röschově ulici zahnou napravo do spojovačky 
s ulicemi Gymnazijní a Janderovou. Na křižovat-
ce za cukrárnou Kaštánek zatočí vpravo do Kos-
telní ulice, po které objedou kostel Nanebevze-
tí Panny Marie. Následně zahnou doleva do ulice 
Za  Kostelem a  průjezdem Staré radnice se do-
stanou na náměstí Míru. Projedou okolo souso-
ší Nejsvětější Trojice a na začátku Komenského 
ulice je čeká prudká zatáčka doleva a po dvaceti 
metrech další, ale vpravo do Dobrovského ulice, 
jíž budou sprintovat k cílové metě.
II. etapa: Č. Budějovice – Tábor (135 km)
Start: 14.00 hodin Č. Budějovice – náměstí Pře-
mysla Otakara II. Cíl: 17.00 - 18.00 hodin Tábor – 
odpočinková zóna Komora.
III. etapa: Č. Velenice – N. Bystřice (152 km)
Start: 13.00 hodin Č. Velenice – sídliště Na Sa-
dech. Cíl: 16.00 - 17.00 hodin N. Bystřice – Mí-
rové náměstí.
IV. etapa: Třeboň – Kaplice (163 km)
Start: 12.00 hodin Třeboň – Masarykovo ná-
městí. Cíl: 16.00 hodin Kaplice – náměstí/No-
vohradská ulice.
V. etapa: Dačice – J. Hradec (154 km)
Start: 11.00 hodin Dačice – Havlíčkovo náměs-
tí. Cíl: 14.00 - 15.00 hodin J. Hradec – Klášter-
ská ulice.

 � CYKLISTIKA

Jindřichohradecký florbalový turnaj se koná pošesté
Kvůli opravám jindřichohradecké městské 
sportovní haly byl posunut termín největšího 
jihočeského letního turnaje, který nese název 
„SBHBC – South Bohemia HB Beton Cup 2017“, 
do druhé poloviny srpna. Na jeho atraktivnos-
ti to ovšem nic neubralo, ba právě naopak. 
V  mužské kategorii totiž bude k  vidění hned 
trio týmů z nejvyšších soutěží Slovenska a ČR! 
Dohromady se představí 18 družstev, tucet 
mezi muži a šest v ženách. Odehrán během tří 
dnů bude maratón 43 zápasů, z toho minimál-
ně ve 4 nastoupí muži pořádajícího FK Slovan  
J. Hradec a  nejméně třikrát jejich klubové ko-
legyně mezi ženami. Turnaj proběhne ve dnech 
18. - 20. srpna, přičemž každý den program zač- 
ne v 8.00 hodin. Názvy vítězných celků budou 
známé v neděli okolo 20. hodiny.
Účastníci – ženy: FBC Plzeň, divoká karta,  
1. FbK Tábor, FK Slovan J. Hradec, TJ Centropen 
Dačice, FBC Mikuláš Prešov.
Muži: FBC Kutná Hora, FbO Florko Košice (ex-
traliga SR), FBC Piráti Sokol Chrudim, FBC 

Pullo Trade Česká Lípa (superliga ČR), TJ Cen-
tropen Dačice, FK Slovan J. Hradec, Spar-
tak Pelhřimov, FBC Mikuláš Prešov (extraliga 
SR), FBC Strakonice, Pacovští Honzíci, FBC Ští-
ři Č. Budějovice (obhájce), Florbal Soběslav.
Základní program – pátek 18. 8.: 8.00 hodin 
Soběslav – Č. Budějovice 
(muži C); 9.50 hodin J. Hra-
dec – Pelhřimov (muži B); 
18.30 hodin J. Hradec – Pre-
šov (ženy II.); 19.15 hodin 
Prešov – J. Hradec (muži B); 
21.00 hodin Košice – Chru-
dim (muži A). Sobota 19. 8.: 8.00 hodin Stra-
konice – Č. Budějovice (muži C); 11.00 hodin  
J. Hradec – Dačice (muži B); 14.50 hodin Dačice –  
J. Hradec (ženy II.); 15.35 hodin osmifinále I. mu-
ži; 16.35 hodin čtvrtfinále I. ženy; 21.00 hodin 
osmifinále IV. muži. Neděle 20. 8.: 8.00 hodin 
čtvrtfinále I. muži; 12.15 hodin semifinále I. že-
ny; 13.15 hodin semifinále I. muži; 18.15 hodin 
finále ženy; 19.15 hodin finále muži.

 � FLORBAL

DALŠÍ POZVÁNKY KE SPORTU TAKÉ NA: http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

reflexními prvky a případně si vzali hole na nordic-
walking. Sraz ke zhruba devadesátiminutovému ve-
černímu výšlapu je v 19.30 hodin u hasičské zbrojni-
ce ve Slavonicích.

VESLOVÁNÍ
Tradiční veslařskou regatu, jež se pod názvem „Cha-
lupa Cup“ konala každým rokem na podzim, čeká 

při oslavě čtvrtstoletí přesun na srpnový termín. Zá-
vod, který na rybníku Vajgar uskutečňuje jindřicho-
hradecký Veslařský klub na počest devětačtyřiceti-
letého Václava Chalupy, slavného rodáka z J. Hradce, 
se bude konat v  sobotu 12. srpna. Na  pořadu je  
41 disciplín pro jednočlenné až čtyřčlenné posádky. 
O týden později se veslaři přesunou na třeboňský 

rybník Svět, kde se 19. - 20. srpna pojede „Třeboňská 
regata“ s mezinárodní účastí. Rozsahem o dost větší 
závod nabídne 62 disciplín, mj. kilometrové rozjížď-
ky veslařů s handicapem. Spolu s regatou v J. Hradci 
bude akce v Třeboni započítána do nově vzniklého 
„Jihočeského poháru“.

Roman Pišný
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POROD- 
NOST POBÍDKA REGISTR.

TUNA
CHEM. ZN.
KYSLÍKU ZŘÍTELNICE NEJVYŠŠÍ

KARTA
CHEM. ZN.

SODÍKU
MPZ

ITÁLIE ELÁN
PLOŠNÉ
 MÍRY

(ARY, SLOV.)
MILIMETR

SOUČÁST
TKALCOV-

SKÉHO
STAVU

ITALSKÝ
SOUHLAS

4. ČÁST 
TAJENKY

INICIÁLE
SKLADATELE

SMETANY

ŽENSKÝ
HLAS

JMÉNO
McBAINA

SYMETRÁLA

DOUŠKA
V DOPISE

PAŽE
(ANGL.)

ZÁVODNÍ
RADA

JAPONSKÁ
MÍLE

PŘEZD. GEN.
EISENHOWERA

1. ČÁST 
TAJENKY

CYKLO-
HEXANON SKOBA

PODNIK
V HLINSKU

OTEC
(KNIŽ.)

PŘEDLOŽKA

OZNAČ.
ČS. LETADEL

TADY

OXID
VADNATÝ

ŘÍM. ČÍSL.
499

VADA
DŘEVA

2. ČÁST 
TAJENKY

ČERVENÝ
DUŽNATÝ

PLOD

ORG. SPOJ.
NÁRODŮ

KOST
(ANATOM.)

RYBÁŘSKÁ
SÍŤ

DECITUNA

SKOČENÍ

RUMUNSKÁ
LETEC. SPOL.

POPLATEK
PAPEŽI

HLT
JIHOAMER.

PŘEŽVÝ-
KAVEC

UMĚLÝ
JAZYK

STARO-
GERMÁNI

POUZDRO

ST. SPZ
ZNOJMO

JIH

ZELENINOVÝ
POKRM

KULOVITÁ
BAKTERIE

ZAŘÍZENÍ
VINAŘE
KARETNÍ
BARVA

ČIN
(ANGL.)

VELBLOUD
DVOUHRBÝ

SYMBOL

INIC. REŽ.
LAMAČE

FRANC. ČLEN
URČITÝ

ČERVENÝ
(NĚM.)

HAROLD
LLOYD

POPRAVČÍ

UMĚLÁ
TKANINA

PODLE

NÁPORY

VOUSY
POD NOSEM

RUSKÝ
SOUHLAS

VÍŘENÍ

PŘITAKÁNÍ

ŘÍM. ČÍSL.
500

INDONÉSKÝ
OSTROV

ČIRÁ
TEKUTINA

ŘÍM. ČÍSL.
550

CHEM. ZN.
PLATINY

LYSÝ

CHLUPY
NAD OKEM

STAROVĚKÝ
STÁT

ŠPANĚLSKÉ
MĚSTO

SVÍTIDLO

ČÁST
ÚST

KREVNÍ
PODLITINA

ROHOVNICKÝ
ÚDER

HERECKÁ
ÚLOHA

OBCHODNÍ
SRÁŽKA

INIC. HERCE
ČEPKA

SOLMIZ.
SLABIKA

HAD Z KNIHY
DŽUNGLÍ

STARÝ
NÁZEV
TOKIA

DRUH
OŘECHOVCE

KRUHY

CHEM. ZN.
UHLÍKU

KLUB
ANGAŽOV.
NESTRA-

NÍKŮ

3. ČÁST 
TAJENKY

DOMINANTOU RYBNÍKA
VAJGAR JE OSTROV, 

KTERÝ DAL VYBUDOVAT 
V ROCE 1860 HRABĚ

JAROMÍR ČERNÍN PRO 
SVOJI PANÍ KAROLÍNU, A TO...

NÁPOVĚDA: 
ARM, RI, ANÁT, ACT,

SUMATRA, ÁVILA, EDO,
PEKAN, ELAM, ROT

HÁZENÁ
Na šestidenním házenkářském mezinárodním turnaji ve Slovinsku předvedly 
fantastické výkony hráčky Házené Jindřichův Hradec, které v šestnáctičlenné 
kategorii dorostenek triumfovaly. Všech osm zápasů při XXV. ročníku turnaje 
„Eurofest 2017“ přitom odehrály pouze v základním složení 6+1! Postupně 
porazily maďarské JTFD SE 20:12 a HTE 22:15, dánský Frederikshavn A 12:10, 
Sporting Nelo B z Belgie 17:6, Sportschule Frankfurt (Německo) 16:10, Kolo-
nowskie (Polsko) 20:6, ŽRK Izola (Slovinsko) 13:9 a v dramatickém finále fran-
couzský Stages NK22 po penaltovém rozstřelu 20:19 7M. Na fotografii se ze 
zisku zlatých medailí a cenné trofeje zleva radují Kristýna Plucarová, Simona 
Březinová, Natále Tržilová, Barbora Jírová, Lucie Frühaufová, brankářka Klára 
Haňková a vepředu s pohárem Aneta Rytířová.

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

1. srpna, 12:30, 17:30, 15:00, 20:00 hod.
TOP TÝDEN 2017
Filmové úterý - Šmoulové: Zapomenutá 
vesnice, Špunti na vodě
KD Střelnice

2. srpna, 11:00 - 18:00 hod.
TOP TÝDEN 2017
Středa u vody - zábavné odpoledne
Aquapark

2. srpna, 18:00 hod.
FIT DANCE A SALSA
Kurzy tance 
Další termíny 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8.
Plovárna Vajgar

2. srpna, 19:00 hod.
TOP TÝDEN 2017
JH Swing band - koncert
atrium Muzea fotografie a MOM

3. srpna, 10:00 - 17:00 hod.
TOP TÝDEN 2017
TOP dílny pro děti i dospělé
Dům gobelínů

3. srpna, 16:00 hod.
TOP TÝDEN 2017
Nebeklíče od Landfrasů, Knižní 
bestseller 19. století  - vernisáž výstavy
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

4. srpna, 10:00 - 17:00 hod.
TOP TÝDEN 2017
TOP dílny pro děti i dospělé
Dům gobelínů

4. srpna, 10:00 - 17:00 hod.
TOP TÝDEN 2017
TOP fotografování v historických 
kostýmech
Muzeum fotografie a MOM

4. srpna, 16:00 hod.
TOP TÝDEN 2017
X-TET - koncert vokální skupiny
Dům gobelínů

18. srpna, 19:19 hod.
CYRANO DE BERGERAC aneb Sám 
proti dvaceti osmi
Představení jednoho herce 
- účinkuje Antonín Kaška
Langrův dům - atrium

19. srpna, 17:00 hod.
JAZZOVÝ VEČER
Účinkuje Old Steamboat jazz band
Muzeum fotografie a MOM

23. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje Bonsai č. 3
atrium Muzea fotografie a MOM

23. srpna, 21.00 hod.
HŘÍŠNÉ VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM 
HRADCEM
Hraná kostýmovaná představení 
o méně známé historii 
Jindřichova Hradce 
Další prohlídky 25., 27., 29. 8., 1. a 3. 9.   
Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí

25. srpna, 20:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍD-
KA KOSTELA sv. JANA KŘTITELE
Komentovaná prohlídka
Kostel sv. Jana Křtitele

26. srpna, 10:00 hod.
XXIV. SETKÁNÍ VÁLEČNÝCH LETCŮ 
V JINDŘICHOVÉ HRADCI
Muzeum Jindřichohradecka

26. srpna, 13:00 hod.
MĚSTO DĚTEM ANEB CIRKUS 
V PARKU
Veselé rozloučení s prázdninami pro 
všechny děti a jejich rodiče
Městský park

26. srpna, 20:00 hod.
Giuseppe Verdi „AIDA“
Opera na Státním hradu a zámku 
V hlavních rolích Eva Urbanová, Ivana 

4. srpna, 19:00 hod.
TOP TÝDEN 2017
Piňakoláda - koncert, náměstí Míru

4. srpna, 20:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA sv. JANA KŘTITELE
Komentovaná prohlídka
Kostel sv. Jana Křtitele

5. srpna, 10:00 - 17:00 hod.
TOP TÝDEN 2017
TOP fotografování v historických 
kostýmech
Muzeum fotografie a MOM

5. srpna, 19:00 hod.
TOP TÝDEN 2017
Jindřichohradecký Big band - koncert
náměstí Míru

6. srpna, 10:00 - 17:00 hod.
TOP TÝDEN 2017
TOP fotografování v historických 
kostýmech
Muzeum fotografie a MOM

6. srpna, 10:00 hod.
TOP TÝDEN 2017
Klaret - Strážský výběr - koncert
náměstí Míru

9. srpna, 20:30 hod.
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Muzikál
Státní hrad a zámek, III. nádvoří

11. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkují Brontosauři Revival
náměstí Míru

13. srpna, 18:00 hod.
POCTA PETRU NOVÁKOVI
Koncert - Jiří Sulženko, Táňa Vejvodová, 
Aneta Mazancová - zpěv, David Švec - 
klavír, Petr Přibyl - viola, klávesy, zpěv 
a skupina Organum
Kostel sv. Jana Křtitele

Veberová, Paolo Lardizzone. Orchestr, 
sbor a balet Divadla J. K. Tyla v Plzni
Státní hrad a zámek, III. nádvoří

30. srpna, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkují Jen tak tak
atrium Muzea fotografie a MOM

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

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

KAREL HUNĚK - OBJEKTY,  
JIŘÍ VŠETEČKA - FOTOGRAFIE 
- Muzeum Jindřichohradecks 
- Výstava potrvá do 27. 9. 2017

POZVÁNKY NA ZÁŘÍ
Městské akce: Ostatní akce:
•    7. 9.  „BOSÉ NOHY V PARKU“ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SKUPINY A

• 12. 9.  EDITA KEGLEROVÁ, JULIE BRANÁ A PETR WAGNER – KONCERT KPH

• 17. 9.  KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA – DIVADELNÍ POHÁDKA

• 20. 9.  „BLÁZINEC“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY B

• 22. – 24. 9.  „ XXIII. SLAVNOSTI ADAMA MICHNY Z OTTRADOVIC“

• 23. 9.  SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

• 24. 9.  SENIOR KLUB

•         2. 9.   ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU

•     8. – 9. 9.   PIVNÍ SLAVNOSTI

•      15. 9.   KVĚTINOVÉ ODPOLEDNE

•      29. 9. – 1. 10.  DADAINSPIRAČNÍ DNY


