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Zámecké prostory budou hostit již dvacátou 
Jindřichohradeckou činohru

TOP týden 2018 nabídne koncerty, tvořivé dílny
i adrenalinovou show 

Letošní TOP týden je nabitý několikadenním 
maratonem kulturních a  společenských akcí, 
na které se mohou těšit obyvatelé a návštěv-
níci našeho města.  

Na  představení Jindřichohradecké činohry, 
která se v  letošním roce představí na  nádvoří 
našeho zámku již po  dvacáté a  slaví tedy vel-
ké výročí, se můžete těšit 6. a 7. července 2018 

od  21.30 hodin. Pro tuto příležitost jsme vy-
brali komedii Třetí zvonění Václava Štecha 
(1859-1947), učitele, spisovatele, dramatika, no-
vináře, zakladatele Divadla Uránie, ředitele praž-

ského Městského divadla Na Královských Vino-
hradech a  posléze Národního divadla v  Brně, 
otce slavného historika umění V. V. Štecha.
Václav Štech byl autorem humoresek, novel, 
románů, a  dokonce i  naučných spisů. V  dra-
matické tvorbě se věnoval méně úspěšně 
i dramatu, ale největší úspěch měly jeho ko-
medie: Třetí zvonění z  roku 1900, které bylo 
i  úspěšně zfilmováno v  roce 1938 s Theodo-
rem Pištěkem a Oldřichem Novým v hlavních 
rolích, Deskový statek z  roku 1908 o  tajné 
sňatkové kanceláři, Habada a  Jordán z  roku 
1911 ze školského prostředí a David a Goliáš 
z roku 1918 o pražských volbách.

(pokračování na str. 2)

V  pátek 27. července v  19.00 hodin pro-
běhne koncert Jazzování v  jezuitské koleji 
v  prostorách atria Muzea fotografie a  MOM. 
Hrají: Jiří Růžička – klávesové nástroje, Dušan 
Hanzlík – kontrabas, Jaromír Helešic – bicí, Ja-
kub Doležal - tenor saxofon, Ladislav Kopecký 
– trombon a další hosté. Zpívají Eva Emingero-
vá, Jiří „Šlupka“ Svěrák.
V  sobotu 28. července v  16.00 hodin se 
na náměstí Míru bude odehrávat vystoupení 
Timbersports® Show. Adrenalinová nevšed-
ní show – sekery, které holí, ruční pily dlouhé  
2 metry, motorové pily s výkonem přes 70 ko-

ní, řetězy řítící se rychlostí přes 200 kilometrů 
v hodině, silní chlapi, férový sport. Dovedností 
soutěže pro dospělé diváky a soutěže pro dě-
ti a ženy. Ukázka 6 disciplín Timbersports zá-
vodní formou, včetně motorové pily HOT SAW 
s výkonem přes 70 ps.
V 19.00 hodin se koná koncert skupiny Clay-
more hrající hudbu ve  stylu gaelic-rocku in-
spirovaného skotskou a  irskou hudbou, oko-
řeněného o  specifický zvuk skotských dud 
a tanečnicemi skotských tanců.

(pokračování na str. 17)
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 � Zámecké prostory budou hostit již dvacátou Jindřichohradeckou činohru
(pokračování ze str. 1)

Václav Štech napsal komedii Třetí zvonění ro-
ku 1900, ve svých jedenačtyřiceti letech, tedy 
v době největšího tvůrčího rozmachu. Námět 
nosil v  hlavě delší dobu. Městečko Neklisy je 
ve  skutečnosti Slaný, kde prožil dětství i  učil 
na obecní škole. Podle události, které byl sám 
svědkem, sepsal bláznivou historii svatby v ro-
dině starosty, která sice hýbe celým městeč-
kem, ale o  které se do  poslední chvíle neví, 
jestli se uskuteční nebo ne. Z  nevinného ne-
dorozumění vznikne řetěz složitých a zdánlivě 
neřešitelných situací, které jsou zdrojem napě-
tí i  komiky. Klasická komedie Václava Štecha 
není jen o  zmatcích kolem jedné svatby, ale 
také o svérázných představách místních hod-
nostářů o řízení věcí veřejných. Svatba se na-

Odpovědi zasílejte nejpozději do  15. dne 
aktuálního kalendářního měsíce na  adre-
su: kozlova@jh.cz nebo na  adresu: Informač-
ní středisko Město Jindřichův Hradec, Panská 
136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeň-
te připojit své jméno a příjmení a také adresu, 
popř. telefonní číslo, na kterých vás budeme 
moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. 
Správná odpověď z minulého čísla: 
V budově bývalého pivovaru pobýval v le-
tech 1831–1835 hudební skladatel Bedřich 
Smetana.
Výherkyní se stává: 
Dana Čekalová z Otína. Blahopřejeme.

Redakční rada JH zpravodaje
Nejničivější požár 
Bylo úterý 19. května. V Jindřichově Hradci se 
v ten den konal výroční trh a město bylo plné 
kupců, formanských vozů, kramářských bu-
dek a návštěvníků z blízkého i dalekého oko-
lí. Těsně před jedenáctou hodinou zpozoroval 
městský strážník Jakub Holeček hustý dým 
vycházející z domu kotláře Hiebera. 
Než však mohl přivolat pomoc, zachvátily pla-
meny i  střechy okolních budov. Oheň se vět-
rem rozšířil tak rychle a mocně, že během pat-
nácti minut stály v plamenech nejen všechny 
domy v  okolí náměstí, ale i  boudy a  trhové 
stánky. Všechny pokusy o uhašení požáru a zá-
chranu města byly kvůli zuřícímu větru bezvý-
sledné a zakrátko se vše uvnitř městských hra-
deb stalo obětí červeného kohouta. 
Neúprosný oheň, jehož poslední plameny prý 
bylo možné spatřit ještě po  čtrnácti dnech, 
proměnil během tří dnů dvě třetiny města 
v žalostné trosky. Sice se podařilo zabránit roz-
šíření požáru na zámek, zničeno však bylo 318 
domů, farní kostel i s proboštstvím, bývalá je-
zuitská kolej a seminář, radnice, městský špitál 
a kostel sv. Jana Křtitele, kostel i klášter františ-
kánský, klášteříček a řada dalších objektů. 
Následky tohoto požáru byly tragické. Ve měs-
tě uhořelo 29 lidí (nejstaršímu Matyši Urayovi 
bylo 75 let, nejmladšímu Václavu Lustigovi te-

prve 15 dní). Za  několik dnů následkům zra-
nění podlehl také františkánský duchovní Löw 
a při opravě farního kostela přišli o život ješ-
tě dva pokrývači, když se na  ně zřítila klen-

ba. Škoda na nemovitostech byla odhadnuta 
na šest miliónů zlatých.
Víte, který rok se tak tragicky zapsal do his-
torie Jindřichova Hradce? 

konec konat bude, dokonce své štěstí tu najde 
i druhá dvojice a také obecní zájmy se podaří 
spojit s těmi soukromými. Do hlavní role vdo-
vy Kváčkové jsme s režisérem Josefem Nechut-

ným obsadili členku Divadla Na Vinohradech 
Andreu Černou, do  role ženicha advokáta 
Hudce člena Divadla J. K. Tyla v Plzni Milosla-
va Krejsu, půvabnou nevěstu Růženku ztvární 
Adéla Ratajová, jejího otce purkmistra Sadílka 
Jiří Langer, básníka Hvězdínského Adam To-
mek a v dalších rolích uvidíte členy Divadelní 
společnosti Jablonský Hanu Proxovou, Ladi-
slavu Ratajovou, Martinu Valáškovou, Emanu-
ela Krejcara, Michala Palaugariho, Pavla Prudi-
la, Aleše Růžičku a další.
Další podrobnosti včetně obsazení najdete 
na webových stránkách: www.akaska.cz nebo 
www.jh.cz.

Antonín Kaška
Foto: archiv Antonína Kašky
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Poděkování
Vážené dámy, pánové, představitelé složek, 
činorodí občané,
přijměte tímto prosím mé osobní poděkování za  Vaši 
spolupráci a čas, který jste věnovali přípravám i samot-
né realizaci uplynulých Dnů města. Nabídli jste svým 
dílem všem našim spoluobčanům i návštěvníkům Jin-
dřichova Hradce obsahově rozsáhlou a nad míru pest-
rou nadílku příležitostí k prožití těchto svátečních dnů, 
jež byly zároveň připomínkou 725 let od okamžiku, kdy 
Jindřichův Hradec nabyl statutu města. Aby informa-
ce o Vašem příspěvku zůstala uchována, minimálně ja-
ko historická zpráva budoucím generacím, dovoluji si 
Vás uvést v následujícím veřejném výčtu, a ještě jednou 
Vám tak vzdát hold za Vaši účast:
• Státní hrad a  zámek Jindřichův Hradec v  čele 

s kastelánem Mgr. Janem Mikešem
• manželé Sabina a Jiří Langerovi
• Muzeum Jindřichohradecka
• Ing. Rudolf Střítecký
• Obec baráčníků Kunifer – Jindřichův Hradec
• zástupci cechů a  samosprávy partnerského 

města Zwettlu
• Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec

• příslušníci Policie ČR a městské policie
a v neposlední řadě zaměstnanci města 

Jindřichova Hradce a  jím zřizovaných 
společností.

S poděkováním a úctou
Stanislav Mrvka, starosta města

 �Oslavili jsme výročí města
V letošním roce slaví Jindřichův Hradec 725 let 
od  doby, kdy byl poprvé nazván městem, 
a  právě k  tomuto významnému výročí se te-
maticky vázaly Dny města, které proběhly 
v centru a na jindřichohradeckém zámku prv-
ní červnový víkend. V  pátek 1. června zahrá-
la na  Masarykově náměstí Počátecká kape-
la a  v  16.30 hodin  vyšel velkolepý  historický 
průvod ze zámku, přes Masarykovo náměs-
tí  na  náměstí Míru, kde byl  připravený  tema-
tický program 725 let historie Jindřichova 
Hradce. V  19.00 hodin  pak byla na  náměstí 
Míru zahájena  vernisáž výstavy k  výročí zalo-
žení města a ve 20.00 hodin vystoupil na ná-
městí  swingový orchestr Zatrestband z  Třeš-
tě. Po  koncertě byl na  budovu staré radnice 
promítán  historický 3D mapping  doplněný 

UDÁLOSTI Z RADNICE

 � Fotbalový zápas v Edelhofu přinesl výhru Zwettlu
Ve středu 23. května 2018 navečer se ve sportov-
ním areálu Edelhof uskutečnilo přátelské fotbalo-

vé utkání mezi týmy FK Jindřichův Hradec 1910 
a SC Sparkasse Zwettl. Po únorové výhře Hrade-

čáků 9:0 si tentokrát výhru připsalo družstvo do-
mácích 3:2. Zápas zahájili slavnostním výkopem 
starosta města Jindřichova Hradce Stanislav Mrv-
ka a místostarosta města Zwettl Johannes Prinz. 
O doprovodný program se opět postaralo druž-
stvo roztleskávaček z  2. základní školy v  Jindři-
chově Hradci. Během zápasu probíhala jednání 
sportovců o možné spolupráci a také koordinač-
ní jednání se zástupci kultury k oslavám města. 
Celá akce se uskutečnila za podpory Evropského 
fondu pro regionální rozvoj Interreg Rakousko – 
Česká Republika.

 �Přes kopec na Hradec se vydalo 630 účastníků
Novou turistickou sezónu 2018 jsme v  Jindři-
chově Hradci zahájili tradičním cyklistickým 
výšlapem. V  sobotu 
19. května se na  tři 
různě dlouhé trasy 
vydalo dohromady 
630 účastníků, ať už 
pěšky, nebo na  ko-
le.  Start i  cíl jarního 
Pedálu byl v  parku 
pod gymnáziem, kde 
na  sportovce po  návratu čekal jak bohatý do-
provodný program, tak spousta krásných cen 
v malé i velké tombole. Hlavní cenu, jízdní kolo, 
si domů odvezl pan Tomáš Loudín z Nové Byst-

řice. V rámci doprovodného programu se moh-
li účastníci nechat vyfotit ve fotokoutku Martina 
Kozáka, zhlédli Biketrial show, ukázky ošetření 
zranění a  zdravovědu, o  které se postarali čle-
nové Oblastního spolku Českého červeného kří-
že Jindřichův Hradec či program zástupců Čes-
ké průmyslové zdravotní pojišťovny. Nechybělo 
ani občerstvení, které zajistili dobrovolní hasi-
či. Celou akci moderoval a hudbou provázel DJ 
Michal Arnošt. Akce Přes kopec na Hradec aneb 
Jindřichohradecký pedál byla podpořena z gran-
tového programu Nadace Jihočeské cyklostezky 
částkou 10  000 Kč. Hlavním pořadatelem bylo 
město Jindřichův Hradec ve spolupráci se Sbo-
rem dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec.

 � Speciální výslechová místnost pomáhá už tři roky
Od  ledna 2015 je na  územním odboru Policie 
ČR v  J. Hradci v  provozu speciální výslechová 
místnost, která slouží zejména dětským obě-
tem trestných činů, k výslechům dětí nebo mla-
distvých v roli svědků, k výslechům dospělých 
osob, které se staly obětí násilného trestného 
činu (např. senioři) a  k  výslechům dětí a  mla-
distvých i  v  jiném procesním postavení - pa-
chatele. Místnost je zařízena jako útulný pokoj 
s hračkami, aby se zde oběti trestných činů cí-
tily dobře. Vystavené panenky nejsou však jen 
na  hraní, pomáhají především malým dětem 
k  předvedení páchaného násilí. Město Jindři-
chův Hradec získalo v rámci realizace projektu 

„Jindřichův Hradec – Projekt zřízení speciální 
výslechové místnosti“ na územním odboru Po-

licie ČR v J. Hradci v rámci Programu prevence 
kriminality v  roce 2014 od  Ministerstva vnitra 
neinvestiční dotaci na zřízení výslechové míst-
nosti a taktéž se finančně spolupodílelo ve výši 

o  efektní klasické videomappingové anima-
ce. Sobotní program byl zahájen na II. nádvoří 
zámku v  11.00 hodin  otevřením historického 
ležení včetně historických stánků. Ve 13.00 ho- 
din  prošel  průvod šermířů a  tanečníků. 

Od  14.00 hodin  se na  III. nádvoří zámku stří-
dala jednotlivá taneční a šermířská vystoupe-
ní tematicky spjatá s výročím 725 let města až 
do téměř šesté hodiny odpolední. Během od-

poledne probíhal program v  zahradě u  Ron-
delu. V  sobotu navečer byl vrcholem progra-
mu na  zámku živý obraz  inspirovaný osmi 
staletími jindřichohradecké historie s názvem 
Dějiny města Jindřichova Hradce. V 19.00 ho-
din na náměstí Míru zahrála skupina Buty. Bě-
hem pátku a  soboty vystoupily skupiny SHŠ 
Jindřich, SHŠ Vendeta, skupiny Sígři, taneční 
soubor Campanello, taneční skupina Ballare, 
SHŠ Aesculus a SHŠ Pacovský rebel. V oba dva 
dny probíhaly také  klasické noční prohlídky 
zámku. V neděli 3. června 2018 se od 18.00 ho-
din uskutečnil na náměstí Míru koncert Hudby 
Hradní stráže a Policie ČR. Dny města pořádálo 
město Jindřichův Hradec ve spolupráci se Stát-
ním hradem a zámkem Jindřichův Hradec.

Karolína Průšová

10 % celkových nákladů na pořízení této výsle-
chové místnosti. K jejímu vybavení jsou určeny 
finanční prostředky z poskytnuté dotace minis-
terstva vnitra a částečně také města Jindřichův 
Hradec. Zástupci radnice se v pondělí 21. květ-
na 2018 s policisty sešli, aby stvrdili převod vý-
slechové místnosti z majetku města do majetku 
policie. Završili tím tříletou udržitelnost projek-
tu. Starosta Stanislav Mrvka uvedl: „Místnost 
považuji za  nesmírně důležité místo pro velmi 
citlivou policejní práci s dětmi. Přál bych si, aby ji 
policisté museli využívat co nejméně.“ Hodnota 
majetku, který město převádí na státní policis-
ty, činí zhruba 182 000 korun.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

• všechny občanské průkazy se strojově 
čitelnými údaji budou vydávány pou-
ze s  kontaktním elektronickým či-
pem (ruší se vybírání správního poplat-
ku 500 Kč za vydání občanského průkazu 
s čipem)

• občan se může sám rozhodnout, zda si 
čip při převzetí dokladu aktivuje (mů-
že tak učinit i  později); aktivace vyžadu-
je zadání identifikačního osobního kódu 
a deblokačního osobního kódu (4 – 10 čís-
lic) – zadání není povinné

• aktivovaný čip umožní využívání občan-
ského průkazu při vzdálené autentiza-

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
ci držitele a  k  přístupu k  identifikačním 
údajům držitele

• dosavadní občanské průkazy bez čipu 
zůstávají v platnosti (nebude provádě-
na hromadná výměna dokladů)

• občanské průkazy bez strojově čitel-
ných údajů s  dobou platnosti 1 měsíc 
budou vydávány pouze z důvodu voleb

• lhůta pro vydání občanského průkazu zů-
stává 30 dnů, bude však umožněno vydá-
vat občanské průkazy za  správní popla-
tek v kratších lhůtách, a to v pracovních 
dnech do 24 hodin nebo do 5 pracov-
ních dnů

• občanské průkazy v kratších lhůtách bu-
dou vydávat nejen obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností (v hl. m. Praze 
úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale 
také Ministerstvo vnitra

• občan může při podání žádosti o vydání 
občanského průkazu zadat telefonní čís-
lo nebo e-mail a na uvedený kontakt bu-
de zaslána informace o převzetí dokladu

• převzít občanský průkaz vydávaný 
v  pracovních dnech do  24 hodin lze 
pouze u  Ministerstva vnitra - adresa: 
Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - sta-
nice „Pražského povstání“).

Od  1. července 2018 dochází ke  změnám 
ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří 
potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žádosti
Občan může požádat o  vydání cestovního 
pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
• v  pracovních dnech do  24 hodin, nebo 

do 5 pracovních dnů
Občan může žádost o vydání cestovního pa-
su podat ve zkrácených lhůtách:
• u kteréhokoliv obecního úřadu obce s roz-

šířenou působností („ORP“)
• v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 

22 („ORP“)
• u Ministerstva vnitra
Občan může při podání žádosti o vydání ces-
tovního pasu zadat své telefonní číslo nebo 
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslá-
na informace o možnosti převzetí vyhotove-
ného dokladu.

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný 
v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Mi-
nisterstva vnitra na adrese:
Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C, stanice 
„Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do  5 pracovních dnů 
může převzít na  Ministerstvu vnitra nebo 
na obecním úřadu obce s rozšířenou působ-
ností či úřadu městské části Praha 1 až 22, 
u kterého podal žádost o jeho vydání.

Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při po-
dání žádosti, pokud cestovní pas převezme 
u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žá-
dost u  obecního úřadu obce s  rozšířenou 
působností či úřadu městské části Praha 1 až 
22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu 
vnitra, zaplatí první část správního poplatku 
při podání žádosti a druhou při převzetí ces-
tovního pasu.

Jaroslav Krafka

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách
Vydání do 24 hodin v pracovních dnech Vydání do 5 pracovních dnů

Občané starší 15 let MV  MV = 6 000 Kč MV  MV = 3 000 Kč
ORP  MV = 4 000 + 2 000 Kč
4 000           2 000 = 6 000 Kč

ORP  MV = 2 000 + 1 000 Kč
2 000           1 000 = 3 000 Kč

ORP  ORP = 3 000 Kč
Občané mladší 15 let MV  MV = 2 000 Kč MV  MV = 1 000 Kč

ORP  MV = 1 500 + 500 Kč
1 500           500 = 2 000 Kč

ORP  MV = 500 + 500 Kč
500               500 = 1 000 Kč

ORP  ORP = 1 000 Kč

 �ODBOR DOPRAVY

Od 1. července lze vyřídit záležitosti spojené s ři-
dičskými průkazy na nejbližším obecním úřadě 
obce s  rozšířenou působností nebo na  tako-
vém, který vám svou lokalitou nejvíce vyhovu-
je. Celkově to bude na 206 místech v ČR.
Téměř vše vyřídíte na jednom místě
Nově si tak můžete na nejbližším úřadě vyří-
dit vydání nového řidičského průkazu. Také si 
na zvoleném úřadě zajistíte výpis z evidenční 
karty řidiče, stav bodového konta a záležitosti 
spojené s profesní způsobilostí řidiče. Seznam 
všech úřadů obcí s rozšířenou působností na-
leznete zde: www.mdcr.cz/orp. Existují situa-
ce, kdy je přesto nezbytné dojet na úřad obce 
s rozšířenou působností v místě vašeho trvalé-
ho bydliště. Mezi ně patří odnětí nebo vrácení 
řidičského oprávnění, omezení oprávnění atd. 
Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou 
fotografií, kterou pracovník na přepážce umís-
til na žádost. Podle nové úpravy se už na úřad 
s fotografií nebude muset. Systém sám vyhle-

Změny ve vydávání řidičských průkazů od 1. července 2018
dá, zda již nemáte fotografii v  jiné databázi 
(např. z občanského průkazu nebo cestovního 
pasu), a pokud bude vaše podoba stále aktu-
ální, použije ji a fotit se vůbec nebudete. V pří-
padě, že jste změnili vizáž a vaše podoba se 
na první pohled neshoduje s fotografií v exis-
tujících databázích, vyfotí vás úředník přímo 
při vyřizování žádosti. Odpadá tedy nutnost 
pořídit si průkazové fotografie. Nově se také 
na každý doklad bude prostřednictvím podpi-
sového tabletu pořizovat digitalizovaný pod-
pis žadatele. Jediný případ, kdy s sebou ještě 
na úřad ponesete papírovou fotografii, je vy-
dání mezinárodního řidičského průkazu (ten 
má formát malé knížky, který prozatím tisk di-
gitální fotografie neumožňuje).
Změna trvalého bydliště nemá na řidičský 
průkaz vliv
Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila po-
vinnost tuto změnu hlásit na úřadě. Ten vám 
vydal nový řidičský průkaz. Nyní je tato povin-

nost již minulostí. Od července se budou vy-
dávat řidičské průkazy, které údaj o místě tr-
valého bydliště neobsahují. To se vztahuje 
i na majitele dříve vydaných, ale stále platných 
řidičských průkazů.
Správní poplatky
Změna legislativy přinesla také úpravu výše 
správních poplatků. Za  výměnu řidičského 
průkazu za nový v případě, že končí doba je-
ho platnosti, stále nebudete nic platit a dosta-
nete ho zdarma. Při vydání nového průkazu 
zaplatíte z původních 50 Kč nově 200 Kč. Na-
výšení správního poplatku je kompenzováno 
tím, že si již nemusíte pořizovat průkazovou 
fotografii. Také se navýšil poplatek za  zrych-
lené vydání průkazu do pěti pracovních dnů 
z 500 Kč na 700 Kč. Částka za vystavení mezi-
národního řidičského průkazu zůstává 50 Kč, 
za  vydání paměťové karty do  digitálního ta-
chografu zaplatíte nadále 700 Kč.

Zbyněk Heřman
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 � Seznam pohotovostních služeb v oblasti J. Hradec v oboru stomatologie – červenec 2018
Datum služby Den Jméno lékaře Adresa Telefon

1. 7. 2018 neděle Bouchal Ivo Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 384 723 036
5. 7. 2018 svátek Čechová Milena Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 363 569
6. 7. 2018 svátek Cuřín Jiří Třeboňská 215, Chlum u Třeboně, 378 05 384 797 236
7. 7. 2018 sobota Doležal Antonín Riegrova 569, Třeboň, 379 01 384 723 576
8. 7. 2018 neděle Drachovská Ivana Vrchlického 5, Třeboň, 379 01 384 721 035

14. 7. 2018 sobota Havlíček Pavel Fügnerova 559, Jindřichův Hradec, 377 01 384 361 400
15. 7. 2018 neděle Kunkela Josef Růžová 41/II, Jindřichův Hradec 377 01 384 363 491
21. 7. 2018 sobota Hron Vladimír Denisova 352/II, Jindřichův Hradec, 377 01 384 325 837, 384 361 523
22. 7. 2018 neděle Hulička Radek Jablonského 446, Třeboň, 379 01 384 397 185
28. 7. 2018 sobota Chaloupka Adam U Světa 750, Třeboň, 379 01 773 222 180
29. 7. 2018 neděle Jahelková Věra Vajgar 724/III, Jindřichův Hradec, 377 04 384 321 773

S ohledem na občasné změny a výměny služeb je nutné si aktuální informace ověřit telefonicky nebo na: www.jh.cz. Karolína Průšová

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Loni občané odevzdali k  recyklaci 
28  068,58 kilogramů starých spotřebičů. 
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a ne-
používané elektrospotřebiče se již několik 
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát 
vypovídající o přínosech třídění a recykla-
ce elektrozařízení. Díky environmentální-
mu vyúčtování společnosti ASEKOL může-
me nyní přesně vyčíslit, o  kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či 
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elek-
tra ušetřili ekosystém Země. Víme také, 
o jaké množství jsme snížili produkci skle-
níkových plynů CO2 nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí ze studií ne-
ziskové společnosti ASEKOL, která s  obcí 
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vy-
tříděných elektrozařízení.
Z  Certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané na-
ší obce v  loňském roce vyřadili 28 068,58 ki-
logramů elektra. Tím, že jsme ho následně 

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
předali k recyklaci, jsme uspořili 532,17 MWh 
elektřiny, 34 182,91 litrů ropy, 2 180,12 m3 vo-
dy a 14,38 tun primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů o 103,67 tun 
CO2 ekv., a  produkci nebezpečných odpadů 
o 452,88 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i  těch nejmen-
ších, má nezanedbatelný pozitivní dopad 
na  životní prostředí. Když si uvědomíme, že 
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spo-
třebu elektrické energie pro domácnost až 
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy 
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, 
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro 
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vy-
sloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu ne-
celých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zá-
sadně přispívají k ochraně životního prostředí, 
si zaslouží obrovský dík. 
V  současné chvíli mají Češi prostřednictvím 

sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici ví-
ce než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více 
než například v ekologicky vyspělém Rakous-
ku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké ob-
ci. Zároveň ulice a separační stání jsou dopl-
něny o červené kontejnery na drobné elektro. 
Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, 
si může najít nejbližší sběrné místo na: www.
sberne-dvory.cz nebo na:  www.cervenekon-
tejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru 
vysloužilého 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 KANCELÁŘE STAROSTY
Milé čtenářky, milí čtenáři, 
dovolujeme si vás informovat, že v dohledné době vyjde, coby zvláštní příloha našeho periodika, publikace s názvem Takoví jsme byli – Jindřichův 
Hradec 2011-2017. Najdete v ní přehled nejvýznamnějších investičních počinů, kulturních, společenských a sportovních událostí či příspěvky řady 
institucí, organizací a spolků, jejichž činnost výrazným způsobem ovlivnila život našeho města v dotčeném období. Nedílnou součástí publikace 
jsou fotografie zachycující důležité mezníky Jindřichova Hradce v letech 2011-2017. Zvláštní příloha Jindřichohradeckého zpravodaje vyjde v ná-
kladu 2000 ks a distribuována bude zdarma na informačním středisku města v Panské ulici v průběhu července 2018.

Jana Říhová

 �ODBOR ROZVOJE
V letních měsících budou prováděny některé in-
vestiční akce města, které zasáhnou do provozu 
na komunikacích v centru města. Od 9. červen-
ce budou prováděny stavební úpravy zastá-
vek MHD na  Masarykově náměstí. Nejprve 
bude upravena zastávka ve  směru do  Klášter-
ské, kde bude rozsah úprav menší, pouze dojde 
ke snížení nástupní hrany a dokončení úpravy 
orientačních prvků pro osoby se sníženou mož-
ností orientace. Zastávka bude po dobu prová-
dění úprav přemístěna do Růžové ulice. Násled-
ně budou provedeny úpravy zastávky ve směru 

do Růžové, které budou většího rozsahu, kromě 
snížení nástupní hrany bude upraven i  příčný 
sklon nástupiště a autobusové zálivky a zrušena 
2 parkovací místa za zastávkou, která znemožňo-
vala správný dojezd autobusu k nástupní hraně 
zastávky. Zastávka bude po dobu úprav přemís-
těna do Klášterské ulice. Úplné dokončení těch-
to prací je plánováno do 31. 8. 2018. Od 16. čer- 
vence budou zahájeny práce na  rozšíření 
kapacity parkoviště ve Václavské ulici u kři-
žovatky s  Mlýnskou („pod poliklinikou“). 
Plocha stávajícího parkoviště bude rozšířena od-

těžením části skalního svahu, aby splňovala sou-
časné parametry dle ČSN. Nová parkovací plo-
cha bude vybudována ve  vyšší úrovni terénu. 
Vjezd na parkoviště bude posunut do prostoru 
současné betonové opěrné zdi a bude společ-
ný i pro další vjezd do areálu nemocnice. Vjezdy 
na parkoviště i do areálu budou opatřeny závo-
rovým systémem. Celková kapacita parkoviště 
po dokončení prací bude 41 vozidel. Po dobu 
stavebních prací bude parkoviště uzavřeno, prá-
ce budou dokončeny do 15. 10. 2018.

Vladimír Krampera
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 � Výpis z událostí
4. května
Za jak tučnou sumu pořídí sluchátka jistě ne-
tušil při návštěvě prodejny v  Kmentově uli-
ci mladý hudebník. Místo toho, aby zaplatil, 
pokusil se poslechové zařízení pronést v kap-
se, což se nelíbilo detekčnímu rámu a už vů-
bec ne personálu. A  tak když kradené zbo-
ží doplatil, dostal na přilepšenou ještě bloček 
se složenkou, protože na pokutu už hotovost 
nebyla. Vzhledem k tomu, že do osmnáctého 

roku věku mu pár měsíců ještě chybělo, byla 
o všem informována matka a také odbor so-
ciálních věcí.
16. května
Odpoledne vyjížděla hlídka městské policie 
na oznámení obyvatele, kterému vadil souse-
dův zapáchající mrazák na společné chodbě 
bytového domu. Mrazák se měl před několika 
týdny odporoučet na odpočinek, přičemž ma-
so v něm uložené se zkazilo. Vzhledem k to-

mu, že majitel nereagoval na sousedovu infor-
maci a požadavek, obrátil se tento se žádostí 
o pomoc na městskou policii. Strážníci telefo-
nicky kontaktovali majitele mrazáku a upozor-
nili ho na následky, pokud vše nedá okamžitě 
do pořádku. 
20. května
V půl deváté večer vyjížděli strážníci na základě 
žádosti rychlé záchranné služby na sídliště Vaj-
gar, kde se ve stavu silné opilosti nacházel po-

MĚSTSKÁ POLICIE

 �MAS Česká Kanada pomáhá školám
MAS Česká Kanada pomáhá školám s admini-
strací žádostí o finanční podporu z výzvy Šab-
lony II. Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy vyhlásilo v únoru 2018 výzvu k podávání 
žádostí o podporu z operačního programu Vý-
zkum, vývoj, vzdělávání. O  podporu mohou 
žádat základní a mateřské školy, základní umě-
lecké školy i  střediska volného času. Výzva je 
určena na personální podporu (školní asisten-
ti, speciální pedagogové, psychologové, so-
ciální pedagogové, chůvy pro MŠ a  kariéroví 
poradci), na  vzdělávání pedagogických pra-
covníků, pomoc žákům ohroženým školním 

neúspěchem, vzájemnou výměnu zkušeností 
mezi pedagogy, tandemové vzdělávání, pro-
jektovou výuku i  zájmové kluby. Administra-
tiva spojená s podáváním žádostí a následně 
podáváním zpráv o  realizaci je poměrně ná-
ročná a personální kapacity ve školách (v ob-
lasti administrativy) jsou nedostatečné. Proto 
přichází na  pomoc školám MAS Česká Kana-
da, která zajišťuje metodickou i administrativ-
ní pomoc při zpracování žádostí i následném 
monitoringu konkrétních projektů. Na  území 
MAS Česká Kanada je sedmnáct škol zapoje-
ných do výzvy Šablony I a jejich projekty jsou 

ve stádiu realizace. Žádosti do výzvy Šablony 
II mohou školy podávat až 6 měsíců před je-
jich skončením. Projekty do  výzvy Šablony II 
jsou plánovány tak, aby na sebe projekty ply-
nule navázaly. Dvanáct škol v současné době 
připravuje ve spolupráci s MAS Česká Kanada 
žádosti o podporu a realizovat své projekty za-
čnou na podzim tohoto roku. Tři školy mají žá-
dosti již podané a čeká se na jejich schválení.

Petra Jahodová

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Městský Plavecký bazén a  venkovní 
aquapark Jindřichův Hradec mají v  čer-
venci a  srpnu otevřeno denně od  10.00 
do 20.00 hodin. Venkovní aquapark je pří-
stupný pouze za  příznivého počasí - kryté 
bazény bez omezení 7 dní v týdnu. Zaříze-
ní provozované Službami města Jindřichův 
Hradec skýtá nabídku, kterou jinde v Jiho-
českém kraji nenajdete: kdo si zakoupí vstu-

Místo pro odpočinek za slunce i v dešti
penku do vnitřních bazénů, může v přípa-
dě příznivého počasí libovolně procházet 
i do venkovního areálu. 
Venkovní aquapark: dětské brouzdaliště, 
relaxační bazén, tobogán, vodní atrakce, 
suchá dětská zóna s lanovkou, hřiště na plá-
žový volejbal, stolní tenis, dva kiosky a letní 
restaurace s terasou.
Krytý bazén: tři bazény včetně dětského 

brouzdaliště, tobogán, vodní atrakce, di-
voká řeka, parní kabina. Letní hit: v sobotu 
od 9.00 do 10.00 hodin koupání pro rodiče 
s dětmi do 1 roku věku. 
Více aktuálních informací na: www.bazen.
jh.cz, Facebook „Bazén Jindřichův Hradec“ 
nebo na tel. č.: 384 321 236 (recepce).

Marcela Kůrková

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

kategorie:
I. centrum města (Městská památková re-
zervace) - květinová výzdoba domů a pro-
vozoven, přihlásit lze celý dům či byt, re-
staurační zahrádku
II. zástavba RD – květinová výzdoba oken, 
balkónů a předzahrádek
III. bytové a panelové domy – nejen na síd-
lištích, ale i v ostatních ulicích (k přihláše-
ní stačí i jediné okno)
IV. místní části-květinová výzdoba oken, 
balkónů a předzahrádek
V. „U nás to žije“ – o nejživější přírodní za-
hradu - speciální kategorie odboru život-
ního prostředí 
Pravidla soutěže:
Do  soutěže se může přihlásit každý maji-
tel či uživatel domu nebo bytu v Jindřicho-
vě Hradci (včetně místních částí). Pro spl-

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu oken, balkónů, domů, předzahrádek „Hradec kvete – díky vám!“
nění podmínek musí být výzdoba viditelná 
z  veřejného prostranství (vyjma kategorie 
V.).  Přihlášku je možno odeslat elektronicky 
na email: soutez@jh.cz, nebo předat osob-
ně v označené obálce „HRADEC KVETE DÍKY 
VÁM“ na  podatelnu Města Jindřichův Hra-
dec, Klášterská 135/II, J. Hradec, případně 
na Informační centrum v Panské ulici. 
Přihláška musí obsahovat:
• Jméno a  adresu, telefon nebo e-mail, 

označení soutěžní kategorie
• Popis květinové výzdoby s přesným urče-

ním místa umístění (např. truhlík s pelar-
goniemi na oknech v 1. poschodí domu 
č. p.  XXX). V  případě kategorie V. popis 
přírodních prvků zahrady (hmyzí dome-
ček, tůň, …).

• Fotodokumentaci - max. 2 fotografie 
(veškeré fotografie musí být z  pohledu 

od silnice či veřejně přístupného místa), 
vyjma kategorie V.

• Přihlášením do  soutěže dává účastník 
souhlas se zveřejněním fotek a zpracová-
ním osobních údajů.

Termín podávání přihlášek: 1. 6. - 31. 7. 2018
Všechny soutěžní fotografie v  kategoriích I.- 
IV. budou po  celý srpen vyvěšeny na  strán-
kách města J. Hradec: www.jh.cz, kde bu-
de probíhat veřejné hlasování. Pět fotografií 
s  nejvyšším počtem hlasů v  každé kategorii 
bude předloženo odborné komisi, která vy-
bere celkové vítěze v  jednotlivých kategori-
ích. Vítěze kategorie V. „U nás to žije“ vybere 
odbor životního prostředí. Slavnostní vyhlá-
šení vítězů a předání cen proběhne 20. zá-
ří 2018 od 14.00 hodin v Muzeu fotografie 
a moderních obrazových médií.

Ivana Nováková
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POLICIE ČR  

Letní prázdniny - děti jsou samy doma
V případě, že děti zůstanou některé dny samy 
doma bez dozoru dospělých, měly by být po-
učeny o základních pravidlech, jak se chovat 
v  různém prostředí  a  různých situacích.  Mě-
ly by znát i možnosti, jak trávit svůj volný čas 
bezpečně. Nemusí totiž  zůstat samy jen do-
ma, ale budou samy venku, na  koupališti, 
na silnici, na hřišti apod.
Děti by měly znát různé způsoby a možnosti, 
jak dát rodičům o sobě zprávu o tom, že jsou 
v pořádku, kde a s kým jsou a kdy se vrátí do-
mů,  jak a kdy použít telefon, mobilní telefon 
nebo  internet.  Děti by měly být připraveny 
a znát základní varianty volání o pomoc, např. 
„tohle není můj tatínek“, „pomozte mi“… apod.
Doporučujeme, aby rodiče vedli své děti 
od raného věku k základním pravidlům ochra-
ny života, zdraví a majetku. Platí zásada, že čím 
je dítě mladší, tím je ohroženější. Pokud by 
zůstalo dítě samo doma, mělo by znát pravi-
dla, jak se chovat. Rodiče by měli být ti nejbliž-
ší, kterým dítě důvěřuje, měli by znát své dítě, 
a tudíž také vědět, co mohou od svého „dro-
bečka“ očekávat. V  tom smyslu pak zaměřit 
svá ponaučení, a  to ve smyslu ochrany živo-
ta, zdraví a majetku a vhodného využití prázd-
nin. Rodiče by měli mít základní informace, jak 
předejít únosu či útěku dětí, měli by vědět, jak 
se zachovat, když se dítě ztratí. Mezi základní 
doporučení patří bezpečné chování:
doma:
• zaměstnejte dítě bezpečnou činností jako 

je kreslení, čtení, prací na počítači, sledování 
pohodových televizních programů, zadejte 

dětem přiměřenou domácí práci, určitě ne-
ní na škodu

• naučte dítě telefonovat (mělo by vědět, že 
se nesmí bavit s cizími lidmi po telefonu ani 
když stojí neznámý člověk za dveřmi bytu) 

• pravidla opatrnosti platí o to víc na ulici, a to 
i v případech, že cizí člověk požaduje cokoli 
a za případnou odměnu 

• děti by si neměly vodit cizí děti nebo cizí ka-
marády do bytu bez vědomí a svolení rodičů 

• klíče od bytu by si měly děti schovat a no-
sit skrytě, měly by mít u sebe malé finanč-
ní částky 

na koupališti:
• samotné děti k volně přístupné vodě nepa-

tří (neznalost vodní hladiny se nevyplatila 
mnohému dospělému, natož dětem) 

• děti by měly jít na koupaliště nebo k vodě 
jen s vědomím a svolením rodičů a pokud 
již dostanou svolení, měly by koupaliště na-
vštívit nejméně ve dvou 

ve volné přírodě:
• je nutné, aby dítě znalo možná nebezpečí, 

která mu hrozí 
• mělo by vědět, že nesmí přistupovat k cizím 

autům nebo dokonce stopovat 
• dítě by mělo vědět, že pády z výšek, ze stro-

mů mají mnohdy celoživotní následky 
• v případě, že nemá dítě prostorovou orien-

taci, nemělo by se vydávat do volné přírody 
samo (i zde platí rada nemluvit a nevěřit ci-
zím lidem) 

na silnici může být dítě cyklistou i chodcem:
• dítě by mělo znát základní pravidla silniční-

ho provozu (mělo by znát alespoň základní 

Prevence:
dopravní značky, vědět, jak má být vybave-
no jízdní kolo, povinnosti cyklistů apod.) 

• dítě jako chodec je handicapováno už tím, 
že nemá výšku dospělého a má velmi ome-
zený zorný úhel (když nic nevidí na silnici, 
neznamená to, že se neblíží žádné vozidlo)   

• děti by se měly naučit základům bezpečné-
ho přecházení silnice (při přecházení silnice 
se nejen rozhlédnout, ale i naslouchat zvu-
kům, rozlišit je, chvíli počkat a  pak teprve 
přejít vozovku) 

• děti by měly vědět, že absolutní přednost 
na přechodech nemá ani dospělý chodec 

Na závěr:
• rodiče a děti by se měli domluvit, že budou 

platit určitá pravidla kontroly  (např. že dí-
tě sdělí, kam, s kým, kdy a na jak dlouho od-
chází z domu, jak bude kontaktovat a infor-
movat rodiče o tom, kde a s kým tráví svůj 
volný čas) 

• dítě by nemělo zůstávat dlouho samo, mě-
lo by být vždy v kontaktu s ostatními lidmi 

• pokud je dítě pozorováno neznámým člo-
věkem delší dobu, mělo by utéct na  ruš-
né místo, mezi kamarády, kamkoliv, kde by 
mohli být náhodní svědci, případně možný 
telefonický kontakt na rodiče 

V případě zjištěné ztráty nezletilých dětí je nut-
né volat Policii ČR, u starších dětí záleží na kon-
krétní situaci. Pokud rodiče ví o tom, že jsou dě-
ti nespolehlivé a často chodí domů pozdě, pak 
je na místě, aby s oznámením na policii počka-
li do doby, než sami prohledají okolí domova, 
zavolají kamarádům svého dítěte apod.

Hana Millerová

Dopravní soutěž pro žáky MŠ v DDM J. Hradec pořádalo město s partnery.

licistům dobře známý muž (32 let). Z blízkosti 
dětského hřiště u Merkuru byl výtečník násled-
ně převezen na urgentní příjem s tím, že po pro-
vedeném vyšetření a pokynu lékaře byl předán 
hlídce policistů z  obvodního oddělení Policie 
ČR, která dozorovala převoz na záchytku. 
25. května
Jako kukačka obsadila cizí hnízdo paní (55 let) 
ze sídliště Vajgar před devátou hodinou ranní. 
Ta totiž odmítala opustit sedadlo spolujezdce 
osobního vozu dobrodinců, kteří  ji svým vo-

zem odvezli k odbornému lékařskému vyšet-
ření. Poté, co byla paní přivezena zpět před její 
bydliště, vytrvale odmítala vystoupit z vozidla, 
a tak se bezradní sousedé obrátili na městskou 
policii s žádostí o pomoc. Poté, co si hlídka pa-
ní vyslechla, přivolala lékaře, který jí aplikoval 
zklidňující medikamenty a rozhodl o převozu 
k odbornému k psychiatrickému vyšetření. 
3. června 2018
Dopoledne bylo přijato na  zdejší služebnu 
telefonické oznámení majitelky malého kří-

žence ze sídliště Hvězdárna o napadení její-
ho chlupáče bojovníkem ze zcela jiné váhové 
kategorie. Větší ze čtyřnožců nevyužil v sou-
boji jen váhový rozdíl, ale i stisk svých čelistí, 
kterými se zakousl do nohy bojácného sou-
peře. A protože laxní majitel měl vzteklouna 
na  volno, bude se zodpovídat z  přestupku 
pro porušení vyhlášky města, to vše ovšem 
až poté, co uhradí náklady vyčíslené veteri-
nární ambulancí.

Petr Čermák
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 14. 5. 2018 do 12. 6. 2018 nás opustili:

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

Karel VEČEŘA, Nová Bystřice 21. 1. 1939 14. 5. 2018
Marie RAINKEOVÁ, Nová Bystřice 8. 4. 1925 15. 5. 2018
Igor JANDA, Kardašova Řečice 5. 4. 1956 18. 5. 2018
Marie KOCANDOVÁ, Jarošov nad Nežárkou 25. 5. 1936 19. 5. 2018
František KAMIŠ, Jindřichův Hradec 4. 8. 1939 23. 5. 2018
Marie SALAVOVÁ, Jindřichův Hradec 20. 7. 1942 25. 5. 2018
Karel PELÉŠEK, Ratiboř 5. 8. 1944 26. 5. 2018
Zdeněk KALÁB, Kardašova Řečice 22. 7. 1954 29. 5. 2018
Jiří KOLÁŘÍK, Jindřichův Hradec 24. 9. 1937 31. 5. 2018

František MACHO, Klenov 14. 12. 1941 31. 5. 2018
Jaroslav TUNKA, Jarošov nad Nežárkou 16. 4. 1941 2. 6. 2018
Božena ŠTEFLOVÁ, Bednáreček 3. 4. 1934 3. 6. 2018
Alena NEMERGUTOVÁ, Jindřichův Hradec 27. 6. 1949 4. 6. 2018
Jindřich URBAN, Nová Včelnice 3. 7. 1926 5. 6. 2018
Marie ŠTEFANOVÁ, Třebějice 12. 6. 1929 8. 6. 2018
Jaroslava MAXOVÁ, Roseč 8. 4. 1935 9. 6. 2018
Ludmila KOZLOVÁ, Jindřichův Hradec 11. 1. 1947 11. 6. 2018
Milan HEROLD, Jindřichův Hradec 24. 8. 1946 12. 6. 2018

Jméno, příjmení, bydliště datum narození datum úmrtí

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V pátek 1. června 2018 se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků místostarostkou města Petrou 
Blížilovou. Přivítány byly tyto děti: Filip Beránek, Jindřich Hais, Radim Chýlek, Emílie Klhůfková, Jan Kuchař, Štěpánka Kytlerová, Jackson Capontes, 
Tereza Soukupová, Soňa Švachová, Sarah Truhlářová a Sebastian Tylšar.

Karolína Průšová
Foto: Adam Hudec

 � Přivítali jsme nové občánky

Další vítání občánků místostarostkou Petrou Blížilovou se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo 15. června 2018. 
Přivítány byly tyto děti: Štěpán Hanousek, Růžena Píchová a Sofie Čadová, Ella Kníže, Jan Kolář, Ema Kořínková, Václav Mašek, Valentina Vítová a Ja-
kub Vlasatík.

Text a foto: Adam Hudec
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mannovy třídy od nové hospodář-
ské školy v malebném uspořádání, 
v čele za praporem sokolským čest-

ná četa starších členů jednoty, pak 
dlouhá řada dívek a členek ženské-
ho odboru „Sokola“ v  národních 

krojích, za  nimi ostatní členstvo 
v kroji a konečně členové v občan-
ském oděvu. 
-----------------------------------------------
Ohlas od  Nežárky a  další regionál-
ní 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

prodlužoval sobě poslední léta své-
ho, blahu rodiny a  rozkvětu města 
plně zasvěceného života. 

Husova oslava dne 6. t. m. 
na Střelnici
Péčí spojených spolků uspořádána 
tato oslava největšího Čecha v mě-
řítku rozsáhlém, důstojně a s plným 
zdarem. Průčelí sálu bylo vydekoro-
váno černými prapory s rudým ka-
lichem, v zeleni květin stálo poprsí 
Mistrovo. Několik přiléhavých sbo-
rů zazpívaly místní zpěvácké spol-
ky, slč. Matoušková přednesla bá-

seň Rokytovu „Kaple betlémská“, 
stěžejní bod večera obstaral známý 
pracovník lidový a spisovatel profe-
sor Fr. V. Zdráhal z Česk. Budějovic.
19. července 1918
Veřejné cvičení Sokola
Tělocvičná jednota „Sokol“ pořá-
dala v  neděli 7. července veřejné 
cvičení v  zahradě Eckově. Krásný 
a imposantní vstup do této zdařilé 
lidové slavnosti tvořil průvod, kte-
rý vyšel o 3. hod. odpolední z Jung-

5. července 1918
Koncert sl. E. Destinnové
dne 29. června v  akustickém sále 
zámec. rotundy měl u nás nebýva-
lý úspěch. Uvítána našimi korpora-
cemi a  vlasteneckými spolky, při-
šla k nám nejenom slavná pěvkyně 
světová nejvzácnějších uměleckých 
kvalit, jež slavila triumfy v celém té-
měř světě, ale i  skromná, ušlechti-
lá žena česká a  vychovatelka, aby 
vzbudila krásu k  veledílům skla-
datelů našich a  našim nádherným 
písním národním v  době, kde ty-
to právě jako naše překrásné písně 
duchovní přicházejí v  zapomenutí. 
Nádherný hlas a oduševnělý před-
nes sl.  Destinnové nedá se popsa-
ti, sezná je úplně jenom ten, kdož ji 
sám slyšel... Koncert sl.  Destinnové 
zanechal nejvyšší svou uměleckou 
úrovní v  srdcích našich upomínky 
nejzářivější, jež vzbudily nejvřelej-
ší přání, aby miláček náš, co možno 
nejdříve opět k nám zavítal a ze srd-
ce nám naše písničky zapěl. 

Váženým P. T. pp. odběratelům!
Neočekávané opětné a  stálé zdra-
žování všech potřeb k  tisku ne-
postrádatelných, hlavně papíru, 
za který platiti musíme téměř více 
za arch, než zač jednotlivá čísla pro-
dáváme, nutí nás, jak všechna jiná 
vydavatelstva, ku částečné aspoň 
úhradě, zvýšiti dosavadní předplat-
né. Od  1. července obnáší ¼ letní 
předplatné: Při odebírání v admini-
straci K 2.50, s poštovní zásilkou K 3, 
jednotlivá čísla 20 h. Administrace.
Pozor na nocleháře
V  Třeboni a  v  Táboře stalo se po-
slední dobou, že najmula si pokoj 
dvojice na pohled slušných manže-
lů. Ráno, když dlouho nevycháze-

li, vkročeno do pokoje a shledáno, 
že párek zmizel a s ním zároveň též 
drahocenné povlaky z peřin. U nás 
se cos podobného též stalo a  ne-
ní vyloučeno, že noví ti sběratelé 
na svou vlastní pěsť opět sem zaví-
tají, proto pozor!
Fronty
Vídáme často děti, které sto-
jí ve  frontě na životní potřeby. Za-
stávají své matky, které zaměstná-
ny jsou prací výdělečnou, neb jsou 
k domovu připoutány několikerou 
důmyslnou prací, již by dítě neza-
stalo. Ve  frontě je dítě ve  společ-
nosti dospělých, kteří se baví pod-
le svých zájmů neohlížeje se na útlé 
dětské duše, které trpí již tak mno-
hými nesnázemi ve  svém mládí. 
My dospělí byli jsme toho v dětství 
ušetřeni. Mějme všichni lidé dob-
ré vůle ohled na tyto nedospělé li-
di, které nepohoda v mládí vyhání 
zastupovati své živitelky, ušetřme 
jejich prosté mysli, pokud ji mráz 
nespálí. 

Cena třešní u nás a jinde
U nás prodává se kilogram obyčej-
ných třešní za 6 až 7 K. Maximální 
ceny zůstaly jen na papíře. Ve Vod-
ňanech je kilo třešní za K 1.60, v Tý-
ně n. Vl. za 2 K. Jen u nás máme ce-
ny skutečně maximální.
12. července 1918
Úmrtí
Včera večer oznamoval smutný hlas 
umíráčku, že odešel z řad našich tam, 
odkudž není návratu, velezasloužilý 
starostův náměstek pan Ig. Solpe-
ra. Zpráva rozšířila se bleskurychle 
po  městě a  všude vyvolala upřím-
nou soustrast. Náměstek pan Solpe-
ra trpěl po léta nezhojitelnou nemo-
cí a jen svou vzornou životosprávou 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky
Červenec roku 1918 probíhal v Jindřichově Hradci v téměř mírumilovné národně laděné atmosféře, kterou inicio-
val koncert Emy Destinnové konaný 29. června v zámecké rotundě. Recenze v Ohlase vyzdvihla kromě kvalit pěv-
kyně a dalších účinkujících také výběr skladeb z děl českých skladatelů a interpretované národní písně. O týden 
později se konala na Střelnici slavnost k narození mistra Jana Husa a náladu ve městě nakonec ještě podtrhlo 

o den později zorganizované veřejné cvičení Sokola s velkolepým průvodem městem. Život obyvatel tížily stále válečné ceny potravin a dalšího zbo-
ží, které se v červenci zdály vysoké zvláště u třešní. Samotný týdeník Ohlas od Nežárky musel přistoupit ke zdražení předplatného i jednotlivých čísel, 
a to především z důvodu drahého papíru.
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

chův Hradec, Nadačního fondu rozvoje města 
Jindřichův Hradec, obce Jarošov nad Nežár-
kou a  firem Waldviertler Sparkasse von 1842 
a Fruko Schulz.
Folklórní soubor Trnka z Vyškova přivítá jind-
řichohradeckou veřejnost ještě před samotným 
slavnostním zahájením ve 12.30 hodin na Ma-
sarykově náměstí. Ve  13.00 hodin pozdra-
ví všechny přítomné starosta města Jindřichův 
Hradec Stanislav Mrvka a starosta obce Jarošov 
nad Nežárkou Bohumil Rod. Poté vyjde pest-
rý krojovaný průvod Panskou ulicí na náměstí 
Míru, kde se každý ze souborů krátce předsta-

 � XI. ročník Folklórního festivalu v Jindřichově Hradci se blíží
Festival folklorních souborů se přehoupl 
do druhé desítky. 21. července 2018 se může-
me těšit na folklór z Hané, jenž představí soubor 
Trnka z Vyškova, pozvání přijaly i dětské folk-
lórní soubory Klebetníček z Vyškova a Dřevá-
ček z Jihlavy, který přiblíží oblast Horácka. Se 
svým programem nebude chybět ani Krojová 
družina z Jarošova nad Nežárkou. Letos s té-
matem Namlouvání. 
Hlavními organizátory projektu jsou Muzeum 
Jindřichohradecka a Krojová družina z Jarošo-
va nad Nežárkou, kteří festival připravují za fi-
nanční účasti Jihočeského kraje, města Jindři-

ví. Odtud vykročíme tradičně k  minoritskému 
klášteru ve  Šítného ulici. V  zahradách Muzea 
Jindřichohradecka nás přivítá jeho ředitel Jaro-
slav Pikal a moderátorka Vendulka Vrbová uve-
de postupně všechna vystoupení. 
V případě nepříznivého počasí se festival koná 
v KD Střelnice. Děkujeme všem, kdo festival fi-
nančně podpořili a podpoří.
Všechny srdečně zveme, ať vám lidové pís-
ničky, tance a  pestré lidové kroje zpestří let-
ní prázdninové odpoledne. Vstupné na akci je 
dobrovolné.

Marie Šlechtová

 � Jindřichohradečtí Sokolové zasadili strom republiky
V  neděli 3. června 20118 se uskutečnilo slav-
nostní odpoledne na Tyršově stadionu T. J. Sokol 
Jindřichův Hradec. Za krásného počasí a účasti 
starosty Stanislava Mrvky jsme odpoledne za-
hájili sázením Sletové lípy, stromu republiky. Po-
máhali sázet i  ti nejmenší členové oddílu rodi-
čů a dětí a žactvo. Vystoupení pěveckého sboru 
Nova Domus žáků první základní školy dokresli-
lo slavnost, která byla oslavou stého výročí vzni-
ku Československa. V další části programu pak 
na ploše Tyršova stadionu předvedli členové so-
kolských oddílů cvičení hromadných sletových 
skladeb. Celkem 48 cvičenců nastoupilo v pěti 

skladbách pro rodiče a děti, žáky a žákyně, že-
ny, věrnou gardu a ve společné česko-slovenské 
skladbě pro muže a ženy. Z jedenácti hromad-
ných sletových skladeb, které budou na XVI. Vše-
sokolském sletu v Praze, jich v Jindřichově Hrad-
ci bylo předvedeno pět. Celé odpoledne bylo 
připomenutím slavnostního výročí republiky, 
společného pohybu a  krásné atmosféry sokol-
ských vystoupení.  Děkujeme všem cvičitelkám, 
cvičencům i divákům a věříme, že budeme naši 
sokolskou jednotu 5. a 6. července v Praze dob-
ře reprezentovat.

Ivana Lorencová

 �O prázdninách rozezní Jindřichův Hradec Magická viola Petra Přibyla
V letošním roce se v Jindřichově Hradci usku-
teční již 14. ročník oblíbeného a hojně navště-
vovaného minifestivalu Magická viola Petra 
Přibyla. Pořadatelé z Jihočeské hudební spo-
lečnosti jako tradičně sáhli po osvědčené kla-
sice, ale na své si přijdou, jako vždy, i milovníci 
lehčího žánru.
Na  prvním koncertu v  pondělí 16. červen-
ce v  19.30 hodin s  názvem Pocta Vivaldi-
mu zazní skladby tohoto oblíbeného sklada-
tele, včetně Koncertu pro mandolínu a  části 
z cyklu Čtvero ročních dob. Účinkují členové 
Orchestru ND v Praze se sólisty Táňou Vejvo-
dovou, Petrem Přibylem, Janem Sládečkem 
a Pavlem Burdou.
Ani letos nebude chybět již tradiční Noční 
koncert při svíčkách, a to v úterý 24. červen-
ce ve 21.00 hodin, na kterém vystoupí vynika-
jící český pěvec Jiří Sulženko, sólista Opery Ná-

rodního divadla v Praze, společně s Davidem 
Švecem, Petrem Přibylem a Janem Sládečkem.
Závěrečný koncert cyklu s  názvem Jaroslav 
Hutka – Petr Přibyl a  Organum v  pondělí 
20. srpna v 19.00 hodin bude věnován pre-
zentaci nového alba, které Jaroslavu Hutkovi 
aranžoval Petr Přibyl a mělo by vyjít do kon-
ce roku 2018. Hostem koncertu bude přední 
český kytarista a skladatel Jára Novák a na své 
si přijdou i  příznivci rozšířené sestavy skupi-
ny Organum, samozřejmě s Petrem Přibylem 
a Vláďou Šteflem.
Všechny tři koncerty se konají v  kostele 
sv. Jana Křtitele.
Předprodej vstupenek bude zahájen v pon-
dělí 2. července 2018 na recepci hotelu Vaj- 
gar. Rezervace vstupenek je možná na 
tel. č.: 607 853 976 a 384 361 271.

Petr Přibyl
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děťátka a zároveň udělají radost jeho mamince. 
Zdroj dětské příze však není nekonečný, a  tak 
ochotná dobrovolnice uvítá i sebemenší klubíč-
ka dětské příze. Když nahlédnete do svých bý-
valých zásob, třeba tam objevíte něco, čím mů-

 � V jindřichohradecké nemocnici můžete být dobrovolníkem i z domova
Dobrovolnictví v  jindřichohradecké nemocnici 
má svou již osvědčenou dlouholetou tradici. Ja-
ko dobrovolníci se uplatňují, počínaje studenty 
přes podnikatele a zaměstnance, také ochotní li-
dé v seniorském věku. S pacienty a klienty pře-
devším komunikují, pomáhají jim při rehabilitaci 
s chůzí, předčítají jim, hrají s nimi hry a jiné. 
Nyní se objevila další příležitost, a to POMÁHAT 
Z DOMOVA. V rámci volnočasové aktivity se na-
šla dobrovolnice, která pro děti háčkuje panáčky 
a hračky z vlny. Druhá dobrovolnice se nabídla, 
že by mohla z dětské vlny plést potřeby pro mi-
minka těch matek, které to potřebují. 
Ať malé ťapáčky, rukavičky, čepičky, svetříky, tak 
i celé komplety jsou nádherným barevným dá-
rečkem, který splní potřeby nově narozeného 

žete pomoct. Staňte se dobrovolníky i vy. Možná 
máte nejen přízi, ale také třeba i jiná obdarování, 
kterými můžete sloužit a prožívat radost ze své 
prospěšnosti. 
Pomůžeme vám zapojit se do dobrovolnického 
programu v nemocnici podle vašich schopnos-
tí a možností. 
Obraťte se na  koordinátora dobrovolníků 
a kaplana Benjamina Krause, který vám pomůže 
najít uplatnění třeba i u seniorů. 
Jemu také můžete přinést přebytky své nepo-
třebné příze, v případě většího množství se mů-
žete domluvit i na převozu.
Kontakt: e-mail: kraus@nemjh.cz
Tel. č.: 737 314 457

Benjamin Kraus

Sagana, jejíž závodníci se nezúčastnili soutě-
že škol. Kouzlo cyklistických závodů okusilo 
i 68 dětí MŠ ze Suchdola nad Lužnicí a Rap-
šachu. Celkem se závodů zúčastnilo 233 dětí 
od 2 do 15 roků.

 � 3. ročník Memoriálu Ferdinanda Bušty ozdobily sportovní legendy
Vzpomínce na klikovského rodáka, všestran-
ného sportovce, brankáře Blesku Klikov, vo-
lejbalistu, hokejistu a  nadšeného cyklistu 
JUDr.  Ferdinanda Buštu byl věnován čtvrtek 
24. 5. 2018, kdy Blesk Klikov pořádal 3. ročník 
cyklistického závodu, který se jede současně 
jako soutěž škol. Pořadatel závodu, který se 
jel pod záštitou hejtmanky Jihočeského kra-
je Mgr. Ivany Stráské, pozval k letošnímu klá-
ní školy z jindřichohradeckého okresu a dále 
školy úspěšných českých olympioniků Vác-
lava Chalupy z  Jindřichova Hradce, Martiny 
Sáblíkové ze Žďáru nad Sázavou, Lukáše Kr-
pálka z Jihlavy a také dvě školy ze slovenské 
Žiliny, a  to Církevní Základní školu Romual-
da Zaymuse a školu Cyrila a Metoděje, jejímž 
absolventem byl vynikající slovenský repre-
zentant Peter Sagan, trojnásobný mistr svě-
ta. Speciálním hostem byla Dětská tour Petra 

Význam memoriálu podpořili svojí účas-
tí předseda Klubu olympioniků ČR Oldřich 
Svojanovský (stříbrný medalista), olympionik 
Václav Chalupa (stříbrný medalista), olypmi-
onik Antonín Procházka (bronzový medalis-
ta), olympionička Martina Adamová-Šefčíko-
vá, předseda JčSC Stanislav Bambula a trenér 
mládeže Michal Bednář. Za rodinu pana Buš- 
ty se účastnili syn Jan, dcery Pavla, Magda 
a vnuci.
Nejmladší závodníky bavila paní Zemanová 
s  kolegou, starší děti si vyzkoušely veslařské 
trenažéry Václava Chalupy a všichni se účast-
nili besedy s hosty memoriálu. 
Pod vedením moderátora Jiřího Ježka z rádia 
Faktor předávali potomci pana Bušty hlavní 
cenu Putovní pohár a  odměnu 10  000 Kč ví-
tězné škole ze Žďáru nad Sázavou.

Vladimír Kocanda

V  zámeckých prostorách na  návštěvníky čeká 
zajímavý program, v němž se představí napří-
klad folklórní soubor Krojová družina z Jarošo-
va nad Nežárkou, či swingový orchestr Melo-
dy Gentlemen z Lednice. Vystoupí také místní 
ochotnický útvar Malinka (18.30 hodin).
„Pro děti i  dospělé jsou připraveny zábavné tvo-
řivé soutěže, v  zámku bude dobová módní pře-
hlídka, k  vidění jsou výstavy. Představí se dávná 
hasičská technika, automobilové veterány, v  ak-

 � Stovku přijede slavit i Tomáš Garrigue Masaryk
Spolek Novobystřický buditel, z.s. srdečně zve 
k  účasti na  oslavách 100 let vzniku Českoslo-
venska, které proběhnou v neděli 1. července 
v areálu zámku v Nové Bystřici.
Slavnost bude ve 13.00 hodin zahájena příjez-
dem prezidenta osvoboditele, Tomáše Garrigue 
Masaryka. Lokálkou přicestuje s  ozbrojeným 
doprovodem na vlakové nádraží, odkud se vy-
dá na projížďku městem, aby na zámku posléze 
oslavy odstartoval.

ci budou legionáři v historické výstroji a výzbroji. 
V  nabídce nebudou chybět ani lokální produkty 
a řemesla. A lze se těšit na točené pivečko přímo 
z  Novobystřického pivovaru,“ za  organizátory 
zvou na oslavy manželé Blanka a Jan Kynclovi.
Vstupné je dobrovolné, přičemž pořadatelé 
upozorňují, že vzhledem ke  stavebním úpra-
vám na  náměstí je přístup do  zámku branou 
od autobusového nádraží.

Roman Pišný

 � Koťata potěšila klienty pečovatelského domu
Ve čtvrtek 24. května potěšily klienty a obyva-
tele DPS v Růžové ulici svou návštěvou a připra-
veným vystoupením s  názvem „Kuchaři“ děti  
z 3. MŠ U Merkuru. Do venkovních prostor do-
mu s  pečovatelskou službou dorazil pěvecký 
sbor „Koťata“ pod vedením paní učitelek Jany 
Koubové a  Ireny Cimerhanzlové. Počasí nám 
přálo, vládla dobrá nálada, kterou umocnily 
básničky, písničky a veselé tanečky, které před-

vedly děti v krásných kuchařských kostýmech. 
V závěru vystoupení věnovaly děti jako podě-
kování píseň všem maminkám ke  Dni matek 
a sklidily veliký aplaus.
Tímto malým shrnutím bych za sebe a všechny 
klienty ráda poděkovala za krásné chvíle, které 
nám děti se svým pedagogickým doprovodem 
připravily.

Michala Medková
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 �Městská knihovna informuje

24. května jsme do městské knihovny pozvali letošní prvňáčky z 2. ZŠ. Mezi děti tradičně zavítal oblíbený Marek Šolmes Srazil - spisovatel, 
hudebník a učitel. Pobavil a rozesmál v centrální knihovně 52 prvňáčků i jejich paní učitelky. Spisovatel dětem četl ze své knížky „Pohádky 
do postýlky“, s dětmi si zazpíval, maloval i zatančil a děti tak prožily dopoledne plné smíchu a legrace.

Setkání dětí se spisovatelem Markem Šolmesem Srazilem

SKIP ČR vyhlásil pro školní rok 2017/2018 
desátý ročník celostátního projektu 
na  podporu dětského čtení „Už jsem čte-
nář – Knížka pro prvňáčka“. Knihovny, 
spolupracující se základními školami, kaž-
doročně do projektu přihlašují žáky prvních 
tříd. Pro tyto prvňáčky jsou pak v knihovně 
připravovány programy podporující zájem 
o  knihy a  čtení. Děti jsou v  závěru projek-

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
tu odměněny speciální knížkou, která byla 
napsána výhradně pro tuto příležitost a ne-
lze ji v  běžné knihkupecké síti minimálně 
tři roky koupit. V letošním roce je to knížka 
„Bráchova bota“ (napsala Evelína Koubo-
vá, ilustrovala Radka Kielbergerová).
Městská knihovna přihlásila žáky 1.A 
a 1.E z 2. ZŠ pod vedením učitelek Pavlí-
ny Svobodové a  Jany Klhůfkové. 57 prv-

ňáčků v  průběhu školního roku navštívi-
lo dětské oddělení knihovny, kde pro ně 
knihovnice Michaela Kloučková připravila 
zajímavý program, včetně setkání se sku-
tečným spisovatelem Markem Srazilem. 
7. června proběhlo v  městské knihov-
ně slavnostní ukončení celého projektu 
a  prvňáčci byli pohádkovým rytířem pa-
sováni na čtenáře.

Další projekt na  podporu dětského čte-
nářství „Škola naruby“ probíhal pod ve-
dením knihovnice Dagmar Wolfové během 
tohoto školního roku na  pobočce Vajgar. 
Cílem bylo nadále plnit motto související 
akce Celé Česko čte dětem „Čtěme dětem 
20 minut denně“. Děti si v  průběhu škol-

Škola naruby
ního roku zapisují knížky, které doma ne-
bo ve škole četly a společně si o  tom pak 
v  knihovně povídají. Projekt je zaměřen 
na  podporu čtení v  rodině a  každodenní 
kontakt s knihou. 
Pro 32 prvňáčků ze 4. ZŠ, kteří se projektu 
zúčastnili, uspořádalo dětské oddělení po-

bočky Vajgar 29. května slavnostní zakon-
čení akce s předáním dárečků, předčítáním 
z  knížky Báry Nesvadbové „Garpíškoviny 
aneb Bibi a čtyři kočky“ a scénickým čtením, 
které pro děti nacvičili s knihovnicí žáci 4. A 
z 5. ZŠ.

Tomáš Dosbaba

Virtuální univerzita třetího věku v  měst-
ské knihovně má za  sebou první úspěšný 
semestr. Začínali jsme v  únoru tohoto ro-
ku velice zajímavým kurzem Etika jako vý-
chodisko z  krize společnosti. Přednášející 
PhDr. Jan Šolc dokázal nelehké téma etiky 
srozumitelně a  poutavě vysvětlit. Na  kaž-
dou novou přednášku jsme se těšili a  od-
nesli si náměty k  zamyšlení. Někteří po-
sluchači se možná zpočátku obávali testů 

První semestr Virtuální univerzity třetího věku v Jindřichově Hradci
a práce s počítačem, ale vše výborně zvlád-
li. Na konci dubna jsme se zúčastnili závě-
rečného semináře ve  Vodňanech. Na  se-
tkání se sjeli posluchači několika středisek 
z celých Čech. Slavnostně byli oceněni nej-
starší účastníci semináře, nejlepší odevzda-
né eseje a  také byly předány pamětní lis-
ty. Během odpoledního programu jsme 
měli možnost navštívit Muzeum rybářství 
na  Střední rybářské škole ve  Vodňanech 

a  kostel Narození Panny Marie. Závěrečný 
seminář se povedl a byl příjemným zakon-
čením letního semestru. Virtuální univerzi-
ta třetího věku tím ale nekončí. Na podzim 
bude pokračovat kurzy o  cestování a  his-
torii. Těšíme se na  naše stávající studenty 
a doufáme, že se k nám připojí i noví zájem-
ci. Všem přejeme krásné prázdniny.

Olga Švecová 

CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ POBOČKA VAJGAR
Dospělé oddělení Dětské oddělení Internet-čítárna Hudební oddělení Dospělé oddělení Dětské oddělení

Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 12.00 - 18.00 zavřeno
Úterý 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 9.00 - 18.00 zavřeno zavřeno

Středa zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 9.30 - 11.00
12.00 – 18:00

Čtvrtek 9.00 - 18.00 zavřeno 9.00 - 18.00 zavřeno zavřeno zavřeno

Pátek 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.30 - 11.00
12.00 - 17.00 zavřeno

POZOR! Během prázdninové provozní doby nemáme otevřeno v sobotu. Simona Pavlišová

V období letních prázdnin poskytuje knihovna své služby v omezeném provozu:
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dva roky studoval Vojenskou akademii v Hrani-
cích na Moravě. Sen o létání se mu splnil 1. říj-
na 1931, kdy byl přijat do XVII. pozorovatelské 
školy Vojenského leteckého učiliště v Prostějo-
vě. Prošel řadou denních i nočních pilotních vý-
cviků na vojenských základnách v Hradci Krá-
lové, Praze a  v  Prostějově, během mobilizace 
v září 1938 sloužil u Leteckého pluku 5 v Brně. 
Po obsazení zbytku naší vlasti 15. března 1939 
odešel Jan Veselý v dubnu ilegálně do Polska. 
Byl zařazen do  skupiny čs. letců, kteří odje-
li lodí do Francie s podmínkou pětileté služby 
v Cizinecké legii. Když 1. září 1939 rozpoutalo 
Německo válku, byli naši vojáci staženi z legie 
a  postupně zařazeni do  francouzských vojen-

 � Válečnému letci Janu Veselému byl odhalen pomník
Jindřichohradecký Klub historie letectví měl 
tu čest být přizván ke slavnostnímu odhale-
ní pomníku československému válečnému 
letci in memoriam plukovníku Janu Veselé-
mu v Přehořově na Táborsku. Myšlenku vy-
tvořit pomník přednesli členové klubu před 
téměř třemi lety. Naplněna byla díky aktiv-
nímu přístupu vedení přehořovského obec-
ního úřadu v sobotu 19. května 2018.
Pietní akt byl věnován čs. válečnému letci Ja-
nu Veselému. Narodil se v Přehořově 15. květ-
na 1906 nedaleko hranic Jindřichohradecka. 
Prošel pět tříd obecné školy, poté pokračo-
val ve  vzdělání na  reálném gymnáziu a  Stát-
ním učitelském ústavu v Soběslavi. Následující 

ských výcvikových jednotek. Veselý byl určen 
k  výcviku bombardovacího letce. Po  porážce 
Francie odjel koncem června 1940 ve skupině 
čs. vojáků lodí do britského Liverpoolu. V srp- 
nu 1940 byl zařazen do  aktivních záloh brit-
ského Královské letectva (RAF VR) v rámci 311. 
čs. bombardovací perutě. Jako zkušenému pi-
lotovi mu byla propůjčena vysoká britská dů-
stojnická hodnost S/Ldr (podplukovník). První 
operační let vykonal se svou osádkou Welling-
tonu Mk. I. 8. října 1940 nad německé Brémy. 
Osud ho dostihl o pouhých devět dnů později, 
kdy S/Ldr Veselý zahynul tři hodiny po půlnoci 
17. října s dalšími čtyřmi členy osádky Welling- 
tonu Mk. IC „KX-H“ po návratu z bombardová-
ní Německa. Stroj, vážně poškozený němec-
kou protivzdušnou obranou, narazil do  balo-
nové baráže u  Londýna. Po  dopadu letounu 
na  tenisový kurt v  Batley Priory u  Stanmore 
se podařilo z  hořícího vraku zachránit pouze 
těžce popáleného zadního střelce Sgt Fran-
tiška Truhláře. Ostatky pěti letců byly uloženy 
21. října 1940 do  společného hrobu číslo 
G-4-17 v městečku Pinner v oblasti Harrow se-
verozápadně od  Londýna. Janu Veselému byl 
posmrtně udělen Československý válečný kříž 
1939. Dne 1. června 1991 byl in memoriam po-
výšen do hodnosti plukovníka letectva. 
Slavnostní odhalení pomníku uspořádal Obec-
ní úřad v Přehořově v čele se starostou Petrem 
Maškem a za podpory místních dobrovolných 
hasičů, 42. mechanizovaného praporu z Tábo-
ra, Aeroklubu Tábor, Vojenského historického 
ústavu v Praze a Klubu historie letectví Jindři-
chův Hradec. Význam události podtrhla počet-
ná účast rodiny Jana Veselého a občanů Přeho-
řova. Čestným hostem akce byl československý 
válečný stíhací pilot generál Emil Boček z Brna. 

Vladislav Burian
Foto: Jana Burianová

Slavnostní proslovy u odhaleného památníku plukovníku Janu Veselému přednesli: starosta Přehořova 
Petr Mašek, čs. válečný pilot generál Emil Boček a předseda Klubu historie letectví Vladislav Burian. Další 
proslovy přednesl senátor Jaroslav Větrovský, za rodinu plukovníka Veselého Zdeňka Zemanová.

ské posádky do  18 let i  z  jednotlivých zájem-
ců – ideálně se hlaste předem na email: info@
vajgarskasan.cz. V den závodu bude v případě 
volných míst možno tuto posádku ještě dopl-
nit. Zázemí pro účastníky závodu a diváky bude 

v areálu plovárny, kde bude po celý den zajiště-
no i občerstvení. Je zde možnost zapůjčit si růz-
ná šlapadla, lodičky, paddleboardy a vyzkoušet 
vlek pro vodní lyže a wakeboard. Prezence po-
sádek bude probíhat od  9.00 do  10.00 ho-

 � Po jindřichohradecké dominantě se budou prohánět Vajgarské saně
V  sobotu 14. července 2018 pořádá spolek 
Vajgarská saň z.s. ve spolupráci s Českou asociací 
dračích lodí závody dračích lodí na rybníce Vaj- 
gar. Závody se budou konat v  areálu plovárny 
u rybníka Vajgar v Denisově ulici, pár minut pěš-
ky od centra Jindřichova Hradce. Akce se koná 
pod záštitou starosty města Jindřichův Hradec.
Po  loňském úspěšném zkušebním nultém roč-
níku, kdy se na  rybníce Vajgar prohánělo cel-
kem 13 soutěžních posádek, očekáváme při  le-
tošním ročníku ještě vyšší účast. V rámci závodu 
budou opět vyhlášeny tři kategorie – mix, dám-
ská a junior do 18 let. Závodní posádka se sklá-
dá z 18 pádlujících a jednoho bubeníka. Přičemž 
v kategorii mix je povinnost mít v posádce mi-
nimálně 6 žen. Závodní trať bude zhruba kopí-
rovat trať vleku na  wakeboarding a  bude mě-
řit 200 m. Letos je v plánu zařazení ještě závodu 
na  1000 m s  obrátkou. Závod je otevřený ve-
řejnosti a  mohou se do  něho hlásit posádky 
do všech třech kategorií. Je v plánu složení junior- 

din, zahájení samotného závodu je pak na-
plánováno na 11.00 hodin. Skončení závodů 
a vyhlášení výsledků bude přibližně v 18.00 ho-
din. Kategorie juniorských posádek bude vy-
hlášena ihned po skončení jejich závodu. Celý 
den bude zakončen živou hudbou k poslechu 
a  tanci. Pro všechny přihlášené posádky je 
od  9.00 do  11.00 hodin možnost tréninko-
vých jízd. Po předběžné domluvě je možno tré-
nink uspořádat i v předcházejících dnech. Dra-
čí lodě s profesionálním kormidelníkem, pádla 
a  plovací vesty zajišťuje pořadatel. K  dispozici 
bude i záchranná služba na motorovém člunu.
Startovné pro celou posádku činí 5000 Kč (junior- 
ské posádky mají start zdarma).
Podrobné informace najdete na: www.vajgarska- 
san.cz, na  emailu: info@vajgarskasan.cz nebo 
na telefonu: 602 441 813 (předseda spolku Jaro-
mír Semotán). Na uvedený email zasílejte i pří-
padné přihlášky do závodu.

Petr Houška
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HVĚZDÁRNA F. NUŠLA A ASTROKLUB PŘI DDM V J. HRADCI
ÚKAZY NA OBLOZE V ČERVENCI 2018

Merkur je stále nepozorovatelný, Venuše bude ještě zářit večer, nízko nad západem. Mars uvidíme kromě večera po celou noc, Jupiter uvi-
díme v první polovině noci a Saturn již po celou noc kromě rána. Uran bude pozorovatelný ve druhé polovině noci a Neptun kromě veče-
ra po celou noc. Pozorovat Měsíc dalekohledy je nejhezčí v období kolem první čtvrti. V tyto dny ho Slunce osvětluje z pravé strany, a proto 
krátery, moře a jiné povrchové a výškově rozdílné útvary vrhají do měsíční krajiny stíny. Měsíc je tak velmi působivý a lze si ho tak představit 
lépe prostorově. V době úplňku dopadají sluneční paprsky na měsíční povrch ze směru našeho pohledu, proto stíny zcela chybí a obraz je 
plochý a přesvětlený. Také ostatní objekty oblohy, jindy dobře pozorovatelné, měsíční světlo zcela přesvítí. Měsíc projde 6. 7. poslední čtvr-
tí, 13. 7. novem, 19. 7. první čtvrtí a 27. 7. úplňkem. 13. 7. nastane přízemí (357 433 km) a 27. 7. odzemí (406 228 km). I Slunce je zajímavé 
za jasného počasí pro pozorování dalekohledy. Na slunečním disku můžeme vidět místa teplejší - fakulová pole, i místa chladnější - sluneč-
ní skvrny. Speciálním dalekohledem je možné pozorovat i protuberance, filamenty a další děje na Slunci. Letní noční obloha, stejně jako 
v každém jiném ročním období, je velice zajímavá, nabízí k prohlídce množství mlhovin, hvězdokup, dvojhvězd, galaxií a dalších zajímavých 
oblastí a objektů.
*6. 7. v 18.00 hodin – Země nejdále od Slunce (afélium - 152,1 miliónu km). *22. 7. ve 22.01 hodin Slunce vstupuje do znamení Lva. 
*27. 7. večer a v noci proběhne úplné zatmění Měsíce. O podrobnostech k pozorování dalekohledy prostřednictvím Hvězdárny F. Nušla vás 
budeme včas informovat. *30. 7. nastane maximum meteorického roje Jižních δ Akvarid (ZHR 25).

• 10. 7. v 5.00 hodin - Venuše v konjunkci s α Leo (Regulus 1,0° jižně; planeta  
pozorovatelná večer)

• 12. 7. v 6.00 hodin - Merkur v největší východní elongaci (26° od Slunce)
• 12. 7. v 11.00 hodin – trpasličí planeta (134 340) Pluto v opozici se Sluncem
• 15. 7. v 18.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Merkurem (Měsíc 1,2° severně)
• 15. 7. v 19.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 0,9° jižně; na večerní  

obloze seskupení Měsíce, Venuše a Regulu)
• 16. 7. v 5.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 0,8° severně)

• 21. 7. ve 4.00 hodiny - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 3,5° severně; seskupení 
 Měsíce, Jupiteru, hvězdy Antares a Saturnu 20. až 25. 7.)

• 23. 7. v 5.00 hodin - Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 8,5° jižně)
• 25. 7. v 8.00 hodin - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,5° severně)
• 27. 7. v 6.00 hodin - Mars v opozici se Sluncem (velká opozice)
• 27. 7. v 19.00 hodin - Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 5,9° severně)
• 31. 7. v 9.00 hodin - Mars nejblíže Zemi (57,6 miliónu km)

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

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. Další podrobnosti i info o akcích najdete také na: www.ddmjh.cz Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v červenci 2018:

úterý a pátek odpoledne:
15.00 – 18.00 hodin

úterý a pátek večer: 
21.00 – 23.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v červenci 2018:

téma. Červencová série Večerních toulek za-
číná v pondělí 2. července a končí ve čtvrtek 
26. července. Konkrétní dny jsou uvedeny 
na  plakátech, v  aktuálním kulturním kalendá-
ři a na  internetových stránkách i  facebooku Ve-
černích toulek. Druhá série představení poté 
proběhne na konci srpna a samém začátku září. 
Večerní toulky začínají v  21.00 hodin v  pro-
storách před zámeckým mlýnem. Vstupenky 
je nutné rezervovat předem v online rezervačním 
systému, platí se však až přímo na místě na začát-

 � Večerní toulky bájným Hradcem opět nabídnou netradiční setkání s místní historií
Již podesáté se v létě v Jindřichově Hradci oteví-
rá brána do méně známé historie města. Začínají 
oblíbené Večerní toulky bájným Hradcem, ten-
tokráte s podtitulem O životě a Smrti. Jubilejní 
desátý ročník je věnován fenoménu smrti jakožto 
běžné součásti středověkého a raně novověkého 
života. Ponoříme se do tématu, které je v dnešní 
době zcela upozaděno, a vynoříme se poučeněj-
ší, ale též pobaveni. Čeká nás nejprve neopako-
vatelné představení dobové herecké společnosti 
o slavných hradeckých úmrtích. Poté si na vlast-
ní smysly vyzkoušíme recepty proti nakažlivým 
nemocem. Projdeme se krátkou trasou kolem 
večerního hradu a zámku a pak nás již zcela po-
hltí atmosféra spojená s umíráním, ale i s dobo-
vým léčením. A na závěr máme připraveno jisté 
překvapení. Toto vše proběhne navíc v  prosto-
rách, kam se běžně rozhodně nepodíváte. Začá-
tek je v Pluhově baště mezi zámeckým mlýnem 
a  zámeckým pivovarem. Vstupuje se skrze brá-
nu do Domu gobelínů. Druhá část představení se 
odehrává v obvykle nepřístupné části Adamova 
stavení, která svojí atmosférou podtrhne letošní 

ku představení. Toulání bájným Hradcem trvá při-
bližně 80 minut a stojí 100 Kč pro děti do 15 let, 
seniory a hendikepované, a 140 Kč pro všechny 
ostatní. Pozor, letošní Toulky nejsou vhodné 
pro děti a nejsou také bezbariérové! Přijměte 
tedy pozvání na jubilejní toulky večerním Hrad-
cem. Nabídnou vám netradiční, zajímavý, poučný 
i humorný pohled do historie města, kterou jste 
dosud neznali. Těšíme se na vás! Informace a re-
zervace míst: http://vecernitoulky.novadomus.cz/

Martin Musil
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„Máme-li vyjádřit, co jsme, mu-
síme jednat. Můžeme mít v  hla-
vě všelijaké nápady, ale bez akce 
nejsou k ničemu. Když nějaký ná-
pad nerealizujeme, nedostaví se 
žádné výsledky, žádná odměna.“

(Don Miguel Ruiz)

Během patnácti let trvání pracov-
níci, dobrovolníci i klienti Oken rea- 
lizovali stovky nápadů. Ale také ví-
ce než stokrát tloukli na  zavřené 
dveře a nebylo jim otevřeno. Tako-
vý je prostě život. A člověk, zveda-
jící se z únavy po třídenní kontrole, 
která rozebírá slovíčko od  slovíč-
ka…, nechápe. A  hledá, kde brát 
energii, aby zase vstal a  ve  změ-
ti předpisů, kontrol a  měnící se 
legislativy opět ušel kousek ces-
ty s  těmi, pro které chtěl vlastně 
pracovat. Je třeba hledat inspiraci 
a posilu na cestu.
Velkým zdrojem inspirace a  po-
sily byl pro OKNA grant Proces-
ní management do  Otevřených 
Oken. Dopřál nám nadstandartní 
množství vzdělávání, dopřál nám 
i možnost exkurzí a sdílení s těmi, 
kteří ušli delší kus cesty než my. 
Silným zážitkem pro tým Oken 
v  posledních týdnech byla exkur-
ze do Sdružení Neratov. Zapadlá 
vesnička v  Orlických horách mě-

la před 25 lety dva trvalé obyva-
tele, rozpadlý kostel s demoličním 
výměrem a  pár rozpadlých cha-
lup. Do  vesnice přišly dvě rodiny 
s  dětmi vlastními i  pěstounský-
mi a  vizionářský kněz. Kněz měl 
nejenom vize, ale uměl i  sednout 
do bagru a kopat základy pro na-
plnění svých snů. Rodiny praco-
valy, učily se, divily, vstávaly a pa-
daly. Nic snadného. Po  25 letech 
jsme navštívili živou vesnici s hos-
půdkou, pivovarem, opraveným 
chrámem, chráněným bydlením, 
poutnickým domem, několika re-
kreačními objekty, kavárnou, prá-
delnou, zahradnictvím či speciální 
školou. Sdružení Neratov vytvořilo 
v Neratově a Žamberku neuvěřitel-
ných 165 chráněných pracovních 
míst a nalilo životní mízu vyhaslé-
mu pohraničí, poničenému vál-
kou a odsunem. Nezapomněli ani 
na  údržbu hřbitůvku s  německý-
mi hroby a založení Sadu smíření. 
Jakékoliv smíření a obnova života 
musí být pravdivé a nesmí zapomí-
nat na kořeny lidí, kteří krajinu kdy-
si přetvářeli a obývali. Mnozí z nich 
doplatili na zvůli úplně jiných lidí. 
Strategický tým Oken mohl na-
brat nový dech. Úžas, údiv, obdiv 
a úcta nás provázely po cestě do-
mů. A chuť jít dál, jakkoli máme ny-
ní malé prostory a leccos nejde, jak 
bychom si přáli. Je fajn vědět, že 
někde ještě existují „blouznivci na-
šich hor“, kteří uskutečňují své sny 
pro dobrý život spoluobčanů. Na-
vzdory mocipánům, kteří nemají 
nic lepšího na  práci než obřadně 
pálit červené trenýrky.

Drahomíra Blažková

CHCETE NÁS?
Dáša
kříženka bígla, fena cca 5-6 let, kastrace v plánu
Dášenka je miloučká kříženka, která má za sebou vel-
mi smutné zkušenosti s lidmi. Žila na úvazu u boudy, 
téměř bez žrádla a jakékoli jiné péče. Takto si prožila 
pár let a dost ji to poznamenalo, především na fyzic-
kém stavu. Na lidi však nezanevřela, naopak, je to naprostý „závisláček“ a li-
di miluje, včetně dětí. S ostatními pejsky nemá problém. Hygienu učíme. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec) 

Móňa
kříženka, fena, cca 8-10 let, kastrovaná
Móňa je úžasná starší psí dáma střední velikosti (cca 
25 kg). Je naprosto nenáročná a  hodná. Miluje lidi, 
děti, ostatní pejsky, míčky. Na  svůj věk je velmi čilá 
a skvěle zvládá i delší procházky. Byla zvyklá žít venku, 
ale i pobyt uvnitř zvládá bez problémů. Vhodný pro ni bude ale domek se 
zahrádkou, nejlépe k dalšímu pejskovi.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Bee
kříženka NO, fena, 1 rok, kastrovaná
Bee je mladá fenka NO (nejspíše kříženec NO). Je vel-
mi chytrá a zvídavá, ale kvůli špatným zkušenostem 
s bývalým majitelem potřebuje trpělivý přístup. Ovlá-
dá pár základních povelů a velmi ráda se učí novým 
věcem. S ostatními pejsky vychází dobře, je zvyklá na pobyt venku i v by-
tě. Je čistotná, nicméně není vhodná k adopci pouze do bytu, ideální pro 
ni je domek se zahrádkou, kde má možnost být venku i doma. S trpělivým 
přístupem z ní bude skvělá parťačka pro život.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Carlo
kříženec, pes, cca 1 rok, kastrovaný
Carlo je psí puberťák. Je střední velikosti (asi ke kole-
nům a vypadá to, že už více neporoste). Miluje lidi. Je 
to prostě mladý, ztřeštěný, aktivní pes, co je pro kaž-
dou hloupost. S pejsky, se kterými se seznámí, je vel-
ký kamarád, na ostatní má tendence dorážet, ale dá 
se to ukočírovat. Potřebuje páníčky, kteří nepodcení 
jeho výchovu a s důsledností a láskou z něj udělají skvělého parťáka pro 
život. Doma je čistotný, ale má tendence něco ničit, proto o samotě by by-
lo dobré ho nechávat buď venku nebo někde uvnitř, kde nemá co zničit. 
Na vodítku chodí obstojně, a hlavně je docela hezky poslušný, tak může 
běhat na bezpečných místech i na volno.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Žeryk
kříženec jezevčíka, pes, 11 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktivní. Bez pro-
blémů zvládá i 20 km procházku. Má rád společnost 
lidí. S  fenkami i  pejsky vychází na  procházce  dobře 
(musí se s nimi nejprve seznámit), ale v novém do-
mově 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, ale vzhle-
dem k jeho velikosti to není žádná tragédie. Není vhodný ke slepicím či 
kočkám, které loví.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Hasan
kříženec, pes, 6 let, kastrovaný
Hasan je aktivní pejsek střední velikosti (cca 20 kg), 
který miluje procházky. S  ostatními pejsky vychází 
většinou dobře. Z původního domova si nese špat-
né zkušenosti. Byl fyzicky trestán a cizím lidem nevě-
ří. Potřebuje čas, aby nového člověka přijal, poté je z něj ale skvělý parťák 
a velký mazel. Vzhledem k jeho špatné minulosti ho nemůžeme doporu-
čit do rodiny s dětmi. Byl by ideální do domku se zahrádkou, dobře hlídá.
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

 � Inspirujeme se dobrými příklady lidí,  
kteří umí pozitivně jednat

Tým OKEN v Neratově s P. Josefem Suchárem, zakladatelem sdružení a paní 
Klárou Kadlecovou, vedoucí chráněného bydlení.
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 � Kulturní nabídku v Jindřichově Hradci rozšíří o prázdninách letní koncerty
Město Jindřichův Hradec zve na další letní kon-
certy, a to ve středu 11. července od 19.00 ho-
din, kdy vystoupí v  atriu Muzea fotografie 
a MOM Petr Lüftner. Český písničkář se naro-
dil v  Ústí nad Labem. Do  povědomí se dostal 
v srpnu 2013 uvedením protestsongu “Ty jsi to 
Ústí”, díky kterému začal koncertovat, potažmo 
navázal spolupráci s Xindlem X a s jeho pomocí, 
jakožto producentem, vydal v dubnu 2016 svou 
první desku s názvem Až se příště narodím.
Dalším lákadlem na  středeční letní koncert 
bude jméno jindřichohradeckého zpívajícího 
právníka Ivo Jahelky, který zahraje 18. červen-
ce od 19.00 hodin v atriu Muzea fotografie 
a MOM. Věnuje se zhudebňování soudních pří-
padů a  příběhů ze  života, stranou nezůstáva-
jí ani všeliké zajímavé zápisy obsažené v soud-
ních spisech, policejních protokolech i  jiných 
úředních dokumentech.
Páteční letní koncert se koná 20. července 
od  19.00 hodin na  náměstí Míru a  vystoupí 
na něm skupina Spolektiv. Výhradně se věnu-
je zpívané autorské hudbě s prvky folku, rocku, 

šansonu a jazzu. Členové skupiny zpívají a do-
provází se převážně na akustické nástroje s pou-
žitím klasických kytar a šestistrunných baskytar, 

KULTURNÍ SERVIS

 � Prázdninový čas v Domě gobelínů 
Srdečně vás zveme o letních prázdninách k pro-
hlídce muzea tkalcovských řemesel a unikátních 
technologií. Uvidíte u nás restaurátorky při práci, 
můžete si vyzkoušet tkaní na různých typech sta-
vů, seznámíte se s osobností Marie Hoppe Teinit-
zerové – zakladatelky ojedinělých textilních dílen 
i s osobností Josefa Müllera, pokračovatele Marie 
Teinitzerové. Máte možnost seznámit se s  tkal-
covskými stavy a  stroji, děti mohou v  dětském 
koutku tkát či sestavovat puzzle na  interaktivní 
tabuli ve formě tapiserií, návštěvníci mohou v ki-
nosále muzea zhlédnout film Příběh vlákna nebo 
Historie Jindřichova Hradce v animační zkratce.
Zároveň zde probíhá výstava věnovaná osob-
nosti, jež je svázána s textilními uměleckými díl-
nami v Jindřichově Hradci, výstava „Jaroslava Pe-
šicová/Tapiserie“. K  výstavě byl vydán katalog, 
který je k zakoupení na pokladně muzea a záro-
veň nabízíme výpravnou monografii Jaroslavy 

Pešicové. Kromě toho máte možnost zhlédnout 
na  výstavě dokumentární film Pavly Slancové 
o Jaroslavě Pešicové.

Také v letošním roce se Dům gobelínů svými TOP 
akcemi připojí k TOP týdnu, který pořádá měs-
to Jindřichův Hradec. Po celé dva dny ve čtvr-
tek i v pátek 2.–3. srpna 2018 si kromě komen-
tovaných prohlídek s průvodcem mohou malí 
i velcí příchozí vyzkoušet svoji zručnost a zapojit 
se do kreativních dílen. 

Poslední volná místa v kurzu Tkaní tapiserií 
začátečníci, dvoudenní kurz, 28.–29. čer-
vence 2018 a  Suché plstění - jednodenní 
kurz, 18. srpna 2018.
V  rámci TOP týdne nabídne Dům gobelínů 
dílny pro děti i dospělé:
čtvrtek 2. srpna 2018
pátek 3. srpna 2018
10.00 - 17.00 hodin TOP dílny pro děti i dospělé
LETNÍ dílna – z polí a luk tvoříte dekorace
dílna MALÝ KUTIL – vytvoříte si drobnosti ze dřeva
dílna HÁČKOVÁNÍ – naučíte se základy háčkování
dílna PLSTĚNÍ – vytvoříte plstěnou drobnost
Komentované prohlídky po  oba dva dny 
v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00,15.00, 16.00 hodin.
Budeme se těšit na všechny příchozí, kteří se roz-
hodnou pro náš zajímavý prázdninový program.

Rita Škodová

dechových nástrojů, perkusí, etnických nástrojů 
i moderních industriálních nástrojů a přístrojů.

Ivana Bačáková

 � Talk show Petra Rychlého v Jindřichově hradci
Petr Rychlý je v současnosti jednou z nejzná-
mějších televizních tváří, především díky se-
riálu Ordinace v růžové zahradě, kde je před-
stavitelem oblíbené postavy doktora Mázla. 
V neposlední řadě se divákům představil v ně-
kterých hobby pořadech, a  především pak 
ve sledované show Tvoje tvář má známý hlas.
Herec Vinohradského divadla, populární mo-
derátor, bavič a příležitostný zpěvák, bude vy-
právět historky nejen ze zákulisí divadla a te-
levize, ale i  ze svého soukromí. A  nebudou 

chybět ani jeho známá hudební čísla ze show 
Tvoje tvář má známý hlas.
Populární bavič přijede se svou talk show 
Tváře Petra Rychlého pobavit jindřicho-
hradecké fanoušky 25. září od 19.00 hodin 
do KD Střelnice. A rozhodně to nebude žád-
ná nuda!
Vstupenky jsou již v prodeji, a to na pokladně 
Kulturního domu Střelnice a na internetových 
stránkách: www.kultura.jh.cz.

Mirka Vilímová
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 �TOP týden 2018 nabídne koncerty, tvořivé dílny i adrenalinovou show
(pokračování ze str. 1)

Neděle 29. července bude patřit cimbálo-
vé hudbě Jožky Šmukaře, která vystoupí 
od 19.00 hodin na náměstí Míru.
30. července jsou všichni zájemci zváni na di-
vadelní představení Divadla Víti Marčíka 
Robinson Crusoe od  19.00 hodin v  atriu 
Muzea fotografie a MOM (v případě nepříz-
nivého počasí v kapli sv. M. Magdaleny).
Od pondělí 30. července do středy 1. srpna 
si na své přijdou filmoví fanoušci. V parku pod 
gymnáziem bude letní kino Kinematograf bra-
tří Čadíků s velmi lákavou nabídkou filmů, a to 
Anděl Páně 2, Bezva ženská na krku a Bajkeři.
Středa 1. srpna bude patřit vodním rado-
vánkám. Den plný zábavy je připraven v jind- 

řichohradeckém aquaparku, a  to v  době 
od 11.00 do 18.00 hodin. 
Čtvrtek 2. a pátek 3. srpna jsou správným ter-
mínem pro návštěvu Domu gobelínů. Právě 
tam čekají na zájemce TOP dílny pro děti i do-
spělé, a to Letní dílny - dekorace tvoříme z po-
lí a luk, dílna Malý kutil – vytvoříte si drobnosti 
ze dřeva, dílna Háčkování – naučíte se základy 
háčkování a  dílna Plstění – vytvoříte plstěnou 
drobnost. Po  celé dva dny si návštěvníci mo-
hou užít komentované prohlídky s průvodcem 
v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hodin.
V pátek 3. srpna na náměstí Míru od 19.00 ho- 
din vystoupí kapela Jindřichohradecký Big 
Band.

Od  pátku 3. do  neděle 5. srpna nebude 
v prostorách Muzea fotografie a moderních 
obrazových médií chybět oblíbené fotogra-
fování v historických kostýmech. 
V sobotu 4. srpna se bude konat koncert sku-
piny Baret od 19.00 hodin na náměstí Míru.
Poslední den celého Top týdne 2018, neděle 
5. srpna, se samozřejmě ponese v duchu tradič- 
ní poutě Porcinkule v centru města. V 9.00 ho- 
din začne v klášterním kostele sv. Kateřiny 
Slavnost Porciunkule a od 10.00 hodin vy-
stoupí na promenádním koncertu na náměs-
tí Míru skupina Klaret – Strážský výběr. 

Radim Staněk

 � Festival Zpívání nad Nežárkou doznal mnoha změn
Historicky se v letošním roce bude konat jubi-
lejní, již 10. ročník Zpívání nad Nežárkou. Zá-
roveň však můžeme mluvit o 1. ročníku, neboť 
náš festiválek, kterému jsem ještě před rokem 
prorokoval, že se 10. narozenin ani nedožije, se 
uskuteční úplně celý v novém. Jediné, co snad 
zůstalo stejné, je žánrové zaměření celé akce. 
Jinak se mění termín, místo, čas a  především 
pořadatel, kterým je město Jindřichův Hradec. 
Jsem moc rád, že se zde najdou ochotní lidičko-
vé, kteří chtějí dát Zpívání nad Nežárkou šanci 
udržet si své místo na slunci. 
Letos se tedy můžeme společně těšit na tyto ka-
pely a písničkáře: Bonsai č. 3 je kapela, která pů-
sobí nejen v Českých Budějovicích již 20 let. Je 
letošním vítězem jihočeského kola Porty a bu-
de reprezentovat jižní Čechy v  celonárodním 
finále. Jejich poetické písně chytnou za  srdce 
každého. Poněkud údernější a trochu ještě no-
váčkem na folkovém poli je kapela Nahy a Ba-
gr. Svou tvorbou vás nicméně již od první písně 
přesvědčí o  tom, že původní parta vedoucích 
z dětských táborů ví, o čem je muzika. Jejich příz- 
nivci dorazili na loňské finále Porty snad vlast-
ním plným autobusem. Z Moravy (Velké) k nám 
zavítá etno-folková kapela Domino. Její písně 

vychází z moravského folklóru. Uslyšíte balady, 
lyrické a zbojnické písně ve vlastních úpravách. 
Vokální hudbu zastoupí domácí skupina X-tet. 
Čtyři tety v čele s jedním strejdou zpívají nejen 
spirituály, ale také folkové a swingové písně. Je-
denáctou sezónu brázdíme nejen folková pó-
dia, ale jsme také pořadateli předchozích devíti 

ročníků Zpívání nad Nežárkou. O dva roky star-
ší je kapela Lážo Plážo. Výborná partička muzi-
kantů z Nymburska také patří mezi stálice naší 
folkové scény a přijít na  jejich koncert je vždy 
sázka na dobrou kartu. Představovat není třeba 
ani pelhřimovské 4zdi. Název kapely naznačuje 

počet členů, kteří hrají melodické písně se sou-
časnými texty. A  pokud vás osloví zvuk jejich 
kytar, možná se domluvíte i na výrobě nějaké-
ho toho velmi pěkného nástroje. Jiří Holoubek, 
člen Spirituál kvintetu, výborný zpěvák, muzi-
kant, moderátor a kdo ví, co všechno by se dalo 
ještě k jeho jménu přidat, k nám tentokrát za-
vítá jako písničkář. A přesto, že bude na scéně 
sám, jsem si jistý, že nejen pódium bude zapl-
něné a nespustíte z něj uši (nebo oči). Čestným 
hostem Zpívání budou budějovičtí Nezmaři. Ti 
slaví už 40! A tak si dovolíme také z té narozeni-
nové nadílky něco užít. Třešničkou na dortu (ne-
jen narozeninovém) je Zdenek Schwager, který 
bude celým festiválkem provázet.
A  tak nezapomeňte přijít, přijet, zaškrtnout 
si v  kalendáři sobotu 14. července 2018 
od  14.00 do  22.00 hodin, kdy se sejdeme 
na nádvoří Muzea fotografie a moderních ob-
razových médií v  Jindřichově Hradci (býva-
lá jezuitská kolej), při nepříznivém počasí pak 
v kapli sv. Maří Magdaleny, která s nádvořím těs-
ně sousedí. V muzeu je také k dispozici kavárna, 
takže je možné si poslech zpříjemnit i něčím mi-
lým pro zničení těla. Těšíme se na vás!

Štěpán Štrupl

 �Muzeum Jindřichohradecka zve na noční prohlídky kostela
Od července se do kostela sv. Jana Křtite-
le v Jindřichově Hradci vrací komentované 
Toulky nočním tajemným kostelem. Jako 
každoročně se doprovázení ujmou střída-
vě archeolog muzea Vladislav Burian a re-
nomovaný průvodce Petr Pokovba. Toulky 
budou probíhat v určených termínech bě-
hem obou o prázdninových měsíců.  
Návštěvníci nočního kostela sv. Jana Křtitele 
se v  doprovodu odborníků budou dozvídat 
odpovědi na  nejčastější otázky: Je skutečně 
tento církevní objekt tajemný? Proč je kos-
tel křivě postavený? Co znamenají a proč jsou 
na  stěnách postavy dvanácti apoštolů bez 
hlav? Tajemné jsou rovněž nestvůrky a příšer-

ky namalované v ostění gotických oken, po-
cházející z poloviny 14. století, včetně postavy 
ležícího muže v triumfálním oblouku kostela. 

Opravdových tajemství je v kostele mnohem 
více. Nejen proto srdečně zveme k prohlídce 
gotického církevního skvostu v centru Jindři-
chova Hradce, který v České republice nemá 
v mnoha NEJ obdoby.      
Termíny pátečních Toulek jsou: 13. červen-
ce (P.  Pokovba), 27. července (V. Burian), 
10. srpna (P. Pokovba) a 31. srpna (V. Buri-
an). Další informace o jednotlivých Toulkách 
se nachází na webu Muzea Jindřichohradec-
ka, v  informačním centru města Jindřichův 
Hradec a na obou pokladnách Muzea Jindři-
chohradecka, kde lze zakoupit vstupenky.

Vladislav Burian 
Toulky nočním kostelem sv. Jana Křtitele v Jindři-
chově Hradci.                                        Foto: Josef Böhm 
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 � V Muzeu fotografie a MOM uvidíte Tour de France na snímcích Markéty Navrátilové
Ti z návštěvníků, kteří sami aktivně sportují ne-
bo sport rádi sledují či fotografují, si jistě při-
jdou na  své v  Muzeu fotografie a  moderních 
obrazových médií na výstavě „Tour de France 
na fotografiích Markéty Navrátilové“ 8. čer-
vence až 19. srpna 2018. Autorka dokumen-
tuje cyklistiku profesionálně od roku 1992 a je 
vůbec jedinou ženou a jedinou Češkou, která 

prestižní Tour de France fotografovala. Kromě 
výstav má na svém kontě vydání tří knih s cyk-
listickou tematikou, z nichž poslední, z loňské-
ho roku, předkládá – obdobně jako nejnovější 
výstavní prezentace v Jindřichově Hradci – re-
prezentativní výběr z autorčiny tvorby za po-
sledních 25 let; publikaci si zájemci mohou za-
koupit v muzejním obchůdku.

Vernisáž spojená s  ukázkou závodních kol, 
doprovodným programem a  autogramiá-
dou proběhne za účasti Markéty Navrátilové 
v sobotu 7. července 2018, začátek v 17.00 
hodin. Všichni jsou srdečně zváni. Více na: 
www.mfmom.cz.

Eva Florová
Foto: Markéta Navrátilová

 � Jindřichohradecký zámek zve na zajímavou výstavu
V  sobotu 21. července otevře Státní hrad 
a  zámek Jindřichův Hradec pro veřejnost 
výstavu nazvanou „Dokonalý diplomat“, 
s podtitulem Černínové – vyslanci, cestova-
telé, sběratelé. Výstava korunuje letošní akti-
vity projektu Národního památkového ústavu 
Rok šlechtické diplomacie. Unikátní je již mís-
to, kde bude expozice umístěna. Vůbec popr-
vé totiž budou zpřístupněny všechny prostory 
druhého patra renesančního Adamova stavení, 
v nichž byl také rekonstruován jeden z původ-
ních sálů včetně nápodoby kazetového rene-
sančního stropu. 
Hlavními hrdiny naší výstavy budou osobnos-
ti černínského rodu, například Heřman Černín, 
který roku 1644 svou obratností při vyjedná-
vání s  tureckým sultánem v  Istanbulu zachrá-
nil rakouské císařství před porážkou v  třiceti-
leté válce či Humprecht Jan Černín, jenž díky 
diplomatickému pobytu v  Benátkách přine-
sl do  českých zemí podněty špičkového ital-
ského barokního umění a byl i stavitelem zná-
mého Černínského paláce v Praze. Zastoupeni 
budou i další členové černínské rodiny, patřící 
mezi nejvýznamnější rody v  českých zemích, 
včetně hraběte Evžena Černína, který byl jako 

vyslanec c. a  k. monarchie svědkem koruno-
vace posledního ruského cara roku 1896. Řa-
da nových a dosud neznámých informací bude 
doplněna několika stovkami jedinečných ex-
ponátů shromážděných díky spolupráci nejen 
s dalšími českými hrady a zámky, ale i s muzej-
ními a galerijními institucemi u nás a v zahrani-
čí. Na  tuto, rozsahem největší letošní výstavu 
na českých hradech a zámcích, bude v příštím 

roce navazovat menší stálá expozice, ale ty nej-
cennější exponáty budou na  jindřichohradec-
kém zámku k vidění pouze do konce listopadu 
tohoto roku.

Jan Mikeš

 � Zuzanu Růžičkovou a Viktora Kalabise připomene koncert v Jindřichově Hradci
Dne 4. srpna 2018 od 18.00 hodin proběhne 
v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hrad-
ci koncert k poctě Zuzany Růžičkové (1927–
2017) a Viktora Kalabise (1923–2006), dvou 
významných osobností úzce spjatých s  Jindři-
chovým Hradcem. Zuzana Růžičková byla svě-
tově uznávaná cembalistka a  pedagožka, její 
manžel Viktor Kalabis hudební skladatel, mu-
zikolog a  zakladatel mezinárodní rozhlasové 
soutěže Concertino Praga. Koncert, na němž se 
představí vrcholní čeští interpreti houslista Ra-
dim Kresta, violistka Kristina Fialová a  violon-
cellista Petr Nouzovský, bude složen z děl J. S. 
Bacha a Viktora Kalabise. Úvodního slova se uj-

me prof. Jiří Hlaváč, klarinetista a pedagog, kte-
rý byl blízkým přítelem obou osobností. Tradi-
ci tohoto koncertu jsme zahájili v loňském roce, 
kdy jej uváděla paní profesorka Růžičková. Ač-
koliv již v letošním roce nemůže být s námi, rádi 
bychom v započaté tradici pokračovali. Koncert 
se uskuteční v  rámci Jihočeského komorního 
festivalu a  ve  spolupráci s  Muzeem Jindřicho-
hradecka. Podporu koncertu věnovala Hudeb-
ní nadace Zuzany Růžičkové a  Viktora Kalabi-
se, Státní fond kultury MKČR, město Jindřichův 
Hradec, OSA a Jihočeský kraj. Vstupné na kon-
cert je dobrovolné.

Kristina Nouzovská Fialová

str. 18 www.jh.cz

JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ www.jh.cz



 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
4. - 6. 7. 2018
Rock for people – 24. ročník
Festivalpark Hradec Králové   
Jeden z  největších a  nejstarších letních hu-
debních open-air festivalů, desítky vynikají-
cích kapel z  celého světa, nejzajímavější zá-
stupci domácí hudební scény: The Prodigy, 
Skillet, In This Moment, Sick Puppies, Pop Evil. 
Velkou událostí bude koncert „Sugar Mana“ 
Rodrigueze.

CHEB
27. - 28. 7. 2018
Letní bláznění 
Festival pouličního divadla a nového cirkusu.

KUTNÁ HORA
červenec a srpen 2018
Kutnohorské léto
Celoprázdninový kulturně zábavní festival 
plný zážitků.

LITOMYŠL
6. 7. - 31. 8. 2018
Toulovcovy prázdninové pátky 2018
Každý pátek o prázdninách v 18.00 a 19.30 ho-
din vám odehrajeme na Toulovcově náměstí 
pohádku nejen pro děti a koncert nejen pro 
dospělé.

POLIČKA
13. - 14. 7. 2018 
Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v  jedineč-
ném prostředí poličského parku u  hradeb. 
Hudba, dětská divadla, výstavy, dětský kou-
tek, domácí kuchyně, čajovna.

TELČ
27. 7. - 12. 8. 2018
Prázdniny v Telči a Parní léto
Koncerty, kocouří scény, pohádky, divadla, vý-
stavy. Jízdy parním vlakem. Závody dračích 
lodí.

TŘEBOŇ
20. - 21. 7. 2018
Historické slavnosti Jakuba Krčína
Dvoudenní slavnost převážně v renesančním 
duchu s programem pro malé i velké.

Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

KINO
STŘELNICE

červenec 2018 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ ČERVENCOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
(MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN)  
Hudební komedie / USA / CinemArt

Mamma Mia! Největší letní filmová pohoda se vrací. 
A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova 
Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopa-
kovali velkolepý řecký mejdan. Je to přesně deset let, co 
muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. Jen 
u nás se na tom „ničení“ podílelo skoro 750 tisíc diváků, 
kteří od té doby sní věčný sen o pokračování. Sice to tr-
valo relativně dlouho, zato v pokračování Mamma Mia! 
Here We Go Again dostanete hned dva příběhy v jed-
nom! S tím prvním se vrátíme do časů, kdy byla Donna 
(Meryl Streep a Lily James) čerstvou absolventkou uni-
verzity, chtěla poznávat svět a netušila, že brzy narazí 
na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký 
ostrov a totálně se jí změní život. Druhý příběh se ode-
hrává přesně deset let po událostech prvního dílu, kdy 
zcestovalejší a moudřejší Sophie (Amanda Seyfried) plá-
nuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na Ka-
lokairi, na které se samozřejmě sjedou všichni „obvyklí 
podezřelí“, včetně trojice jejích charismatických tatínků 
(Pierce Brosnan, Colin Firth a  Stellan Skarsgård). Oba 
příběhy se rafinovaně proplétají a propojují písničkami 
švédského hudebního zázraku jménem ABBA, ať už no-
vými aranžemi kousků, které zazněly už v minulém díle, 
nebo hity, na něž se předtím nedostalo.
Hrají: Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep, Pier-
ce Brosnan, Andy Garcia, Colin Firth, Stellan Skarsgård, 
Christine Baranski, Julie Walters, Cher
Režie: Ol Parker
Hrajeme:
18. 7. v předpremiéře společně s MAMMA MIA! 

jako mini-maratón
19. a 20. 7. od 17:30 ve 2D

MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA 
(THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE)
Dobrodružný, Komedie / Španělsko, Belgie, 
V. Británie / Bioscop

Toby (Adam Driver) natočil v malebné španělské vesni-
ci ztvárnění příběhu Dona Quijota, které mělo obrov-
ský úspěch. Ale to bylo kdysi. Z Tobyho se stal arogantní 
a cynický režisér reklam. Když mu tajemný Cikán předá 
starou kopii jeho studentského filmu, Toby se vydává 
hledat místo, kde před mnoha lety svůj opus vytvořil. 
Zjišťuje, že jeho tehdejší počin měl na obyvatele ospalé 
vesnice stašlivý vliv. Toby se ocitá uvězněný v bizarních 
fantaziích starého pána, který se domnívá, že je Don 
Quijot. Rozlišit realitu od fikce je pro Tobyho stále těžší. 
V průběhu svých komických a stále více surrealistických 
dobrodružství je Toby nucen čelit tragickým důsledkům 
filmu, který navždy změnil naděje a sny malé vesničky. 
Může Toby získat zpět svou lidskost? Může Don Quijot 
přežít své šílenství?
Hrají: Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård, 
Olga Kurylenko, Joana Ribeiro
Režie: Terry Gilliam
Hrajeme: 26. a 27. 7. od 20:00 ve 2D

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

30. 6.-1. 7. 17:30
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ 
A LOKOMOTIVA EMA
Dobrodružný, Rodinný / Německo / 2D

30. 6.-1. 7.  20:00
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Krimi, Komedie / USA / 2D

5.-6. 7.  17:30
MÁŠ JI!
Komedie / USA / 2D

5.-8. 7.   20:00
ANT-MAN A WASP
Akční, Dobrodružný / USA / 3D+2D

7.-8. 7.  17:30
MANŽEL NA ZKOUŠKU
Komedie, Romantický / USA / 2D

11. 7.   19:00
ŽALMAN, ANEB NASLOUCHÁM 
TICHU ZEMĚ
Inscenovaný dokument / ČR / 2D

12.-15. 7. 17:30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Animovaný / USA / 3D+2D

12.-13. 7.  20:00
JSEM BOŽSKÁ
Komedie / USA / 2D

14.-15. 7.  20:00
SICARIO 2: SOLDADO
Akční, Krimi, Thriller / USA / 2D

18. 7.  17:30
MAMMA MIA! + MAMMA MIA! 
                                    HERE WE GO AGAIN
Mini-maratón

19.-20. 7. 17:30
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Hudební komedie / USA / 2D

19.-20. 7.  20:00
DEADPOOL 2
Akční, Komedie, Sci-Fi / USA / 2D

21.-22. 7. 17:30
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Drama, Komedie / ČR / 2D

21.-22. 7.  20:00
PRVNÍ OČISTA
Horor, Thriller / USA / 2D

26.-27. 7. 17:30
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Animovaný / Německo / 2D

26.-27. 7.  20:00
MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA
Dobrodružný, Komedie / Španělsko / 2D

28.-29. 7. 17:30
MRAKODRAP
Akční / USA / 2D

28.-29. 7.  20:00
DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
Horor / USA / 2D

2.-5. 8.  17:30
ÚŽASŇÁKOVI 2
Animovaný / USA / 2D

2.-3. 8.   20:00
NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
Romantický, Drama / 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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 � Kam a kdy za hasičským sportem?
SPORT

Požární sport – Jindřichohradecká hasičská liga 2018
kolo 5. Požární útok – noční čt 5.7. 19.00 Horní Meziříčko
kolo 6. Požární útok so 14.7. 13.00 Mrákotín
kolo 7. Požární útok so 21.7. 13.00 Kunžak
kolo 8. Požární útok – denní so 28.7. 13.00 Telč
Požární sport – Táborská hasičská liga v požárním útoku 2018
kolo 5. O putovní pohár obce Slapy ne 1.7. 11.00 Slapy u Tábora
kolo 6. O pohár starosty města Chýnov so 14.7. 13.00 Chýnov
kolo 7. Muži, ženy so 21.7. 11.00 Strmilov
kolo 8. Muži, ženy – noční závod so 28.7. 20.00 Krátošice

Požární sport – Pelhřimovská hasičská liga 2018
kolo 6. O pohár SDH Batelov so 7.7. 21.00 Batelov
kolo 7. O pohár SDH Rynárec so 14.7. 13.00 Rynárec
kolo 8. Javořická noční soutěž so 14.7. 20.00 Kaliště
kolo 9. III. ročník „Walter Cup“ so 28.7. 13.00 Kamenice nad Lipou
Požární sport – Jihlavská OPEN liga v požárním útoku 2018
kolo 4. O pohár SDH Nevcehle ne 1.7. 13.00 Nevcehle
kolo 5. O pohár SDH Střížov so 14.7. 13.00 Střížov
Požární sport – Velká cena Třeboňska 2018
kolo 6. O pohár SDH Lásenice so 7.7. 13.00 Lásenice
kolo 7. Memoriál Jiřího Černého so 14.7. 13.00 Mníšek
kolo 8. O pohár SDH Stříbřec so 21.7. 13.00 Stříbřec

 � LEDNÍ HOKEJ

Spolek ledního hokeje HC Střelci J. Hradec je 
ve  městě pokračovatelem tradice výchovy 
mladých hokejistů. Povedlo se mu zařadit svá 
družstva do  žákovských lig, tedy nejvyšších 
českých soutěží. V sezóně 2017/2018 měl 150 
aktivních hráčů v týmech 8 věkových kategorií.
Děti ze 2.–4. tříd se účastnily jihočeských kraj-
ských lig v mini hokeji, hokejisté z 5.–8. tříd hrá-
li žákovské ligy organizované Českým svazem 
ledního hokeje. Družstva si během sezóny za-
hrála i několik nemistrovských turnajů, přičemž 
pro každé z  nich byl alespoň jeden zorgani-

Klub HC Střelci měl zastoupení v 8 věkových kategoriích
zován na  domovském Zimním stadiónu Jana 
Marka.
Klub HC Střelci pro veřejnost nadále uskuteč-
ňoval náborové tréninky pro hochy a  děvča-
ta ve  věku 3–8 let. Konaly se dvakrát týdně 
a  na  každý z  nich přicházelo přes pět desítek 
dětí, aby se pod profesionálním, ale kamarád-
ským vedením naučily bruslit. Pokračoval také 
cyklus „Děti do pohybu“, což je unikátní projekt 
zaměřený na výuku pohybu na ledě pro děti ze 
školek v J. Hradci a okolí. Do programu se zno-
vu zapojily i třeboňské základní školy.

„Úspěšnost našeho klubu neměříme podle vý-
konů, nýbrž dle spokojenosti členů. Daří se nám 
osvěta bruslení a odborná výchova mladých ho-
kejistů, to jsou naše cíle,“ uvedl Martin Beran, 
jeden z  trenérů HC Střelci. O pohodě v klubu 
svědčí například i fakt, že v červnu celý vyrazil 
na třídenní plavbu na raftech po Vltavě a uspo-
řádal zábavnou akci v areálu hřiště Piketa. Se-
zónu 2018/2019 odstartuje v srpnu letním tá-
borem na  Osice, odkud se již přemístí na  led 
jindřichohradeckého zimáku. Od  září mu pak 
začne pravidelný tréninkový režim.

Sedmáci HC Střelci (vlevo) se v sezóně 2017/2018 účastnili ligy starších žáků B, jejich kolegové ve světlé kombinaci dresů působili v lize starších žáků A – 8. tříd. O přípravu nejen obou družstev, ale celého 
klubu se staralo třiadvacet trenérů, a sice Petr Sviták, Martin Beran, Marek Beran, Vladimír Reisner, Stanislav Fiedler, Rostislav Toman, David Kinter, Václav Vondrus, Jan Donauschachtl, David Lexa, Pavel 
David, David Hembera, Jaroslav Jonáš, Petr Sedlačík, Christian Elian, Petr Buzek, Přemysl Tuček, Václav Kotalík, Tomáš Kotrba, Marie Kopřivová, Josef Hogaj, Martin Hofbauer a Petr Šachl.

Foto: František Fical

KARATE
Při II. kole „Ligy talentů 2018“, kte-
ré se uskutečnilo v  Písku, vybojova-
la trojice mladých závodníků klubu 
Okinawa Karate Do  TJ Slovan J. Hra-
dec půltucet medailí. Pod trenérským 
vedením Vlastislava Běhouna, jenž 
je zároveň předsedou oddílu, se o  je-
jich zisk postarali Karolína Šlechtová 
(1. kata, 2. kumite), Jiří Snížek (2. ka-
ta, 3. kumite) a Anna Rypalová (3. ka-
ta, 1. kumite).

Foto: Andrea Pastorková

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Na  sdruženém krajském přeboru již-
ních Čech a  Vysočiny se sportovním gym-
nastkám TJ Slovan Jindřichův Hradec po-
dařilo vybojovat 5 medailí (2 – 2 – 1). 
Mistryněmi se staly Barbora Kešnarová 
a  Veronika Martínková, stříbrné kovy zís-
kaly Barbora Dvořáková a Tereza Sekanino-
vá a bronz si z Pelhřimova odvezla Karolína 
Maryšková. K  tomu čtvrté příčky obsadily 
Linda Michalisková, Anna Holická a Kateři-
na Vybíralová.

Foto: Miroslava Belšánová
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 � SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Oddíl sportovní gymnastiky při TJ Slovan 
J. Hradec uspořádal III. ročník „Memoriálu Kar-
la Parmy 2018“, na  kterém se prezentovalo 
119 závodnic nejen z osmi klubů Jihočeského 
kraje a Vysočiny, ale kupříkladu též z Chrudimi, 
Znojma, Pardubic, Domažlic a Prahy.
Gymnastky cvičily ve  čtyřboji (přeskok – bradla 
– kladina – prostná), přičemž byly rozdělené do 
9 věkových a výkonnostních kategorií. Ve své tělo-

Memoriálu Karla Parmy se zúčastnilo 119 gymnastek
cvičně v Jarošovské ulici se představilo i 15 závod-
nic pořádající jednoty, které vybojovaly 6 medailo-
vých příček (3 – 2 – 1). „Naše gymnastky předvedly 
krásné výkony, patří jim uznání a blahopřání,“ jmé-
nem trenérského souboru TJ Slovan pochválila 
domácí závodnice Miroslava Belšánová.
Vítězky – kategorie VS5 + V6C: 1. Barbo-
ra Kešnarová (TJ Slovan J. Hradec). Kategorie 
VS4C: 1. Dorota Pešová (TJ Sokol Bedřichov). 

Kategorie VS5 + V6B: 1. Eliška Šťovíčková. Ka-
tegorie VS4B: 1. Karin Bauerová (obě Lokomo-
tiva Pardubice). Kategorie VS2A: 1. Anna Ho-
lická (TJ Slovan J. Hradec). Kategorie VS1B: 
1. Barbora Šrámková (TJ Merkur Č. Budějovice). 
Kategorie VS1A: 1. Veronika Kubošná (KSG 
Znojmo). Kategorie VS0B: 1. Anežka Macková 
(TJ Lokomotiva Veselí n./L.). Kategorie VS0A: 
1. Veronika Martínková (TJ Slovan J. Hradec).

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 1
V nejstarší kategorii při „Memoriálu Karla Parmy“ triumfovala jindři-
chohradecká Barbora Kešnarová.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 5
Cvičení základního stupně absolvovalo 29 startujících. Nejpočetnější 
kategorii opanovala Veronika Martínková z J. Hradce.

Foto: Michaela Vybíralová

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 2
V  kategorii VS4C byla na  2. místě domácí Karolína Maryšková a  její 
oddílová kamarádka Kateřina Vybíralová získala bronzovou medaili.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 3
Mezi dívkami kategorie VS2A neměla konkurenci Anna Holická. Zá-
vodnice TJ Slovan zvítězila s velkým odstupem 1,337 bodu.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA 4
Šestnáct gymnastek se prezentovalo v kategorii VS1A, domácí Lindě 
Michaliskové patřila 4. příčka.

BASKETBAL 1
Úspěšným družstvem klubu Basket Fio banka Jindřichův Hradec byli v se-
zóně 2017/2018 mladší žáci kategorie U14, kteří v ní dokázali postoupit 
až do extraligy. Z nejvyšší soutěže jim jen těsně unikla kvalifikace na os-
mičlenné mistrovství ČR, ale i konečné 9. místo je výborné. Pod vedením 
trenérského dua Tomáš Vybíral – Marek Chvála se o  úspěch zasloužili 
Jordan Oupoh, Matěj Novotný, Matouš Brunner, Daniel Chyška, Tomáš 
Dejmek, Vojtěch Brom,  Marek Picka, Ondřej Minář, Michal Grill, Jakub 
Kryzan, Matyáš Řezníček, Ondřej Chvála a Matěj Šperl.

Foto: Radka Procházková

BASKETBAL 2
Čtyřmi fázemi oblastního přeboru 2017/2018 prošlo mladší mini žactvo 
Basket Fio banka J. Hradec. Odehrálo v nich 16 zápasů s bilancí 10 výher 
a 6 porážek. Smíšené družstvo kategorie U12 se prezentovalo ve složení 
Oliver Langer, Samuel Šicner, Adam Hezina, Ondřej Hroníček, Charles Fe-
lix Zoglobossou, Ondřej Velek, Michal Srp, Antonín Kabriel, Vojtěch Ro-
háček, Tomáš Misař, Jan Bradáč, Matěj Šebek, Štěpán Likler a  Barbora 
Němejcová.

Foto: Šárka Štěrbová

BASKETBAL 3
Celkem 18 střetnutí v sezóně 2017/2018 absolvovalo nejmladší mini žac-
tvo Basket Fio banka J. Hradec. Mixovaný tým U11 se potkával se soupeři 
z Vysočiny a Jihočeského kraje, proti nimž uhrál 12 vítězství. K tomu uspěl 
i v herní variantě 3x3, kterou prošel bez porážky. Jindřichohradečtí ben-
jamínci nastupovali v sestavě Daniela Spurná, Ondřej Velek, Šimon Dvo-
řák, Alex Račman, Antonín Kabriel, František Grill, Jérome Jacques Pro-
keš, Oliver Langer, Cyril Tůma, Jan Ille, Vojtěch Heřmánek a Jan Vybíral.

Foto: Tomáš Vybíral
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Házená 1
Áčko žen klubu Házená Jindřichův Hradec šlo do sezóny 2017/2018 s cílem zisku prvenství ve II. lize – Západ, 
čímž by si zajistilo postup do I. ligy. Vše splnilo, v celém mistrovském ročníku prohrálo pouze dva ze 20 zápasů 
a nejvyšší příčku mělo jistou již dvě kola před koncem soutěže. Vyhrálo ji s tříbodovým náskokem na druhé Par-
dubice. Tým trenérky Ivy Jonové a vedoucí družstva Jaroslavy Krupicové sice nenastupoval s velkým kádrem, ale 
i méně početná sestava si díky své kvalitě dokázala poradit. Ze zaslouženého postupu se mohly radovat Petra 
Dušková, Barbora Eliášová, Kristýna Hanzalová, Sabina Jasanská, Andrea Jonová, Eliška Kovářová, Adéla Ondře-
jová, Kristýna Plucarová, Lada Špačková, Barbora Šuranská, Barbora Uxová, Michaela Vlková, Anna Voldánová, 
Gabriela Zahradníková a Věra Zimová.

Foto: Karel Petržala

Házená 2
Po delší době postavila Házená Jindřichův Hradec do některé soutěže též své ženské béčko. Tým si vedl výtečně, 
když vyhrál krajský přebor jižních Čech. V rozhodujícím duelu o regionální titul se doma střetl s HC Milevsko, nad 
nímž musel zvítězit. V napínavém klání nakonec těsně uspěl, po vítězství 22:21 mohl kádr kouče Karla Petržaly 
slavit jihočeské zlato. O jeho zisk se zasloužily Šárka Michalová, Barbora Uxová, Gabriela Zahradníková, Marta 
Vokušová, Andrea Jonová, Lada Špačková, Věra Neidrová, Šárka Spurná, Lenka Kocanová, Romana Marsová, 
Erika Doanová, Romana Knížová, Miroslava Bubeníková, Šárka Havlíčková, Karolína Urbanová, Jiřina Stejska-
lová a Ivona Dušková.

Foto: Petr Nystrom

Házená 3
Obrovským úspěchem Házené Jindřichův Hradec dopadlo v sezóně 2017/2018 účinkování družstva mladších do-
rostenek v I. lize. Skvělá parta totiž vybojovala titul českých vicemistryň! Lepší byla pouze suverénní Slavia Praha, 
jež před jindřichohradeckými házenkářkami skončila též v porovnání se dvěma nejlepšími týmy Slovenska. Avšak 
po remíze 30:30 s Nitrou a výhře 42:30 nad Prešovem obsadil jihočeský celek 2. místo rovněž v „Československém 
poháru 2018“, který se uskutečnil v Nitře. Vhodné je dodat, že všechny mladší dorostenky J. Hradce během ročníku 
nastupovaly i v I. lize – Západ starších dorostenek, v níž skončily na parádní 4. příčce. Na fantastických umístěních 
má zásluhu trenérská dvojice Karel Petržala – Lenka Kovářová, vedoucí družstva Marie Březinová, a především 
hráčky Simona Březinová, Klára Florková, Lucie Frühaufová, Agáta Hauserová, Klára Haňková, Bára Jírová, Marké-
ta Kocarová, Petra Kostková, Tereza Kovářová, Aneta Rytířová, Eliška Tomanová a Natálie Tržilová.

Foto: Petr Nystrom

Házená 4
Dvou vynikajících umístění dosáhly v sezóně 2017/2018 mladší žákyně Házené Jindřichův Hradec. Nejprve se 
staly mistryněmi Jihočeského kraje a poté uspěly i na národním šampionátu v házenkářském desetiboji. Na vel-
kých úspěších má podíl trenérská dvojice Iva Jonová – Radka Camrdová a  jejich svěřenkyně Tereza Krymová, 
Adéla Mazánková, Anna Dobešová, Rebeka Beránková, Michaela Vokušová, Barbora Neidrová, Tereza Camrdo-
vá, Amálie Dvorská, Barbora Kubínová, Natálie Zabilková, Nikola Kvasničková, Viktorie Picková, Leona Mátlová, 
Anna Dvořáková, Eliška Dvořáková a Natálie Klímová.

Foto: Radka Camrdová

 � Letem sportovním světem
ATLETIKA + CANICROSS
Celkem pět závodů obsahuje letošní krosová sé-
rie „Raid Light Run Česká Kanada 2018“, přičemž 
pokaždé v její historii byl součástí „Kunžatecký 
kros“. Ten je na pořadu ve čtvrtek 5. července už 
od 8.30 hodin, kdy v autokempu u rybníka Ko-
morník začne prezence běžců a  jezdců. Start 
maratónu (42 km) je naplánován na 10.00 hodin, 
o 60 minut později se na tratě o délce21 a 8 kilo- 
metrů vydají i  ostatní. Vypsány jsou opět ne-
jen běžecké disciplíny, nýbrž opět MTB – cross 
country, canicross (běh se psy), bikejöring (ko-
lo se psy) a scooterjöring (koloběžka se psy). Vy-
hlášení výsledků proběhne ve 14.00 hodin.

MTBO
Pro dvou a  vícečlenné hlídky na  horských či 
trekkingových kolech je určen orientační závod 

„Napříč Českou Kanadou 2018“, jenž pořádá 
Šrot tým Kunžak již poosmé. Tentokrát ho na-
plánoval na sobotu 14. července, přičemž cen-
trum je v kempu u rybníka Zvůle. Opět se poje-
de na dvou trasách, a sice na náročnější (80 km), 
která je hodnocena bodovým systémem score-
lauf a poloviční, na níž se hodnotí čas a počet 
vyhledaných kontrolních stanovišť. Prezence 
startujících začíná v 9.00 hodin. Start je nachys-
tán na jedenáctou hodinu. Časový limit je 360 
minut! Vypsány jsou kategorie žen, mužů, mixů, 
rodin, vozíčkářů a elektrokol. Soutěž je z důvo-
du bezpečnosti zakázána jednotlivcům!

DRAČÍ LODĚ
V  minulém roce měly dračí lodě na  jindři-
chohradeckém rybníku Vajgar svoji nultou 
samostatnou závodní premiéru. Byla vyda-

řená, takže letos se již uskuteční I. ročník ak-
ce „Vajgarská saň 2018“, jejíž výsledky budou 
počítány do  Národního poháru a  do  pořadí 
Amatérských FUN posádek. Závod se bude 
konat v sobotu 14. července, jeho centrum je 
na městské plovárně v Denisově ulici.
FUTSAL
Již XVIII. ročník turnaje ve  futsalu na trávě se 
bude konat v  Sedle u  Nové Bystřice. V  rámci 
pouťového veselí se na hřišti nad vsí uskuteč-
ní „Kelta Cup – Sedelské vápno 2018“ v sobotu 
28. července. Organizátorem je místní FC Kel-
ta Sedlo, prvenství z loňského roku bude ob-
hajovat tým domácí Sedelské hospody.
MALÁ KOPANÁ
Dva souběžně hrané turnaje v  různých věko-
vých kategoriích se v sobotu 14. července usku-
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KŘÍŽOVKA
Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu: kozlova@jh.cz nebo na adresu: Informační stře-
disko Město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní 
číslo, na kterých Vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. 
Správná odpověď z minulého čísla: ODTUD DODNES UŽÍVANÝ NÁZEV PRO PRŮCHOD CHLEBNICE
Výherkyní se stává: Pavla Mischniková z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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VE VÍDNI SE SEZNÁMIL
S EVŽENEM ČERNÍNEM. 
PRO NĚJ V ROCE 1862

REALIZOVAL V J. HRADCI...

NÁPOVĚDA: 
IDO, AER, IATA, ODA, EDNA
EDO, ATTA, UTA, COAT, KIR

POZVÁNKY K NÁBORŮM, AKTIVNÍMU
SPORTOVÁNÍ A UDÁLOSTEM TÉŽ NA: 

http://www.ventilator.websnadno.cz/Sport.html

teční ve Starém Hobzí. Pořadatelem XXI. ročníku 
„Kasalý Cupu 2018“ a V. ročníku „Kasalý Veteran 
Cupu 2018“ je tamní TJ Dyje. Akce začne pre-
zencí zúčastněných mužstev v  9.00 hodin. Vý-
kop prvního duelu proběhne hodinu nato.

TENIS
Na pěti antukových dvorcích tamní TJ Jiskra se 
v Třeboni bude konat třídenní turnaj mladších 
žáků kategorie C. Do soutěže, která se honos-
ně nazývá „Světový pohár“ a při níž je pavouk 
ve dvouhře připraven pro 32 hráčů, je přihláše-
no také trio zástupců Tenisového klubu J. Hra-
dec, a sice Ondřej Novák, Sebastián Cakl a Tade-
áš Ryšavý. Úvodním dnem turnaje bude sobota 

7. července. Na stejném místě se poté v termí-
nu 14.–17. července bude hrát i stejnojmenný 
turnaj starších žáků kategorie B. Velká akce, při 
které se prezentují kvalitní tenisté z celé České 
republiky, je vypsaná pro 48 startujících.

VESLOVÁNÍ
Ve  dvou dnech 14.–15. července se na  šes-
tidráhové trati třeboňského rybníku Svět 
uskuteční mistrovství ČR kategorie masters 
s mezinárodní účastí. Veteráni budou o tituly 
a medaile veslovat ve 26 disciplínách. Součástí 
programu jsou též závody talentované mláde-
že, kterou v sobotu čekají rozjížďky a opravné 
jízdy a den nato semifinále a finále.

VOLEJBAL
Ve čtvrtek 5. července od 9.00 hodin se na an-
tukových kurtech jindřichohradeckého Tyršo-
va stadiónu bude konat otevřené mistrovství 
ČR ve  volejbalu smíšených dvojic veteránů 
(žena 35 let, muž 40 let). Zároveň SKOK J. Hra-
dec bude souběžně pořádat také XXXVII. roč-
ník turnaje mixovaných deblů „Letní volejba-
lový Jindřicháč 2018“, do  něhož se mohou 
přihlásit dua všeho věku.

Roman Pišný
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2. července, 21:00 hod.
VEČERNÍ TOULKY 
BÁJNÝM HRADCEM
10. ročník kostýmovaných představení 
o méně známé historii města. 
Další toulky budou v termínech 5. 7., 9. 7., 
11. 7., 15. 7., 17. 7., 19. 7., 23. 7., 26. 7.
Nádvoří Zámeckého pivovaru

4. července, 20:00 hod.
SVÁTEČNÍ KONCERT 
- TRUMPET TUNE BRASS 
Na programu - baroko, swing, 
hudba z filmu Rocky
Kostel sv. Jana Křtitele

6. července, 10:00 hod.
PIETNÍ AKT U SOCHY 
MISTRA JANA HUSA
Husovy sady

6. a 7. července, 21:30 hod.
Václav Štech „TŘETÍ ZVONĚNÍ“
Divadelní komedie v podání Jindřichohradecké 
činohry. XX. ročník
Státní hrad a zámek - III. nádvoří

7. července, 17:00 hod.
TOUR DE FRANCE
Fotografie Markéty Navrátilové - vernisáž výstavy
Muzeum fotografie a MOM 

8. července, 19:00 hod.
KONCERT K VÝROČÍ REPUBLIKY 
- HEZKY KLASICKY A ČESKY
Účinkují pěvkyně Pavlína Senić a její hosté 
Kostel sv. Jana Křtitele

9. července, 19:00 hod.
AFRICAN THUNDER 2018
Dunění bubnů a bouře písní a tanců v podání 
souboru IYASA ZIMBABWE
Muzeum fotografie a MOM - atrium

11. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje Petr Lüftner
Muzeum fotografie a MOM - atrium

27.  - 31. července
TOP TÝDEN 2018
27. července - Jazzování v jezuitské koleji, 
28. července - Timbersports® Show, koncert 
skupiny CLAYMORE, 29. července - Cimbálka 
Jožky Šmukaře, 30. července - Robinson 
Crusoe - divadlo Víti Marčíka, 
30. července - 1. srpna - Kinematograf Bratří 
Čadíků

28. července, 20:00 hod.
20. JUBILEJNÍ JAZZOVÁ NOC
Účinkují Eva Emingerová, Lee Andrew Davison, 
Jiří „Šlupka“ Svěrák a další. Vydří - letní scéna

28. a 29. července
TKANÍ TAPISERIÍ - ZAČÁTEČNÍCI
Workshop, Dům gobelínů

Probíhající výstavy:

JAROSLAVA PEŠICOVÁ/TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 9. 12. 2018
ZAHRADNÍ CENTRUM 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 7. 2018
JINDŘICHŮV HRADEC Z PTAČÍ PERSPEKTIVY 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 7. 2018
STARÉ LODĚ Z CAMARETU 
- POCTA JANU ZRZAVÉMU 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 8. 2018
KNIŽNÍ OBÁLKY NAKLADATELSTVÍ ODEON 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 8. 2018
VIDLIČKOU, JEHLOU A KLEŠTĚMI 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 2. 9. 2018
MUZEJNÍ POKLADY V RUKÁCH RESTAURÁ-
TORŮ a ZACÍLENO NA BOŽSKOU EMU 
- Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí 
- Výstava potrvá do 7. 10. 2018
PRVNÍ REPUBLIKA 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2018
SVĚT KOSTIČEK 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice 
- Výstava potrvá do 30. 12. 2018 

13. července, 19:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Kostelem a minoritským klášterem provází 
Bc. Petr Pokovba. Kostel sv. Jana Křtitele

14. července, 14:00 hod.
ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU
Účinkují Nezmaři, 4ZDI, Domino, Jiří Holoubek, 
Bonsai č.3, X-TET, Lážo Plážo, Nahy a Bagr.
Muzeum fotografie a MOM - atrium

16. července, 19:30 hod.
POCTA VIVALDIMU
Koncert v rámci minifestivalu Magická viola 
Petra Přibyla, Kostel sv. Jana Křtitele

18. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje Ivo Jahelka
Muzeum fotografie a MOM - atrium

20. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje skupina Spolektiv
Muzeum fotografie a MOM - atrium

20. července, 20:00 hod.
…ASI V TOM BUDE NĚJAKEJ HÁČEK
Koncert Jana Spáleného, Michala Géry 
a Filipa Spáleného. Zámecký mlýn

21. července, 14:00 hod.
FOLKLORNÍ FESTIVAL JIHOČESKÝCH 
NÁRODOPISNÝCH SOUBORŮ
13:00 hod. průvod před KD Střelnice, 
14:00 hod. zahájení 
Muzeum Jindřichohradecka, Štítného ulice

24. července, 21:00 hod.
NOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH
Koncert v rámci minifestivalu Magická viola 
Petra Přibyla. Kostel sv. Jana Křtitele

27. července, 19:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Kostelem a minoritským klášterem provází 
Mgr. Vladislav Burian. Kostel sv. Jana Křtitele

POZVÁNKY NA SRPEN
Městské akce: Ostatní akce:
• 27. 7. – 5. 8. TOP TÝDEN 
•    8. 8.  LETNÍ KONCERT – ATRIUM MUZEA FOTOGRAFIE A MOM 
• 10. 8.  LETNÍ KONCERT – NÁMĚSTÍ MÍRU
• 16. 8.  ZWETTL TRIO – KONCERT KPH
• 22. 8.  LETNÍ KONCERT – ATRIUM MUZEA FOTOGRAFIE A MOM
• 24. 8.  VÁNOCE V AQUAPARKU
• 24. 8.  LETNÍ KONCERT – NÁMĚSTÍ MÍRU
• 25. 8.  „RUSALKA“ – OPERA NA ZÁMKU
• 29. 8.  LETNÍ KONCERT – ATRIUM MUZEA FOTOGRAFIE A MOM

•    4. 8. POCTA ZUZANĚ RŮŽIČKOVÉ  
  A VIKTORU KALABISOVI - KONCERT
• 11. 8.  BENÁTSKÁ NOC – MĚSTSKÁ PLOVÁRNA
• 13. – 17. 8.  DO KLOBOUKU – CENTRUM MĚSTA
• 25. 8.  XXV. SETKÁNÍ ČS. VÁLEČNÝCH  
  A POVÁLEČNÝCH LETCŮ


