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K  rozvoji moderního stavebnictví ve  měs-
tě přispívala jednak JIHOČESKÁ TOVÁRNA 
NA  ZBOŽÍ CIHLÁŘSKÉ A  KERAMIKU Josefa 
Krause, která stála u dnešního kruhového ob-
jezdu na cestě do Otína. Měla vlastní lanovou 
dráhu, dlouhou téměř 2 km, spojující továrnu 
s nádražím. Výrobní kapacita byla 3 miliony ci-
hel. Vedle ní byla roku 1921 založena Jihočes-
ká strojírna a slévárna, která vyráběla americké 
žehličky, tříválcové mandly a  přenosná kam-
na. Slévárna vyráběla poklopy pro kanalizaci, 
mostní ložiska, mříže a vodovody.
EGEREROVA CEMENTÁRNA - cementářská 
dílna stála na  místě dnešního autobusového 
nádraží. Zanikla po roce 1945.
KASALOVA PILA započala svou činnost v  ro-
ce 1928, kdy ji majitel pily v Humpolci, Rudolf 
Kasal, zakoupil pro svého syna Bohumila. Pro-
voz byl postupně rozšířen o tesárnu, hoblárnu 
a sušárnu. V roce 1948 byl podnik znárodněn, 
zpět do vlastnictví rodiny se dostal roku 1994. 

HISTORIE PRŮMYSLU V JINDŘICHOVĚ HRADCI

 � STAVEBNICTVÍ

Na letošní TOP týden se mohou těšit obyvatelé 
a návštěvníci našeho města.  
V pátek 26. července v 19.00 hodin proběhne 
koncert JH swing bandu v prostorách atria Mu-
zea fotografie a MOM. V případě nepříznivého 
počasí se koncert koná v kapli sv. M. Magdaleny. 
Vstupné 80 Kč na místě. 
V sobotu 27. července v 16.00 hodin se na ná-
městí Míru bude odehrávat vystoupení Tim-
bersports® Show. Adrenalinová nevšední show 
- sekery, které holí, ruční pily dlouhé 2 metry, 
motorové pily s výkonem přes 70 koní, řetězy ří-
tící se rychlostí přes 200 kilometrů v hodině, silní 
chlapi, férový sport. Dovedností soutěže pro do-
spělé diváky a soutěže pro děti a ženy. Ukázka 
6 disciplín Timbersports závodní formou včetně 
motorové pily HOT SAW s výkonem přes 70 ps.
V 19.00 hodin se koná koncert skupiny Děda 
Mládek Illegal band hrající velice osobitým 
způsobem zlidovělé písničky Ivana Mládka. 
27. a  28. července se mohou zájemci zúčast-
nit Kurzů tkaní tapiserií a pletení z orobince 

 � Již tradiční týden nabitý kulturními a společenskými akcemi je tady!
v Domě gobelínů v době 9.00 – 17.00 hodin.
Neděle 28. července bude patřit dechové hud-
bě Řečická kapela, která vystoupí od 19.00 ho-
din na náměstí Míru.
29. července jsou všichni zájemci zváni na di-
vadelní představení Divadla Navětvi s  insce-
nací Pověsti staré a  české od  19.00 hodin 
v atriu Muzea fotografie a MOM. V případě 
nepříznivého počasí se divadelní představe-
ní odehraje v kapli sv. M. Magdaleny. Vstupné 
60 Kč na místě. 
Od pondělí 29. července do středy 31. červen-
ce vždy od 21.30 hodin si na své přijdou filmo-
ví fanoušci. V parku pod gymnáziem bude letní 
kino Kinematograf bratří Čadíků s velmi láka-
vou nabídkou filmů, a to Čertí brko, Po čem muži 
touží a Hastrman.
Středa 31. července bude patřit vodním rado-
vánkám. Den plný zábavy je připraven v jind- 
řichohradeckém aquaparku, a  to v  době 
od 11.00 do 16.00 hodin v případě příznivé-
ho počasí. 

Ve čtvrtek 1. srpna v 19.00 hodin v kapli sv. 
Maří Magdaleny je nejen pro milovníky kla-
sické hudby připraven velmi zajímavý koncert 
Slavné filmové melodie v klavírních promě-
nách Jiřího Pazoura. V programu zazní řada im-
provizací na filmovou melodii v různých hudeb-
ních stylech: baroka, klasicismu, romantismu, 
impresionismu, některých kompozičních směrů 
XX. století nebo i  jazzu či pop-music. Následu-
je část koncertu, která je již tradičně věnována 
přáním z publika. Posluchači mají možnost svý-
mi náměty sami ovlivnit, jakým směrem se bu-
de koncert dále ubírat. Vstupné 100 Kč na místě.
Čtvrtek 1. a  pátek 2. srpna jsou správným 
termínem pro návštěvu Domu gobelínů. 
Právě tam čekají na  zájemce TOP dílny pro 
děti i dospělé.
V pátek 2. srpna na náměstí Míru od 19.00 ho- 
din vystoupí kapela Jindřichohradecký Big 
Band. Jako host vystoupí Tomáš Savka.
Od pátku 2. do neděle 4. srpna nebude v pro-
storách Muzea fotografie a moderních obra-
zových médií chybět oblíbené fotografování 
v historických kostýmech. 
V sobotu 3. srpna se bude konat koncert sku-
piny Klaret – Strážský výběr od 19.00 hodin 
na náměstí Míru.
Poslední den celého Top týdne 2019, neděle 
4. srpna, se samozřejmě ponese v duchu tradič-
ní poutě Porcinkule v centru města. V 9.30 ho-
din začne v  klášterním kostele sv. Kateřiny 
Slavnost Porcinkule a od 10.00 hodin vystou-
pí na promenádním koncertu na náměstí Míru 
skupina Baret.

Ivana Bačáková

Ve městě byly i další pily, například Pánova, Či-
hákova nebo Filsakova. 
SIKO – továrna a slévárna na kovové zboží by-
la založena roku 1924 a vyráběla veškeré dru-
hy kovového a stavebního mosazného kování 
a také zařízení koupelen a předsíní. Nacházela 
se na křižovatce ulic Třebického a Tovární.
ŠINDELNA v  čp. 122/IV byla postavena roku 
1858 a  např. v  roce 1873 zde bylo vyrobeno 
215 000 kusů šindelů. 

TOVÁRNA NA BRÝLE LUNETTA se nacházela 
v Bezručově (Sokolské) ul. čp. 514/II a byla za-
ložena roku 1924. Vyráběla ochranné brýle, 
veškerou výzbroj pro řidiče a  cyklisty, ale ta-
ké hospodářské stroje. Dodávala na tuzemský 
trh a exportovala do celého světa. V novodobé 
historii se z továrny stalo družstvo Vajgar, spe-
cializované na dekorování skla a výrobu svářeč-
ských brýlí. 

Sabina Langerová
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Vážení spoluobčané,

zdravím vás na  prahu letních prázdnin, období 
parných dnů i večerů, času, který vyzývá na vý-
lety za  zchlazením, ať už k  vodě nebo do  lesů. 
Přesto věřím, že nabídka, kterou jsme pro vás 
na letní měsíce v našem městě připravili, vás při-
láká zpět, a to nejen na tradičně bohatý kulturní 
program. Ten bude letos vskutku pestrý, na své si 
přijdou vyznavači vážné i populární hudby, diva-
dla a folklorních tradic. Středy budou patřit pe-
riodickým letním koncertům, o  prvním víkendu 
bude hostit zámek Jindřichohradeckou činohru 
a minoritský klášter bude v sobotu 20. července 
dějištěm Folklorního festivalu. Letní večery dále 
obohatí hrané prohlídky na zámku, ze sportovně 
zábavních aktivit bych zmínil 2. ročník Vajgarské 
saně – závodu dračích lodí, který se bude konat 
v  sobotu 13. července dopoledne. Vyvrcholení 
veškerého kulturně společenského dění přine-
se tradiční TOP týden, jenž nás zároveň přenese 
do druhé poloviny prázdnino-
vého období. Přejí vám do-
statek odpočinku a pohodo-
vých letních zážitků.

Stanislav Mrvka 
starosta města

ÚVODNÍK

V letošním roce se již po sedmé konala v Jindři-
chově Hradci tradiční květnová soutěž Do prá-
ce na kole. 
Město Jindřichův Hradec se do akce v roli hlav-
ního koordinátora zapojilo letos po čtvrté a po-
stavilo celkem 15 týmů. Průkopníkem v našem 
regionu byla banka Waldviertler Sparkasse (le-
tos delegovala 7 družstev), která se soutěže zú-
častnila samostatně v roce 2013. Mezi další vý-
znamné jindřichohradecké zaměstnavatele, 
kteří postavili nejvíce týmů, patří Nemocnice 
Jindřichův Hradec (18 týmů) a Madeta (6 týmů). 
Celkem se letošního ročníku zúčastnilo v našem 
regionu 269 cyklistů, běžců a  chodců, kteří se 
sdružili v 64 týmech a celkem urazili 33 054 km. 

 �Do práce na kole 2019

UDÁLOSTI Z RADNICE

Konečné číslo bylo zaokrouhleno na  hodnotu 
40  000 Kč. Tuto sumu proměnil Nadační fond 
rozvoje města Jindřichův Hradec na české koru-
ny a věnoval je Základní škole speciální v Jind- 
řichově Hradci. Částka poslouží dětem, které 
navštěvují tuto školu. Bude použita na  rekon-
strukci herních prvků v areálu školy. 

Foto: Josef Böhm

Ve středu 12. června přivítal v prostorách kap-
le sv. Maří Magdaleny starosta města Sta-
nislav Mrvka v  přítomnosti místostarosty 
Radima Staňka a dalších představitelů samo-
správy laureáty 53. ročníku rozhlasové soutě-
že Concertino Praga. 
Starosta zmínil ve svém krátkém projevu ne-
jen hudební přínos celé akce, ale také vy-
zdvihl aspekt osobních setkání mladých mu-
zikantů z  mnoha zemí Evropy, kteří navazují 
nové kontakty. Ty pak mnohdy udržují po ce-
lou svoji hudební dráhu a vzpomínku na na-
še město si s sebou nesou do dalších let, ne-
li po zbytek života. Concertino Praga v sobě 
rovněž skrývá značný potenciál v oblasti ces-
tovního ruchu, neboť vybrané hudební la-
hůdky nabízí nejen místním, ale i  turistům. 
Věhlas soutěže jako takové se nese daleko 
za hranice naší země.
K  hostům krátce promluvila také zástupky-
ně Českého rozhlasu, který akci organizuje 
od jejích počátků, sahajících až do 60. let mi-

 � Setkání laureátů Concertino Praga se zástupci města Jindřichův Hradec

nulého století, ředitelka výroby ČRo Kateři-
na Konopásková. Ta poděkovala za výbornou 
podporu ze strany města Jindřichův Hradec, 
a to jak po stránce lidské, organizační, tak i fi-
nanční. Setkání byla přítomna také Simona 
Hopfingerová, produkční festivalu Concerti-
no Praga.

Druhý červnový víkend se v zámeckých prostorách opět 
odehrály městské slavnosti nazvané „Dny města Jind-
řichův Hradec 2019“, které pro obyvatele našeho města 
i jeho návštěvníky připravilo město Jindřichův Hradec.
V letošním roce byly slavnosti programově založeny tak, 
aby zaujaly diváka každého věku. 
V  pátek 7. června vystoupil na  III. nádvoří Michal Hrůza 
s kapelou Hrůzy. Sobota 8. června patřila především ro-
dinám s dětmi. V parčíku na Dobrovského náměstí před 
vstupem do zámku se mohly děti svézt na ponících, v od-
poledních hodinách na ně čekaly různé hry, soutěže, tvo-
řivá dílna ateliéru Tvor a  divadla Studna a  další interak-
tivní program. Druhý den slavností uzavřela večerním 
koncertem Leona Machálková. V neděli 9. června se usku-
tečnil koncert Hudby Hradní stráže a Policie České repub-
liky se svými hosty. 

Foto: Josef Böhm
Petr Kolář

 � Slavnosti města letos nabídly bohatý program
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �Odbor životního prostředí

V závěru dubna navštívil Jindřichův Hradec zná-
mý botanik a popularizátor vědy RNDr. Václav 
Větvička. Přijal pozvání doc.  Jana Pokorného, 
který ho provedl parky v  centru města. Spo-
lečné procházky se zúčastnili i  zástupci vede-
ní města, odborné veřejnosti a členové Komise 
životního prostředí. Při prohlídce pan Větvič-
ka sděloval své postřehy a rady, jak s parky za-
cházet, udržovat je a rozvíjet. Odpoledne pro-
běhla v  sále KD Střelnice beseda s  veřejností, 
kde dr.  Větvička odpovídal na  dotazy  publika 
a upoutal zaplněný sál Střelnice autorským čte-
ním svých knih.
Besedou byl zahájen II. ročník soutěže „Hradec 
kvete díky Vám!“. Rozkvetlé předzahrádky, 

Václav Větvička odstartoval soutěž „Hradec kvete díky Vám!“

balkony a okna plná květin přitahují pozornost 
a jsou nepřehlédnutelnou ozdobou domů a ta-
ké velmi dobrou vizitkou města.  
V letošním roce soutěžíme v následujících kate-
goriích:
I. výzdoba provozoven a sídel firem, restau-

račních zahrádek
II. výzdoba RD – květinová výzdoba oken, 

balkónů a předzahrádek
III. výzdoba panelových a bytových domů 
IV. navrhněte ocenění osoby či firmy, která se 

významně podílí na zlepšení životního pro-
středí v J. Hradci (dobrovolně se stará o ze-
leň ve  svém okolí, svou činností přispívá 
ke zlepšení životního prostředí)

MĚSTSKÁ POLICIE

25. května
Že to přehnal kapánek, když pomočil altánek, 
zjistil zakrátko muž (38 let) trvale bydlící v Hoři-
cích na Šumavě, který se bude u správního orgá-
nu zpovídat nejen z přestupku proti veřejnému 
pořádku za to, že 25. května ve tři hodiny ráno 
notně zkropil dávkou z  přeplněného močové-
ho měchýře dřevěný stánek Food festivalu, ale 
také z dalšího přestupku neuposlechnutí výzvy 
úřední osoby a navrch z přestupku proti občan-
skému soužití za to, že při krocení jeho výbušné 
letory napadl zasahujícího strážníka. To vše bylo 
shrnuto, podtrženo a sečteno poté, co mu byla 
sejmuta pouta při předvedení na Obvodní od-
dělení Policie ČR při ověřování jeho totožnosti. 

 � Výpis z událostí

30. května 
S písní na rtech „Pasák krav“ z repertoáru Jaro-
míra Nohavici vyrazila hlídka k Dolnímu Skrý-
chovu, kde před půlnocí gravidní stračena 
očekávající dvojici potomků, zřejmě v  náva-
lu poplašené hormonální soustavy, prorazila 
oplocení výběhu a šla se pást na Krakonošovo. 
Do  příjezdu majitele, který „maminu“ zahnal 
zpět do výběhu, tak kolegové vyměnili unifor-
mu za pastýřský háv a s obezřetností dohlíželi 
na to, aby ve své rozšafnosti nenarušila provoz 
na pozemních komunikacích.
2. června
Ve dvě hodiny odpoledne uvízly v batohu čo-
kolády za téměř čtyři stovky známému lapko-
vi (21 let) z Jarošova nad Nežárkou. Jeho po-
čínání ovšem neuniklo detektivovi z Albertu, 
který celý případ předložil přivolané hlídce. 
Studentské pečetě tak putovaly zpět do regá-
lů a po chvilce administrativy mladík s bloč- 
kem na dvanáct stovek vstříc dalšímu dobro-
družství. 

2. června
O pár desítek minut později opět zaúřadoval de-
tektiv Albertu. To, když v nákupním prostoru zjis-
til požívače destilátů (26 let), jenž předchozí den 
předvedl trik s vodečkou za 189 Kč, která nepo-
zorovaně zmizela v kapse jeho oděvu. A tak když 
přišlo na „lámání chleba“, mistr iluze se ke svému 
jednání doznal, a až pod dohledem zainteresova-
ných kolegů zaplatí to, co proteklo jeho hrdlem, 
obdrží tolikrát zmiňovanou „odměnu“. 
4. června
Partnerské problémy zapíjela v  Pivním ba-
ru ve  Svatojánské ulici Kladeňačka (30 let), 
v současné době přebývající v domu v Nežá-
recké ulici, který nemálo víří hladiny našeho 
klidného okresního města. A když měla dost, 
konkrétně 2,77 promile, a neměla u sebe ani 
vindru, rozhodla se zmizet. V  tom jí ovšem 
zabránil majitel provozovny. Až dáma uhradí 
prolité peníze, dostane se jí rozhřešení za pře-
stupek proti majetku. 

Petr Čermák

Do soutěže se mohou lidé hlásit do 31. srpna 2019, 
kompletní informace jsou dostupné na  webo-
vých stránkách: www.jh.cz nebo na letácích v In-
formačním středisku města Jindřichův Hradec 
v Panské ulici a u partnerů soutěže: Zahradní cen-
trum J. Hradec, Stavebniny DEK a.s., Rodinné za-
hradnictví Mottlovi Otín, Husqvarna – Jana Dvořá-
ková J. Hradec, Český zahrádkářský svaz J. Hradec, 
ČECH - ODPADY s.r.o. Hlavní cenou v I., II. a III. kate-
gorii bude finanční odměna ve výši 5000 Kč, a to 
jako poděkování města za starost a péči o květi-
ny, které přispívají k atraktivitě Jindřichova Hradce. 
Pro další oceněné jsou nachystány dárkové pou-
kazy a předměty od partnerů akce.  

Ivana Nováková  

 �Odbor kanceláře starosty

Letos podruhé ocení starosta města Jindři-
chův Hradec Stanislav Mrvka křišťálovou rů-
ží významné občany, kteří se svou celoživot-
ní prací, nebo mimořádnými činy zasloužili 
o  rozvoj Jindřichova Hradce. Dovolujeme si 
tímto oslovit občany města, aby navrhli své 
kandidáty, kteří si podle jejich názoru zaslou-
ží být nominováni na  Cenu starosty města 
Jindřichův Hradec 2019 – křišťálovou růži. Ce-
ny nebudou udělovány osobnostem in me-
moriam. 
Nominace v pěti kategoriích budou přijímány 
na adrese: katerina.svobodova@jh.cz

Starosta Mrvka podruhé ocení křišťálovou růží významné osobnosti Jindřichova Hradce

Kategorie jsou: 
1. věda a vzdělávání
2. kultura a zájmová činnost
3. sport
4. podnikání 
5. sociální služby a humanitární oblast
Spolu s nominací, prosím, uveďte stručný ži-
votopis nominované osobnosti a  zásluhy, 
kvůli kterým je nominována, dále jméno na-
vrhovatele a kontakt (e-mail, telefon) na navr-
hovatele. 
Návrhy lze podávat do konce srpna 2019.
Slavnostní akt je plánován na pátek 25. října 

2019 v 19.00 hodin v divadelním sále KD Střel-
nice. 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v  souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“) be-
re navrhovatel na vědomí a odesláním formulá-
ře souhlasí se zpracováváním shora uvedených 
osobních údajů, stejně tak i nominovaná osoba. 

Jana Říhová  
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POLICIE ČR

29. května se za velmi deštivého a chladného 
počasí do J. Hradce, konkrétně na dětské do-
pravní hřiště, sjeli žáci z vítězných týmů, kte-
ré se do  krajského kola soutěže probojovaly 
z celého Jihočeského kraje.
Záštitu nad krajským kolem dopravní soutěže 
mladých cyklistů převzal starosta města Sta-
nislav Mrvka. 
Na cyklisty na dopravním hřišti coby rozhodčí 
dohlíželi dopravní policisté Územního odbo-
ru policie J. Hradec. Z jejich slov bylo patrné, 
že děti jsou na soutěž z okresních kol dobře 
připravené a že soutěž berou vážně.
Na prvním místě se v mladší i starší kategorii 
umístila družstva ze ZŠ Šumavské Hoštice. Ta-
to vítězná družstva z jedné základní školy po-
stupují do celostátního finále dopravní soutě-
že mladých cyklistů (DSMC), které se konalo 
od 18. června do 20. června v Liberci. 
Jindřichohradecko však velmi úspěšně repre-

 � Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 
zentovali v mladší kategorii žáci 5. ZŠ J. Hra-
dec pod vedením Anděly Mrkvičkové, kteří 
obsadili krásné 3. místo. Ve starší kategorii se 

na úctyhodné 2. místo probojovali žáci ze ZŠ 
Komenského z Dačic pod vedením Jany Urba-
nové. Gratulujeme!!!

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 doma, 
ale budou samy venku, na koupališti, na silnici, 
na hřišti apod.
Děti by měly znát různé způsoby a možnosti, 
jak dát rodičům zprávu o tom, že jsou v pořád-
ku, kde a s kým jsou a kdy se vrátí domů,  jak 
a kdy použít telefon, mobilní telefon nebo in-
ternet. Děti by měly být připraveny a znát zá-
kladní varianty volání o pomoc.
Doporučujeme, aby rodiče vedli své děti od ra-
ného věku k základním pravidlům ochrany ži-
vota, zdraví a majetku. Platí zásada, že čím je dí-
tě mladší, tím je ohroženější. Pokud by zůstalo 
dítě samo doma, mělo by znát pravidla, jak se 
chovat. Rodiče by měli být ti nejbližší, kterým 
dítě důvěřuje, měli by znát své dítě, a tudíž ta-
ké vědět, co mohou od svého „drobečka“ oče-
kávat. V tom smyslu pak zaměřit svá ponaučení 
při ochraně života, zdraví a  majetku a  vhod-
ném využití prázdnin. Rodiče by měli mít zá-
kladní informace, jak předejít únosu či útěku 
dětí, měli by vědět, jak se zachovat, když se dí-
tě ztratí. 
Mezi základní doporučení patří bezpečné cho-
vání:
doma:
• zaměstnejte dítě bezpečnou činností jako je 

kreslení, čtení, prací na  počítači, sledování 
pohodových televizních programů, zadejte 
dětem přiměřenou domácí práci - určitě ne-

 � Prevence:

Letní prázdniny - děti jsou samy doma
ní na škodu (pohovořte s dítětem, proč ne-
otevírat cizímu člověku dveře bytu či domu)

• naučte dítě telefonovat (mělo by vědět, že se 
nesmí bavit s cizími lidmi po telefonu) 

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

• 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 finanční 
částky 

na koupališti:
• samotné děti k volně přístupné vodě nepatří 

(neznalost vodní hladiny se nevyplatila mno-
hému 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 navští-
vit 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 znát alespoň základní do-

pravní značky, vědět,  jak má být vybaveno 
jízdní kolo, povinnosti cyklistů apod.) 

• dítě jako chodec je hendikepováno už tím, 
že nemá výšku dospělého a má velmi ome-
zený zorný úhel (když nic nevidí na silnici, ne-
znamená 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 dítě 
sdělí kam, s kým, kdy a na jak dlouho odchází 
z domu, jak bude kontaktovat a informovat 
rodiče o tom, kde a s kým tráví svůj volný čas) 

• dítě by nemělo zůstávat dlouho samo, mělo 
by být vždy v kontaktu s ostatními lidmi 

• pokud je dítě pozorováno neznámým člově-
kem delší dobu, mělo by utéct na rušné mís-
to, mezi kamarády, kamkoliv, kde by mohli 
být náhodní svědci, případně možný telefo-
nický kontakt na rodiče 

V případě zjištěné ztráty nezletilých dětí je nut-
né ihned volat Policii ČR, u starších dětí záleží 
na konkrétní situaci. Pokud rodiče ví o tom, že 
jsou jejich děti nespolehlivé a často chodí do-
mů pozdě, pak je na místě, aby s oznámením 
na policii počkali do doby, než sami prohleda-
jí okolí domova, zavolají kamarádům svého dí-
těte apod. 

Hana Millerová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým Od 14. 5. 2019 do 13. 6. 2019 nás opustili:

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

Zdeňka KASPEROVÁ Jindřichův Hradec 17. 1. 1931 14. 5. 2019
Jarmila KOUBOVÁ Jindřichův Hradec 1. 10. 1914 15. 5. 2019
Milan ŠTELNER Františkov 9. 12. 1962 16. 5. 2019
Alena CEMPÍRKOVÁ Jindřichův Hradec 5. 4. 1926 16. 5. 2019
Danuše MÍKOVÁ Jindřichův Hradec 13. 4. 1934 22. 5. 2019
Irena TOMÁNKOVÁ Jindřichův Hradec 2. 6. 1933 23. 5. 2019
Vlasta BOUKALOVÁ Jindřichův Hradec 20. 1. 1931 24. 5. 2019
Ladislav FILÍPEK Člunek 12. 7. 1939 24. 5. 2019
Jaroslav BRUS Horní Radouň 11. 7. 1945 26. 5. 2019
Jan FAKTOR Lužnice 30. 4. 1945 27. 5. 2019
Marie ROJDLOVÁ Ratiboř 25. 8. 1945 27. 5. 2019
Rudolf MASAŘ Děbolín 2. 3. 1941 29. 5. 2019
Jiřina POHŮNKOVÁ Sembratec 7. 3. 1966 1. 6. 2019
Marie PRŮŠOVÁ Jižná 10. 3. 1931 2. 6. 2019
Eva NOVÁKOVÁ Dolní Lhota 2. 3. 1966 2. 6. 2019 

Karel TESAŘ Otín 3. 12. 1944 4. 6. 2019
Božena MÜLLEROVÁ Kardašova Řečice 16. 12. 1937 5. 6. 2019
Marie RŮŽIČKOVÁ Suchdol nad Lužnicí 13. 7. 1947 5. 6. 2019
Anna FENCLOVÁ Stříbřec 16. 2. 1940 7. 6. 2019
Zdeněk PILLER Jindřichův Hradec 26. 5. 1925 7. 6. 2019
Václav HRBEK Jindřichův Hradec 25. 6. 1944 7. 6. 2019
Jaroslava BOČKOVÁ Jindřichův Hradec 21. 2. 1933 9. 6. 2019
Marie FLAŠKOVÁ Mirochov 7. 9. 1938 9. 6. 2019
Božena NEUŽILOVÁ Jindřichův Hradec 4.12. 1936 9. 6. 2019
Jiří HAJNA Hospříz 10. 7. 1957 10. 6. 2019
Dáša DOLEŽALOVÁ Jindřichův Hradec 4.12. 1952 10. 6. 2019
František LITEN Kostelní Radouň 25. 1. 1928 12. 6. 2019
Ladislav SPÍNA Jindřichův Hradec 12. 9. 1933 12. 6. 2019
Olga KASALOVÁ Jindřichův Hradec 27. 11. 1929 13. 6. 2019

Jméno, příjmení bydliště datum narození datum úmrtí

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

V pátek 7. června přivítala místostarostka Magda 
Blížilová nové občánky v jindřichohradeckém Mu-
zeu fotografie a moderních obrazových médií. Při-
vítány byly tyto děti: Filip Hartman, Nora Krajní-
ková, Vojtěch Bambule, Barbora Blažková, Adam 
Bubeník, Štěpán Holub, Martin Matěj Hrabovský, 
Diana Leštinová a Vavřinec Kašparů. Ve druhé sku-
pině byly přivítány tyto děti: Eliška Schovancová, 
Adéla Šindelířová, Bára Škardová, Natálie Tomší-
ková, Tadeáš Tůma, Jiří Vaněk, Natálie Vágnerová, 
Filip Grill a Štěpánka Smékalová. 

Petr Kolář 
Foto: Jindřichohradecký deník

 � Přivítali jsme nové občánky
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a obecenstvo po ukončení přednáš-
ky se jaksi nerado rozcházelo. 
11. července 1919
Zkoušku stavitelskou
složil v  Praze architekt pan Antonín 
Mečíř, známý v městě našem za vál-
ky svou činností při opravě kostela sv. 
Jana a sousoší na náměstí, dále svým 
návrhem plánu místní Sokolovny, 
který vzbudil všestrannou pozornost. 
Členové opery Národního divadla 
sl. M. Šlechtová a p. Mario Roman po-
řádají u nás na Střelnici již zítra kon-
cert s  pečlivě voleným programem. 
Zájem o  koncert ten jest velmi po-
těšitelný a  jsme si jisti, že nepatrná 
část zbývajících lístků dosud v před-
prodeji u fy A. Landfras Syn se nalé-
zajících bude během zítřka vyprodá-
na. Lístky k stání a programy lze též 
v předprodeji zakoupiti. 
18. července 1919
Šedesátiny
slavil dne 15. t. m. zemský advokát 
p.  Dr.  Eduard Lederer, odborový ra-
da v ministerstvu vyučování. Jubilant 
znám jest svou uznanou činností pu-
blicistickou a  spisovatelskou. Mimo 
to vynikl p. sekční rada svým průkop-
nictvím hnutí česko-židovského.

Plané pověsti
12. t. m. jel od Nové Bystřice automo-
bil, hlášený vojenskou policií, aby byl 
v J. Hradci zadržen k prozkoumání lis-
tin. V autu se nalézali Dr. Max Thun-
-Honestein jako zástupce intern. 
Červ. kříže, Šimon Kuoni, obchodník 
z  Curychu ve  Švýcařích a  Leo Bar-
mach, ukrajinský diplomatický ku-
rýr. Auto bylo před městem zadrženo 
a cestující dopraveni k posádkovému 
velitelství, kdež jim byly po přibytí in-
spektora voj. policie z  Č. Budějovic 
pasy a  listiny náležitě prohlédnu-
ty a po shledání jich bezvadnosti byli 
jmenovaní propuštěni. Cestující byli 
již na hranicích českoslov. pohranič-
ní stráží podrobeni prohlídce. Noco-
vali v hotelu Centrál a druhý den ráno 
odjeli do Prahy. Druhá auta byla zadr-
žena omylem. Veškeré v městě kolují-

4. července 1919
Obecní zastupitelstvo J. Hradce
zvolené dne 15. června t. r. shromáždi-
lo se k ustavující schůzi dne 30. června 
o 3. hodině odpolední. V zastoupení 
vlády dostavil se do schůze místodrž. 
rada Viktor Číška, jenž přijal od zvole-
ných slib věrnosti republice. Jednání 
řídil konsist. rada J. Lustig, co předse-
da dle stáří. Po vyřízení zákonných for-
malit přistoupilo se k  volbě starosty. 
Zastupitelstvo, rozdělené ve dva sem- 
knuté tábory, hlasovalo z jedné polo-
vice pro Tom. Sládka, učitele obecné 
školy chlap., z druhé pro Jana Chýnu, 
odbor. učitele měšť. školy chlapec-
ké. I při druhé volbě dostalo se obě-
ma kandidátům stejně po 18 hlasech, 
a tak po zákoně rozhodnuto bylo lo-
sem o jich volbě. Losem, jež ob. star-
ší sl.  uč. Kunstovná z  osudí vytáhla, 
zvolen kandidát bloku socialistických 
stran Jan Chýna. 

Ze spolku Podpora
Paní Marie Chýnová, choť učite-
le a  starosty města, věnovala úče-
lům podpůrným při zápise svého sy-
na do I. třídy gymnasijní 10 K. Výbor 
spolku vzdává za tento lidumilný dar 
nejvřelejší díky. 
Dary
Choť zem. advokáta p.  JUDr. Vl. Sla-
víka věnovala při ukončení školního 
roku 20 K Polévkovému ústavu. Ředi-
telství chl. i dívčí školy vzdávají za dar 
ten srdečný dík. 
Žákyně pokrač. kursu
při měšť. škole sebraly při ručních 
pracích, jakožto pokutu za porušová-

ní své mateřštiny germanismy, část-
ku 4 K, kterou složily ve prospěch Čsl. 
červeného kříže. Na Čsl. červený kříž 
věnoval hypnotiser p. Němec 5 pro-
cent čistého výtěžku ze 2 experimen-
tálních večerů, a sice 127 K.

Československá péče o dítě
Dne 24. června t. r. meškal v  městě 
našem člen americké misse kapitán 
Mrs. John. R. Haverty v záležitosti or-
ganisace Českosloven. péče o  dítě. 
V  zasedací síni okres. zastupitelstva 
konána informační schůze za  pří-
tomnosti členů správního výboru 
Čes. okres. komise pro péči o  mlá-
dež a členů Místního komité českosl. 
péče o dítě, na níž kapitán Mrs. John 
Haverty uvítán býv. starostou města 
p. K. Mertem, v delší v anglickém ja-
zyku pronesené a tlumočníky do češ-
tiny překládané řeči podal vysvětlení 
organisace Českosl. péče o dítě, kte-
rou americká vláda na záchranu dě-
tí Českoslov. republiky bez ohledu 
na  majetnost, národnost a  vyznání 
jejich podniká. 
Konec šk. roku na zdejším stát. gymnasiu
Letošní školní rok, první za  osvobo-
zení státního a  národního, oslaven 
byl poněkud jinak než jindy. Po služ-
bách božích, sloužených o 8. hodině 
v kapli gymnasijní katechetou ústavu 
dp. Dr. V. Pinskrem za přítomnosti žá-
ků, některých členů sboru profesor-
ského a zvaných hostí a rodičů, uspo-
řádána na Střelnici o 9. hodině vlastní 
závěrečná slavnost školská. Pořádána 
byla částečně v duchu starých tradic 
studentských s proslovy, deklamace-
mi, zpěvy a rozdílením odměn. 
Dva experimentální večery
pořádné hypnotiserem p.  Němcem 
vydařily se velice pěkně. Sál na Střel-
nici byl doslovně nabit po oba večery 

Hned první červencový Ohlas od Nežárky přinesl informaci o ustavující schůzi nově zvoleného obecního zastupitelstva 
Jindřichova Hradce. Kuriózní byla tehdy především volba starosty města. Zastupitelstvo hlasovalo opakovaně nerozhod-
ně po 18 hlasech pro dva učitele - Tomáše Sládka a Jana Chýnu. Nakonec bylo rozhodnuto podle zákona losem, který vy-
táhla slečna učitelka Kunstovná, ve prospěch Jana Chýny. Nové zastupitelstvo se chopilo práce, zatímco obyvatelé města 

se soustředili na oslavy upálení mistra Jana Husa, konec školního roku, zápis nových žáků do škol na příští rok a věnovali se též charitě. Zvlášť vynikl příspěvek 
ve městě vystupujícího hypnotiséra Němce na Československý červený kříž, který činil při 5% procentech z odvedeného výtěžku dvou představení 127 K. 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

cí pověsti jsou bezdůvodné, ježto pa-
třičné úřady celou jízdu auta z Nové 
Bystřice až do Jindř. Hradce prozkou-
maly a přesvědčily se o všech přípa-
dech, které směřují k bezpodstatné-
mu roztrušování nepravých zpráv 
a občanstvo vyzývají, by planými řeč-
mi obecenstvo neznepokojovalo. 

Zasláno
V čís. 29 Ohlasu od Než. z 11. červen-
ce 1919 je obsažena zpráva o vloupá-
ní se do  bytu manželů Slavíkových 
na Wilsonově náměstí a mimo zatče-
ného Václava Kozáka, při činu přistiže-
ného, uveden jest také náš syn Rudolf 
Dubský jako spolupachatel. Zprávou 
tou jsme my nížepsaní na cti své a své 
rodiny hluboce dotčeni. Je sice prav-
da, že policejní stráži v  Jindř. Hradci 
byl náš syn Rudolf Dubský jako pode-
zřelý z účasti na krádeži Václavem Ko-
zákem spáchané zatčen, ale odjel pak 
do  Čáslavi k  svému vojenskému od-
dílu. Prosíme, aby se každý uvaroval 
všeho podezřívání našeho syna. Ne-
hledíce unáhlenosti takové, musili by-
chom každého trestně stíhat, jenž by 
o  synu našem podobné zprávy roz-
šiřoval. Prokop a  Barbora Dubských, 
majitelé kolotoče a houpaček z Kaň-
ku, tč. v Č. Budějovicích, rodiče. 
25. července 1919
Pozdrav a vzpomínka hradeckých rodáků 
z Chicaga
Pan starosta Chýna obdržel tyto dny 
následující dopis: Vážený pane sta-
rosto! V  těchto nebo příštích dnech 
dojde do  J. Hradce bedna z  Ameriky 
s  obsahem pozůstávajícím z  prádla, 
obnošeného, ale dobrého šatstva, ně-
co obuvi, mýdla, potřeb k šití a potra-
vin a vedle toho zvláštní zásilka ame-
rického sádla. Tyto věci určeny jsou 
jako dar pro chudé a  nuzné Vašeho 
města od  jindřichohradeckých rodá-
ků usedlých v  Americe, hlavně v  Chi-
cagu. Doufáme, že tyto dárky dojdou 
do našeho drahého rodiště včas, aby 
přispěly k zažehnání nedostatku a bí-
dy jdoucích ve  stopách kruté války. 
Sláva republice Československé! Ať 
žije a vzkvétá náš Hradec. R. J. Pšen-
ka a  Ant. Laadt, pořadatelé sbírky 
a odesílatelé dárku.

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Když jsme v  loňském roce oslavovali výročí re-
publiky, poznali jsme našeho prvního preziden-
ta T. G. Masaryka v podobě pana Jaroslava Šva-
cha z Břeclavi. Slovo dalo slovo a on to byl nejen 

 � A pak, že nejsou náhody aneb Folklorní festival po dvanácté
moudrý a společenský člověk, ale také vedoucí 
folklorního souboru. Jsme rádi, že přijal pozvá-
ní na XII. ročník festivalu folklorních souborů 
nejen z jižních Čech 20. července 2019. Může-
me se těšit na tanečníky z Podluží na jižní Mora-
vě, cimbálovou muziku Matěje Kurečky a FS Hro-
zének z Bulhar. V jejich podání zazní mimo jiné 
i písně pro nevěstu, které zpívají na letošní Stráž-
nici. Jihočeský folklor předvede soubor z Vlasti-
boře a se svým programem, tentokrát s názvem 
„Pozdrav od Nežárky“, nebude chybět ani Krojo-
vá družina z Jarošova nad Nežárkou. 
Hlavními organizátory projektu jsou Krojová 
družina z  Jarošova nad Nežárkou a  Muzeum 
Jindřichohradecka, kteří festival připravují za fi-
nanční účasti Jihočeského kraje, města Jindři-
chův Hradec, Nadačního fondu rozvoje města 
Jindřichův Hradec, Obce Jarošov nad Nežárkou 
a firem Waldviertler Sparkasse a Fruko Schulz.
Cimbálová muzika zazní před KD Střelnice 
již ve 12.30 hodin na samotný úvod folklorní-

ho odpoledne. Před vykročením krojovaného 
průvodu přednesou své zdravice starosta města 
Jindřichův Hradec Stanislav Mrvka, ale také sta-
rosta Obce Jarošov nad Nežárkou Bohumil Rod. 
Následně vyjde krojovaný průvod Panskou ulicí 
na náměstí Míru, kde se každý ze souborů krát-
ce představí. Za zpěvu písní se přemístíme k mi-
noritskému klášteru vedle kostela sv. Jana Křtite-
le. V zahradách Muzea Jindřichohradecka zahájí 
vystoupení jednotlivých souborů ředitel muzea 
Jaroslav Pikal a  moderátorka Vendulka Vrbová 
uvede postupně všechna vystoupení.
V případě nepříznivého počasí se festival koná 
v KD Střelnice. Děkujeme všem, kdo festival fi-
nančně podpořili a ještě podpoří.
Všechny srdečně zveme, festival má tradičně 
příjemnou atmosféru, tak ať vám lidové písnič-
ky, tance a pestré lidové kroje zpestří letní prázd-
ninové odpoledne.  
Vstupné na akci je dobrovolné.

Marie Šlechtová

Od 22. dubna do 1. května 2019 proběhla pro-
zatím naše největší a  nejnáročnější expedi-
ce na západní Ukrajinu – Expedice Josefovka 
2019. Jednalo se o naši již třetí výpravu do té-
to země, během níž jsme navštěvovali jednot-
livá bojiště jindřichohradeckého 75. pěšího 
pluku z  1. světové války. Deset dnů stráve-
ných v prostoru Starý Martinov, Burštýn, Zbo-
rov, Kalinivka, Josefovka, Hodov, Augustovka 
a Koňuchy. Tentokrát jsme jeli ve složení Pavel 
Kalma, Daniel Somr a Miloslav Sviták. Prvním 
cílem expedice se stal hřbitov v  Sivce Voiny-
livské a  v  Dorohivu, obcí ležících poblíž Sta-
rého Martinova, kde byli koncem června 1915 
pohřbeni i  příslušníci jindřichohradeckého 
75. pěšího pluku, padlí v  bitvě na  Dněstru. 

 � Expedice Josefovka 2019

Z  těchto důvodů jsme na  obou místech na-
instalovali pamětní tabulky. V  dalších dnech 
jsme operovali v prostoru Zborova a prochá-
zeli bývalé pozice 75. pěšího pluku. Nalezli 
jsme nové zákopy, v nichž sloužili naši pradě-
dové, a řadu artefaktů z 1. světové války, jako 
dělostřelecké granáty a  nábojnice. Veškeré 
předměty byly odevzdány muzeu ve  Zboro-
vě a vznikajícímu muzeu ve Starém Martino-
vě. Ve čtvrtek 25. dubna jsme v obci Josefovka 
nainstalovali novou pamětní tabulku u  mo-
hyly padlých rakousko-uherských vojáků. Ta-
to mohyla byla nalezena díky místním sta-
rousedlíkům již během expedice uspořádané 
v  roce 2017. Proto od  nás také obyvatelé Jo-
sefovky obdrželi poděkování, které pak vysta-

vili ve zdejším kostele. Expedice zajisté přines-
la řadu nových poznatků o činnosti 75. pěšího 
pluku, který na východní frontě působil v letech 
1914–1917 během 1. světové války. Tento měsíc 
tomu bude již smutných 105 let, kdy vypukla.

Miloslav Sviták

Po stopách 75. pěšího pluku z 1. světové války

Jako odměnu za  naši činnost jsme z  rukou paní 
starostky Starého Martinova Olgy Chariv obdr-
želi vyšívánky, které pro nás zhotovily místní že-
ny. Předány nám byly na zdejším obecním úřadě. 
Na fotografii členové Expedice Josefovka 2019 Pa-
vel Kalma, Daniel Somr, Miloslav Sviták a zástup-
ci Starého Martinova Olga Chariv a Oksana Janiv.

V letošním roce se v Jindřichově Hradci uskuteční již 15. ročník oblíbeného 
a hojně navštěvovaného minifestivalu Magická viola Petra Přibyla. Pořa-
datelé z Jihočeské hudební společnosti jako tradičně sáhli po osvědčené 
klasice, ale na své si přijdou jako vždy i milovníci lehčího žánru. Na prvním 
koncertu s názvem Pocta G. F. Handelovi zazní „hity“ tohoto oblíbeného 
skladatele. Účinkují: Zdena Kloubová (zpěv), Táňa Vejvodová (housle), Petr 
Přibyl (viola), Helena Vovsová (viola), Jan Sládeček (violoncello), David Švec 
(cembalo), Jiří Svoboda (flétna) a taneční kostýmovaná skupina Ballare.
Zámecký Rondel, pondělí 5. srpna, v 19.30 hodin
Ani letos nebude chybět již tradiční Noční koncert při svíčkách, ten-
tokrát varhanní, na  kterém vystoupí varhanice Zuzana Němečková 
s trumpetistou Františkem Bílkem a Petrem Přibylem.
Kostel sv. Jana Křtitele, pondělí 12. srpna, 21.00 hodin

 � Jindřichovým Hradcem bude znít magická viola Petra Přibyla
Na závěrečném koncertu cyklu s názvem Písně řeckého pobřeží vy-
stoupí legendární duo Martha a  Tena Elefteriadu za  doprovodu 
Kostase Charalambidise(buzuki) a Konstantina Charalambidise (kyta-
ra). Spoluúčinkovat bude skupina Organum (Petr Přibyl – Vladimír Šte-
fl – Jiří Svoboda a Jiří Konečný).  
Kostel sv. Jana Křtitele, pondělí 19. srpna, 19.00 hodin
Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 15. července 2019 
v obchodě Jihozemě (modrý dům čp. 6 ve spodní části náměstí Míru) 
a  v  cestovní kanceláři Invia.cz na  Masarykově náměstí 1, Jindřichův 
Hradec.
Rezervace vstupenek je možná na tel. č.:
776 855 707 a 777 788 606.

Petr Přibyl
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Jako každoročně byl květen vstupem do hlav-
ní turistické sezóny v  Leteckém muzeu Dešt-
ná. Bylo potěšitelné, že již během jarních dnů 
do  expozic zavítaly desítky turistů a  zájemců. 
Příkladem jsou autobusové zájezdy nadšenců 
aviatiky různého věku, mezi nimiž bylo několik 
vojenských a leteckých historiků. 
Expozice byly ještě počátkem května doplně-
ny o  několik zajímavých exponátů z  období 
1. a 2. světové války, dále z dob českosloven-
ského poválečného letectva a nedávné sou-
časnosti. Bezesporu k nejhodnotnějším patří 
vojenské uniformy a kombinézy, dále drobné 
předměty osobní povahy.
Prozatím nejvýznamnější akcí v tomto objek-
tu bylo přihlášení se k tradici Mezinárodního 
dne muzeí, kdy členové Klubu historie letec-
tví Jindřichův Hradec a  město Deštná při-
pravili bezplatnou komentovanou prohlíd-
ku aviatických expozic. Akce se uskutečnila 
v sobotu 18. května 2019 v odpoledních hodi-
nách. Několik desítek lidí si poslechlo výklad 
V. Buriana, který přítomné seznámil nejen 
s historií vzniku muzea, ale také s nejzajíma-
vějšími vystavenými exponáty. Další komen-

 � Klub historie letectví Jindřichův Hradec zve do muzea v Deštné

tované prohlídky jsou plánovány na letní 
měsíce červenec a srpen.   
Chcete-li se dozvědět více o  činnosti Klubu 
historie letectví Jindřichův Hradec, navštivte 
webové stránky: www.khl-jhradec.cz, nebo 

profil na  facebooku Letecké muzeum Dešt-
ná. Muzeum bude otevřeno od 1. července 
po dobu letních prázdnin každý den, vyj- 
ma pondělí, od 9.30 do 17.00 hodin.

Text a foto: Vladislav Burian

Hlavní sál Leteckého muzea Deštné pod drobnohledem několika návštěvníků. Na snímku dobře pa-
trný kluzák Š-425 Šohaj.

Na zámku 1989 aneb O prohlídce, která se nevy-
vedla, je téma letošních Večerních toulek bájným 
Hradcem, na které vás srdečně zveme. Zavítáme 
pouhých 30 let do  minulosti, do  léta roku 1989, 
abychom se při neplánované, a tak trochu nepo-
vedené prohlídce dozvěděli něco o tom, jak se zá-
mek rekonstruuje a co má v jeho části vzniknout 
za moderní úpravy. Podíváte se při tom do míst, 
která dost možná nejen že neznáte, ale možná ani 
nevíte, co s nimi bylo svého času v plánu. 
Tuto netradiční prohlídku vám zpestří jak její ži-
ví průvodci, kteří s ní rozhodně nepočítali a nelze 
říci, že by ji dělali zrovna dobrovolně, tak i ti, jenž 
na zámku jako na svém sídle žili v minulosti a kte-
ří ne vždy libě nesou to, co se připravuje nebo ty, 
kteří o tom budou zaníceně vyprávět.
Večerní toulky se uskuteční ve  vybrané večery 
od 7. července až do začátku září, tentokráte 

 � Večerní toulky bájným Hradcem zvou na netradiční prohlídky zámku v roce 1989
vždy dvakrát za večer: od 20.00 a od 21.40 ho-
din. Začátek je před vchodem do Domu gobe-
línů. Vstupenky je nutné rezervovat předem 
v online rezervačním systému, platí se až přímo 
na místě na začátku představení. Toulání bájným 
Hradcem trvá přibližně 75 minut a  stojí 100 Kč 
pro děti do 15 let a seniory nad 65 let, a 140 Kč 
pro všechny ostatní. Pozor, Večerní toulky ne-
jsou vhodné pro děti ani pro osoby s omeze-
nou pohyblivostí!
Přijměte tedy pozvání na  neplánovanou, a  tak 
trochu nepovedenou prohlídku hradu a zámku 
v  Jindřichově Hradci v  roce 1989! Přinese vám 
další nezapomenutelné zážitky z  méně známé 
historie Jindřichova Hradce.
Informace: http://vecernitoulky.novadomus.cz/
Rezervace míst: https://vtbh.reenio.cz

Martin Musil

Ve čtvrtek 6. června 2019 se uskutečnila v býva-
lém zámeckém mlýně vernisáž výstavy vý-
tvarných prací studentů jindřichohradec-
kého gymnázia. Úvodní slovo přednesl ředitel 
školy David Hembera. V  hudebním programu 
vystoupil saxofonový kvintet ZUŠ V. Nováka 
pod taktovkou Josefa Stráníka. Soubor vystave-
ných prací obsahuje několik stovek děl a kolekce 
je navíc doplněna o práce bývalých absolventů. 
Díla vznikala různými technikami. Nalezneme 
zde pečlivé kresebné studie, malby, perokres-
by, lavírování, kombinované techniky i  koláže. 
Témata obrazů jsou různá a zahrnují například 
zátiší, krajinomalbu, lidskou postavu, scénogra-

 � Studenti jindřichohradeckého gymnázia vystavují v zámeckém mlýně
fické návrhy, dekorativní kompozice. Zajímavou 
částí výstavy jsou kaligrafické portréty osob-
ností a  grafické návrhy studentů pro nové lo-
go gymnázia. Výstavu, která potrvá do 9. září 
2019, může veřejnost zhlédnout každý den 
mimo pondělí od 10.00 do 17.00 hodin.

Pavel Vavřík

Kateřina Palečková, 2. B 
(autorka jednoho z grafických návrhů)
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CHCETE NÁS?
Badynko, kříženec labradora, pes, 13 let
Bady je hodný, milý a mazlivý pes, zároveň je 
to ale dobrý hlídač. Zprvu, než pochopil naše 
pravidla, zkoušel řešit neznámé situace vrče-
ním, ale přes pamlsky pochopil, že není tře-
ba takto reagovat. Není již na dlouhé výlety, 
ale rád se projde a začuchá si „psí zprávy“ a na svůj věk je ještě velmi 
čiperný. Na ostatní pejsky venku moc nereaguje. V bývalém domo-
vě prý s dětmi vycházel bez problémů, ale samozřejmě je třeba mít 
na paměti, že je to starší pejsek a chce mít svůj klid a bezpečné místo, 
kde ho děti nebudou příliš obtěžovat.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Žolík, kříženec, pes, cca 14 let
Žolíček je již starý, pomalejší pejsek. Doposud 
žil venku, ale pobyt vevnitř mu velmi svědčí 
a vzhledem k jeho věku je i vhodnější. Není 
to již pejsek na vycházky, moc toho neujde, 
spíše se rád projde po zahrádce. Je hodný, ale 
má rád svůj klid. S ostatními pejsky vychází dobře. Hledáme pro něj 
domov na dožití, v klidném prostředí, nejlépe bez malých dětí, ideál-
ně domek se zahrádkou. 
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)
Bimbo, kříženec, pes, 4 roky
Bimbo je veselý a  hravý mladý pes. Doma 
je čistotný, zbytečně neštěká, i když návště-
vu ohlásí. Na  ostatní pejsky si venku dovo-
luje, ale na spolubydlící v depozitu si hezky 
zvykl. Na vodítku chodí pěkně. Při manipulaci 
s ním je třeba jednat v klidu a nedostávat ho do stresu, to pak ze stra-
chu může kousnout. Velmi nerad má doteky na spodní části těla a ta-
ké dotyky něčím jiným než rukou (hadrem atd.). Paradoxně je ale vel-
mi mazlivý. Vhodný spíše pro zkušenější majitele.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Swim, kříženec, pes, cca 9 let, kastrovaný
Swim je klasický zástupce jezevčíkovitých. Je 
velmi kontaktní k lidem, ale umí být i tvrdo-
hlavý. S menšími pejsky vychází bez problé-
mů, na větší si dovoluje. Kočičky toleruje, ale 
umí je i prohnat. Na vodítku chodí pěkně. Mi-
luje vodu a koupání, rád aportuje míček. Je skvělý hlídač, do domu či 
na zahradu. Je čistotný, v bytě nic neničí.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Jindřichův Hradec)

Žeryk, kříženec, pes, 11 let, kastrovaný
Žeryk je krásný pes, na svůj věk velmi aktivní. 
Má rád společnost lidí. S fenkami i pejsky vy-
chází na procházce dobře (musí se s nimi nej-
prve seznámit), ale v novém domově by měl 
být jedináčkem. Doma si hlídá místo, hračky, 
jídlo a dokáže se ohradit i proti feně. Do svých 8 let žil jen venku, nyní 
je již 3 roky zvyklý doma. Na procházkách je nutné ho vodit na vodít-
ku, jelikož má silný lovecký pud, a tak když chytne stopu, nic jiného ho 
nezajímá. Není vhodný ke slepicím či kočkám.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
Malina, kříženec, pes, 4 roky, kastrovaný 
Malina je větší pes, má trochu nadváhu (33 
kg). Zprvu se projevoval absolutně nekon-
fliktně, hravě a snášenlivě. Po 2 týdnech, když 
se rozkoukal, tak začal zkoušet, co si může do-
volit, ale při jasném a důsledném režimu je to 
skvělý společník. Je zvyklý v bytě, bez problémů snáší pejsky, kočičky, 
králíky. Miluje pohyb. Doma je čistotný, samotu zvládá. Umí základní 
povely. Manipulaci se sebou zvládá dobře (i u zvěrolékaře), na vodítku 
umí, cestování autem také zvládá dobře.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

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

Motto: „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“
(Prorok Izaiáš)

Květen byl v  Oknech měsícem plným tvořivých setkání a  přinesl nám 
mnoho radosti. Velkou událostí se pro nás všechny stal koncert Hradiš-
ťanu a Jiřího Pavlici spolu s  jindřichohradeckými sbory YMCA Jakoubek 
a Chrámovým sborem Adama Michny. Tato událost byla spojujícím člán-
kem několika zajímavých hledi-
sek. Uskutečnila se v  rámci Noci 
kostelů – nabídla tedy návštěvní-
kům setkání s živými projevy víry 
– v tomto případě s hudbou, kte-
rou místní pěvecká sdružení ve-
čer obohatila. Koncert sponzoro-
vala banka Waldviertler Sparkasse 
a v jeho rámci jsme pozvali účast-
níky na krásnou akci – Food festival. Byl benefiční. V kasičkách jsme nalez-
li 63 130 Kč. Koncert byl nádherný – Jiří Pavlica slovem povzbudil, hudbou 
povznesl srdce. A tak jsme se do zpěvu s Hradišťanem dali mnozí, neb toto 
setkání bylo skutečným svátkem.
Dalším svátkem dobré vůle byl Prv-
ní jindřichohradecký Okno – ble-
šák. Připravovali jsme jej tři měsíce, 
setkávali jsme se s laskavými dárci 
a  vůlí pomoci. Vlastní událost by-
la spojena s akcí ZUŠ Open. Poho-
du a krásné prostředí pro akci po-
skytla zahrada ZUŠ. Velmi si vážíme 
dlouholeté spolupráce s vedením, 
učiteli i žáky ZUŠ Vítězslava Nová-
ka. Je opravdu laskavá a inspirativ-
ní. Krásné chvíle mohli návštěvní-
ci prožívat při hudbě a  tanci žáků 
této školy. No a  během slunného 
odpoledne mohli za přijatelný pe-
níz zakoupit některý z darovaných 
předmětů – od obrázků, keramiky až po knihy a dětské hračky. Odpoledne 
probíhalo velmi příjemně, výtěžek činil krásných 17 300 Kč. Děkujeme dár-
cům i návštěvníkům obou akcí. S Okno – blešákem máme v plánu i do bu-
doucna pokračovat a těšíme se na další krásná setkání. Během obou udá-
lostí jsme opravdu silně prožili jedno z našich motivačních hesel: „CHCEME 
BÝT S VÁMI, BUĎTE S NÁMI“. Děkujeme!

Drahomíra Blažková

 �Byli jsme spolu s mnohými a moc za to děkujeme

Pro krásné období léta a sluníčka jsme pro vás v Mesadě připravili pes-
trý program. Ve čtvrtek 4. července si u nás můžete ve 13.30 hodin 
vyslechnout „Povídání o Izraeli“, které si pro vás připravila Bc. Judita 
Vedlová. V úterý 9. července vás ve 13.30 hodin čeká v naší společen-
ské místnosti filmové promítání na přání podle výběru našich klientů. 
Nové informace vám ve čtvrtek 11. července ve stejném čase přine-
se Bc. Judita Vedlová při přednášce „Na co mám nárok v sociálních 
dávkách II“. V úterý 16. července nás ve 13.30 hodin čeká hudeb-
ní vystoupení v parčíku u DPS Růžová – posezení s harmonikářem. 
V  případě špatného počasí se vystoupení uskuteční ve  společenské 
místnosti Mesady. Na výlet podle přání seniorů pojedeme společně 
ve čtvrtek 18. července. Místo a čas budou upřesněny na plakátech. 
Přednáška „Stáří a  stárnutí v  současné společnosti“ Mgr.  Tamary 
Křivánkové, PhD., se uskuteční v úterý 23. července ve 13.30 hodin.
Ve čtvrtek 25. července u nás proběhne Kurz práce na počítačích 
a mobilních telefonech, začátek ve 14.00 hodin.
Příjemné letní dny vám za Mesadu přeje

Eliška Macurová

 � Senioři se v Mesadě nebudou nudit
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Hvězdárna F. Nušla a Astroklub při DDM v J. Hradci

ÚKAZY NA OBLOZE V ČERVENCI 2019
Planety Merkur, Venuše a Mars jsou nepozorovatelné, Jupiter spatříme již po většinu noci kromě jitra. Saturn je nad obzorem po celou noc, 
Uran a Neptun ve druhé polovině noci. Prohlídka Měsíce je velmi poutavá, nejvíce kolem první čtvrti. V tu dobu Slunce osvětluje pravou po-
lovinu přivrácené Měsíční polokoule, proto výškově rozdílné útvary, krátery, moře a další vrhají do krajiny stíny. Obraz v dalekohledu je tak 
prostorový a velmi působivý. V době úplňku stíny a prostorovost chybí a obraz je plochý a přesvětlený. Totéž platí i pro objekty noční oblohy, 
které díky přesvětlení v měsíčním světle blednou nebo zcela vymizí. Měsíc projde 2. 7. novem a tehdy proběhne úplné zatmění Slunce, po-
zorovatelné v Jižní Americe a jižním Tichém oceánu. U nás toto zatmění bohužel pozorovatelné není. 9. 7. nastane první čtvrť, 16. 7. úpl-
něk, kdy budeme moci za jasného počasí na našem území pozorovat částečné zatmění Měsíce (podrobnosti o úkazu a jeho pozorová-
ní budou uveřejněny začátkem července). 25. 7. bude Měsíc v poslední čtvrti. 5. 7. nastane Měsíční přízemí (363 745 km) a 21. 7. odzemí 
(405 453 km). I Slunce je za jasného počasí dalekohledy dobře pozorovatelné, můžeme vidět např. barevně odlišná místa s rozdílnou teplo-
tou - chladnější sluneční skvrny a naopak teplejší fakulová pole. Speciálním dalekohledem se speciálním filtrem uvidíme také sluneční pro-
tuberance. Letní obloha, stejně jako v jiných ročních obdobích, nabízí spoustu zajímavostí ke zhlédnutí, kromě obřích planet také například 
množství mlhovin a hvězdokup, planetárních mlhovin, galaxií, dvojhvězd atd.

• 3. 7. – Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 6,99° severně;  
konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)

• 4. 7. – Země nejdále od Slunce (152,1 miliónu km)
• 6. 7. - Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 2,36° jižně;  

Měsíc v blízkosti α Leo 5. a 6. 7. večer nad západním obzorem)
• 9. 7. - Saturn v opozici se Sluncem
• 9. 7. - Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 7,01° jižně;  

Měsíc u Spiky pozorovatelný v první polovině noci)
• 9. 7. - Saturn nejblíže Zemi (1 351,3 miliónu km)

• 13. 7. – Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 7,47° jižně;  
12. až 14. 7. seskupení Měsíce, α Sco a Jupiteru)

• 13. 7. - Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 1,46° jižně)
• 14. 7. - trpasličí planeta (134 340) Pluto v opozici se Sluncem (+14,2 mag)
• 16. 7. - Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 0,68° severně;  

Měsíc v blízkosti Saturnu pozorovatelný 15. - 17. 7.)
• 21. 7. - Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
• 23. 7. - Slunce vstupuje do znamení Lva
• 28. 7. - Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 1,42° jižně;  

konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)

Změny v návštěvní době jsou vyhrazeny a uvedeny vždy na: www.ddmjh.cz v sekci „Hvězdárna“. Vstupné (není-li uvedeno jinak): dospělí 40 Kč, 
děti 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 případě nepříznivého počasí ve večerních hodinách nabídneme jako náhradní program projekci a prohlídku da-
lekohledů s ústním komentářem. Za nepřízně počasí je otevřeno pouze do 22.00 hodin. Členové ČAS a kroužků 
DDM J. Hradec, Třeboň a Dačice vstup volný. Hromadné a školní exkurze lze objednat na níže uvedených kontak-
tech s minimálně třídenním předstihem!

Kontakt: www.hvezdarnajh.cz; www.ddmjh.cz; jana.jirku@hvezdarnajh.cz; 725 763 207 Jana Jirků

Další zajímavosti oblohy v červenci 2019:

čtvrtek a pátek večer: 
21.00 – 23.00 hodin

Návštěvní hodiny pro veřejnost v červenci 2019 v Domě dětí a mládeže v Růžové ulici:

Letošní 11. ročník folkového festivalu Zpívání nad 
Nežárkou pořádaného městem Jindřichův Hra-
dec se koná druhou červencovou sobotu, tedy 
13. července 2019 od 15.00 hodin na nádvo-
ří Muzea fotografie a moderních obrazových 
médií (bývalá jezuitská kolej). Pokud by snad 
nastala situace, že by se nám dostalo z nebe pa-
dající vody právě v tento den, máme zajištěnou 
i mokrou variantu v prostorách kaple sv. Maří Mag- 
daleny, která s muzeem sousedí. A na koho se te-
dy můžete těšit? Zakladatelem festivalu je jind- 
řichohradecká vokální skupina X-tet, která zde 
jistě nesmí chybět. Svými úpravami písní se po-
hybuje mezi spirituály, folkem a swingem. Název 
kapely Hluboké nedorozumění by pro někoho 
mohl být znamením nepochopení nebo blížící-
ho se problému. Folku znalé publikum však již ví, 
že jde o velmi milou partičku, která hraje vlastní 
písně pohybující se někde mezi trampem a fol-
kem. Šany, výbornou písničkářku zpěvačku Pe-
tru Šanclovou, budete jistě znát třeba z Boko-
mary nebo z kapely Vlasty Redla. Za svou kariéru 
spolupracovala se spoustou známých muzikan-

 �Další ročník festiválku Zpívání na Nežárkou potěší zajímavými účinkujícími
tů. Na Zpívání jí letos uslyšíme dvakrát. Její sólo-
vý recitál bude jistě ozdobou festivalu. Za kape-
lou Crosscountry se skrývají jména Jirky a Zuzky 
Maškových s jejich přáteli. Spolektiv je další zá-
rukou kvality a  do  Jindřichova Hradce jistě pa-
tří a má zde i své příznivce, a to nejen proto, že 
má kořeny v jižních Čechách. S jistou nadsázkou 
lze říci, že na Zpívání přivítáme také druhou nej-
starší folkovou kapelu u nás - Antikvartet Du-
šana Vančury (Spirituál kvintet). Jedná se o vo-
kální seskupení, které nezná žádná žánrová ani 
historická omezení. Pohybuje se napříč staletí-

mi a hudebními směry i přesto, že vlastní zalo-
žení původní kapely pamatují jen někteří. Aby-
chom měli kolekci hudebních perliček letošního 
Zpívání úplnou, je třeba říci, že nám bude ctí uví-
tat na festivalu Pavlínu Jíšovou, která vystoupí 
společně se Šany. Zde není co dodávat, neboť to 
zkrátka musíte zažít! Celým odpolednem a veče-
rem vás provede Zdenek Schwager, znalec slova 
a všech výše uvedených účinkujících. Hlady a žíz-
ní nezhynete, muzejní kavárna si jistě připraví za-
se něco navíc!

Štěpán Štrupl
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Setkání dětí se spisovatelem Markem Srazilem
30. května se v knihovně v rámci projektů „Ško-
la naruby“ a „Knížka pro prvňáčka“ setkaly děti 
z 3. a 5. ZŠ s oblíbeným spisovatelem a hudeb-
níkem Markem Šolmesem Srazilem. Ten je opět 
velmi pobavil, četl jim ze svých knížek, společně 
si zazpívali a děti prožily dopoledne plné zábavy 
a smíchu.
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
SKIP ČR vyhlásil pro školní rok 2018/2019 jede-
náctý ročník celostátního projektu na  podpo-
ru dětského čtení „Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka“. Knihovny spolupracují se základními 
školami a každoročně do projektu přihlašují žáky 
prvních tříd. Pro prvňáčky jsou v knihovně připra-
vovány programy vedoucí k rozvoji zájmu o čet-
bu a knihy. Děti jsou v závěru projektu odměněny 
speciální knížkou, která byla napsána výhradně 
pro tuto příležitost a nelze ji v běžné knihkupecké 
síti minimálně tři roky koupit. V letošním roce je to 
kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky 
Aleny Schulz – „Kde se nosí krky“.
Městská knihovna přihlásila žáky 1. A a 1. B 3. ZŠ 
pod vedením učitelek Marie Sekyrové a Andrey 
Janíčkové. 53 prvňáčků během školního roku 
navštívilo knihovnu, kde pro ně byly připraveny 
různé tematické besedy. 14. června proběh-
lo v  knihovně slavnostní ukončení projektu 
a prvňáčci byli pohádkovým rytířem pasová-
ni na čtenáře. 
Škola naruby
Další projekt na  podporu dětského čtenář-
ství „Škola naruby“ probíhal opět i na poboč-
ce knihovny Vajgar. Projektu se zúčastnily děti 
z prvních tříd 5. ZŠ, které sem docházely po celý 
školní rok, známkovaly za předčítání „dospěláky“ 
a  seznamovaly se s  novými knihami, o  kterých 
si v knihovně povídaly. Cílem bylo nadále plnit  
motto související akce Celé Česko čte dětem 
„Čtěme dětem 20 minut denně“. Projekt je zamě-
řen na podporu čtení v rodině a každodenní kon-
takt s knihou. Projekt byl slavnostně ukončen 
30. 5. vystoupením Marka Šolmese Srazila, kde 
děti četly, tančily, zpívaly a báječně se bavily.
V pondělí 3. 6. odpoledne na knihovně Vajgar 
proběhla prodejní výstava knih z  nakladatel-
ství Usborne English a hravé odpoledne ke Dni 
dětí. Knihovnu navštívilo několik skupin dětí ze 
školní družiny z  5. ZŠ. Během hravého odpole-
dne si děti vyzkoušely nové hry z  řady Kouzel-
né čtení s Albi tužkou. Pro malé návštěvníky by-
ly nachystány sladkosti a celá akce probíhala až 
do 17.30 hodin.

Tomáš Dosbaba

 �Městská knihovna informuje 

Třídy 1. A + 1. B 3. ZŠ v rámci pasování na čtenáře „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“ a prvňáčci 
z 5.ZŠ v rámci projektu „Škola naruby“.

Prázdninová otevírací doba – městská knihovna

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

Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno 12:00-18:00 zavřeno
Úterý 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 zavřeno zavřeno
Středa zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno 9:00-11:00, 12:00-18:00
Čtvrtek 8:00 - 17:00 zavřeno 8:00 - 17:00 zavřeno zavřeno
Pátek 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 8:00 - 17:00 9:00-11:00, 12:00-16:00 zavřeno

Během prázdnin v sobotu zavřeno!
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KULTURNÍ SERVIS

Skupina A
G. Sibleyras „Hrdinové“ – Divadlo v Rytířské
V režii Petra Slavíka hrají Petr Kostka, Jaroslav Sa-
toranský a Miroslav Vladyka
D. C. Jakson „Můj romantický příběh“ – Diva-
dlo Pod Palmovkou 
V režii Tomáše Svobody hrají: Jan Hušek, Vendula 
Fialová, Ivana Wojtylová, Jakub Albrecht, Radek 
Valenta a Barbora Kubátová    
C. Magnier, M. Guillaume, J. Franco „Lady 
Oskar“ – Divadlo Kalich  
V  režii Jany Paulové hrají: Jana Paulová, Ladislav 
Hampl, David Suchařípa, Jan Kříž, Denisa Pfausero-
vá / Leontina Hromádková, Vendula Fialová a další

 � Zajistěte si včas divadelní předplatné na letošní podzim
G. Bitton a M. Munz „Smím prosit?“ – Divadlo 
Bouře 
V režii Jaromíra Janečka hrají: Jan Révai, Martin 
Polách / Igor Bareš, Robert Jašków / Jarmil Škvr-
na, Kateřina Janečková a Petr Pěknic / Karel Zima

Skupina B 
J. Fiske – „Titanic“ – Divadlo Kalich
V režii Jakuba Nvoty hrají: Filip Blažek a Miroslav 
Vladyka
J. Gillar a V. Škutina – „A na hrušce sedí diktá-
tor“ - GP -   Art
V  režii Jaroslava Gillara hrají: Miroslav Táborský 
a Jitka Ježková

Prodej předplatenek začal dne 25. červ-
na 2019 v  pokladně KD Střelnice (tel. č.: 
384 497 474) a potrvá do 18. srpna 2019 (ne-
platí pro stávající předplatitele). 
Bližší informace v  kanceláři KD Střelnice 
(tel. č.: 384 497 473).

Ivana Bačáková  

První prázdninový měsíc zahájíme v  muzeu 
již ve  čtvrtek 4. července Svátečním kon-
certem žesťového souboru Trumpet Tune 
pod vedením Lumíra Rataje. Renesanční i ba-
rokní skladby zazní v kostele sv. Jana Křti-
tele od 20.00 hodin.
V  červenci jsou také připraveny dvě noč-
ní komentované prohlídky kostela sv. Ja-
na Křtitele včetně půdních prostor a  mi-
noritského kláštera. Kunsthistorický výklad 
Jakuba Valáška si můžete přijít vyslechnout 
v pátek 12. července. Dozvíte se mnoho za-
jímavostí o  nástěnných malbách či oltářích. 
V pátek 26. července vás kostelem provede 
Vladislav Burian. Tentokrát bude výklad za-
měřen na  archeologii a  historii stavby. Obě 
prohlídky začínají ve  20.00 hodin. Vstu-
penky je možné zakoupit od  1. července 
na pokladně Muzea Jindřichohradecka v mi-
noritském klášteře ve Štítného ulici.
V  sobotu 20. července pořádáme ve  spo-

 � Červenec v Muzeu Jindřichohradecka přinese koncert, festival i komentované prohlídky
lupráci s  Jarošovskou krojovou družinou již 
XII. ročník folklorního festivalu jihočes-
kých národopisných souborů. Festival bude 
zahájen ve 12.30 hodin u KD Střelnice, od-
kud se ve 13.00 hodin rozejde krojový prů-
vod městem. Následovat bude od 14.00 ho- 
din program v  zadních dvorech minorit-
ského kláštera ve Štítného ulici. V případě 
nepříznivého počasí se festival bude konat 
v KD Střelnice.
Současně vás Muzeum Jindřichohradecka 
zve na probíhající výstavy Zábava, vášeň, ha-
zard aneb z historie karetní hry, Myšlení zra-
kem, Dráteníci včera a  dnes a  Tragická léta 
1939–1942.
Více informací a  aktuality naleznete na  na-
šich internetových stránkách: www.mjh.cz 
nebo na  facebookové stránce Muzeum Jin-
dřichohradecka. Těšíme se na vaši návštěvu.

Eva Skořepová

Město Jindřichův Hradec zve na další letní kon-
certy. Ve  středu 3. července od  19.00 hodin 
vystoupí v atriu Muzea fotografie a MOM Pa-
vel Dobeš a Tomáš Kotrba. 
Vystoupení jednoho z nejvýraznějších, nejori-
ginálnějších a nejznámějších písničkářů.
Písničky jako Jarmila, Něco o  lásce, Zpátky 
do trenek, Pražce nebo Jumbo jet se staly sku-
tečnými časem prověřenými hity. Vystoupení 
je originální, určené všem generacím, žánrově 
pestré a  díky kytarovému doprovodu preciz-
ního Tomáše Kotrby hudebně velmi zajímavé.
Dalším lákadlem na středeční letní koncert bu-
de koncert s názvem Poezie s kytarou 17. čer-
vence od  19.00 hodin v  atriu Muzea foto-
grafie a  MOM. Hudebně poetický večer, kdy 

 � Letní koncerty o prázdninách rozšíří kulturní nabídku
se v  první části představí Hudebně poetické 
duo Václav Fikrle (recitace) a Jan Paulík (kytara). 
Uslyšíte ty nekrásnější české a zahraniční básně 
ve spojení poezie s kytarou. Též zazní kytarové 
sólové skladby. Máte-li rádi Seiferta, Hraběte, 
Šrámka, Preverta, Nezvala a mnoho dalších, ne-
váhejte přijít. V druhé části večera vystoupí le-
genda písničkářství Miroslav Paleček se svými 
známými písněmi, ale i třeba s písněmi J. Ježka. 
Ve středu 24. července od 19.00 hodin za-
hraje folková skupina Bonsai č. 3 v atriu Mu-
zea fotografie a MOM.
Vstupné na všechny koncerty je zdarma. V pří-
padě nepříznivého počasí se koncerty přesou-
vají do kaple sv. Maří Magdaleny.

Ivana Bačáková
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Rádi bychom pozvali o prázdninách veřejnost 
k návštěvě našeho muzea. Kromě stálých ex-
pozic, možnosti tkát na  tkalcovském stavu, 
podívat se na zajímavé filmy v kinosále muzea 
nabízíme ke zhlédnutí dvě velmi pěkné a za-
jímavé výstavy. První může oslovit kromě pří-
znivců Marie Hoppe Teinitzerové především 

patchworkářky, neboť vystavená díla zhoto-
vily členky výtvarného uskupení, kterým tato 
technika není cizí. Hlavním bonbonkem dru-
hé výstavy je nádherná tapiserie z dílny Ma-

 �Dům gobelínů v červenci 2019 
rie Teinitzerové dle návrhu Cyrila Boudy s náz- 
vem Praga Regina Musicae. 
Výstava Zašitá krása /Pocta Marii Hoppe
Teinitzerové (13. 4. – 8. 12. 2019)
Vystavuje uskupení Ten to Twelve. V  roce 
2019 uplyne 140 let od narození Marie Hop-
pe Teinitzerové – zakladatelky gobelíno-

vých dílen v J. Hradci. Na výstavě výtvarné-
ho uskupení Ten to Twelve s názvem Zašitá 
krása / Pocta Marii Hoppe Teinitzerové 
budete moci zhlédnout textilní díla inspiro-

vaná touto významnou českou textilní vý-
tvarnicí. Každá členka uskupení přistupovala 
k realizaci svého díla jiným způsobem, zvo-
lila jiné techniky a postupy, ale cílem všech 
bylo oslavit dílo Marie Hoppe Teinitzerové 
v jeho celé šíři.
Výstava První dáma české tapiserie 
(27. 4. – 31. 10. 2019)
Druhá výstava připravená Domem gobelínů 
k tomuto výročí je unikátní především zapůj-
čenými originály tapiserií ze sbírek Umělecko-
průmyslového musea v Praze, utkaných v díl-
nách Marie Hoppe Teinitzerové v Jindřichově 
Hradci. Nádherné tapiserie od Cyrila Boudy 
nebo Břetislava Štorma budou opět k vidění 
v místě jejich vzniku. Hlavním exponátem vý-
stavy je velkoplošná tapiserie Praga Regina 
Musicae – Praha královna hudby – unikátní 
tapiserie, osvědčující mistrovství autora návr-
hu i kvalitu dílny. Mottem výstavy je slogan: 
Znáš matičku Prahu dobře?

Přijďte se pokochat krásou textilního umění.

Otevřeno: duben–prosinec, denně mimo 
pondělí, 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin. Více 
informací najdete na: www.dumgobelinu.cz

Rita Škodová 
Foto: J. Strojek 

Od  20. července do  konce roku představí 
Muzeum fotografie a moderních obrazových 
médií výstavu Moskevské noci Antonína 
Kratochvíla, jejíž premiéra proběhla v  roce 
2010 v  pražské galerii Mánes. Fotografický 
soubor, původně vytvořený na  objednávku 
časopisu Vanity Fair, zachycující často šoku-
jící momenty ze  života zlaté ruské mládeže, 

 �Muzeum fotografie a MOM představí Moskevské noci Antonína Kratochvíla
uzavřeného světa, který žije vlastním rytmem 
a pravidly, doplní portréty slavných zahranič-
ních osobností, především zpěváků a  filmo-
vých herců, ale i  Kratochvílovy snímky z  vá-
lečných konfliktů či záběry z dětství autora.  
Vernisáž proběhne v pátek 19. července, za-
čátek v  17.00 hodin. Uvede ji kameraman 
a režisér Jaroslav Brabec, který se též věnuje 

fotografii, hudební doprovod zajistí kvarteto 
jazzmana Jiřího Růžičky se zpěvačkou Evou 
Emingerovou. Na  vernisáž přijede do  Jind-
řichova Hradce i  světově uznávaný Antonín 
Kratochvíl.  

Eva Florová 
Foto: Antonín Kratochvíl
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Ve  dnech 5. a  6. července 2019, vždy od 
21.30 hodin, představí Jindřichohradecká 
činohra divadelní veršovanou hru Edmonda 
Rostanda Cyrano z  Bergeracu. Představe-
ní se tradičně odehraje v kulisách III. nádvo-
ří Státního hradu a  zámku v  Jindřichově 
Hradci. 
V  titulní roli uvidí diváci Miloslava Krejsu, 
člena činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni, v  roli 
Roxany Andreu Černou, členku Divadla Na Vi-
nohradech v Praze, Kristiána bude hrát jind- 
řichohradecký amatérský herec Adam To-
mek. Plzeňský herec Antonín Kaška, který již 
více než 30 let hraje Cyrana z Bergeracu jako 
divadlo jednoho herce zapsané v České kni-
ze rekordů a  jehož inscenace je zahrnuta ja-
ko jedna ze tří českých inscenací ve světovém 
soupisu významných světových představení 

 � Jindřichohradecká činohra uvede Cyrana z Bergeracu 
Cyrana z Bergeracu, si zahraje básníka a pašti-
káře Ragueneaua. V dalších rolích pak vystou-
pí členové divadelní společnosti Jablonský 
a  jejich hosté. Režie se jako každý rok ujme 
člen činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni Josef Ne-
chutný. 
Edmond Rostand, francouzský básník a  dra-
matik, napsal v  roce 1897 skvělé veršované 
romantické drama Cyrano de Bergerac, které 
se stalo v krátké době světově proslulým. Prv-
ní překlad do češtiny udělal Jaroslav Vrchlický 
již v roce 1898. 
Úspěch provází tuto velkou, lesklou, roman-
tickou veršovanou tragikomedii do dnešních 
dnů. V osobě Cyrana se totiž spojuje fanfaron-
ství s jiskřením ducha a ryzím citem. Cyrano je 
bouřlivák, který se otevřeně vzepře každé špi-
navosti, obětavý přítel i něžný milenec, který 

svou lásku halí maskou cynika, samotář upro-
střed davu, posměváček skrývající svůj smu-
tek. Edmond Rostand napsal ve svých nece-
lých třiceti letech hru plnou dramatického 
napětí, velkých citů a myšlenek i chytrého hu-
moru.
Další podrobnosti včetně obsazení najdete 
na  webových stránkách: www.akaska.cz ne-
bo www.jh.cz. 
Projekt byl realizován v rámci dotačního pro-
gramu Jihočeského kraje.

Antonín Kaška 

Státní hrad a zámek v loňském roce úspěšně 
uvedl představení připomínající velevýznam-
nou historickou událost, II. pražskou defene-
straci, která měla výročí 400 let. Vzhledem 
k velmi kladnému přijetí návštěvnickou veřej-
ností a  díky ochotě nezvykle velkého počtu 
účinkujících budeme k naší radosti moci v le-
tošním roce příběh Viléma Slavaty opakovat. 
Jedná se o výpravné představení, které vede 
diváky vícero budovami jindřichohradeckého 
hradu a zámku i místy jinak veřejnosti nepří-
stupnými. V  představení účinkují šermířské 
a  divadelní skupiny Jindřich, Sígři, Aesculus, 
Vendeta a další a také taneční soubor Campa-
nello - dohromady se na návštěvníky těší ví-
ce než čtyřicet herců v dobových kostýmech. 
Příběh, kterým začal patrně nejzávažnější vá-
lečný konflikt ve  známých dějinách Evropy, 
je představen velmi realisticky a  věrohodně, 
včetně šarvátek slovních, šermířských, střelby 
z dobových zbraní i samotného “z okna vyho-
zení“ tří zástupců císařské moci. Představe-
ní se budou během léta konat ještě dvakrát, 
ve vybrané pátky a soboty, vždy v časech 
19.00, 20.40 a  22.30 hodin. Nejbližší před-

 � Představení s příběhem Viléma Slavaty uvidíte na zámku také v červenci

stavení se pořádá 19. a  20. července. Re-
zervaci lze učinit pouze na našich webových 
stránkách: www.zamek-jindrichuvhradec.cz. 
U záznamů o představení jsou odkazy na re-

zervační systém. Vzhledem k loňskému zájmu 
veřejnosti doporučujeme nenechat učinění 
rezervace na poslední chvíli. 

Tomáš Krajník
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 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
4. – 6. 7. 2019
Rock for people – 25. ročník
Festivalpark Hradec Králové. Jeden z nej-
větších a  nejstarších letních hudebních 
open-air festivalů u nás, Rock for People, 
je s Hradcem Králové spjatý již déle než 
celé desetiletí.

CHEB
19. 7. 2019
Hrnčířský swing 2019
26. ročník letních koncertů v  hrnčírně 
v Novém Drahově. Vystoupí J. J. Jazzman 
Praha + Barbora Vágnerová.

KUTNÁ HORA
červenec a srpen 2019
Kutnohorské léto
Celoprázdninový kulturně zábavní festi-
val plný zážitků.

LITOMYŠL
5. 7. - 30. 8. 2019
Toulovcovy prázdninové pátky 
Každý pátek o prázdninách
(18.00 a 19.30 hodin) vám odehrajeme 
na Toulovcově náměstí pohádku nejen 
pro děti a koncert nejen pro dospělé.

POLIČKA
26. - 27. 7. 2019
Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v  je-
dinečném prostředí poličského parku 
u hradeb. Hudba, dětská divadla, výstavy, 
dětský koutek, domácí kuchyně, čajovna.

TELČ
26. 7. - 11. 8. 2019
Prázdniny v Telči a Parní léto
Koncerty, kocouří scény, pohádky, diva-
dla, výstavy. A  k  tomu jízdy parním vla-
kem či závody dračích lodí.

TŘEBOŇ
19. - 20. 7. 2019
Historické slavnosti Jakuba Krčína 
Návrat stavitele rybníků s  bohatým kul-
turním programem v centru města.

KINO
STŘELNICE

červenec 2019 www.kino.jh.cz

 � VYBRANÉ ČERVENCOVÉ 
PREMIÉRY V KINĚ STŘELNICE

SPITFIRE (Spitfire: The Plane That Saved the World)
Dokumentární / V. Británie / Film Europe

Příběh letounu, který vznikl ze soutěživosti, nabral obrysů 
v době, kdy se stahovala válečná mračna, a své ostruhy si vy-
sloužil v žáru boje – a stal se nejslavnějším stíhacím letounem 
na světě. Říkalo se, že je to učiněná krása. Jenže tahle krása 
uměla zabíjet. Spitfire vypráví impozantní, velký příběh o vi-
zi, odhodlání a odvaze. Příběh letounu, který změnil běh svě-
tových dějin, je vyprávěný posledními dosud žijícími veterány 
druhé světové války. Dokumentární film ohromí fantastický-
mi záběry z ptačí perspektivy natočenými špičkovým letec-
kým kameramanem i  vzácnými, digitálně upravenými ar-
chivními záznamy z bouřlivých čtyřicátých let, kdy byl tento 
letoun bezkonkurenčním králem nebes. Film ukazuje i sou-
časné osudy tohoto výjimečného stroje a líčí, jak se stal mezi-
národní ikonou. „Rolls-Royce Merlin si párkrát zhluboka odkašle. 
Z nozder dvanáctiválce se vyvalí oblaka černého kouře, následuje 
pár ohnivých jazyků, než se Merlinovi plíce zahřejí na potřebnou 
teplotu a začnou dýchat s libozvučnou pravidelností. Jeho dech 
je unikátní, nenapodobitelný a nezapomenutelný. Vnáší do vaší 
duše klid, jistotu, svobodu a bezpečí, přestože je srdcem vražed-
ného nástroje vznášejícího se vysoko v oblacích, připraveného 
nemilosrdně rozervat a  zahubit jakéhokoliv létajícího vetřelce, 
který se neprávem ocitne v jeho království.“ (confisio)
Režie: David Fairhead, Ant Palmer
Hrajeme: 10. července  od 19:00 ve 2D

SPALOVAČ MRTVOL
Drama, Thriller / ČSR / NFA

Jedním z nejvýraznějších titulů ve filmografii režiséra Jura-
je Herze se stala adaptace stejnojmenné novely Ladislava 
Fukse z roku 1967. Temně absurdní příběh patří k těm spi-
sovatelovým dílům, která v  šedesátých letech reflektovala 
téma židovství a odcizení v násilnické realitě. Hlavní posta-
vou vyprávění je zaměstnanec krematoria Karel Kopfrkingl, 
jenž miluje svou práci i svou rodinu – dokonce natolik, že mu 
obojí splyne a rozhodne se manželku a obě děti láskyplně 
a profesionálně zlikvidovat. Kopfrkinglova tchyně je totiž ne-
árijského původu a „ubohá“ rodina nemá podle nové ideolo-
gie právo na existenci. Lví podíl na kvalitách snímku má ob-
sazení titulní role: Kopfrkingl patří k vůbec nejlepším rolím 
Rudolfa Hrušínského, který brilantně zvládl nenápadný pře-
chod obyčejného muže v psychopatickou zrůdu. Digitálně 
restaurovaného Spalovače mrtvol uvádíme v obnovené pre-
miéře i jako poctu nedávno zesnulým tvůrcům Juraji Herzovi 
(1934-2018) a Stanislavu Milotovi (1933-2019). 
Hrají: Rudolf Hrušínský, Vlasta Chramostová, Jana Stehnová - 
Čechová, Miloš Vognič, Ilja Prachař, Zora Božinová
Režie: Juraj Herz
Hrajeme: 24. července  od 19:00 ve 2D

Zdroj: www.csfd.cz; Film Europe, NFA

4. - 5. 7. 17:30
PODFUKÁŘKY
Komedie / USA / 2D

4. - 7. 7.  20:00
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
Akční, Sci-Fi / USA / 3D+2D

6. - 7. 7. 17:30
TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK
Animovaný, Rodinný / Česko / 2D

10. 7.   19:00
SPITFIRE
Dokumentární / V. Británie / 2D

11. - 12. 7. 17:30
YESTERDAY
Komedie, Hudební / V. Británie / 2D

11. - 12. 7.  20:00
TRHLINA
Thriller, Horor / Slovensko / 2D

13. - 14. 7. 17:30
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Animovaný / Francie / 2D

13. - 14. 7.   20:00
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
Komedie, Horor / USA, Švédsko / 2D

17. 7.   19:00
PAVAROTTI
Dokumentární / V. Británie / 2D

18. - 21. 7. 17:30 (15:00)
LVÍ KRÁL
Dobrodružný / USA / 3D+2D

18. - 19. 7.  20:00
X-MEN: DARK PHOENIX
Akční, Sci-Fi / USA / 2D

20. - 21. 7.  20:00
SRÁŽKA S LÁSKOU
Komedie, Romantický / USA / 2D 

24. 7.   19:00
SPALOVAČ MRTVOL
Drama, Thriller / ČSR / 2D

25. - 26. 7. 17:30
MUŽI V ČERNÉM: 
GLOBÁLNÍ HROZBA
Akční, Komedie, Sci-Fi  / USA / 2D

25. - 26. 7.  20:00
SPOLUJÍZDA
Akční, Komedie / USA / 2D

27. - 28. 7. 17:30
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Komedie / Německo / 2D

27. - 28. 7.  20:00
KOŘIST
Horor / USA / 2D

31. 7.   19:00
PRADO - SBÍRKA PLNÁ DIVŮ
Dokumentární / Itálie / 2D

1. - 2. 8. 17:30
LATE NIGHT
Komedie, Drama / USA / 2D

1. - 4. 8.  20:00
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Akční, Thriller / 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.

Bližší informace a  mnohem více tipů 
na  výlet naleznete na  našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová
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SPORT

V kolika letech jsi s karate začínal?
S  karate jsem začal v  sedmi letech, což zna-
mená, že cvičím už devátým rokem v  klubu 
Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu 
Dojo pod vedením Jaroslava Valenty.
Proč sis vybral právě tento sport?
Je to dost komplexní bojové umění. Za  pr-
vé, tradiční karate učí lidi ubránit se za všech 
podmínek, zvyšuje kondici a  fyzickou sílu, 
a za druhé, učí sebevědomí, ale i k úctě a re-
spektu k starším, či schopnosti vypořádat se 
s  jakoukoliv překážkou a  také dokázat vyře-
šit spory bez boje. No, a když jej děláte i  ja-
ko sport tak jako já, můžete se díky tomu po-
rovnávat s ostatními na soutěžích a ukazovat 
úroveň výuky v našem klubu a to, co jsme se 
naučili. 
Kdo tě ke karate přivedl?
Mám tři starší bratry, kteří dělali karate. I když 
měli od rodičů zakázáno mě k tomuto sportu 
nějak nabádat a  nutit, stejně nakonec došlo 
k tomu, že jsem sám zašel za rodiči, že bych 
chtěl začít právě s karate.
Věnuješ se i jiným sportům?
Ne. Karate mi zabere tolik času, že na ostatní 
sporty už není prostor.
Kolikrát týdně trénuješ a jakým způsobem?
Trénuji šestkrát až sedmkrát týdně. Z toho tři-
krát na klubových trénincích v  tělocvičnách, 
kde cvičím s ostatními zejména bojové kara-
te, při němž zápolíme i mezi sebou a naučíme 
se něco nového. Ve zbylých dnech pak trénuji 
sám doma sportovní karate, což zahrnuje po-
silovnu a trénink kata. Každé léto pak trénuji 
soukromě s několika dalšími v přírodní tělo-
cvičně na chatě u svého učitele pana Valenty 
a tyto tréninky mi dávají nejvíc.

 � Karatista Vít Masař sní o olympiádě a titulu mistra světa
Patnáctiletý jindřichohradecký karatista Vít Masař má za sebou velké úspěchy. Stal se vicemistrem světa i Evropy, sedminásobným šampi-
onem České republiky a vyhrál celou řadu dalších prestižních závodů. Člen klubu Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo bude 
po ukončení základní školy od září studovat Střední školu obchodní v Českých Budějovicích, obor Ekonomika a podnikání. 

Co je na karate nejtěžší?
Konkrétně na  sportovním karate je pro mě asi 
nejtěžší vzpamatovat se z  prohry, která prostě 
občas přichází. To znamená nezbláznit se z toho, 
že jsem prohrál, ale brát to jako poučení a moti-
vaci do dalších tréninků.

Co máš raději, kata (technické sestavy), nebo 
kumite (sportovní boj)? 
Raději mám kata, je to podle mě mistrovská dis-
ciplína, jež zahrnuje čistou techniku, rychlost, 
tvrdost, sebeobranu a klid. Kumite také cvičím, 
občas v něm i soutěžím, ale kata mám raději. 
Můžeš zmínit tvé největší úspěchy?
Stal jsem se vicemistrem Evropy i  světa v  kata 
organizace WGKF a v minulém roce jsem na ev-
ropském šampionátu v Portugalsku obsadil páté 
místo v kumite. Také jsem vybojoval sedm titu-
lů mistra republiky v organizacích WGKF a WKF. 

Velmi příjemné bylo, když jsem zlato obhájil mi-
nulý rok i doma v Jindřichově Hradci. Také jsem 
již několik let v  reprezentaci České republiky 
v obou zmiňovaných organizacích.
Letos sis vybojoval nominaci na světový šam-
pionát v Malajsii. Jak to vypadá s tvou účastí 
a co všechno tě ještě čeká?
Tím, že jsem vyhrál mistrovství republiky WGKF, 
tak jsem se dostal do  užší nominace na  zářijo-
vé MS Goju ryu v  Malajsii. Teď čekám na  ofici-
ální nominaci. Tenhle rok mě kromě toho ještě 
čeká v červenci účast na týdenním mezinárod-
ním kempu, který bude zakončen dvoudenním 
turnajem Světové ligy mládeže v  chorvatském 
Umagu. Dále poletím v srpnu na deset dní do Ja-
ponska na Okinawu, kde se zúčastním světového 
semináře sportovního karate a také tréninků tra-
dičního karate u okinawských mistrů. No a v pro-
sinci mě pak čeká mistrovství republiky juniorů.
Čeho bys chtěl v karate ještě dosáhnout, jaký je 
tvůj největší sportovní sen?
Do  budoucna bych určitě chtěl být úspěšný 
na  mezinárodních soutěžích, stát se mistrem 
světa WKF a  dostat se na  Olympijské hry, po-
kud tedy bude v budoucnu opět karate zařaze-
no mezi olympijské sporty. Na závěr bych také 
chtěl poděkovat mému trenérovi Jaroslavu Va-
lentovi, který mě celých těch devět let učí a skvě-
le připravuje na  všechny soutěže. Poděkování 
za podporu si zaslouží i město Jindřichův Hra-
dec, které mně i našemu klubu významně po-
máhá, stejně jako banka Waldviertler Sparkasse. 
A dík patří rovněž členům našeho klubu za to, ja-
kou máme skvělou partu, a v neposlední řadě 
pochopitelně mým rodičům, kteří mi dělají ide-
ální zázemí.

Zdeněk Prager (Jindřichohradecký deník)

Na snímku Vít Masař společně se svým trenérem 
Jaroslavem Valentou.                Foto: archiv OGRD

Děvčata z  jindřichohradeckého Gymnázia 
Vítězslava Nováka se do  finále probojovala 
z postupového kola v Českých Budějovicích. 
Tým z 1. C se svou skladbou „Together“ obsa-
dil 1. místo a tým z 3. A + 1. A se skladbou „Ta-
nec po našem“ skončil na 3. místě. Děkujeme 
také Spolku pro rozvoj GVN JH za spolufinan-
cování startovného na soutěži.

Text a foto: Martina Kubičková 

 � Finále soutěže ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH
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Pod záštitou starosty města Stanislava Mrv-
ky pořádá spolek Vajgarská saň z.s. ve spolu-
práci s Českou asociací závody dračích lodí, 
a  to v  sobotu 13. července 2019 na  měst-
ské plovárně.
Po  loňském úspěšném prvním ročníku, kdy 
se po Vajgaře prohánělo celkem 23 posádek 
(včetně dvou posádek mistrů světa z Nového 
Zélandu), chceme i letos pozvat posádky dra-
čích lodí na naše domácí závody. Opět se bu-
deme snažit přilákat i zahraniční konkurenci.
Závodní trať bude zhruba kopírovat trať vleku 
na  wakeboarding. Zázemí pro účastníky zá-
vodu a  diváky bude v  areálu plovárny, kde 
bude po celý den zajištěno i občerstvení.  Je 
zde možnost zapůjčit si různá šlapadla, lodič-
ky, paddleboardy a vyzkoušet vlek pro vodní 
lyže a wakeboard.
Celý den bude zakončen živou hudbou k po-
slechu a tanci.
Závod je otevřený veřejnosti a  mohou se 
do něho hlásit skupiny závodníků smíšených 

 � Vajgarské saně opět zčeří hladinu jindřichohradecké dominanty
posádek,  dámských posádek  a  v  kategorii 
do 18 let. Smíšené a dámské posádky budou 
rozděleny do dvou kategorií – FUN a SPORT. 
FUN je určena pro čistě amatérské posádky 
bez pravidelných tréninků. SPORT je určena 
pro posádky pravidelně trénující a  účastnící 
se závodů dračích lodí. 
Posádka má 20 pádlujících plus jeden bube-
ník. Pojede se sprint na 200 m a v případě do-
statečného zájmu posádek i závod na 1000 m.
Je v  plánu složení juniorské posádky do 
18 let i z jednotlivých zájemců – ideálně se hlas-
te předem na  email:  info@vajgarskasan.cz. 
V  den závodu bude v  případě volných míst 
možno tuto posádku ještě doplnit.
Startovné pro dospělé posádky je 5000 Kč, 
pro juniorské posádky je to 1000 Kč. Dračí lo-
dě s profesionálním kormidelníkem a plova-
cí vesty zajišťuje pořadatel. Další informace 
najdete na:  www.vajgarskasan.cz, www.dra-
gonboat.cz nebo na tel. č.: 602 441 813 (před-
seda spolku Jaromír Semotán).

Parkování: část ulice podél plovárny bude 
zjednosměrněna směrem z města a bude tak 
umožněno podélné parkování na  ulici. Dále 
bude možno využít parkoviště na konci ulice 
u  městského okruhu, v  okolních ulicích, pří-
padně na  velkém placeném parkovišti smě-
rem na centrum Jindřichova Hradce
Plánovaný časový harmonogram:
9.00–11.00 hodin
možnost tréninkových jízd přihlášených po-
sádek (pokud bude mít některá z posádek zá-
jem, lze domluvit individuálně trénink i v týd-
nu před samotným závodem)
10.00 hodin
porada kapitánů
11.00 hodin
zahájení závodů
18.00 hodin
konec závodů a vyhlášení výsledků
19.00 hodin–???
volná zábava, živá hudba

Petr Houška

V sobotu 15. června 2019 uspořádal na střel-
nici Spolku Břeskáč z.s. v  Dolním Skrýchově 
Klub vojáků v záloze při ÚVS Jindřichův Hra-

 � Střelecké závody v Dolním Skrýchově se konaly již po dvanácté
dec již XII. ročník střelecké soutěže ve  střel-
bě ze samonabíjecích útočných a  opakova-
cích pušek. Soutěže, která je pojmenována 

podle místa konání Skrýchovská puška a  je 
současně Memoriálem Jana Šorše, bývalé-
ho dlouholetého sportovního střelce z  Jind-
řichova Hradce, se zúčastnilo celkem dvacet 
šest střelců z  Jihočeského kraje, Kraje Vyso-
čina a  Prahy. Nejlepším střelcem v  kategorii 
„Útočná puška“ se nástřelem 265 bodů z 300 
možných stal Štefan Mesároš z Klubu vojáků 
v  záloze Fruko Jindřichův Hradec. V  katego-
rii Velkorážná puška pak nejlepšího výsledku 
dosáhl Jiří Zvolánek z  Klubu vojáků v  záloze 
Polná s nástřelem 244 bodů z celkového po-
čtu 300 bodů. I díky finanční spoluúčasti měs-
ta Jindřichův Hradec mohli být účastníci, kteří 
se v každé kategorii umístili na prvních třech 
místech, oceněni poháry a věcnými cenami.

Text a foto: Petr Pokovba
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Odpovědi zasílejte, prosím, nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na adresu kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středis-
ko město Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní čís-
lo, na kterých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: INSPIRACÍ HISTORICKÉ JÁDRO MĚSTA, ZÁMEK A RYBNÍK VAJGAR
Výherkyní se stává: Hana Kozlovská z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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K DŮLEŽITÝM HRADECKÝM
ŘEMESLŮM PATŘILI TAKÉ

PEKAŘI. NA POČÁTKU
DVACÁTÝCH LET 19. STOLETÍ

JICH BYLO VE MĚSTĚ 18.
SVÉ VÝROBKY...

NEPOJÍZDNÉ
VOZIDLO NEMOC NEDO-

PATŘENÍ

NÁZEV
HLÁSKY

(N)

OZNAČ.
INTENZITY
ZVUKU
(BEL)

PRVNÍ
PŘEDSTA-
VITEL
ŠVEJKA

ŘEKA
V BOLÍVII

OZN. PRO
KOSINUS

MAZLAVÁ
ZEMINA
(SLOV.)

SMAŽENÝ
BRAMBOR.
PLÁTEK

RAŠELINNÉ
BAHNO

MPZ
RAKOUSKA

2. ČÁST 
TAJENKY

RUSKÝ
SOUHLAS

KRUHOVÝ
OBRAZ

3. ČÁST 
TAJENKY

OSTROV
V. BRITÁNIE

KAMARÁD
BARBIE

UŠNÍ
KAMÍNKY

SLONÍ
ZUB

VÝCHOD

MOTÁNÍM
POPLÉST

1. ČÁST 
TAJENKY

NEZVALOVA
HRDINKA

KAPR
(RUSKY)

KULOVITÁ
BAKTERIE

ČÁST. STÉBLA
S OBILKAMI

MLUVENÍ
NAPRÁZDNO

CHEM. ZN.
POLONIA

DVOJ-
HLÁSKA

ZÁKLAD.
PROSTŘED-
KY (ZKR.)

ST. SPZ
PLZEŇ-
MĚSTO

6. ČÁST 
TAJENKY
STUPEŇ
V DŽUDU

ORG. SPOJ.
NÁRODŮ

SNAD

100 m2

DÁN. PLO-
CHODRÁŽNÍ
JEZDEC

RADIOAKT.
PLYN
ZN. RN

BÝK
(ANGL.)

INICIÁLY
KOPERNÍKA

TA I ONA

CITOSLOVCE
BOLESTI

PŘECHODNÍ
HOSTÉ

KE SVÉ
RODINĚ

MILIMETR

JINAK

HMOTA

STARÁ
SOLMIZ.
SLABIKA

ŘÍMSKÁ 
BOH. ÚRODY

JM. ZPĚV.
SUMAC

SYMBOL
KRUTOSTI

ŠPANĚLSKÝ
SOUHLAS

ŠPANĚLSKÝ
ŠLECHTIC

UNIVERZITA
KARLOVA

EDÉM

SPZ
ŽĎÁR
NAD

SÁZAVOU

OMYL

PRUDKÝ
TLAK

CHEM. ZN.
SAMARIA

POHYB ZA
DOPR. HUDBY

ČÍSLOVKA
100

OZN. PRO
HEKTAR

PRVNÍ
BAREVNÝ
INDICKÝ
FILM

OTEC
(KNIŽ.)

SICILSKÁ
SOPKA

4. ČÁST 
TAJENKY

ZÁJMENO
OSOBNÍ

HLAVA
(ANGL.)

CHEM. ZN.
BORU

OZN. PRO
VOLT

LATINSKÁ
SPOJKA

OROČ

ČERNÝ
PTÁK

UZLÍK VE
TKANINĚ

AUTORSKÝ
ARCH

STAROŘEK

ČERNOŠSKÁ
JAZYK. SKUP.

ARABSKÉ
MUŽ. JMÉNO

POLICEJNÍ
AUTA
(ZAST.)

LUDOLFOVO
ČÍSLO

NÁRODNÍ
DIVADLO

ŽEN. JMÉNO
(26. 7.)

ŘÍM. ČÍSL.
1500 NÁPOVĚDA: 

ROAN, BULL, OPS, HEAD,
BANTU, INA, LAPSUS,

YMA, NOLL, ITAU, CHIPS

BOVDEN

CIZÍ OZN.
PRO ČÍSLO

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

HOTEL PRO
MOTORISTY

OZN. PRO
AMPÉR

RUSKÁ
ŘEKA

5. ČÁST 
TAJENKY
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Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

3. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba
Muzeum fotografie a MOM - atrium

4. července, 13:30 hod.
„POVÍDÁNÍ O IZRAELI“
Přednáška Bc. Judity Vendlové
Mesada

4. července, 20:00 hod.
SVÁTEČNÍ KONCERT TRUMPET TUNE
Kostel sv. Jana Křtitele

5. - 6. července, 21:30 hod.
EDMOND ROSTAND „CYRANO Z BERGERACU“
Divadelní představení v podání 
Jindřichohradecké činohry
Státní hrad a zámek - III. nádvoří

6. července, 10:00 hod.
PŘIPOMENUTÍ VÝROČÍ M. JANA HUSA
Vzpomínkové shromáždění  
Husovy sady, památník M. Jana Husa

7. července, 20:00, 21:40 hod.
VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM HRADCEM
Tentokrát o netradiční zámecké pro-
hlídce v roce 1989, která se nevyved-
la. Další toulky budou v  termínech 
10., 17. a 22. 7.
Státní hrad a zámek 

11. července, 13:30 hod.
„NA CO MÁM NÁROK V SOCIÁLNÍCH 
DÁVKÁCH II“
Přednáška Bc. Judity Vendlové
Mesada

11. července, 17:00 hod.
HANA SOMMEROVÁ 
A ELIŠKA HANUŠOVÁ / KOLASICE
Vernisáž výstavy, 
která potrvá do 25. 8. 2019
Muzeum fotografie a MOM 

12. července, 20:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
MgA. Jakub Valášek 
- kunsthistorická prohlídka
Kostel sv. Jana Křtitele

   1. 8. TOP TÝDEN – SLAVNÉ MELODIE V KLAVÍRNÍCH PROMĚNÁCH JIŘÍHO PAZOURA
   2. 8. TOP TÝDEN – JINDŘICHOHRADECKÝ BIG BAND – NÁMĚSTÍ MÍRU
   3. 8. TOP TÝDEN – KLARET – STRÁŽSKÝ VÝBĚR – NÁMĚSTÍ MÍRU
   4. 8. TOP TÝDEN – BARET – NÁMĚSTÍ MÍRU
   7. 8.  LETNÍ KONCERT – HARPROCK TRIO
   9. 8.  LETNÍ KONCERT – TEMPUS 
24. 8.  MĚSTO DĚTEM
31. 8.  „BOHÉMA“ – OPERA NA STÁTNÍM HRADU A ZÁMKU

1. – 2. 8. TOP TÝDEN – TOP DÍLNY V DOMĚ GOBELÍNŮ
2. – 4. 8. TOP TÝDEN – TOP FOTOGRAFOVÁNÍ 
 V HISTORICKÝCH KOSTÝMECH V MF a MOM
       19. 8.  DO KLOBOUKU – FESTIVAL POULIČNÍHO UMĚNÍ
       21. 8.  VÁNOCE V AQUAPARKU
       24. 8.  SETKÁNÍ VÁLEČNÝCH A POVÁLEČNÝCH LETCŮ

ČERVENEC 2019
Kulturní kalendář

Ostatní akceMěstské akce

13. července, 15:00 hod.
ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU
Účinkují Pavlína Jíšová a Šany, 
Cross country, X-TET, 
Antikvartet Dušana Vančury, 
Hluboké nedorozumění, 
Petra Šany Šanclová a Spolektiv
Muzeum fotografie a MOM - atrium

14. července, 19:30 hod.
KONCERT AMA RED TOUR 2019
Státní hrad a zámek J. Hradec, 
Rytířský sál

17. července, 19:00 hod. 
LETNÍ KONCERT
Účinkuje Václav Fikrle (recitace), 
Jan Paulík (kytara) 
a Miroslav Paleček
Muzeum fotografie a MOM - atrium

19. července, 17:00 hod.
ANTONÍN KRATOCHVÍL / MOSKEVSKÉ NOCI, 
PERSONA
Vernisáž výstavy, 
která potrvá do 30. 12. 2019
Muzeum fotografie a MOM

19. - 20. července, 19:00, 20:40, 
22:30 hod. 
„DEFENESTRACE ANEB PŘÍBĚH 
VILÉMA SLAVATY“
V představení účinkují šermířské, 
taneční a divadelní skupiny
Státní hrad a zámek

20. července, 14:00 hod.
FOLKLORNÍ FESTIVAL JIHOČESKÝCH 
NÁRODOPISNÝCH SOUBORŮ
Muzeum Jindřichohradecka

23. července, 13:30 hod.
„STÁŘÍ A STÁRNUTÍ V SOUČASNÉ 
SPOLEČNOSTI“
Přednáška 
Mgr. Tamary Křivánkové, PhD. 
Mesada

24. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Účinkuje Bonsai č. 3
Muzeum fotografie a MOM - atrium

25. července, 14:00 hod.
KURZ PRÁCE NA POČÍTAČÍCH 
A MOBILNÍCH TELEFONECH
Mesada

26. července, 19:00 hod.
TOP TÝDEN - JH SWING BAND
Koncert
Muzeum fotografie a MOM - atrium

26. července, 20:00 hod.
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTE-
LA SV. JANA KŘTITELE
Mgr. Vladislav Burian 
- archeologická prohlídka
Kostel sv. Jana Křtitele

27. července, 9:00 - 17:00 hod.
TOP TÝDEN - KURZY TKANÍ TAPISERIÍ 
A PLETENÍ Z OROBINCE
Dům gobelínů

27. července, 16:00 hod.
TOP TÝDEN - TIMBERSPORTS SHOW
Zábavná dřevorubecká show
Náměstí Míru

27. července, 19:00 hod.
TOP TÝDEN - DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
Koncert
Náměstí Míru

28. července, 9:00 - 17:00 hod.
TOP TÝDEN - KURZY TKANÍ TAPISERIÍ 
A PLETENÍ Z OROBINCE
Dům gobelínů

28. července, 19:00 hod.
TOP TÝDEN - ŘEČICKÁ KAPELA
Koncert
náměstí Míru

29. července, 19:00 hod.
TOP TÝDEN - „POVĚSTI STARÉ A ČESKÉ“
Divadelní představení divadla 
Navětvi
Muzeum fotografie a MOM - atrium

29. - 31. července, 21:30 hod.
TOP TÝDEN - „FILMOVÉ LÉTO 2019“
Kinematograf bratří Čadíků
Park pod gymnáziem

31. července, 11:00 - 16:00 hod.
TOP TÝDEN - STŘEDA U VODY
Den plný zábavy
Aquapark

Probíhající výstavy:

ČEŠTÍ VĚDCI A JEJICH VYNÁLEZY II 
- Městská knihovna 
- Výstava potrvá do 31. 8. 2019

JUDR. VLASTIMIL SÍTAŘ:
AFRIČANKY, AFRIČANÉ A JEJICH DĚTI 
- Městská knihovna 
- Vystava potrvá do 31. 8. 2019 

ČERNÍNOVÉ 
- DIPLOMATÉ, CESTOVATELÉ, SBĚRATELÉ 
- Státní hrad a zámek 
- Výstava potrvá do 30. 9. 2019

KABINETY STUCHLÉ 
- Státní hrad a zámek 
- Výstava potrvá do 30. 9. 2019

TRAGICKÁ LÉTA 1939-1942 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štít.  ul.
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020

ZÁBAVA, VÁŠEŇ, HAZARD 
ANEB Z HISTORIE KARETNÍ HRY 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štít.  ul. 
- Výstava potrvá do 6. 1. 2020 

DRÁTENICTVÍ VČERA A DNES 
- Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí 
- Vystava potrvá do 13. 10. 2019

MYŠLENÍ ZRAKEM 
- Muzeum Jindřichohradecka, Štít.  ul. 
- Výstava potrvá do 29. 9. 2019

ZAŠITÁ KRÁSA / POCTA 
MARII HOPPE TEINITZEROVÉ 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 8. 12. 2019 

PRVNÍ DÁMA ČESKÉ TAPISERIE 
- Dům gobelínů 
- Výstava potrvá do 31. 10. 2019

POZVÁNKY na srpen


